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Pirmieji kandidatų į Rokiškio merus 
debatai: kova dėl kėdės bus karšta

Aušra MALINAUSKIENĖ

Likus pusantro mėnesio iki 
savivaldos rinkimų, sausio 26 die-
ną, laikraštis „Rokiškio Sirena“ 
organizavo kandidatų į Rokiškio 
rajono merus debatus. Juose da-
lyvavo penki iškelti kandidatai, 
o rokiškėnai tiek gyvai salėje, 
tiek per nuotolį stebėjo tiesioginę 
transliaciją. 

Domisi, kas valdys
Nors atsirado besiskundžiančių, 

kad trūko informacijos apie būsi-
mus debatus, tačiau Rokiškio Juo-
zo Keliuočio viešosios bibliotekos 
salė buvo sausakimša. Susirinko ir 
penki viešai pasiskelbę kandidatai, 
siekiantys Rokiškio rajono mero 
posto, kuriuos atlydėjo palaikymo 
komandos. Debatus vedė TV ir ra-
dijo žurnalistas Raigardas Musnic-
kas. 

Tai, kad rokiškėnai domisi, kas 
juos valdys ateinančius ketverius 
metus rodo, jog pustrečios valandos 
trukusių debatų tiesioginę translia-
ciją nenutrūkstamai stebėjo apie 
300 žmonių. Bibliotekos salėje buvę 

žmonės aktyviai įsijungė į debatus: 
uždavinėjo klausimus kandidatams, 
komentavo, replikavo, o patikusius 
atsakymus palydėdavo plojimais. 
Intrigos netrūko, nes buvo pažerta 
ne tik „valdiškų“ skaudžių klausi-
mų ir reikalauta konkrečių atsaky-
mų, bet ir asmeniškai nepatogių.

Penki ir vienas
Ketvirtadienio vakarą apie rajo-

no problemas ir galimus jų spren-
dimo būdus diskutavo Ramūnas 
Godeliauskas, dabartinis meras, 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
kandidatas, Audronė Kaupienė, ta-
rybos narė, kandidatė nuo Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų partijos, Mindaugas Petke-
vičius, Rokiškio rajono ūkininkų 
sąjungos pirmininkas, Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos kan-
didatas, Irmantas Tarvydis, tarybos 
narys, verslininkas, iškeltas Libe-
ralų sąjūdžio, Antanas Vagonis, 
buvęs meras, Demokratų sąjungos 
„Vardan Lietuvos“ kandidatas. Į de-
batus taip pat buvo kviestas ir Ro-
bertas Baltrūnas, partijos „Laisvė ir 
teisingumas“ kandidatas, tačiau jis 

nedalyvavo.

Geriau ir prasčiau
Po trumpų prisistatymų debatų 

vedėjas R. Musnickas partijų at-
stovus kamantinėjo rajonui opiais 
klausimais apie nedarbo lygį, svei-
katos paslaugas, reikalingų speci-
alistų pritraukimą, jaunimo užim-
tumą, viešąjį transportą, verslą ir 
nekilnojamą turtą bei kt. Kandidatai 
aiškino kaip mato šių bėdų spren-
dimų būdus, vieniems tai sekėsi 
geriau, kitiems prasčiau. Netrūko 
ir žarstymosi kaltinimais vienas ki-
tam. 

Debatai debatais, tačiau savi-
valdos rinkimai, vyksiantys kovo 5 
dieną, tikrai parodys, kuriuo iš šių 
kandidatų labiausiai pasitiki Rokiš-
kio rajono rinkėjai. 

Būsimų merų debatus mūsų lai-
kraštis organizuoja jau ne pirmą 
kartą. 

Debatų rėmėjas – akcinė bendro-
vė „Rokiškio sūris“.

O tie, kas nematė šių debatų gy-
vai, jų vaizdo įrašą galite peržiūrėti 
„Rokiškio Sirenos“ interneto sve-
tainėje ir Facebook paskyroje. 

Mero posto siekia (iš kairės): I. Tarvydis, A. Vagonis, M. Petkevičius, A. Kaupienė, R. Godeliauskas. 
(Kęstučio Puriuškio nuotr.)

Nemokamas viešasis transportas nominuotas apdovanojimui. 
(„Rokiškio Sirenos“  nuotr.)

Sporto arenos statybos – 
pagal grafiką

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Spalio mėnesį Rokiškio sporto 
arenos statybvietėje įkasta laiko 
kapsulė, šiuo metu kyla naujo 
statinio sienos. Kaip informavo 
Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Valerijus Rancevas 
statybos darbai vyksta be trik-
džių, pagal suplanuotą grafi ką.

 Atlikti sklypo paruošiamieji, 
sutvarkymo, aptvėrimo darbai, su-
montuotas bokštinis kranas, įrengti 
pamatai, pastatytos kolonos, įreng-
tos santvaros, sumontuota dalis sie-
nų panelių ir langų vitrinų.

 Kol kas projekto pakeitimų nėra, 
darbai vykdomi pagal parengtą ir 
patvirtintą techninį projektą, kuris 
yra patvirtintas ir eksperto, neesmi-
niai sprendiniai gali būti keičiami 
iki statybos užbaigimo procedūrų 

pradžios.
2022 metais už statybos darbus 

apmokėta iš gauto Lietuvos Res-
publikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos valstybės investicijų 
programos fi nansavimo 1 989 000 
eurų  ir 367 296 eurų iš Rokiškio 

rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
 „Šiais metais taip pat tikimės 

stabilaus fi nansavimo iš ministeri-
jos, savivaldybės prisidėjimas nu-
matytas rajono biudžeto projekte. 
Planuojame objekto statybą baigti 
2025 m.“ –  teigė V. Rancevas.

Sporto arenos statybos darbus planuojama užbaigti 2025 m. 
(„Rokiškio Sirenos“  nuotr.)

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Praėjusiais metais Rokiškio 
autobusų parko direkcijai vie-
šai paskelbus apie nemokamą 
keleivių vežimą miesto maršru-
tais, iniciatyva sulaukė nemažai 
pašaipų ir net pasipiktinimo. 
Bet praėjusį penktadienį paaiš-
kėjo, kad idėja ne tik sėkmingai 
gyvuoja, tačiau net pretenduoja 
į apdovanojimą „Metų iniciaty-
va“ šalies mastu. 

Nominavo savivaldybę
„Nepriklausomybės akto signa-

taro Stepono Kairio apdovanoji-
mams „Metų iniciatyva“ pirmieji 
nominantai: Rokiškio rajono sa-
vivaldybė – nemokamas viešasis 
transportas gyventojams. Įgyven-
dinus šią iniciatyvą, sumažėjo in-
dividualių automobilių naudojimas 
ir oro tarša, o visa tai prisideda prie 
ekologijos ir darnaus judumo“, – 
skelbiama Stepono Kairio fondo 
ofi cialioje informacijoje socialinio 
tinklo „Facebook“ paskyroje. Ja 
penktadienį pasidalino Rokiškio 
rajono meras Ramūnas Godeliaus-
kas ir „Rokiškio autobusų parko“ 
direktorius Antanas Taparauskas. 

Žinią patvirtinęs A. Taparauskas 
leido suprasti, jog jam ši naujie-
na buvo staigmena: „Informacija 
apie nominavimą mane pasiekė šį 
penktadienį: Facebook esančiame 
įraše buvau pažymėtas tik aš, tai 
tik iš ten ir sužinojau, kad Rajono 
savivaldybė nominuota tokiam ap-
dovanojimui. Kas teikė šios inicia-
tyvos „kandidatūrą“ žinių neturiu, 
apie konkurentus taip pat nieko 
nežinau...“

Kas tai?
26-rius metus gyvuojanti aso-

ciacija „Stepono Kairio fondas“ 
pavadinta Lietuvos politinio bei 
visuomenės veikėjo, 1918 m. va-
sario 16 d. akto signataras, Vy-

riausiojo Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto pirmininko, inžinie-
riaus, profesoriaus Stepono Kai-
rio vardu. Jos tikslas – propaguoti 
inovacines mokslo idėjas, bendra-
darbiauti ir teikti rekomendacijas 
vyriausybinėms ir nevyriausybi-
nėms organizacijoms dėl tvaraus 
valstybės vystymosi.

Šių metų sausio 16 d. fondas 
paskelbė konkursą, kurio metu 
renkamas: metų savivaldybinin-
kas, metų kairiosios minties sklei-
dėjas ir geriausia metų iniciatyva/
projektas.

„Rokiškio autobusų parko“ 
prieš metus pradėta įgyvendinti 
iniciatyva – nemokamas keleivių 
vežimas miesto maršrutais – no-
minuota trečiojoje – „Metų inici-
atyva/projektas“ kategorijoje. Šiai 
kategorijai nominantai teikiami 
už pavienes ar tęstines, išskirtinę 
įtaką vietos lygmeniu ir/ar visai 
Lietuvai padariusias iniciatyvas, 
projektus.  

Kandidatą kiekvienoje nomi-
nacijoje gali teikti vietos ben-
druomeninės, geriausiai pažįstan-
čios šalia esančius ir matančios 
apdovanojimų vertas iniciatyvas. 
S. Kairio fondo apdovanojimai 
skirti pagerbti ir padėkoti Lietu-
voje aktyvią veiklą vykdantiems 
asmenims, bendruomeninėms 
ir nevyriausybinėms organiza-
cijoms bei jų nariams, kurie per 
įvairias įgyvendintas iniciatyvas 
prisideda prie vietos savivaldos 
gyvenimo kokybės gerinimo, kul-
tūrinių, socialinių, sporto veiklų 
įgyvendinimo, kaimynystės ryšių 
stiprinimo, tradicijų ir Lietuvos, 
bei savo krašto puoselėjimo. 

Nugalėtojai bus skelbiami Va-
sario 16 d. Stepono Kairio padė-
kos renginyje ir vyks aplankyti 
Europos Parlamento bei susipa-
žinti su jo veikla.

„Rokiškio autobusų parko“ iniciatyva 
pretenduoja į apdovanojimą 
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Taip tarybos nariai balsavo dėl 
biudžeto. („Rokiškio Sirenos“  nuotr.)

Smurtas prieš vaikus: daugiau dėmesio 
emociniam vaikų stiprinimui 

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Nors sakoma, kad vaikai – 
gyvenimo gėlės, tačiau smurtas 
prieš juos vis dar opi visuomenės 
problema, o į viešumą iškylan-
tys atvejai, neretai būna lyg iš 
siaubo filmo. Nuo įvairių rūšių 
smurto (fizinio, psichologinio) 
nukenčiantys vaikai emociškai 
suluošinami visam gyvenimui, 
tad siekiant dar efektyviau nu-
statyti šiuos atvejus, aštuonios 
rajono ugdymo įstaigos nuo 2021 
m. liepos dalyvauja socialiniame 
projekte „Kartu mes galime“, 
kurio tikslas – ugdymo įstaigose 
nustatyti bet kokį smurtą paty-
rusius vaikus bei padėti jiems su-
stiprėti emociškai.

Daugiau nei 2,5 tūkst. atvejų
Visuomenę vis supurto vienas 

už kitą baisesni įvykiai, kai meilę 
vaikui tėvai pakeičia neapykanta 
jam ir nuolat naudojamu psicholo-
giniu, o dar blogiau – fiziniu smur-
tu. Vaiko teisių gynėjai Lietuvoje 
kasmet gauna daugybę pranešimų 
apie galimus vaiko teisių pažeidi-
mus ar galimą fizinį smurtą prieš 
mažametį. 

Rokiškio rajono statistika nėra 
džiuginanti. Pasak Panevėžio aps-
krities Vaiko teisių apsaugos sky-
riaus patarėjos Rokiškio rajone Gi-
tanos Černiauskienės, praėjusiais 
metais gauta net 617 pranešimų 
apie galimus vaiko teisių pažeidi-
mus Rokiškio rajone. Tai – dvigu-
bai daugiau, nei 2021 m., kai buvo 
užfiksuota 377 tokių pranešimų. 
2020-ieji mažai skyrėsi – gauta 
320 pranešimų apie galimus vaiko 
teisių pažeidimus rajone. Anot paš-
nekovės, išnagrinėjus pranešimus, 
2022 m. nustatyti 78, 2021 m. – 61, 
2020 m. – 98  galimo smurto prieš 
vaikus atvejai.

Tuo tarpu šalyje 2021 m. nuo 
įvairių rūšių smurto nukentėjo 2 
tūkst. 594 vaikai, 2022 m. – 2 tūkst. 
803. 

Tolerancija mažėja
„Kalbėdami apie smurtą artimo-

je aplinkoje pirmiausia galvojame 
apie fizinį smurtą. Tačiau visų for-
mų smurtas yra vienodai netoleruo-
tinas, tad ypač svarbu mokėti smur-
tą atpažinti bei įvertinti. Džiugu, 
kad Rokiškio rajono ugdymo įstai-
gos dalyvauja projekte „Kartu mes 
galime“, nes dėmesio vaikų emoci-
nei, psichinei sveikatai negali būti 
per daug. Augantis pranešimų skai-
čius rodo, kad žmonių tolerancija 
vaiko teisių pažeidimams mažėja, 
mūsų visuomenė tampa sąmonin-
gesnė ir labiau linkusi padėti šalia 
esančiam vaikui. Vaikai ir patys vis 
aktyviau ieško savo teisių gynėjų, 
kreipiasi į mūsų tarnybą prašyda-
mi užtarimo bei pagalbos, tačiau 
tai vis dar nėra labai dažni atvejai. 
Pradėjus veikti Vaiko teisių linijai 
per pirmąjį mėnesį sulaukėme 20 
vaikų skambučių.“ – patirtimi da-
lijosi specialistė.

Kas tai?
Projekto „Kartu mes galime“ 

vadovas Paulius Šiupienius pasa-
kojo, kad projektas remiasi Jung-
tinių Amerikos Valstijų (JAV) mo-
deliu: adaptuojamos JAV sukurtos 
metodikos, padedančios mažinti 

ankstyvuosius po patirto smurto 
(nesvarbu kokio) atsirandančius 
simptomus: nerimą, depresiją, po-
trauminio streso sindromą, kurie 
gali iššaukti miego sutrikimus, 
atsiskyrimą̨ nuo socialinės aplin-
kos, dėmesio praradimą̨ dalykams, 
kurie anksčiau teikė̇ malonumą̨. 
Laiku neužkirtus kelio simptomų 
progresavimui, jie turi įtakos vaiko 
elgesiui bei savijautai: gali prasi-
dėti nuolatinė depresija ar agresija, 
atsirasti žalingi įpročiai, pasireikšti 
destruktyvios mintys ir pan. 

Įgyvendinant iniciatyvą, pirma 
apklausų būdu identifikuojama 
tikslinė grupė. Paskui žaidimų, po-
kalbių ir įvairių užsiėmimų forma 
vyksta bendravimas su mokslei-
viais, o profesionali psichologinė 
pagalba vaikui teikiama patogioje 
ir jam priimtinoje aplinkoje. 

„Gyvi“ mokymai
„2021 liepą pradėjome vykdy-

ti veiklas. Pirmiausia dirbome su 
5-12 klasių moksleiviais, o šią va-
sarą specialistai bus orientuojami į 
darbą su 1-4 klasių moksleiviais. 
Viskas prasidėjo nuo metodinės 
medžiagos-knygų, paskui vyko 
„gyvi“ mokymai. Mokė specia-
listai iš JAV, žinoma, nuotoliniu 

būdu, anglų kalba, dalyvaujant 
vertėjams. Iš Rokiškio rajono mo-
kymuose dalyvauja 10 specialistų, 
kurie dirba įvairiose rajono ugdy-
mo įstaigose ir beveik 100 asmenų 
iš visos Lietuvos. Tikrai, tai analo-
gų dar neturinčios žinios ir patir-
tys, kurios jau duoda naudos. Me-
todikas savo įstaigose įgyvendinę 
socialiniai pedagogai negaili gerų 
atsiliepimų: tyrimuose dalyvavę 
moksleiviai tapo atviresni, vis la-
biau moka išreikšti jausmus, jaučia 
pasitikėjimą, mokosi atsisakyti ne-
gatyvių minčių. Viskas vyksta per 
žaidimukus, net žaismingais pava-
dinimais „Karštoji kėdė“, „Jausmų 
termometras“, nesukeliant įtampos, 
ir vaikams patinka paprastumas“, – 
dalijosi P. Šiupienius. 

Projekte dalyvauja socialiniai 
pedagogai iš: Juodupės, Pandėlio, 
Obelių, Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijų, Juozo Tūbelio ir Sena-
miesčio progimnazijų, Rokiškio 
rajono Pedagoginės-psichologinės 
tarnybos.  

Du metus truksianti iniciatyva 
taip pat vykdoma Alytuje, Joniš-
kio, Kretingos, Pasvalio, Šilutės, 
Ukmergės, Jonavos, Kelmės, Ma-
žeikių, Tauragės, Varėnos rajonuo-
se.

Mato ir be metodikų
Mokymuose dalyvaujanti Ro-

kiškio rajono Juodupės gimnazijos 
socialinė pedagogė Inga Michailo-
va tikino, jog kiekvieni mokymai 
yra naudingi, nors ilgametis darbas 
su vaikais jau ir taip leidžia supras-
ti, kuriam vaikui kažkas negerai: 
„Visada naudinga atnaujinti žinias, 
tobulintis. Šie mokymai naudingi 
mums, kaip specialistams, kad ga-
lėtume dar greičiau identifikuoti 
problemų turintį vaiką, kad galėtu-
me laiku imtis priemonių jo emoci-
nei būsenai gerinti ar nukreipti pas 
specialistus. Tačiau per daugybę 
darbo metų ir įvairių mokymų, jau 
ir taip atpažįstame vaiką, kuriam 
yra emociškai sunku. Tą neretai iš-

duoda ne tik pakitęs vaiko elgesys 
– atsiradęs nerimas, dirglumas, bet 
ir neverbaliniai ženklai: kūno kal-
ba, aprangos stilius, drabužių spal-
vos. Ir tai nebūtinai nutinka vaikui 
patyrus tik fizinį smurtą. Kalbame 
ir apie nerimą, baimę ar paniką 
prieš kontrolinius, egzaminus.“ 

Socialinė pedagogė pasidžiaugė, 
kad blogai besijaučiantys vaikai vis 
drąsiau patys ieško pagalbos, nebe-
jaučia baimės pasisakyti, jei kažkas 
negerai, šeimoje nėra palaikymo ar 
supratimo. 

„Lūžis įvyko maždaug pieš 3 
metus. Vaikai pasidarė drąsesni, 
atviresni, pasikalbame nuoširdžiau. 
Sakyčiau jie įgavo daugiau pasiti-
kėjimo mumis, kaip specialistais, 
gal net kaip suaugusiais. Kartais 
ir savaitgaliais sulaukiu skambu-
čių iš pasikalbėti norinčių vaikų. 
Gvildename jiems nerimą kelian-
čias problemas. Jei skundžiasi, kad 
šeimoje jų nesupranta, nepalaiko, 
nepamirštame aptarti, jog jie turi 
ne tik teises, bet ir pareigas. Deja, 
yra atvejų, kai pagalbos ieško pa-
tys vaikai, o tėvai nenori pripažinti 
problemos. Gal nemato, gal sunku 
patikėti, gal tiesiog negali priimti 
to fakto“, – patirtimi dalijosi I. Mi-
chailova.  

Netoleruokite. Praneškite
„Svarbu, kad patys tėvai, ar kiti 

šeimoje smurtaujantys žmonės, 
suprastų savo netinkamą elgesį, 
norėtų keistis, ieškotų reikalingos 
pagalbos būdų, nevengtų kreiptis ir 
konsultuotis su savo srities specia-
listais, kurie padėtų spręsti šeimo-
je kylančius sunkumus darniai ir 
taikiai, nesukeliant nei smurtinės, 
nei nesmurtinės žalos bet kuriam 
kitam žmogui, o ypatingai – vaikui. 
Tad būkime atidūs, atkreipkime dė-
mesį į vaikus ir visais atvejais, kai 
tik kyla bent menkiausias įtarimas, 
kad vaikas gali patirti smurtą, pra-
neškite apie tai vaiko teisių gynė-
jams“, – ragino G. Černiauskienė.

Socialiniame projekte „Kartu mes galime“ dalyvaujančių ugdymo įstaigų 
pedagogai patirties semiasi iš Jungtinių Amerikos Valstijų specialistų. 
(P. Šiupieniaus nuotr.)

Patvirtintas rajono biudžetas –  opozicija 
nepatenkinta dėl diskusijų „po smėliu“

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Praėjusį penktadienį posė-
džiavusi Rokiškio rajono savi-
valdybės taryba pritarė strate-
giniam plėtros planui, svarstė 
rajono biudžetą ir kitus svarbius 
klausimus.

Tvirtinant 2023 metų Rokiš-
kio rajono savivaldybės biudžeto 
projektą opozicijos atstovai sakė 
pasigedę diskusijų ir išsakė pasta-
bas. Tarybos narys Irmantas Tar-
vydis abejojo, ar pakankama suma 

skiriama programoms, skirtoms 
trūkstamų specialistų – mokyto-
jų, gydytojų, policininkų pritrau-
kimui. Pranešėja Reda Dūdienė 
paaiškino, kad suma numatyta 
esamiems specialistams, jeigu at-
sirastų naujų, biudžetas būtų ko-
reguojamas ir skiriama papildomų 
lėšų. Kol specialistų nėra, įšaldyti 
lėšų nėra tikslinga.

Opozicijos atstovai domėjosi 
didėjančiomis atliekų tvarkymo 
kainomis, švietimo ir sporto pro-
jektų finansavimu, dėl Katalėjos 
šeimynos finansavimo, keleivių 

pavėžėjimo, kultūros darbuotojų 
atlyginimų. Pažerta pastabų ir dėl 
neva trumpo laiko biudžeto vieši-
nimui. 

„Biudžetas lyg ir matosi, bet 
diskusijos po smėliu“, – replika-
vo A. Čepulis, svarstomą projektą 
įvardijęs „Stručio“ biudžetu. Tary-
bos narys pareiškė, kad nepalaikys 
šių metų biudžeto. 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos atstovė Lina Meilutė-Dat-
kūnienė taip sakė nepritarsianti 
sprendimui, nes nebuvo atsižvelg-
ta į skyriaus siūlymus padidinti 

finansavimą kaimo kultūrinei vei-
klai, neformaliam vaikų švietimui, 
socializacijos  programoms, kelių 
priežiūrai, smulkaus ir vidutinio 
verslo rėmimo programai.

Tarybos narė Diana Meš-
kauskienė replikavo, kad jau ne 

pirmą kadenciją opozicijos pasta-
bos ir siūlymai pateikiami posė-
dyje, o ne prieš tai, kol biudžetas 
buvo svarstomas komitetuose.

Gintautas Girštautas Valiaus 
Kazlausko koalicijos „Už laisvę 
augti“  vardu prieš balsavimą pra-
šė paskelbti pertrauką.

Biudžeto projektui pritarė 13 
tarybos narių, 6 balsavo prieš, 3 
susilaikė, 1 nebalsavo

2023 metais rajono savivaldy-
bės biudžete – daugiau nei 50 mln. 
Eur, lyginant su pernykščiu, jis di-
dėja 5 mln. Eur. 
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Per porą savaičių 
dovanoti šeši dviračiai

Sausio 17-ąją – kovo 11-ąją 
Susisiekimo ministerija inicijuo-
ja gerumo akciją #DviratisU-
krainai. Per porą jos savaičių ro-
kiškėnai ukrainiečiams paaukojo 
6 dviračius: 3 suaugusiųjų ir 3 
vaikiškus.

Rokiškyje dviračiai iki kovo 11 
dienos surenkami tarnyboje „Kelių 
priežiūra“ (Rokiškio kelių tarny-
ba), Jūžintų g. 3, nuo pirmadienio 

iki penktadienio 7–11 val. 
Ukrainos žmonėms galite dova-

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

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

„Rokiškio Sirenos“ inf.
Prisiekė J. Masteikienė (dešinėje). („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

2023-ieji paskelbti pilietinio 
aktyvumo metais

Rokiškio rajono savivaldybės 
taryba nusprendė šiuos metus 
paskelbti pilietinio aktyvumo 
metais.

Pristatydama projektą, Rokiš-
kio r. savivaldybės Komunikacijos 
ir kultūros skyriaus vedėja Irena 
Matelienė sakė, kad šiemet gausu 
asmenybių, įstaigų, įvykių sukak-
čių: bus minimos Marcelės Kubi-
liūtės 125-osios metinės, Sąjūdžio 
35-metis, Tremtinių ir politinių 
kalinių sąjungos veiklos 35-metis, 
Rokiškio R. Lymano muzikos mo-
kyklos 140-metis, Rokiškio rajono 
savivaldybės J. Keliuočio viešosios 
bibliotekos 100-metis, Rokiškio 
krašto muziejaus 90-metis. 

Numatyta skatinti iniciatyvas, 
skirtas šių sukakčių paminėjimui, 

kitas pilietines veiklas.
Kultūros, švietimo, sporto, jau-

nimo, sveikatinimo ir socialinės 
politikos sričių projektų finansavi-
mo iš Rokiškio rajono savivaldybės 
biudžeto 2023 metų konkursų sąly-
gose, nekeičiant susijusių tvarkos 
aprašų, būtų skiriami papildomi 
balai projektams, kuriuos vykdant 
bus įamžinamos Rokiškio rajono 
savivaldybėje pilietinio aktyvumo 
srityje veikusių asmenybių ir or-
ganizacijų jubiliejinės sukaktys, 
taip pat bus skatinamos pilietinio 
aktyvumo veiklos, įtraukiančios 
gausias tikslines grupes, bendruo-
menių projektai, siekiantys gauti 
finansavimą iš nacionalinės para-
mos kaimo bendruomenių veiklai 
programos.

„Rokiškio Sirenos“ inf.

Paminėta Holokausto aukų 
atminimo diena

Sausio 27 dieną, pažymint 1945 
metais tą dieną išvaduotos Aušvi-
co koncentracijos stovyklos aukų 
atminimą, pasaulis mini Tarptau-
tinę holokausto aukų atminimo 
dieną. Rokiškio krašto muziejaus 
istorikai ta proga Kamajų Anta-
no Strazdo ir Pandėlio dešimto-
kams organizavo Pilietiškumo 
pamoką „Mes prisimename“. 

Muziejaus istorijos skyriaus ve-
dėja Laima Skardžienė, muzieji-
ninkai Simona Strumskytė ir Justas 
Malcius moksleiviams papasakojo 
holokausto istoriją, formas, pade-
monstravo koncentracijos stovyklų 
siaubą atspindinčias fotografijas, 
dokumentinę vaizdo medžiagą ir 
meninių filmų ištraukas. Buvo pri-
siminti pasaulio tautų teisuoliai – 
žydų gelbėtojai holokausto metu.

Paminėti ir konkretūs holokaus-
to aukų vardai, tie, kurie paliko 

savo liudijimus – Ana Frank, Ma-
tilda Olkinaitė. Vaikai patys garsiai 
skaitė M. Olkinaitės 1941 m. dieno-
raščio ištraukas. Buvo matyti, kokie 
tie jauni žmonės susikaupę, kaip is-
torija artėja prie jų.

L. Skardžienė papasakojo, jog 
tokios pilietiškumo pamokos jau 
tapo tradicija, jos muziejuje arba 
mokymo įstaigose vyksta valstybi-
nių švenčių, nusipelniusių kraštui 
ir Lietuvai asmenų jubiliejų progo-
mis. Prieš Vasario 16 d. muziejaus 
istorikai visą savaitę lankys moky-
klas, kur pilietiškumo pamokų metu 
pasakos apie Nepriklausomybės 
akto signatarus iš Rokiškio kraš-
to. O rudenį, minint Rokiškio geto 
sunaikinimo 1941 m. atminimą 
vėl vyks tradicinis pėsčiųjų žygis į 
Velniaduobės mišką, kur buvo su-
šaudyta didžioji dalis Rokiškio geto 
kalinių.

„Rokiškio Sirenos“ inf.

Mokiniai garsiai skaitė dienoraščio ištraukas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

O. Samėnienė.

A. Uldinskas. L. Bieliūnienė.

E. Kundrotas.

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 
posėdyje prisiekė nauja tarybos narė

Iki Rokiškio rajono savival-
dybės tarybos kadencijos pa-
baigos likus dviem mėnesiams    
penktadienį posėdyje priesaiką 
davė nauja tarybos narė. Vi-
suomeninį rinkimų komitetą 
„Antano Vagonio komitetas“ 
atstovavusią Ingą Vagonę pa-
keitė Jūratė Masteikienė.

Priesaiką priėmė vyriausio-
sios rinkimų komisijos narė Gi-
tana Matiekuvienė. Priminsime, 
kad Inga Vagonė lapkričio   pa-
baigoje laimėjo konkursą Ro-
kiškio jaunimo centro direktorės 
pareigoms užimti ir atsisakė  ta-
rybos nario mandato.

Pagal sąrašą jos vietą turėjo 

užimti Rokiškio mašinų gamy-
klai vadovaujantis Rimgaudas 
Kilas, tačiau dėl užimtumo ga-
myboje tarybos nario kėdės atsi-
sakė, po jo sąraše esantis Nauris 
Šiupinis taip pat pirmenybę sky-
rė verslo reikalams. 

Naujai prisiekusi Jūratė 
Masteikienė – „If“ draudimo 
ekspertė, jau turinti vietos po-
litikės patirties. Rinkėjams jo 
atstovavo praėjusios kadencijos 
rajono taryboje.

„Rokiškio Sirenos“ inf.

Metų mokytojais pretenduoja tapti... 

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Socialiniame tinkle Facebook 
rokiškėnai dalinasi žinia, apie 
renkamą Lietuvos metų moky-
toją. Pirmiausia pasirodė kvie-
timas balsuoti už savo krašto 
atstovę, Rokiškio Rudolfo Ly-
mano muzikos mokyklos moky-
toją Laimą Bieliūnienę. Tačiau 
konkursu pasidomėjus išsamiau 
paaiškėjo, kad skirtingose kate-
gorijose nominuojami net keturi 
rajono pedagogai.

Keturi kandidatai 
Registracija į projektą „Lietuvos 

mokytojas 2023“ prasidėjo sausio 
9 d. Aštuoniose skirtingose kate-
gorijose varžosi keli šimtai šalies 
pedagogų iš skirtingų ugdymo įs-
taigų.

Rokiškėnai kviečiami balsuoti 

už savo rajono pedagogus:
Olia Samėnienė (kategorija Pra-

dinis ugdymas, Rokiškio Juozo Tū-
belio progimnazija)

Arvydas Uldinskas (kategorija 
Vidurinis ugdymas, matematika, 
Rokiškio r. Kamajų Antano Straz-
do gimnazija)

Egidijus Kundrotas (kategorija 
Vidurinis ugdymas, muzika, Ro-
kiškio Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazija)

Laima Bieliūnienė (kategorija 
Neformalus ugdymas, etnomuzika, 
Rokiškio Rudolfo Lymano muzi-
kos mokykla)

Titulai – kovo 1 d.    
Apie projektą „Lietuvos moky-

tojas 2023“ skelbiama internetinia-
me portale plus.lrytas.lt: „Naujienų 
portalas lrytas.lt trejus metus kvietė 
visuomenę siūlyti savo mokytojus 

šauniausiųjų rinkimuose, taip paro-
dant jiems dėmesį, padėkojant už 
svarbų darbą. Mokytojai keičia ne 
tik vaikų ateitį, bet ir šalies švietimo 
veidą. Todėl rinkimai virto projektu 
„Lietuvos mokytojas 2023“, kurio 
tikslas – atrasti ir įvertinti švietimo 
lyderius, padrąsinti jaunus žmones 
rinktis mokytojo profesiją bei dir-
bantiems mokytojams patvirtinti, 
kad jų įdėtas darbas ir atsidavimas 
turi išskirtinę prasmę. Specialiai 
projektui sukurtame puslapyje yra 
rubrika su nominuotais mokytojais, 
jų aprašymai ir galimybė balsuoti. 
Nugalėtojai bus išrinkti susumavus 
skaitytojų ir sudarytos vertinimo 
komisijos balsus. Skelbiami kovo 
1d. “

Balsavimas vyksta iki vasario 
22 d. portale lrytas.lt viršuje, ho-
roskopų ir TV programos eilutėje, 
skiltyje „Lietuvos mokytojas“.
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Debatuose lygiosios, rinkimuose jų nebus
Pirmieji šių metų savivaldy-

bių rinkimų debatai Rokiškyje 
įvyko. Regis, internetuose, o ypač 
socialiniuose tinkluose, jie buvo 
karštesni negu salėje, būta net 
atsiprašymo reikalavimų ir pan., 
bet šiuokart norėtųsi ne apie tai, 
kas ir ką pasakė, kas teisus, kas 
neteisus, o apie tai, kaip sekėsi 
debatuotojams pateikti savo ži-
nią klausytojams, kokių strategi-
jų kalbėtojai laikėsi, tai yra, apie 
viešąjį kandidatų į merus kalbė-
jimą.

Nelabai supratau kalbėtojų susė-
dimo ir kalbėjimo tvarkos (nei pa-
gal sąrašo numerį, nei pagal abėcė-
lę), tad aptarsiu debatantus ne taip, 
kaip sėdėjo, o abėcėlės tvarka.

Dabartinis rajono meras Ramū-
nas Godeliauskas pasirinko daž-
niausią ir lengviausią esamiems 
merams taktiką – kalbėti apie tai, 
kas padaryta, o ne apie problemas 
ir kaip jas reikėtų spręsti. Šiaip jau 
tokia strategija leidžia išsiskirti iš 
kitų kalbėtojų, o pateikiant save 
kaip brandų politiką, kurio veikla 
neturi „nei intrigų, nei šou ele-
mentų“, dar ir sudaromas patikimo 
kandidato įspūdis. Tik toks nekonf-
liktinis prisistatymas ne visada leis 
rinkėjui, kurio gyvenimas nėra nei 
toks rožinis, nei toks gražus, tapa-
tintis su kandidatu. Orientavimasis 
į brandesnio amžiaus rinkėją, ku-
riam labiau patinka ramūs ir neiš-
sišokantys, šiuo atveju logiškas, bet 
jaunimo balsus vienas jauniausių 
kandidatų šitaip gali negrįžtamai 
prarasti. 

Audronė Kaupienė sąmoningai 
pasirinko ne tik panašią į Ramūno 
Godeliausko taktiką, bet netgi jo 
šešėlio, mažesniojo valdančiosios 

koalicijos nario, vaidmenį. Tarpais 
susidarė įspūdis, jog konservatoriai 
ir į rinkimus eina vos ne bendru są-
rašu su Socialdemokratais, juolab ir 
pati debatuotoja, puikiai išmananti 
socialinio darbo esmę bei subti-
lybes, socialdemokratams labai 
praverstų aiškinant ir formuojant 
rajono socialinę politiką. Kuo ski-
riasi nuo bendravaldžių, kalbėtoja 
neakcentavo, kokius kitus kelius 
rinktųsi, jei patys konservatoriai 
formuotų koaliciją, kalbama nebu-
vo. Neturėdami jokio savitumo, iš-
skirtinumo, savojo požiūrio į rajono 
problemas ir jų sprendimo kelius, 
konservatoriai rizikuoja skaudžiai 
nusvilti šiuose rinkimuose. Galima 
sakyti, jog konservatorių kandida-
tė moteriškumu atskiedė brutalią 
vyrišką kompaniją, bet susitaiky-
mas su trečiu ar ketvirtu vaidmeniu 
žiauriame rinkimų pasaulyje, dar 
niekam nepadėjo rinkimų laimėti, o 
olimpinis principas, jog svarbu da-
lyvauti, juose negalioja.

Mindaugas Petkevičius šioje 

kompanijoje intriguoja tuo, kad 
yra mažiausiai iš visų pažįstamas, 
mažiausiai turi politinės patirties ir 
visai galėtų pretenduoti į naujoko 
sėkmę. Diskusijos pradžioje netgi 
buvo justi šviežias, truputį kitoks 
požiūris į problemas, bet, vos pra-
dėjęs kalbėti apie numatomus vei-
kimo ir problemų sprendimo būdus, 
prelegentas nepakenčiamai dažnai 
kartojo žodžius „kažkas“, „kažką“, 
„kažkaip“ ir pan. Matyt, pats disku-
tantas tą greitai pajuto ir bandė būti 
konkretesnis, bet jau buvo per vėlu 
– ir pasiruošimo trūko, ir publika 
prarado susidomėjimą.

Irmantas Tarvydis, kaip ir pri-
klauso liberalų kandidatui, orien-
tavosi į kiek daugiau išprususį ir 
didesnį atlyginimą gaunantį rinkėją 
(Rokiškyje tai rizikinga, bet tikrai 
verta pagarbos), jis iš karto labai 
tiksliai suformulavo pagrindinę ra-
jono problemą, jo pasisakymuose 
buvo daugiausiai faktų ir skaičių, 
tad sudarytas, ko gero, rimčiausiai 
debatams pasirengusio kandidato 

įspūdis. Deja, politikas ir verslinin-
kas viename asmenyje ne visada 
puikiai sutaria. Keliskart pakartota 
nuomonė, jog viską ir visus galima 
nupirkti, smarkiai kvepia aroganci-
ja, kurios rinkėjai nelinkę atleisti.

Antanas Vagonis labai aiškiai 
išsakė pagrindinę savo rinkimų 
kampanijos temą – kalbėjimasis 
ir susikalbėjimas. Labai žmogiška 
tema, gana aiškiai suformuluota ir 
per visus debatus kalbėtojo nuose-
kliai akcentuota, taip save priešpa-
statant dabartiniam rajono merui. 
Visa bėda, kad kalbama ir buvo 
daugiau apie žmogų, konkretų kon-
kurentą (vieną, bet ne visus), o ne 
apie problemas. Galima buvo daug 
ką pataisyti, aiškiau artikuliuojant, 
kokie konkretūs pasiūlymai buvo 
neišklausyti, į kokius neatsižvelgta, 
bet tokių pavyzdžių beveik nebuvo, 
tad ir prelegento akcentuota tema 
pakibo ore, o ir oponentas, į kurio 
neįsiklausymą vis apeliuota, nesi-
leido išprovokuojamas atviresniam 
konfliktui.

Galima sakyti, kad pirmieji de-
batai pavyko, bet rezultatų nedavė. 
Debatuotojai, nors ir nenusileido 
iki aiškinimosi, kurį keliuką reikia 
asfaltuoti ir kuriuos medžius nu-
kirsti, kuriuos palikti, visgi aiškes-
nės rajono ateities vizijos nesufor-
mulavo, nors bandymų buvo, tik jie 
paskendo smulkesnių dalykų jūro-
je. Gal todėl ir aštresnių diskusijų 
tarp kandidatų pritrūko, daugiau 
aistrų sukeldavo klausimai iš salės 
(nors ne visi į temą), iš kurių ma-
tėsi, jog žiūrovai pasirengę geriau 
ir nusiteikę karingiau už debatan-
tus. Visgi abejojančiam, už ką rin-
kimuose balsuoti, ko gero, aiškiau 
nepasidarė. Tikėkimės, kad kandi-
datai kitiems debatams pasirengs 
geriau, išgrynins savo tikslus ir 
rinkimų bei debatų strategijas, dis-
kutuos karščiau ir atviriau. O tada 
ne tik diskusijos, bet ir rinkimai bus 
įdomesni bei aktyvesni.

P. S. Pasirodė viešoje erdvėje ir 
priekaištų debatų vedėjui Raigardui 
Musnickui, neva, koks nors vieti-
nis geriau būtų pravedęs diskusiją. 
Mano nuomone, Raigardas su už-
duotimi susidorojo visai neblogai, 
neleido nukrypti į šonus, palaikė 
debatų tempą ir įtampą. Gal tik su 
paskutiniu klausimu, kuris, kiek 
supratau, kiekvienam kandidatui 
turėjo būti kitoks, asmeniškesnis, 
ne visai pavyko – kalba nuklydo į 
spaudos laisvės problemą. Tai at-
leistina. O ir rasti nesuinteresuotą 
vietinį debatų vedėją būtų labai su-
dėtinga.

Mikas ŠEŠKAUSKAS
Redakcijos pastaba – tai yra 

subjektyvi skaitytojo nuomonė.

Nekorektiški pašalinio įspūdžiai apie 
kandidatų į merus debatus

Patekau aną savaitę į tokį 
keistą renginį, vadinamą savival-
dybių rinkimų debatais. Sako, 
vaikams mokyklose dažnai to-
kias pramogas organizuoja, bet 
ir suaugusiems tai patinka. Gal 
net pritinka. Daugiausiai susi-
rinko kandidatų šalininkai, bet 
pasitaikė ir vienas kitas pašalinis 
kaip aš.

Jei jau sutinkam pagal drabu-
žį, tai vaizdelis buvo margas. Du 
su kaklaraiščiais, du laisvamaniš-
kai be (ir dar atsisegę po viršutinę 
marškinių sagą). Penktoji diskutan-
tė pabrėžtinai moteriškai kukli.

Tie, kur su kaklaraiščiais, abu 
gražūs. Vienas aukštas ir gražus, 
nors ne prezidentas, kitas žemesnis, 
jaunesnis, bet irgi labai išvaizdus.

Keista, bet tie be kaklaraiščių 
vyresni už tuos, kurie su. Karta, 
atmetusi kaklaraiščius kaip konfor-
mizmo ir oficialumo ženklus, sens-
ta. Penktoji diskutantė pabrėžtinai 

moteriškai kukli, bet kaklaraištis 
jai būtų tikęs.

Tiek apie atrodymą. Dabar apie 
tai, ką išgirdom.

Tam, kuris aukštas ir gražus, bet 
ne prezidentas, gerokai lengviau. 
Aukštiems ir gražiems visada len-
gviau. Jie dažniausiai tokie tarsi 
truputį niekuo dėti. Žino, jog gerai 
atrodo, ir moka tuo naudotis. O jei 
dar turi ir valdžią, tai užtenka pasa-

kyti, kad nieko blogo nepadarė. O 
jei valdžia nieko blogo nepadarė – 
šiais laikais jau didelis nuopelnas. 
Jei padarė ką nors gero, valdžia 
būtinai prisimins ir primins. Ne tik 
debatuose. 

Ta, kuri pabrėžtinai moteriš-
kai kukli, kaip ir valdžioje, taip ir 
diskusijoje atsisėdo šalia aukšto ir 
gražaus. Ir buvo Pabrėžtinai Mote-
riškai Kukli. Kuklumą dar sustipri-

no tai, kad mažesniesiems valdžios 
partneriams visada atitenka ir ma-
žiau nuopelnų už gerus darbus. Tad 
šiuo atveju kuklumas buvo pagal 
rangą ir nuopelnus. Tai yra, būti 
nekukliai šiai diskutantei neleido 
padėtis valdančiojoje koalicijoje.

Tas, kuris gražus ir kiek žemes-
nis, galėjo sau leisti būti mažiau 
kuklus, netgi stengėsi sau leisti. 
Bėda tik, kad nelabai žinojo, kokio 
nekuklumo nori, o gal kaklaraiš-
tis nekuklumui trukdė. Tad dažnai 
kartojo, jog norėtų daryti kažką, 
kažkur ir kažkaip. Dėl to šiam dis-
kutantui niekas nedrįso prieštarau-
ti. Visi netgi galėtų prisiekti, jog 
kažką, kažkur ir kažkaip jis tikrai 
darys. Nebūtinai politikoje.

Tie abu, kur ne tokie jauni, gra-
žūs ir ramūs buvo gal ir įdomesni. 
Tik ir vėl bėda. Vienas buvo lyg 
ir daug išmanantis, daug visokių 
skaičių išvardijo, bet vis aiškino, 
kad visus ir viską galima nupirkti. 
Kitas vis priekaištavo, kad tas, kur 

aukštas ir gražus, bet ne preziden-
tas, su niekuo nesikalba ir santykių 
nesiaiškina, bet apie ką ir su kuo 
kalbėtis, beveik liko neaišku. 

Matavosi iškalba šitas penke-
tas beveik tris valandas, bet kuris 
protingiausias taip ir nesutarė. Jau-
tresnės psichinės konstrukcijos as-
menys pastebi, kad buvo pernelyg 
daug santykių aiškinimosi, bet man 
regisi, jog visi buvo mažne balti ir 
pūkuoti, žiūrovai dažniausiai dau-
giau norėjo įkąsti debatuotojams, 
negu jie vienas kitą suvartyti, kas 
sudaro visokių debatų grožį ir įdo-
mumą.

Išvada: gana įdomiai viskas at-
rodė, turbūt eisiu ir kitą kartą. Tik 
norėtųsi, kad debatuotojai geriau 
pasiruoštų, kad tikrai norėtų valdy-
ti, norėtų suvartyti savo oponentus, 
o ne imituotų tokį norą. Pernelyg 
dažnai ketinau žiotis ir, kaip toks 
vienas rusas, sušukti: „Netikiu!“.

Juozas BUKAS
Redakcijos pastaba – tai yra 

subjektyvi skaitytojo nuomonė.

Rokiškėno nuomone, žurnalistas R. Musnickas gerai susidorojo su užduotimi ir palaikė debatų tempą.

Rokiškiečius domino ką kalba kandidatai. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Atšvęstas centro gimtadienis. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Dienos centrui asmenims su negalia 
sukako vieneri metai

Aušra MALINAUSKIENĖ

Sausio 26-ąją, Dienos centras 
asmenims su negalia atšventė 
pirmąjį gimtadienį, į kurį susi-
rinko centro lankytojai, jų tėve-
liai, svečiai. 

Išdalintos nominacijos
Gimtadienio proga lankyto-

jams ir darbuotojams buvo išda-
lintos nominacijos: „Metų stiliaus 
ikona“, „Metų kantrybė“, „Metų 
moksliukė“, „Metų šokėja“, 
„Metų šmaikščiausias liežuvis“, 
„Metų draugiškiausias“, „Metų 
jautriausia širdelė“, „Metų pasiū-
lymų asas“, „Metų naujovė“ ir 
kitos. 

Kiekvienas, atėjęs atsiimti 
nominacijos, puošnų popierinį 
tortą užpildė nuoširdžiais linkė-
jimais: laimės, meilės, sveikatos, 
džiaugsmo, pinigų, kantrybės ir 
daugybe kitų dalykų, skirtų drau-
gams, centrui ir darbuotojams. 

Centro lankytojus ir darbuoto-
jus sveikino Rokiškio rajono me-
ras Ramūnas Godeliauskas, palin-
kėjęs vilties, kad ir kas benutiktų, 
bei Rokiškio socialinės paramos 
centro direktorė Jolanta Paukštie-
nė, pasidžiaugusi lankytojų tėve-
lių palaikymu. 

Šventės dalyvius linksmino 
baltos didžiulės meškutės Lunos 
iš „Pramogos vaikams Rokiškyje“ 
šokiai, ji fotografavosi su visais 
norinčiais. Po nominacijų ir svei-

kinimų, visi įsitraukė į žaidimus 
ir kokia gi šventė be gimtadienio 
torto bei vaišių. 

Buvo skirtos patalpos
Prieš metus šis Dienos centras 

atsirado dėl to, kad tokių paslaugų 
pageidavo turintieji sunkią ir vi-
dutinio sunkumo negalią. 

„Šitie patys paslaugų gavėjai ir 
anksčiau gavo paslaugas Centre  
Socialinių įgūdžių ugdymo, palai-
kymo ir (ar)atkūrimo ir anksčiau 
gavo paslaugas centre Socialinių 
įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar)
atkūrimo. Tačiau dalis tų, turin-
čių sunkią ir vidutinio sunkumo 
negalią, pageidavo gauti tokias 
paslaugas, kokios jiems priklauso 
pagal poreikį. Iš pradžių nebuvo 
tinkamo pastato kur jį įkurti. Ke-
letą kartų buvo organizuoti susiti-
kimai su jaunuolių tėvais, rajono 
valdžia ir taip bediskutuojant su-
rastas sprendimas. Savivaldybės 
vadovai nusprendė J. T. Vaižganto 
gimnazijos bendrabutį pagal pa-
naudos sutartį perduoti Rokiškio 
socialinės paramos centrui“, – 
kalbėjo J. Paukštienė. 

Už skirtas lėšas buvo suremon-
tuotos patalpos 1 aukšte. Pareng-
tas projektas patalpų remontui, jos 
pritaikytos neįgaliųjų poreikiams, 
sutvarkyti reikiami dokumentai, 
kad būtų gauta licencija Dienos 
socialinei globai institucijoje teik-
ti. 

„Labai daug dirbome, bet re-
zultatą turime“, – džiaugėsi paš-
nekovė. 

Domisi ir kaimynai
Šiuo metu Dienos centrą asme-

nims su negalia lanko 13 asmenų, 
iš kurių – 9 su sunkia negalia ir 4 
su lengvesne. Taip pat šio padali-
nio teikiama akredituota paslauga 
„Socialinių įgūdžių ugdymas pa-
laikymas ir atkūrimas“ naudojasi 
dar 5 rokiškėnai su negalia.

Su jais dirba 2 socialiniai dar-
buotojai, 4 individualios priežiū-
ros darbuotojai ir 1 užimtumo 
specialistas, taip pat virėja. Du 
vairuotojai kiekvieną rytą juos 

mis atvyko pasidomėti kaimynai 
iš Kupiškio rajono, nes jiems ši 
paslauga labai reikalinga. Kadan-
gi Kupiškyje ji nėra teikiama, jie 
pirktų šią paslaugą iš Rokiškio. 
Tikiuosi, kad ateityje išaugs po-
reikis jai ir mes užpildysime visas 
padalinyje turimas laisvas vietas“, 
– kalbėjo J. Paukštienė. 

Moko gyventi 
Dienos centro asmenims su ne-

galia paslaugomis gali naudotis 
asmenys nuo 18 metų. Šiandien jį 
lanko įvairaus amžiaus moterys ir 
vyrai, kurie čia užsiima įvairiomis 
veiklomis. 

„Pas mus ugdomi ir stiprinami 
socialiniai įgūdžiai. Lankytojai 
dalyvauja pažintinėje, projektinė-
je veikloje. Vyksta sveikatinimo 
ugdymas, sveikos gyvensenos, 
sveikatos ugdymo ir ligų pro-
filaktikos propagavimas, kom-
piuteriniai užsiėmimai, pokalbių 
diskusijų dienos, valstybinių ir 
kalendorinių švenčių paminėji-
mai, švenčiame ir gimtadienius. 
Žinoma, mūsų darbuotojai padeda 
ugdyti kasdienius gyvenimo įgū-
džius, tokius kaip mitybos įpro-
čių lavinimas, mokomoji maisto 
ruoša, stalo serviravimo įgūdžių 
ugdymas, taip pat kitus bei juos 
palaikyti“, – vardijo J. Paukštienė. 

Dienos centras dirba pirma-
dieniais – ketvirtadieniais nuo 8 
iki 17 val. (su pietų pertrauka 45 
min.) ir penktadienį  nuo 8 iki 
15.45 val.

atveža į Centrą ir darbo pabaigoje 
išvežioja į namus.

„Padalinyje yra numatytos 23 
vietos. Pradžioje buvo 12 paslaugų 
gavėjų, 1 prisijungė metų eigoje. 
Visus metus turėjome 13 lankyto-
jų. Tikimės, jog šiemet prisijungs 
naujų. Pernai organizavome atvi-
rų durų savaitę, kurios metu šios 
paslaugos organizavimu, veiklo-

Centro lankytoja su mama įsitraukė į žaidimą.

Nominacijos buvo įteiktos ir darbuotojams.

Sveikinimo žodį tarė J. Paukštienė.

Šventės akimirka.
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Neįgalieji piktinasi – sutrumpinti eiles pas 
gydytojus galima tik susimokėjus 

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Prieš savaitę Rokiškio rajono 
neįgaliųjų draugija rinkosi ap-
žvelgti praėjusių metų darbus ir 
planuojamas šių metų veiklas. 
Draugijos pirmininkas Algis 
Veikšys sako, kad šiais metais 
kartu su socialinių paslaugų tei-
kimo naujovėmis laukia nauji 
iššūkiai bei išbandymai.

Naujovės
Nuo sausio 1 d. valstybės ir 

savivaldybės biudžeto lėšomis fi-
nansuojamos tik akreditaciją soci-
alinės reabilitacijos neįgaliesiems 
bendruomenėje paslaugai teikti 
gavusios įstaigos bei organizaci-
jos, nebelieka finansavimo pagal 
projektų atrankos konkursus.  

„Iki šių metų mes gyvenome 
ir dirbome pagal projektą, kuria-
me nurodytos tam tikros veiklos. 
Viską  žinojome, buvome įpratę, 
o dabar viskas nauja. Nežinome, 
kaip į šias naujoves žmonės rea-
guos.  Rinkdavomės antradieniais 
ir ketvirtadieniais, tačiau žmonės 
galėjo ateiti ir rečiau, pagal porei-
kį. Akredituotas paslaugas gau-
nantys asmenys turės dalyvauti 
veiklose ne mažiau nei 4 kartus 
per mėnesį, jeigu tiek norinčių 
neatsiras, mažės finansavimas. 
Tačiau kaimo žmonės ne visada 
turi galimybę dažnai atvažiuoti į 
miestą“, – kalbėjo Rokiškio rajo-

no neįgaliųjų draugijos pirminin-
kas.

Šiemet draugijoje dvi būtiną-
sias akredituotas (kasdienių sa-
varankiško gyvenimo įgūdžių, 
savitvarkos bei darbinių ir užim-
tumo įgūdžių tobulinimo, kom-
piuterinio raštingumo) paslaugas 
numatyta teikti 70 žmonių, tačiau 
per pora mėnesių turėtų išsigry-
ninti, kiek iš tiesų žmonių norės 
jas gauti.

Kiti asmenys galės lankyti 
papildomas veiklas, gauti nebū-
tinąsias paslaugas. Pagal atskirą 
projektą šiemet bus teikiama pa-
vėžėjimo paslauga neįgaliesiems 
Rokiškio rajono gyventojams.

Išeina Anapilin
Rokiškio rajone – daugiau kaip 

4 tūkst. negalią turinčių žmonių, 
tik dalis jų buriasi į aklųjų, artrito, 
diabeto, neįgaliųjų draugijas, kiti 
su savo bėdomis tvarkosi patys.

Rokiškio rajono neįgaliųjų 
draugija vienija apie 250 narių, 
pasak A. Veikšio, šis skaičius kin-
ta, nes dauguma narių – pensinio 
amžiaus, per metus daugiau jų 
išeina Anapilin, negu prisijungia 
naujų narių. Karantinas taip pat 
labai sumažino žmonių skaičių, 
jie dar nepradėjo taip aktyviai įsi-
traukti į veiklas, kaip prieš tai.

Draugijos pirmininkas aprodo 
patalpas, kuriose vyksta įvairios 
užimtumo veiklos: renginių salę, 
rankdarbių pilną amatų kambarį, 
virtuvę, draugijoms nariams taip 
pat skirta skalbykla, sporto treni-
ruokliai. Negalią turintys žmonės 
neapsieina be dainos, todėl susi-
būrė į chorą, kuriam vadovauja 
Alvydas Fijalkauskas.

Kad nerymotų prie lango
Draugijos vadovas pabrėžia, 

kad bendravimas – pagrindinis 
dalykas, kodėl žmonės buriasi 
įvairioms veikloms. 

„Jie nesėdi namuose žiūrėdami 
serialus ar pro langą, o būna tarp 
kitų žmonių. Bendrauja kurdami 
paveikslus, rankdarbius. Atsisė-
dusios dvi moterys kojines mezga 
ir tariasi, kaip kokį raštą numegz-
ti, virtuvėje verda diskusijos, kar-
tais net ginčai įsiplieskia“, – pasa-
koja pašnekovas. 

Po insultų, traumų žmonės 
būna praradę  įgūdžius, tenka mo-
kytis iš naujo paprastų dalykų – 
kaip padengti stalą ar išsiskalbti 
drabužius.

Kalbėdamas apie planuojamas 
kultūrines ir sportines veiklas, A. 
Veikšys vardija: bus ekskursijų, 
koncertų. Birželio mėnesį ruošia-
masi dalyvauti rajono neįgaliųjų 
sąskrydyje Jūžintuose, surengti 
respublikinių neįgaliųjų varžybų 
atrankos etapą Rokiškyje. Pra-
ėjusiais metais draugijos nariai 
lankėsi Pakruojo dvare, prieška-
lėdinėje Rygoje, dalyvavo eduka-
cijose, vedė ekskursijas po rajoną 

iš kitų miestų atvykusiems neįga-
liesiems.

(Ne)mokamas gydymas
8 metus draugijai vadovaujan-

tis A. Veikšys pastebi, kad požiū-
ris į žmones su negalia gerėja, yra 
daugiau noro jiems padėti, tik kar-
tais norai ir galimybės nesutampa.

„Seniūnijų socialinių darbuo-
tojų, su kuriais tenka dažnai ben-
drauti, darbas su neįgaliaisiais 
labai stipriai pasikeitęs į gerąją 
pusę, jos pačios rūpinasi, kad 
žmonėms galėtų nuvažiuoti pas 
gydytojus į Panevėžį, Uteną ar 
Vilnių, padeda užregistruoti inter-
netu. Iš negalią turinčių žmonių 
negirdžiu  nusiskundimų, kad juos 
nuskriaudė, grubiai elgėsi ar pan., 
nors anksčiau tokių dalykų pasi-
taikydavo“, – savo pastebėjimais 
dalinosi pašnekovas.

Paklaustas, su kokiomis pro-
blemomis kasdieniame gyvenime 
susiduria į draugiją ateinantys 
žmonės, A. Veikšys sako, kad 
bene dažniausi nusiskundimai – 
dėl gydymo įstaigų. Ne dėl aptar-
navimo kokybės, o dėl patekimo 
pas gydytojus, ištemptų grafikų. 
Rokiškyje gal užteks palaukti sa-
vaitę ar dvi, kad pakliūtum pas 
šeimos gydytoją, bet jeigu reikia 
nuvažiuoti pas specialistą Vilniu-
je, tenka laukti mėnesiais ar pusę 
metų. 

„Žmonės stebisi, kad pas mus 
gydymas nemokamas, tačiau kai 
reikia patekti pas gydytoją ne-
mokamai, reikia laukti eilėje tris 
mėnesius, jeigu moki pinigus, po 
savaitės atvažiuoti kviečia“, – gy-
venimiškas situacijas pasakoja 
pašnekovas.

Taupo degalus 
Anot jo, dar viena problema, 

kad žmonės norėtų dažniau iš 
kaimo atvažiuoti prisijungti prie 
draugijos veiklų, tačiau negali to 
padaryti dėl susisiekimo. Turin-
čius automobilį baugina degalų 
kainos, senjorai tvirtina, kad iš 
pensijos negalintys dažnai važi-
nėti ir taupo kurą kelionei į par-
duotuvę bei kitiems būtiniems 
reikalams. O viešuoju transportu 
miestą pasiekti ne visada patogu, 
nes į kai kuriuos kaimus autobusai 
važiuoja itin retai.

„Yra ir kitų problemų, kurios 
neišsprendžiamos ketverius ar 
penkerius metus. Prie poliklinikos 
pavaikščiokit“, – siūlo pašneko-
vas ir pasakoja apie aukštą bortelį, 
kurį tenka įveikti neįgaliesiems ir 
apie pėsčiųjų perėją, kuri ne toje 
vietoje, kur būtų patogiau iš poli-
klinikos į vaistinę keliaujantiems 
pėstiesiems...

A. Veikšys neįgaliųjų draugijai vadovauja jau 8 metus. Kai kuriems neįgaliesiems kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių 
tenka mokytis iš naujo. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Neįgalieji išbandė ne vieną amatą.

Neįgaliųjų rankdarbiai.Draugijos pirmininkas bei kiti nariai savo rankomis puošė patalpas.
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Keliaujantiems po Aukštaitiją: dvariškos,     vienuoliškos ir necivilizuotos pramogos

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Savaitgalį Vilniuje „Litexpo“ 
centre vykusioje tarptautinėje 
turizmo parodoje „Adventur“ 
pažinti Šiaurės ir Rytų Aukštai-
tijos kultūros, gamtos objektus 
kvietė šio krašto turizmo pas-
laugų teikėjai, informacinių 
centrų atstovai. Siūlyta pramo-
gų įvairiam keliaujančiųjų sko-
niui – degustacijos vienuolynuo-
se, pabėgimai į gamtą toliau nuo 
civilizacijos, klaidžiojimai labi-
rintuose, nakvynė ant vandens, 
dvaro pramogos, senovinės 
technikos ar patefonų muziejai.   

Vežios elektromobilis
Vienas labiausiai turistų lan-

komų Rokiškio rajone Ilzenbergo 
dvaras šiais metais turistams vėl 
pažers naujovių. Vienoje iš par-
odos salių lankytojų akį traukė 
žvilgantis elektromobilis, juo bus 
galima važinėti po visą dvarvietę 
ir klausytis gido pasakojamų isto-
rijų. Mėgstantys keliauti vandeniu 
galės paplaukioti elektriniu kata-

maranu.
2014 metais naujai atgimęs 

Ilzenbergo ūkis tęsia natūralios 
žemdirbystės tradicijas, neseniai 
nuspręsta atgaivinti ir vyndarys-
tės kultūrą, įveistas vynuogynas. 

„2022 metų vynuogių derliaus 
vynas jau brandinimo statinėse. 
Šią vasarą pasiūlysime kelių rūšių 
vynuogių vyno, kol kas nežino-
me, kuri vynuogių rūšis bus pati 
skaniausia“, – pasakojo Ilzenber-
go dvaro ir ūkio direktorė Diana 
Jokimčienė.

Atrakcionai vaikams
Be kukurūzų labirinto, atsiras 

daugiau pramogų vaikams. Akty-
viems mažiesiems dvaro lanky-
tojams  bus skirtas daugiafunkcis 
išmanusis įrenginys, kūrybiškumą 
žadins neįprasti muzikiniai instru-
mentai, „pasiklausymo aparatas“ 
padės išgirsti gamtos garsus, suži-
noti, kad vyksta medžių viršūnė-
se. Pasak D. Jokimčienės, atrak-
cionai bus susieti su gamta, nes 
dvaras stengiasi nenukrypti  nuo 
savo koncepcijos: harmonijos su 

gamta.
„Baigiame tvarkyti Meilės 

salą, joje bus rotonda, kurioje 
bus galima registruoti santuokas, 
paskui jaunieji galės sėsti į laivą 
ir tęsti vestuves ant laivo denio. 
Šiemet planuojame labai įdomų 
dalyką –   norime apjungti kelis 
Rokiškio rajono dvarus, kad tu-
ristai užsuktų į Salų, Rokiškio, 
Ilzenbergo dvarus, pasiliktų čia ne 
tik vienai dienai, bet ir ilgiau“, – 
pasakojo Ilzenbergo dvaro ir ūkio 
direktorė.

Baigia statyti viešbutį
2023 metais planuojama pa-

baigti viešbučio, kuriam bus iki 
100 vietų, statybą, dabar, jeigu 
yra poreikis, svečiai gali nakvoti 
rūmuose. 

„Turime planą ir antram vieš-
bučiui, mes niekada nesustosi-
me“, – apie būsimus darbus kal-
bėjo D. Jokimčienė.  

Ilzenbergo dvaro ūkyje – 200 
karvių, būriai avių, vištų, čia pat 
gamybos cechai. Dvaras garsus 
ekologiškai išaugintais rankomis 
gaminamais natūraliais produk-
tais, už tai ne kartą skynė lau-
rus įvairiuose apdovanojimuose. 
Aukso medaliais buvo apdova-
noti dvare gaminamas rūgpienis,  
troškinta vištiena, o  2022 m. 
– jogurto gėrimas airanas.  Anot 
pašnekovės, degustacijų dvare pa-
gamintais produktais populiaru-
mas pastaruoju metu itin išaugo.

Patefonų muziejus
Biržų turizmo informacijos 

centro stende ant  patefono sukasi 
plokštelė, skamba muzika. Apie   
patefonų istoriją ir muziką gali-
ma daugiau sužinoti apsilankius 
neseniai veiklą pradėjusioje Alės 
Podėnienės kaimo turizmo sody-

boje, esančioje Vinkšninių kaime. 
Sodyboje įrengtas senų patefonų 
muziejus, jame  daugiau nei 200 
eksponatų, pagamintų skirtingose 
šalyse. Vieną iš jų pagamino so-
dybos šeimininkas ir šio muzie-
jaus įkūrėjas.  

Sodeliškių dvaro sodyboje 
vyksta grūdo kelio edukacija, se-
novinėje krosnyje galima išsikepti 
duonelės, tame pačiame dvare įsi-
kūręs senovinės technikos muzie-
jus, taip pat  buities muziejus, kurį 

mas jiems buvo svarbus. 
„Kai Biržai buvo sudeginti 

švedų ir miesto taryba sprendė, ką 
pirma reikia atstatyti – rotušę ar 
miesto bravorą, buvo nubalsuota 
atstatyti bravorą. Akivaizdu, kas 
esame alaus kraštas“, – pasakojo 
Biržų turizmo informacijos centro  
vadybininkė Vaida. 

Viena populiariausių ekskursi-
jų – degustacijos Biržų pilyje, kur 
pristatomos senosios aludarystės 
tradicijos (vairuojantys tuo tarpu 
gali išmokti groti skudučiais).  

Planuojantiems šių metų ke-
liones biržiečiai siūlo nepamiršti 
svarbiausių metų renginių: seno-
vinės 

technikos suvažiavimo, aviaci-
jos šventės, kuri vyks liepos 8 d., 
Lietuvos motokroso čempionato 
birželio 24–25 d. ir kitų.

Rokiškėnai – dažni svečiai
Kupiškyje rokiškėnai dažni 

svečiai. Kupiškio turizmo infor-
macijos centro vadybininkė, gidė 
Rita Kavaliauskienė sako, kad 
malonu nustebinti iš kaimyninių 
rajonų atvažiavusius turistus. 

„Siūlau ne bėgti, o pajausti. 
Vedu ekskursijas ir labai džiau-
giuosi, kai valandai atvažiavę 
žmonės užtrunka tris valandas. 
Jie nustemba, kokie gražūs mūsų 
miesteliai“, – kalbėjo Kupiškio 
įdomybes pristatanti moteris.

Pagal teritoriją nedidelis, ta-

Ilzenbergo dvaras – vienas lankomiausių objektų Lietuvoje. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Kupiškyje kepami sausainiai su 
vienuolyno ženklu.

Biržų rajone duris atvėrė patefonų muziejus, kuriame per 200 eksponatų.

Po Ilzenbergo dvaro teritoriją vežios elektromobilis.

„Adventur“ parodoje –  repeticija prieš Dainų šventę.

sudaro 7 pastatų kompleksas, gir-
nomis mala vienintelis Lietuvoje 
veikiantis vėjo malūnas.

Bravoras ar  rotušė?
Kalbant apie Biržus, neišeina 

nepaminėti alaus, biržiečiai di-
džiuojasi savo alaus bravoru, o 
sena istorija byloja, kas šis gėri-
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Keliaujantiems po Aukštaitiją: dvariškos,     vienuoliškos ir necivilizuotos pramogos

Kupiškėnai didžiuojasi kultūros paveldo vertybėmis turtingu savo kraštu.

Lietuviška duona. Latviai į parodą atvežė savo „kulinarinį paveldą“.

Regioninių parkų atstovai kviečia pažinti Aukštaitiją.

čiau šis kraštas turtingas lanko-
mais objektais. Rajone – 5 dvarai, 
vieną iš jų, esantį  Palėvenėje, 
pristato paskutinio buvusio dvaro 
valdytojo Komaro anūkė Nijolė 
Milaknienė. Norinieji paragau-
ti pagrabinių bandelių, pelniusių 
kulinarinio paveldo sertifikatą, 
turi važiuoti į Adomynės dvarą. 
Atvykusiems į Kupiškį gidė siūlo 
tiesiog paklaidžioti po miesto er-
dves, papuoštas Henriko Orakaus-
ko skulptūromis ir gatvės meno 
kūriniais, užlipti į piliakalnį, ap-
lankyti Uošvės Liežuvio salą,  tre-
čia pagal dydį (tūrį) Lietuvos baž-
nyčią, išgerti kavos kepyklėlėje, 
įsikūrusioje buvusiame kalėjime.

Nameliai mariose
Kupiškėnai taip pat savo kuli-

narinio paveldo neįsivaizduoja be 
alaus, padegustuoti šio gėrimo bei 
paragauti vienuolių patiekalų ga-
lima buvusiame dominikonų vie-
nuolyne.   

„Biržų ir kupiškėnų gamina-
mas alus yra išlaikęs giliausias 
kulinarinio paveldo tradicijas 
Lietuvoje, jis įtrauktas į kultūros 
paveldo vertybių sąvadą. Džiau-
giamės, kad turime galimybę pri-
statyti tikrą kupiškėnų alų, kurį 
gamina Jonas Goštautas“, – sakė 
R. Kavaliauskienė. 

Vasarojantys Kupiškyje šiemet 
galės rinktis nakvynę nameliuose 
ant vandens. Jauna šeima, Paulius 
ir Solveiga Pranckūnai ant Kupiš-
kio marių įrengė 4 plūduriuojan-
čius namelius, vandenyje bus ir 
plaukiojanti pirtis. 

„Tai primena nakvynę laive, 
šiek tiek jaučiasi supimas, bet ne 
tiek, kad  susirgtum jūros liga“, –  
juokavo Paulius.  

Parkai aktyviems
Aukštaitijos saugomų teritorijų 

direkcijos stende lankytojai galė-
jo sužinoti, kaip susidaro smeg-
duobės, kodėl įdomu keliauti ne 
tik vasarą, bet ir kitais metų lai-
kais bei kitų dalykų.

 „Šiemet paskelbti Aukštaitijos 
metai, todėl kviečiame pažinti šį 
kraštą aplankant regioninius par-
kus, kuriuose visos pagrindinės 
vertybės: kultūros paveldo objek-

tai, gamtos paminklai.  Kiekvie-
nas kraštas savaip įdomus, nes 
skiriasi gamta. Vienas ežeringiau-
sių – Zarasų rajonas kviečia į Gra-
žutės regioninį parką, kuris laba 
natūralus, miškų apsuptyje, jame 
pabirę šimtai ežerų.

 Parkas gal mažiau žinomas, 
nei kiti, tačiau  jį labai mėgsta 
žmonės, kuriems patinka aktyvus 
buvimas gamtoje, norintys pabėg-
ti nuo civilizacijos“, – pasakojo 
Gražutės regioninio parko grupės 
patarėjas Vytautas Eidėjus.

Nuplauti nuodėmių
Gražutės regioniniame parke 

taip pat yra švariausias Lietuvo-
je Šventos ežeras, sakoma, jeigu 
turite kokią nuodėmę ir nedrįsta-
te pas kleboną eiti, užtenka nusi-
maudyti šiame ežere.

Turbūt vienas lankomiausių – 
Anykščių regioninis parkas, turin-
tis traukos objektą – medžių lajų 
taką. V. Eidėjus pasakojo: „Kreke-
navos regioninis parkas išvagotas 
Nevėžio kilpų, senvagių – tokio 
vaizdo kitur nepamatysi, lankyto-
jus vilioja ir stumbrynas. Sirvėtos 
regioninis parkas nedidelis, tačiau 
su įspūdingu kraštovaizdžiu, lan-
kytojai gali  juo gėrėtis nuo Ka-
čėniškės piliakalnio, įspūdingas ir 
Sirvėtos mitologinis takas. Sartų 
regioninį parką garsina kultūriniai 
objektai – Dusetų dailės galerija, 
Antazavės dvaras, parko lanky-
tojų centre galima daug sužinoti 
apie sėlių palikimą“.

Venecija miške
Keliaujantiems siūloma šiemet 

aplankyti bent vieną parką Aukš-
taitijoje, o aplankiusieji visus 8, 
gaus prizą. 

„Planuojame projektą „Para-
gauk Aukštaitijos“, pakviesime 
keliauti ir  pažinti Aukštaitiją per 
pojūčius, lytėjimą, ragavimą, uni-
kalių objektų pažinimą“, – sakė V. 
Eidėjus ir ragina nebijoti keliauti 
visais metų laikais.  

Skirtingu metų laiku keliauda-
mi tuo pačiu pažintiniu taku pa-
matysite vis kitokią gamtą. Pvz. 
Salake yra pažintinis takas, ku-
riuo einant per atodrėkį, galima 
pasigrožėti, kaip patvinsta miškai.

Biržų TIC stende netrūko lankytojų.
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Nuo šiol vieną kartą per mėnesį – paskutinį mėnesio antradienį, „Rokiškio Sirenoje“ rasite 
naują rubriką MANO KŪRYBA TAVO. 

Rokiškio literatai, poetai, kūrėjai kviečiami dalintis savo kūryba. 
Ją galite siųsti el. pašto adresu redaktorius@rokiskiosirena.lt. Susisieksime!

Rokiškio rajono literatų klubas, 
šiuo metu vienijantis apie 20 rajo-
no kūrėjų, „Vaivorykštė“ gyvuoja 
nuo 1986 metų. Literatai leidžia ir 
pristato visuomenei savo kūrybos 
knygas, rengia projektus, aktyviai 
dalyvauja rajono kultūriniame-li-
teratūriniame ir visuomeniniame 
gyvenime. Dauguma kuria poezi-
ją, bando naujus jos žanrus, kele-
tas rašo proza. Kiekvieno kūrėjo 
braižas savitas ir unikalus, priso-
drintas gyvenimo realijomis ir kū-
rybine fantazija. Rajono literatų 
kūrybą galima išgirsti „Skamban-
čiuose suoliukuose“, su QR kodų 
nuskaitymo programėle telefonu 
nuskaičius  QR kodus ant suoliu-
kų Muzikos parko laisvalaikio er-
dvėje, Rokiškyje.

Pasinaudodama proga kviečiu vi-
sus kuriančius ir norinčius bendrauti 
su bendraminčiais bei dalintis savo 
kūryba įsilieti į Rokiškio rajono li-
teratų klubo „Vaivorykštė“ gretas 
(klubo pirmininkės telefono Nr. 8 
647 22962. Taip pat norinčius čia 
paviešinti savo kūrybą.  

Džiaugiamės galimybe viešinti 
savo kūrybą ir čia. Šiandien pristato-
me tris sausio mėnesį gimusius lite-
ratus: Stasę Junokienę, Joną Balaišį 
ir Stanislovą Varnecką. 

STASĖ JUNOKIENĖ

*
Tėvynė Lietuva
Kur banguoja Sartai,
kur grakšti Asveja,
Nemunėlio ir Nemuno vingiai.
Kryžių kalnas antai, 
Kernavė, kaip svočia,
ąžuolais pasipuošę Dubingiai.
Praeitis, dabartis,
Vilniaus bokštai seni
mena mūsų Tėvynės senovę.
Aukštaitijos kalvom,
apdainuotas dainom
skamba vardas manosios 
gimtinės.
Čia nuo amžių senų, kaip kad 
sako tėvai
Yra, buvo ir bus
Lietuva – mūs Tėvynė.

JONAS BALAIŠIS

Ir einam, einam, einam
Per žemę griūdami,
Šlapi šiaudai pakluonėj
Mėnulio pilnaty.
Apdegę vyrai grįžta
Iš karo, iš gaisrų.
Išlepinta jaunystė
Begriežianti smuiku.
*
Nelaukiau tavęs, man nereikia –
Per daug atsaini ir grubi.
Bepročiai namo nepareina,
Jie klaikiai gyvena vieni.
*
Mane apkalbėjo vėjas,
Palaistė graudžiais pelenais.
Tu vieniša ėjai, kaip ėjus
Sudegusių paukščių sparnais.
Į prapultį gūdžią, į lietų,
Tolyn ir tolyn nuo galvos.
Maža kibirkštėlė apšviečia
Paklydusį aklą miškuos.
*
Gražiai kaip beržai parligavo
Pati Lietuva Lietuvon.
Karalius beprotis žingsniavo
Aukščiausioj mėnulio kalvoj.
Vienatvėje vėjas šiurena
Graudžiais mėnesienos laiškais.
Toks didelis paukštis plevena,
Sudužęs pačioj Lietuvoj.
*
Aš niekieno, aš niekas.
Pilka lyg pelenai galva.
Aš išgama, aš mėnesienos 
sniegas –
Sparnuotas vėjas Lietuvoj.
Dusliai šlamėjo senos liepos,
Pravirko motina kurčia,
Aš niekieno, aš niekas,
Paklydęs devintoj dainoj.
*
Senų beržų perkūnija
Tą skausmą parašys.
Vienuolę įsisūnijo
Įniršęs medkirtys,
Ir eina per dvarelį,
Gal niekam nesakys,
Vienuoliai alksnį neša –
Beprotį per duris.

STANISLOVAS VARNECKAS

anksčiau. Dažniausia savo sapnuose 
jis regėdavo erotišką kolūkio buhal-
terę Nastią. Vieną sykį su ja net bučia-
vosi, o kai pabudo, laimės ir prakaito 
išpiltas, žmona paklausė:

– Ko tu mykei lyg veršis ant 
pūdymo, ko pagalvę gniaužei, ko var-
teisi?

Negi  sakys Bindokas teisybę. 
Sapnavau, kad man valdžia premi-

ją davė. 
Atsakymu žmona liko patenkinta, 

nes žinojo savo vyrelio aistrą pinigui. 
Premijos jam būdavo dar mielesnės, 
nes jas išmokėdavo ta pati Nastia, ant 
kurios banguojančios krūtinės jis slap-
ta svajodavo numirti...

Dabar Bindokas  Nastios nebesa-
pnuoja. Dabar jis sapnuoja paštininkę 
Ingą, laukiamą ir mylimą kiekvieno 
mėnesio 12  dieną. Tačiau Ingos krū-
tinė plokščia kaip padas, dėl kurio 
nesinori nei veršiu bliauti, nei patalų 
jaukti. Be to, ir amžius nebe tas.

Bet štai visai neseniai Bindokas 
aptiko palėpėje šūsnį senų žurnalų. 
Skaitė, kol akys pradėjo merktis. Ir 
vos sudėjo bluostą, regi save Vilniuje.

Dairosi Bindokas po sostinę. O 
sostinės mūrai aukšti – net už vanden-
tiekį aukštesni. Bindokas nori tą archi-
tektūrą pačiupinėti, bet rankos nekyla, 
kažko sunkios pasidarė. Ir mato sodie-
tis – kažkas atidunda. Įsižiūri – ogi de-
monstracija. Žygiuoja vyrai, žygiuoja 
moterys ir šaukia. Bindokas jų  negir-
di, tačiau kažkelintu pojūčiu supranta: 
minia skanduoja, kad gyventi gera, 
kad rytoj bus dar geriau, o jau poryt vi-
sokie turtai pradės tekėti sraunia upe, 
visiems pakaks ir dar liks. Bindokas 
irgi nori šaukti kartu su visais, bet iš 
jo burnos sklinda tik mykimas – toks 
kaip ir anais laikais, kada sapnuodavo 
nepasiekiamąją Nastią. 

Ir aš su jumis, mykia Bindokas 
ir jau kels koją – ogi koja basa ir jau 
kadai nemazgota. Nuo mėšlavežio. 
Kokia gėda! Ką žmonės pagalvos? 
Sodietis labai nori skradžiai žemėn 
prasmegti, tačiau prospektas kietas, 
akmenimis grįstas. Ir šiaip, ir taip ban-
do  – negali prasmegti.

O minia vis slenka pro šalį ir vis 
kažką šaukia. Iš burnų lekia ne žodžiai, 
o žvirbliai. Lekia ir tūpia ant Vilniaus 
stogų. Tų žvirblių tiek daug, kad per 
juos ir kaminų nebesimato. Bindokas 
žiūri, galvą užvertęs, o kai pagaliau 
nuleidžia, staiga pamato: ir kiti žmo-
nės basi. Kaip gerai, pagalvoja. Dabar 
ir aš toks pat. Ši mintis jį padrąsina, ir 
jis šoka į demonstrantų gretas. Kairę, 
kairę! Kairę pirma reikia judinti, prisi-
mena Bindokas ką tik skaitytą žurnalą, 
bet kairė vis nenori klausyti, lipa ant 
dešinės, kliūna už grindinio akmenų. 
Kairę, dešinę, kairę, dešinę...

Ir pabunda. Kaip ir anais laikais – 
sušilęs, nusivaręs nuo kojų, tačiau ne 
laimės išpiltas.

– Fu! -atsipučia sodietis. – Kiek?
– Septynios, - informuoja žmona.
– O kurie dabar metai?
– Tu ką? Kuoktelėjai?
Bindokas atsisėda lovoje, apsigrai-

bo. Ačiū Dievui -  čia tik sapnas. Ir 
šlepetės prie lovos, ir batai priemenėj. 
Viskas gerai, kas gerai baigiasi.

– Atleisk, sapnavau...

Bindoko valia
Aną vasarą  obuoliai Bindoko sode 

užderėjo kaip reta. Ypač antaniniai, 
kurie  itin vertinami. Tai pastebėjo ne 
tik sodiečiai, bet ir solidūs rašytojai. 
„Klėtelė kvepėjo antaniniais...“  Arba: 
„ Obelų šakos linko nuo antaninių“... 

Ką gi, tai tikrai nepralenkiami 
obuoliai, ir jų Bindoko sode tais me-
tais  buvo bene daugiausia.

Ir nusprendė aną savaitgalį sodie-
tis šiek tiek pasipelnyti – į turgų šitas 
gėrybes nuvežti, vienu kitu euru  savo 
šeimos biudžetą padidinti.

– Važiuok, Jonai, - paakino ir žmo-
nelė. – O tai pūsta be naudos, praeiti 
nebegalima.

   Pasakė ir, žinoma, pridūrė:
 –  Tik nenusilesk kaip šniūras, 

kokį pinigą sugraibęs. Aną kartą...
– Et, nebeprimink... Kas buvo – 

pražuvo. Po ano karto mano valia 
kaip ...

Nebepasakė Bindokas, kokia da-
bar jo valia. Mašinėlė burbtelėjo ir 
nuriedėjo, paskui save traukdama an-
taninių prikrautą priekabėlę.

... Sekėsi. Prisižėręs eurų, Bindo-
kas pergalingai apžvelgė margą tur-
gaus minią ir sėdo prie vairo.  Namo. 
Parvažiavęs su žmonele dar kartą su-
skaičiuos, sudėlios, nes pinigai, anot 
senų žmonių,  labai mėgsta, kada juos 
skaičiuoji. Nė čiulpinukų žmonai ne-
beieškojo. Ne maža, pakentės. Taupy-
ti reikia.

Tik pajudėjo Bindokas, mato – de-
šinėje alaus baras šurmuliuoja. Kaista 
vyrai ir skubiai vėsinasi, kad visai ne-
perkaistų. Tarp jų ir viena kita matyta 
nosis. Bet ne...

Dabar jo valia -  kaip plienas.
Ir dar labiau spustelėjo akselerato-

rių.
Nespėjus mašinėlei įsibėgėti – dar 

vienas barelis. Ne, greičio Bindokas 
nė per žvirblio nagą nemažina. Dirst 
– kairėje kavinukė, „Pagundos“ vardu 
pavadinta.  Che, che, nesugundysi. 
Nebe tie laikai, kada valia buvo kaip 
muilas. Ir spaudžia akseleratorių, kiek 
gatvės ženklai leidžia.

Sėkmingai išvengęs dar kelių pa-
gundų ir tokiu būdu dar labiau užgrū-
dinęs savo valią, pagaliau Bindokas 
išriedėjo iš miesto. Važiuoja, džiau-
giasi dar žaliom dobilienom, gelstan-
čiais klevais  ir tyliai byrančiais beržų  
‚pinigėliais“, kuriuos  kažkoks poetas 
pavadino „vasaros biudžetu“. Gražiai 
pavadino, bet dar gražiau atrodo „ru-
dens biudžetas“, kuris taip maloniai 
šildo kišenę ir visą sodiečio krūtinę. 
Tai bent valia... Ką? Taip, taip, už 
tokią tvirtą valią... Ką? Taip, taip, už 
tokias nežmoniškas pastangas... 

Kažinkoks kipšas, įsirangęs į Bin-
doko galvą vis kužda, kad tai būtų 
tik nedidukė nuodėmė,  menka kaip 
aguonos grūdelis...

Kažkaip savaime cyptelėjo auto-
mobilio stabdžiai. Bindokas įvairavo 
į lauko keliuką, minutę parymojo ant 
vairo, paskui įjungė atbulinį, išropojo 
ant asfalto ir atgal. Reikia. Už tokią 
tvirtą valią, už įveiktas pagundas...

Parengė Rokiškio rajono literatų 
klubo „Vaivorykštė“ pirmininkė 

Daiva Vilkickienė
Rokiškio rajono literatų klubo 
„Vaivorykštė“ archyvo nuotr.

Gimė 1939 metų sausio 15 dieną 
Gurų kaime,  Kupiškio rajone. Rašy-
ti eilėraščius pradėjo dar vidurinėje 
mokykloje. Aktyvi literatūrinių ir 
kultūrinių renginių dalyvė. Kūryba 
publikuota rajono spaudoje ir poezi-
jos almanachuose, išleistos knygos:  
eilėraščių knygelė vaikams „Pavasa-
rio upeliai“ (2006) ir eilėraščių kny-
ga „Gyvenimo taurė“ (2007) 

Tas mūsų gyvenimas įvairus, dau-
giasluoksnis – tarsi koks vestuvių 
ar krikštynų tortas. Tačiau yra trys 
dalykai, kuriems aš visada atiduo-
du pirmenybę. Tai Mama, Tėvynė, 
Duona. Be jų mūsų planeta atrody-
tų lyg Marsas –  tuščias ir negyvas. 
Nors ką gali žinoti... Rašau tai, ką 
pastebiu. Kartais geros temos ateina 
į galvą netikėtai. Prievarta jų niekada 
neprisiprašytum. (Stasė Junokienė)

Žodžiai
Mama, Tėvynė, Duona.
Trys žodžiai, saulėn pakylėti.
Visi į sąžinę įaugę, 
Branginti ir mylėti.
*
Tie žodžiai tarsi gyvas kraujas
Iš karto tapo manimi
Jų neišdeginsi iš sielos
Pačia karščiausia ugnimi.

Rajono literatai sveikina kolegą 
su 70-uoju  gimtadieniu, linkėdami 
sveikų ir kūrybingų metų!

Gimė 1953 sausio 22 dieną Ro-
bliuose, Rokiškio rajone. Ten gy-
vena ir dabar. Išleido eilėraščių 
rinkinius: „Kaimo elegijos" (2001), 
„Metai vieškeliais nueina" (2012), 
„Skaudėjimo žodžiai" (2014)

Tai, kas vakar atrodė svarbu, 
šiandien kyla dvejonių, o rytoj gal 
privers nusišypsoti. Arba, atvirkš-
čiai, nes poezija visada kantriai lau-
kia savo dienos ir savo skaitytojo. (J. 
Balaišis) 

Paklydęs kareivis,
Vienuolių būtys.
Sudegusi žemė,
Lyg koks užkurys.
Per niekieno plotą
Gražiai pareini,
Pilkokas kareivi.
Vanduo akmeny.
*
Toks didelis paukštis –
Jo akys užges.
Vienuoliškai slysta
Dangus pro gegnes.
Parėjom, parėjom
Laukiniai, basi,
Prakalbino vėjas 
Gegužės nakty.
*
Toks varganas kaip tiltai,
Toks basas kaip lietus.
Kraujo lašelis mažas – 
Užtemdytas dangus.
Kiekvieną naktį lijo.
Su nasčiais ant pečių
Nešu sunkiausią girią
Prie laiptų išvargtų.
Toj girioj mano močia
Nelaimėj išprotės,
Paukšteli, tu mažiausi
Ten viduty širdies.
*

Gimė 1944 m. sausio 17 dieną 
Joniškėlyje, Pasvalio rajone.  Žur-
nalistas, redaktorius, literatas, vie-
nas iš Rokiškio rajono literatų klubo 
„Vaivorykštė“ steigėjų. Dar moky-
klos laikais devintokas išspausdino 
„Moksleivio“ žurnale keletą savo 
eilėraščių. Vėliau kūrė daugiausia 
humoreskas, skelbė jas periodinėje 
spaudoje. Pasirašo ir Stasio Dau-
gėlos slapyvardžiu.2018 m. išleido 
satyrų ir humoreskų knygą „Pašilių 
naujienos“.

Daug skaityti nesveika
Sodietis Bindokas sapnuodavo ir 
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Rajono biudžetas subalansuotas ir kasmet stabiliai 
didėja, laukia naujovės

Rajono tarybos posėdyje 
patvirtintas 2023-ųjų Rokiš-
kio rajono savivaldybės biu-
džetas. Tai svarbiausias ra-
jono finansinis dokumentas, 
paprasčiau vadintinas rajono 
pinigine. Biudžetas subalan-
suotas: išlaidos neviršija pa-
jamų. Tai leis rajono savival-
dybei ne tik tęsti ilgalaikius 
projektus, bet ir imtis naujų 
prasmingų iniciatyvų.

Per septynerius metus 
išaugo dvigubai
Šiemetinio rajono biudžeto 

pajamos planuojamos 47,181 
mln. Eur. Kaip komentavo ra-
jono savivaldybės Finansų 
skyriaus vedėja Reda Dūdie-
nė, planuojama, kad biudžeto 
pajamos atitiks išlaidas. 2022 
m. biudžeto  lėšų likutis sudaro 
2,413 mln Eur (5 proc. biudžeto 
apimties). Šiemet skolintis pla-
nuojama 1,067 mln Eur (arba 2 
proc. biudžeto apimties). Taigi, 
bendrai sudėjus, 2023 metais 
rajono savivaldybė disponuos 
50,663 mln. Eur.  Palyginti su 
pernai, biudžeto pajamos išau-
go kiek daugiau nei 5 mln Eur.

Toks biudžetas – daug ar 
mažai? Palyginkime: 2016-ųjų 
rajono biudžetas buvo 25,5 mln 
Eur. Vadinasi, per septynerius 
metus išaugo kone dvigubai. 
Tačiau R. Dūdienė akcenta-
vo ir tai, jog auga, deja, ne tik 
pajamos. Išlaidų eilutėse irgi 
gerokai didesni skaičiai: žen-
kliai išaugo elektros energijos, 
šildymo kainos, auga darbo už-
mokesčiai. Rajono meras Ra-
mūnas Godeliauskas patvirtino, 
kad tam tikrų centrinės val-
džios sprendimų dėka biudžete 
atsirado nenumatytų išlaidų. 
Antai, Vyriausybė nusprendė, 
kad gyventojams kompensuos 
dalį lėšų už šildymą. Rajono 
savivaldybė tą padarė, tačiau... 
iš savo kišenės, nes sprendimas 
yra, o pinigų jam įgyvendin-
ti (beveik milijono Eur) taip 
ir nesulaukta. Meras neslepia: 
tiek lėšų rasti yra nelengva. 
Tačiau subalansuotas biudžetas 
rodo, kad rajonas gyvena pagal 
kišenę. 

Lemia gyventojų pajamos
Šių metų savivaldybės biu-

džeto  pajamos: 47, 181,452 
mln. Eur, iš jų: 31 mln. Eur 
sudaro  pajamos ir mokesčiai 
(61 proc.), 15, 742 mln. Eur 
(31 proc.) – valstybės biudže-
to dotacijos, 0,424 mln. Eur (1 
proc.) - Europos Sąjungos fi-
nansinės paramos lėšos

Biudžeto įplaukų liūto dalį, 
kiek daugiau nei pusę, sudaro 
Gyventojų pajamų mokestis. 
Šio mokesčio šiemet planuoja-

ma gauti 26, 232 mln. Eur. Arba 
milijonu daugiau, nei pernai. 
Taip pat biudžetą, kad ir nedi-
dele dalimi, papildys fiksuoto 
dydžio  gyventojų pajamų mo-
kestis, mokamo  už pajamas, 
gaunamas iš veiklos, kuria ver-
čiamasi turint verslo liudijimą. 
Iš to planuojama gauti 18 tūkst. 
Eur pajamų.

Kita reikšminga pajamų da-
lis – turto mokesčiai – sudarys 
1,444 mln. Eur arba 3,1proc. 
biudžeto pajamų. Žemės mo-
kesčio numatoma gauti 1,1 
mln. Eur. Nors  žemės mo-
kesčio tarifas, rajono tarybos 
sprendimu, 2023 m. sumažintas 
nuo 1,3 iki 1,1 proc., dėl žemės 
verčių padidėjimo planuojama 
gauti virš 400 tūkst. Eur dau-
giau. Nekilnojamojo turto mo-
kesčio numatoma 320 tūkst. 
Eur, pernai šio mokesčio gauta 
337,5 tūkst. Eur. 

Prekių ir paslaugų mokesčiai 
sudarys 90 tūkst. Eur arba 0,2 
proc. biudžeto pajamų, tai mo-
kesčiai už aplinkos teršimą. 

Kitų pajamų planuojama 
gauti 3,165 mln.Eur. arba 6,7 
proc. visų pajamų. Numatoma 
Nuomos mokesčio už  valsty-
binę žemę ir valstybinio vidaus  
fondo vandens telkinius gauti 
400 tūkst. Eur. Dividendų pla-
nuojama gauti 15 tūkst. Eur.  
Mokesčių už valstybinius gam-
tos išteklius planuojama gauti 
156 tūkst. Eur: už medžioja-
mų gyvūnų išteklius- 60 tūkst. 
Eur ir  už kitus valstybinius 
gamtos išteklius- 96 tūkst. Eur.                 
Pajamų iš rinkliavų planuojama 
gauti 1,04 mln. Eur. Didžioji 
dalis planuojama gauti iš vieti-
nių rinkliavų: 1 mln. Eur iš rin-
kliavos už atliekas ir 40 tūkst. 
Eur – iš valstybės rinkliavų. 
Pajamų iš baudų ir konfiskuoto 
turto ir kitų netesybų planuoja-
ma gauti 15,5 tūkst. Eur. 

Pajamų už teikiamas pas-
laugas biudžetinės įstaigos 
planuoja gauti 1,508 mln. Eur. 
Šioje eilutėje ženkliai atsispin-
di sudėtinga šalies ekonominė 

situacija: šių pajamų numatoma 
gauti 240,53 tūkst. Eur mažiau 
nei gauta pernai. Šios pajamos 
planuojamos pagal įstaigų pa-
teiktas prognozes, o atsižvel-
giant į ekonominę situaciją, įs-
taigos gana saikingai planuoja 
pajamas. Kitų pajamų planuo-
jama gauti 30 tūkst. Eur.

Valstybės biudžeto specialių-
jų tikslinių dotacijų šiemet pla-
nuojama skirti 15, 742 mln. Eur 
. Jos sudaro 33,4 proc. biudžeto 
pajamų. Valstybės deleguotoms 
(valstybės perduotoms savi-
valdybėms) funkcijoms vyk-
dyti skiriama 4,303 mln. Eur, 
arba 148 tūkst. Eur daugiau, 
nei buvo skirta pernai. Kitoms 
dotacijoms – 11,4 mln. Eur. Iš 
šios sumos didžiąją  dalį sudaro 
mokymo lėšos – 9,68 mln. Eur 
(1,136, mln. Eur daugiau nei 
pernai). Valstybės investicijų 
programoje lėšos skirtos tęsti-
niam projektui: Daugiafunkci-
nės salės Rokiškio m. Taikos 
g.21A statybai – 998 tūkst. Eur.

Prie biudžeto pajamų pri-
skiriamos ir skolintos lėšos. 
2023 m. planuojamos 1, 067 
mln. Eur dviems projektams: 
„Rokiškio mokyklos-darželio 
,,Ąžuoliukas“ pastato, Taikos 
g. 15, LT-42142 Rokiškis, ener-
ginio efektyvumo didinimas“ 
ir „Rokiškio lopšelio-darželio 
„Varpelis“ (Jaunystės g. 15, 
Rokiškis) pastato energinio 
efektyvumo didinimas“. Savi-
valdybė skolinsis iš „Savival-
dybių pastatų fondo“ dešimčiai 
metų.

Išlaidų planus koregavo ir 
darbo užmokesčio augimas

Kaip jau minėta, biudžeto iš-
laidų planuojama tiek pat, kiek 
pajamų. Išlaidų planus gerokai 
keitė naujovės, susiję su darbo 
užmokesčio augimu: minimali 
mėnesinė alga nuo sausio 1 d. 
yra 840 Eur (pernai buvo 730 
Eur) ir pareiginės algos (atlygi-
nimo) bazinis dydis nuo sausio 
1 d. yra 186 Eur (pernai buvo 
181 Eur.

Didžiausia biudžeto asigna-

vimų dalis tenka Ugdymo ko-
kybės ir mokymosi aplinkos 
užtikrinimo programai – 43,9 
proc. visų biudžeto išlaidų. 
20,4 proc. tenka Socialinės 
paramos ir sveikatos apsaugos 
paslaugų kokybės gerinimo 
programai. Savivaldybės funk-
cijų įgyvendinimo ir valdymo 
programai skiriama 16,2 proc., 
Rajono infrastruktūros objektų 
priežiūros, plėtros ir moderni-
zavimo programai – 6,5 proc., 
Kultūros, sporto bendruomenės 
ir vaikų ir jaunimo gyvenimo 
aktyvinimo programai – 8,9 
proc. ir 4 proc. – Kaimo plė-
tros, aplinkos apsaugos ir vers-
lo programai.

Daug tęsiamų planų ir gerų 
naujovių
Rajono biudžete yra numa-

tytos lėšos jau pasiteisinusiems 
projektams, ir naujovėms. Vie-
na iš šviežiausių naujovių – ne-
mokamas pavėžėjimas ne tik 
miesto, bet ir priemiesčio marš-
trutais. Sklinda gandai, esą to-
kia paslauga nemokama tik iki 
Savivaldybių tarybų rinkimų. 
Rajono meras R. Godeliauskas 
pabrėžė: naujovė pasiteisino, 
ženkliai išaugo keleivių skai-
čius, todėl neketinama nutrauk-
ti nemokamo pavėžėjimo mies-
to ir priemiesčių maršrutais. 
Viešojosioms nemokamo vie-
tinio reguliaraus susisiekimo 
paslaugoms organizuoti šiemet 
planuojama skirti 574 tūkst. 
Eur (pernai – 340 tūkst. Eur). 
Nuostolingiems maršrutams 
kompensuoti šiemet ketinama 
išleisti 420 tūkst. Eur (pernai – 
250 tūkst. Eur).

Lyginant su praėjusiais me-
tais lygiai dvigubai – nuo 15 
iki 30 tūkst. didinama parama 
religinėms bendruomenėms. Į 
ją gali pretenduoti visos tradi-
cinės religinės bendruomenės: 
katalikų, stačiatikių ir sentikių. 
Parama ypatingai svarbi ir dėl 
to, kad jau nuo 2025 m., Seimo 
sprendimu, gyventojai nebega-
lės skirti 1,2 proc. Gyventojų 
pajamų mokesčio religinėms 
bendruomenėms.

Nepamirštama parama ir 
smulkiajam bei vidutiniam 
verslui. Jo plėtros programai 
skirta, kaip ir pernai, 80 tūkst. 
Eur.

Taip pat pasiteisino ir jaunų 
specialistų pritraukimo pro-
gramos. Kai kurioms jų, pa-
vyzdžiui, gydytojams skatinti 
atvykti dirbti į mūsų rajoną šie-
met skirta 17,8 tūkst. Eur (per-
nai skirta 15 tūkst.), policijos 
pareigūnams – 6 tūkst. Eur, fi-
nansinė parama atvykstantiems 
pedagogams bus 7 tūkst. Eur.

80 tūkst. Eur numatoma 

seniūnijų gatvių apšvietimo 
atnaujinimui: investuojant į 
naujas technologijas ir gatvės 
tampa šviesesnės, ir elektros 
sąnaudos ženkliai mažėja. 

Šiemet įvairių diskusi-
jų įplieskė išaugusios žemės 
vertės ir priklausomai nuo jų 
skaičiuojamas Žemės mokes-
čio tarifas. Rajono savivaldy-
bės taryba, kaip jau minėta, 
šio mokesčio tarifą sumažino 
nuo 1,3 iki 1,1 proc. Dalis su-
rinkto mokesčio bus nukreipta 
Kaimo programa. Rajono savi-
valdybės priešgaisrinei tarny-
bai bus skirta – 70 tūkst. Eur 
gaisriniam automobiliui įsigy-
ti. Pasak mero, bus investuoja-
ma ir į itin populiarą ir svarbią 
gyventojų saugumui kaminų 
valymo paslaugą. Gyvenviečių 
gruntinio vandens nutekėjimo 
avarinei būklei likviduoti šie-
met numatyta skirti 50 tūkst. 
Eur. Pasak R. Godeliausko, 
labai svarbu, kad ištikus nelai-
mei, pavyzdžiui, ženklesniam 
potvyniui, būtų galima iš karto 
reaguoti ir kuo operatyviau iš-
spręsti problemą.

Individualių nuotekų valymo 
įrenginių įrengimo išlaidoms 
dalinai kompensuoti šiemet 
planuojama skirti 10 tūkst. Eur. 
Tai labai svarbi paskata atsisa-
kyti gyventojams „būdelių su 
širdele“ ten, kur ekonomiškai 
netikslinga tiesti kanalizacijos 
tinklus. Rajono meras progno-
zuoja, kad programa, atsisakius 
perteklinių dokumentų rengi-
mo, taps dar patrauklesnė gy-
ventojams.

Neužmirštos ir bendruo-
menės, miesteliai. Štai Obe-
lių ežero pakrantės tvarkymui 
planuojama skirti 5 tūkst. Eur, 
o Velniakalnio Lašo g. parko 
tolesniam kūrimui – 15 tūkst. 
Eur. 

Liks ir žavieji pirmoko krep-
šeliai. Jiems skirta 6 tūkst. 
Eur. Šiemet startuoja ir kita 
svarbi naujovė – parama nau-
jagimių susilaukusioms rajo-
no šeimoms. Buvo svarstyta ir 
diskutuota, kaip geriau skirti 
dovaną. Iš įvairiausių pasiū-
lymų daugiausia simpatijų ir 
pritarimo sulaukė vadinamasis 
naujagimio kraitelis. Mažojo 
rajono gyventojo sulaukusi šie-
ma gaus dėžę su įvairiausiais 
kūdikio priežiūrai reikalingais 
dalykais: nuo drabužėlių iki 
knygelės. Toks kraitelis verti-
namas ne tik kaip reikalingiau-
sių daiktų rinkinys, bet ir kaip 
ilgametis priminimas apie gim-
tąjį miestą. Naujagimių krai-
teliams įsigyti šiemet rajono 
savivaldybė planuoja skirti 15 
tūkst. Eur.

Užs. Nr. 2071

Tarybos nariai patvirtino vieną svarbiausių sprendimų šiemet. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Rokiškio rajono savivaldybės administ-
racija skelbia konkursą į Rokiškio rajo-
no savivaldybės administracijos Teisės ir 
personalo skyriaus vyriausiojo specialisto 
pareigas (karjeros valstybės tarnautojas, 
pareiginės algos koeficientas – 9).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono 

savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt arba https://portalas.vtd.lt/lt/teises-ir-perso-
nalo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valsty-
bes-tarnautojas-322;52587.html

Užs. 2069

PASLAUGOS

„Tortinė“ edukacija: mylimuosius 
nustebins ukrainietišku tortu

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Laibgalių bendruomenės 
moterys nuolat susigalvoja vei-
klos. Šis sekmadienis buvo skir-
tas virtuvei: entuziastės rinkosi 
į saldžią edukaciją ir Valentino 
dienai ruošiasi kepti tortą pa-
gal... ukrainietišką receptą.  

Atrado „netyčia“
Saldžią edukaciją sumaniusi 

Laibgalių bendruomenės pirmi-
ninkė Vanda Cicika pasakojo, kad 
su Rokiškyje nuo praėjusių metų 
balandžio mėnesio gyvenančia 
ukrainiete Marina Oljaniuk susi-
pažino visai atsitiktinai – asme-
ninei šventei prireikus torto. 

„Jos keptas tortas buvo mano 
anūkės gimtadienio šventėje. Pa-
mačiau – labai patiko, o kadan-
gi prie gražaus vaizdo buvo ir jį 
skanavusiųjų replika, jog skanes-

Ukrainietė M. Oljaniuk – 
profesionalė: dvi dienas gaminamą 
tortą sulipdė „pagreitintu“ būdu. 

„Katinų“ tortas. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Dvyniai: kairysis keptas „pagreitintai“ 
edukacijos metu, dešinysis – pagal 
receptą, išlaikant visas „pauzes“. 

nio torto nėra valgę, nieko ne-
laukdama gavau jos telefono nu-
merį. Paskambinau ir paprašiau 
ne torto, o... pravesti edukacinį 
užsiėmimą bendruomenės mote-
rims“, – pažintį su jauna kondite-
re prisiminė V. Cicika.   

Nedarė nieko panašaus
Paklausta, kaip reagavo į tokį 

prašymą M. Oljaniuk juokėsi: 
„Buvo keista. Niekada nesu da-
riusi nieko panašaus: rodyti, mo-
kyti būrį žmonių. Juk dirbu visai 
kitaip – paprašo, kepu, darau vie-
na. Bet pavyko visai neblogai.“ 

Pirmąkart susitikusios mote-
rys ruošėsi Kalėdoms – kepė me-
duolius. 

Virtuvėje konditerė nėra nau-
jokė, Ukrainoje moteris pen-
kerius metus dirbo šį darbą. 
Profesionalumą byloja ne tik 
skrupulingai sveriami ingredien-

tai ar „skaičiuojamos“ cukraus 
granulės, bet ir kūrybiškai iš-
puošti gaminiai.

Draugystė nesibaigs
Antrojo susitikimo su Laibga-

lių moterimis metu M. Oljaniuk 
ruošė jas artėjančiai Valentino 
dienai – kepė tortą. 

„Tai nėra mano sugalvotas re-
ceptas. Tai – kažkieno sukurtas, 
tačiau aš visada kepdama pri-
taikau savo skoniui: jei man per 
saldu, kitą kartą dedu mažiau 
cukraus, jei norisi puresnio, sten-
giuosi tokį padaryti“, – prisipa-
žino ir improvizuoti nevengianti 
konditerė.

Edukaciją organizavusi V. Ci-
cika neabejoja – tortu draugystė 
nesibaigs ir jau planuoja trečiąjį 
susitikimą virtuvėje su gabiąja 
ukrainiete.

Rokiškio rotariečiai 
dalyvavo žiemos 
sporto šventėje

Sausio 27-28 dienomis Drus-
kininkuose pirmą kartą surengta 
žiemos „Rotariada“. Šiose spor-
to žaidynėse sėkmingai pasirodė 
Rokiškio Rotary klubas, užėmęs 
6-ąją vietą galutinėje įskaitoje. 

Rokiškėnams geriausiai sekėsi 

aisštoko rungtyje, kur buvo iškovo-
ta pirmoji vieta. Taškų klubas dar 
gavo sportinio pokerio, slidžių sla-
lomo ir kartingų rungtyse.

Visos rungtys vyko Druskininkų 
„Snow Arenoje“.

„Rokiškio Sirenos“ inf.

IŠĖJUSIEJI AMŽINYBĖN
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
VYTAUTAS SKVARNAVIČIUS  1959.03.10 – 2023.01.22
ANTANAS GUZAS  1941.01.22 – 2023.01.22
JUOZAS JAUDZEMAS  1953.02.04 – 2023.01.24
Kamajų seniūnija
JULIJONAS NARBUTAS 1937.07.17 – 2023.01.21
EUGENIJUS ŽVIRBLIS 1967.09.07 – 2023.01.25

Rokiškio Rotary klubo atstovai Druskininkuose („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Laibgalietės mokėsi kepti tortą. 
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3 kambarių butą, Tekstilininkų 
g., Juodupė (65 kv. m, 1 a., sudėti 
plastikiniai langai, stiklintas didelis 
balkonas, kambariuose sudėtos 
laminuotos grindys, vonia ir tualetas 
atskirai). Kaina 8 500 Eur.  
Tel. 8 634 35 728
...........................................................
2 km nuo Rokiškio miesto, Bajorų 
k., Pušyno g., 2 kambarių butą 
(44,04 kv. m, yra balkonas, 1/2 a., 
yra rūsys ir dalis ūkinio pastato, 0,07 
ha žemės sklypas, vietinis centrinis 
šildymas kietu kuru, yra miesto 
vandentiekis ir kanalizacija).  
Tel. 8 670 93 094
...........................................................
Erdvų 1 kambario butą Vilties g. 
(didelė virtuvė, plastikiniai langai, 
balkonas, lieka dalis baldų, butui 
priklauso rūsys). Kaina galutinė 23 
500 Eur. Tel. 8 600 98 909
...........................................................
2 kambarių butą Taikos g. 19 (35 kv. 
m, 2 a., du sandėliukai, lieka dalis 
baldų). Kaina 18 900 Eur.  
Tel. 8 600 98 909
...........................................................
1 kambario butą Panevėžio g. 
(36,41 kv. m, 1 a., plastikiniai 
langai, įstiklintas balkonas, geroje 
strateginėje vietoje, šalia medicinos 
įstaiga, darželiai, mokyklos, 
autobusų stotis, turgus). Kaina 
23 500 Eur. Tel. 8 624 09 422
...........................................................
1 kambario butą po kapitalinio 
remonto Rokiškyje (1 a., kambarys 
sujungtas su virtuve, virtuvėje nauji 
baldai, buitine technika, įrengtas 
kondicionierius,). Kaina 47 500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Rokiškyje Gėlių g. namą su 
garažu ir erdviu 12 a sklypu (yra 
tvenkinukas, ūkiniai pastatai, 
visame name plastikiniai langai, 3 
kambariai, virtuvė, veranda, 2 a. 
galima du kambarius įrengti, po 
namu rūsys, šildymas kietu kuru). 

NEKILNOJAMAS 
TURTAS

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. sausio 31 d.

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS

1,9 l, TDI, universalas, TA iki 2024 
m., juodos spalvos, yra kablys, turi 
rudžių, bet puikiai važiuojantis). 
Kaina 1 400 Eur. Tel. 8 673 06 263 
(Panevėžys)
...........................................................
Puikius moteriškus ir vyriškus 
dviračius (tvarkingi, nebrangūs, su 
krepšeliais). Tel. 8 659 64 181
...........................................................
Nebrangius naudotus dviračius (yra 
vaikiškų, suaugusiųjų, moteriškų). 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 605 22 152
...........................................................
Automobilinę priekabą („VW Golf“ 
tiltas, atverčiama, 1,25 m pločio, 
1,90 m ilgio, 0,50 m bortų aukštis, 
dokumentai tvarkingi, užraktas ir 
šviesos veikia puikiai). Kaina 430 
Eur. Tel. 8 600 65 951 (Kupiškis)
...........................................................
Geros būklės naudotą moterišką 
dviratį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 622 37 821
...........................................................
Labai geros būklės priekabą 
„Zubrionok“ su dokumentais (TA iki 
2024-05, yra tentas).  
Tel. 8 647 10 234
...........................................................
„VW Passat“ (važiuoklė prižiūrėta, 
salonas pasivalyti).  
Tel. 8 608 47 310
...........................................................
„Audi A6 C5 Quattro“ (nėra TA, 
kuriasi, važiuoja, parūdiję priekiniai 
sparnai ir galinis dangtis, reikia 
keisti rankinio trosą ir priekinę 
spyruoklę, stiklas skilęs). Kaina 800 
Eur. Tel. 8 695 00 462
...........................................................
„Opel Astra“ (2008 m., 1,9 l, 
dyzelis, universalas, kaina 2 800 
Eur). „Volkswagen Golf Plius“ 
(2011 m., dyzelis, mechaninė dėžė). 
„Volkswagen Passat“ (2007 m., 2 l, 
dyzelis, automatas, kaina 2 500 Eur). 
„Ford Focus“ (1,6 l, benzinas, TA 
2 m., pakeistas diržas pagrindinis, 
tepalai, filtrai, yra sąskaitos, kaina 
1 950 Eur). Tel. 8 685 75 884
...........................................................
„Opel Zafira“ (2009 m., 81 kW, rida 
267 tūkst., TA iki 2024-10, dyzelis, 
naujas kablys, akumuliatorius, 
pakeistas tepalas, filtrai). Kaina 
2 800 Eur. Tel. 8 614 21 862
...........................................................
„Nissan Almera Tino“ (2005 m., TA 
nėra). Tel. 8 650 97 726
...........................................................
„Ford Focus“ (2008 m., 1,6 l, TDI, 
TA iki 2023-03, nesupuvęs). Kaina 
1 300 Eur. Tel. 8 620 70 069
...........................................................
„Ford Galaxy“ dalimis.  
Tel. 8 600 18 457
...........................................................
Padangas (215/55 R16). Kaina 10 
Eur. Tel. 8 698 17 275
...........................................................
„Opel Astra“ dalimis (2002 m., 1,7 l, 
55 kW, variklį, sankabą, dėžę, vairo 
kolonėlę). Tel. 8 614 87 836
...........................................................
„Audi A6 C4“ dalimis (2,5 l, TDI, 
103 kW). Tel. 8 683 85 278
...........................................................
„Audi 80 B4“ dalimis (1995 m., 1,9 
l, 66 kW). Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 628 21 422
...........................................................
„Opel Meriva“ dalimis (2004 m., 1,7 
l, CDTI, 74 kW). Tel. 8 619 11 054
...........................................................
Priekines ir galines kaladėles 
(„Audi A6“, 1998 m.), oro filtrą, 
amortizatoriaus galinį laikiklį 
(„Audi“, 1,9 l, TDI, 81 kW). Kaina 
35 Eur. Tel. 8 612 81 356
...........................................................
Stabdžių diskus (4 vnt., „Audi A4“, 
2002 m., 1,9 l, TDI). Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 612 81 356

ŽEMĖS SKLYPAI

Kaina 68 000 Eur. Tel. 8 600 98 909
...........................................................
2 kambarių butą Rokiškyje, po 
kapitalinio remonto (1 a., virtuvė 
sujungta su svetaine, erdvus vonios 
kambarys su langu, kondicionierius, 
tvarkinga laiptinė). Kaina 74 000 
Eur. Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Vieno aukšto A+ klasės namą 
Rokiškyje, Vaižganto g. (bendras 
patalpų plotas – 150 kv. m, aukštų 
skaičius – 1, kambarių skaičius – 4, 
įrengimas – nepilna dalinė apdaila, 
namo tipas – mūrinis, sklypas 11,69 
a. Kaina 99 000 Eur.  
Tel. 8 614 43 199
...........................................................
Sodybą prie Veduviškio (plotas 0,33 
ha, namas sudegęs, yra du šuliniai, 
elektra, padaryti matavimai). Kaina 
5 000 Eur. Tel. 8 610 49 889
...........................................................
Skubiai, pigiai 3 kambarių butą 
Panevėžio g. 8 (4 a., ne kampinis, 
reikia kapitalinio remonto). Kaina 
38 000 Eur. Tel. 8 600 98 909
...........................................................
2 kambarių butą Obeliuose (aštuonių 
butų blokinis namas, 54 kv. m., 2 
a., tvarkingas butas ir laiptinė, šalia 
gimnazija, parduotuvė, centrinis 
šildymas, draugiški kaimynai). 
Kaina derinama apžiūrėjus.  
Tel. 8 603 44 828
...........................................................
Sodybą prie Duokiškio Vaineikių 
km.. Tel. 8 604 22 046
...........................................................
2 butus po 2 kambarius (vienas – su 
daliniais patogumais 39 kv. m, kitas 
– be patogumų 33 kv. m, abu butai 
Rokiškyje). Tel. 8 636 41 089
...........................................................
3 kambarių butą Jaunystės g. (70 kv. 
m, 2 a., namas plytinis, rakinama 
tvarkinga laiptinė, priklauso rūsys, 
butas po remonto, laisvas ir laukia 
naujų šeimininkų).  
Tel. 8 687 53 337

Žemės ūkio paskirties žemės sklypą 
Rokiškio raj., Obelių sen., Šileikių 
k. (8,0872 ha, kad. nr. 7325/0001:6, 
atlikti geodeziniai matavimai, 
be tarpininkų, išimta pažyma 
pardavimui, galima iškarto forminti 
pas notarą). Kaina 28 000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216
...........................................................
Sodą už miškų ūkio (yra namelis, 
ūkinis pastatas-garažas, šiltnamis, 
galima gyventi). Tel. 8 612 10 018
...........................................................
Du sklypus, esančius šalia vienas 
kito Jūžintų seniūnijoje (Geras 
privažiavimas, yra miško, trys 
tvenkiniai. Žemė prižiūrėta, 
deklaruojama. Atlikti kadastriniai 
matavimai, viso 7,0428 ha). 
Tinkama vieta kaimo turizmui arba 
namo statybai. Kaina 28 000 Eur. 
Tel. 8 677 08 977

NUOMOJA

PERKA

Tel. 8 656 44 449
...........................................................

Išnuomojama automobilinė 
priekaba-platforma (B kategorija, 
matmenys 3x2 m, tentas lengvai 
nusiima kartu su rėmu ir lieka tik 
platforma). Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 601 58 734
...........................................................
Pjaunu malkas (kuras ir pjūklas 
mano). Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 686 22 897
...........................................................
Atliekame grindų paruošimo darbus 
iki betonavimo. Tel. 8 663 86 615
...........................................................
Atlieku staliaus, santechnikos ir 
vidaus apdailos darbus.  
Tel. 8 626 17 273
...........................................................
Atlieku vidaus apdailos darbus 
(glaistymas, dažymas, tapetavimas). 
Tel. 8 600 97 107
...........................................................
Automobilių raktų gamyba 
Rokiškyje. Tel. 8 611 31 595

Kertame krūmus, valome 
apleistus laukus. Biržių ruošimas 

harvesteriu, miškų kirtimas. 
Tel. (8-695) 57220,

(8-612) 53375

PARDUODA

PARDUODA
PARDUODA

„Mercedes-Benz E320“ (2008 m.,3 
l, V6, 165 kW, dyzelis, automatas, 
universalas, odinis šildomas salonas, 
xsenonai, tv-navigacija, kaina 3 500 
Eur). „VW Passat B6“ (2006 m., 

Tvarkingas vyras ieško išsinuomoti 
1 kambario butą ar kambarį. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 615 18 947
...........................................................
Skubiai išsinuomotume butą ar namą 
(4 asmenų šeima). Tiktų Juodupėje, 
Rokiškyje, Bajoruose, Kavoliškyje 
iki 200 Eur. Tel. 8 629 70 337
...........................................................
Ieškau erdvesnio, tvarkingo buto 
ilgalaikei nuomai. Tel. 8 649 39 358

Perkame miškus rokiškio ar 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel 8 677 08977

Atliekame santechnikos darbus.  
Tel. 8 693 93 166
...........................................................
Jūsų patogumui pasiūlysime visas 
reikalingas paslaugas, atsakysime 
į visus rūpimus klausimus, o kai 
parinksime tinkamiausią įrenginį 
– jį sumontuosime, paleisime ir 
esant poreikiui prižiūrėsime. Jau 
registruojame norinčius pasinaudoti 
parama). Kaina 1 850 Eur.  
Tel. 8 652 63 120
Kokybiškos stogų dengimo ir 
remonto paslaugos jums. Esame 
patyrusių ir profesionaliai dirbančių 
specialistų komanda, todėl puikiai 
išmanome savo darbą. Atliekame 
net sudėtingiausius stogų dengimo 
ir apdailos darbus. Konsultuojame, 
sudarome sąmatas, pasirūpiname 
medžiagomis bei jų pristatymu, 
parengiame rangos sutartį.  
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PARDUODA

DOVANOJA

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 
IR JŲ DALYS

Skardas (2,00x1,50 m, 2 vnt., storis 
2 mm), aliuminio skardą (2,00x1,50 
m, 1 vnt., storis 2 mm).  
Tel. 8 685 86 234
...........................................................
Nebrusuotas colines lentas, sausas 
neobliuotas grindų lentas (4x15 cm, 
ilgis 6,1 m). Tel. 8 610 06 145
...........................................................
Įrankius „Dewalt“, „Makita‘. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Didelį plastikinį langą ir šarvuotas 
duris. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 621 04 666
...........................................................
Medines terasines  lentas. Lapuočių 
dailylentes, medieną pirties gultams. 
Įvairaus pjovimo statybinę medieną, 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Suvirinimo aparatą VDU 306. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 615 65 377

GYVŪNAI

Pusės metų papūgą vardu „Paška“ 
(labai miela, atsišaukia vardu, 
mėgsta praustis, labai mėgsta 
kompanija, kur žmogus, ten ir 
papūgėlė. Mes negalime jos laikyti, 
nes yra pas mus katė, o anūkė 
alergiška). Narvas atskirai su 
inventoriumi 20 Eur. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 600 13 201
...........................................................
Apvalų akrilinį akvariumą 
(59x51x66 cm H, 120 l, 23 kg, 
stovas 45,72x22,86x81,28 cm H, 
13 kg, LED apšvietimas, augalai). 
Kaina 1 250 Eur. Tel. 8 698 23 882

MEDIENA, MALKOS

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. sausio 31 d.

Naują automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 602 16 269
...........................................................
Kuro purkštukus tinkančius 
„Mercedes-E320, ML270, S320“, 
„Sprinter, V200, V220, Vito“ (kodai 
0445110035 ir 0445110096, yra 
2 vnt., vienas restauruotas, kaina 
70 Eur., kitas tikrintas, atitinka 
parametrus, kaina 50 Eur., analogai: 
0445110032, 044511033).  
Tel. 8 636 00 696
...........................................................
Įvairius automobilinius CD grotuvus 
(AUX, SD, USB). Kainos nuo 10 
Eur. Tel. 8 602 16 269
...........................................................
„Volkswagen Golf 3“ dalis (visos 
durelės su elektriniais langais ir 
apdailomis, dangtis, bagažinės 
dangtis, sankaba, pusašiai, visi 
amortizatoriai, priekiniai apynaujai, 
televizorius su radiatoriumi, 
kondicionieriaus sistema).  
Tel. 8 614 60 187
...........................................................
„Passat B5 B5+“ dalimis (1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW/ Yra ir daugiau 
dalių. „Audi A4 B5“ dalimis (1,9 l, 
81 kW). Tel. 8 682 58 004
...........................................................
Kuro purkštukus tinkančius 
„Toyota Avensis“, „Avensis Verso“, 
„Previa“, „Rav4“ (2,0 l, D, kodas 
Denso 23670-27030, yra 2 vnt., 
vienas restauruotas, kaina 100 Eur., 
kitas tikrintas, atitinka parametrus, 
kaina 70 Eur, analogai 23670-27010, 
23670-29015, 23670-29035).  
Tel. 8 636 00 696
...........................................................
„Audi A4“ (1996 m., 1,6 l, 
benzinas). Padangas (R15 195/65 
M+S, 4 vnt., apie 9 mm).  
Tel. 8 672 99 407
...........................................................
„Land Rover Freelander“ dalimis 
(1,8 l, benzinas). „VW Passat B6“ 
dalimis (2 l, TDI, universalas, 
dyzelis). Tel. 8 623 03 533
...........................................................
Automobilinį grotuvą „Panasonic“ 
(45Wx4, kaina 10 Eur). Veikiantį 
automobilinį grotuvą (kaina 5 

STATYBINĖ 
MEDŽIAGOS, ĮRANKIAI

Sodo traktoriuką „Husqvarna“ 
(variklis 15 hp, pakeisti tepalai, 
filtrai, pavarų dėžė – rankinis 
automatas, nauja deka, peiliai, 
guoliai, 97 cm pločio su šoniniu 
išmetimu, kaina 1 500 Eur). 
Traktoriuką „Jonsered“ (2009 m. 
variklis „Brigsas“ su tepalo filtru, 
11,6 kW, pakeisti tepalai, filtrai, 
avarų dėžė mechaninė, deka dviejų 
peilių su šoniniu išmetimu 107 cm 
pločio, perdažyta, kaina 1 330 Eur). 
Tel. 8 674 53 910 (Kupiškis)
...........................................................
Gerai veikiantį tvarkingą pjūklą 
„Stihl MS250C“ (2,2 kW). Geros 
būklės pjūklą „Husqwarna 353g“ 
(veikia puikiai, 2,4 kW, šildomos 
rankenos). Labai geros būklės gerai 
dirbantį pjūklą „Husqwarna 353“ 
(2,4 kW). Tel. 8 647 10 234
...........................................................
Sodo traktoriuką „Husqvarna“ 
(2005 m., variklis 15 hp, pakeisti 
tepalai, filtrai, pavarų dėžė rankinis 
automatas, deka nauja, nauji peiliai, 
guoliai, 97 cm pločio su šoniniu 
išmetimu). Kaina 1 530 Eur.  
Tel. 8 674 53 910 (Kupiškis)
...........................................................
Neveikiantį benzininį pjūklą. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 681 55 002

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

Sausas malkas (mašina 200 Eur). 
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Įvairias lapuočių, spygliuočių 
malkas (3 m ilgio). Atvežame 
miškovežiu. Tel. 8 604 84 051
...........................................................
Sausas skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 612 20 251
...........................................................
Beržines malkas. Tel. 8 621 04 666
...........................................................
Lapuočių malkas (rąsteliais po 2 
m, vežu traktorinę priekaba 10 m). 
Kaina 380 Eur. Tel. 8 622 69 546
...........................................................
Lapuočių malkas (kaladėmis, 
skaldytas arba rąstais).  
Tel. 8 680 49 599
...........................................................
Malkas. Tel. 8 670 37 379
...........................................................
Malkas (rąstais, kaladėmis ir 
skaldytas). Tel. 8 612 59 168
...........................................................
Malkas kaladėmis (supjauname 
pagal jūsų užsakytą ilgį). Mišrus 
lapuotis (40 Eur/erdm., beržas 
50 Eur/erdm., kaina parašyta 
jau perskaičiuota į rąstelius, su 
atvežimu). Vežame visoje Panevėžio 
apskrityje. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 620 64 983
...........................................................
Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551
...........................................................
5 m. sausas malkas kaladėmis 
(yra maišytų su grebestais, 
lentomis supjautomis). Atvežimas 
nemokamas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 603 03 310

PARDUODA

PARDUODAPARDUODA

PERKA

PARDUODA

PERKAPERKA

Žemės skutiką (3 m), kultivatorių 
(3,6 m). Tel. 8 686 59 064 (Biržai)
...........................................................
Traktorių T-25, padargus (plūgą, 
kultivatorių, šienapjovę, purkštuvą, 
frezą), priekabą, tralą, 3 kub. m 
statinę su važiuokle. Kaina 1 900 
Eur. Tel. 8 625 17 722 (Kupiškis)
...........................................................
Priekabos 2PTS-4 ašį (60 Eur), 
nenaudotas stebules (po 10 Eur).  
Tel. 8 620 25 947

Dovanojame 2,5 mėn. šuniukus 
mišrūnus (mama rusų toiterjerė, ruda 
kalytė, juodi patinėliai augs nedideli, 
auginimui kambaryje).  
Tel. 8 678 70 713
...........................................................
Dovanoju kalytę. Pasiimti kuo 
skubiau. Tel. 8 607 08 239
...........................................................
Dovanoju 2,5 mėn. juodą šuniuką 
(mišrūnas, augs takso dydžio).  
Tel. 8 656 02 376

Ieškau pirkti metalo tekinimo 
stakles. Tel. 8 616 52 186

Ieškau pirkti traktoriaus priekabos, 
šieno preso, plūgų. Tel. 8 647 49 235

Eur). Naują atsarginį ratą R15 (4 
tvirtinimo taškai, kaina 10 Eur).  
Tel. 8 681 55 002
...........................................................
Vairus, ratus R-17 ir R-16, kitas 
dalis. Tel. 8 698 55 357
...........................................................
„VW Passat B5“ dalimis (1998 m., 
1,9 l, 81 kW, kolonėlę, greičių dėžę, 
galinius žibintus). Tel. 8 614 87 836
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ĮVAIRŪS

BUITINĖ TECHNIKA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI
TELEFONAI

DARBAS

Naudotus pigius dulkių siurblius. 
Tel. 8 605 22 152
...........................................................
Geros būklės šaldytuvą (mažai 
naudotas, nedaug elektros 
sunaudoja). Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 631 06 151
...........................................................
Indukcinę kaitlentę „Bosh“ 
(nenaudota su nežymiu defektu). 
Tel. 8 698 16 495
...........................................................
Šaldiklį „Snaigė“ (6 stalčiai, aukštis 
apie 150 cm, kaina 150 Eur). 
Šaldytuvą „Whirlpool“ su šaldymo 
kamera (4 stalčiai, aukštis apie 175 
cm, kaina 150 Eur).  
Tel. 8 628 95 859
...........................................................
Veikiantį dulkių siurblį su 
dokumentais. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 604 91 575
...........................................................
Mikrobangų krosnelę „Vido“. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 646 49 930

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

DOVANOJA

PARDUODA

Bulves „Vineta“, „Gala“ (maišytas, 
0,80 Eur/kg, maišas 20 kg/16 Eur), 
kopūstai (0,70 Eur/kg, labai skanūs, 
labai geri, „Krautkaiser“). Kazliškio 
sen., susidarius didesniems kiekiams 
(>40 kg) Rokiškyje, Panevėžyje ir 
pakeliui pristatau. Tel. 8 615 46 365

BALDAI

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. sausio 31 d.

Barą, kriauklę su spintele, 
pakabinamą spintelę su veidrodžiu, 
stiklinį stalą. Tel. 8 681 64 516
...........................................................
Rašomąjį kompiuterio stalą su 
stalčiais. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 622 37 821
...........................................................
Komodą. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 604 91 575
...........................................................
Naują drabužių kabyklą. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 629 62 772
...........................................................
Rūbų pakabą (aukščiai reguliuojasi). 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 625 23 162

Televizorių „Samsung Smart“ (81 
cm). Kaina 80 Eur. Tel. 8 646 49 930
...........................................................
Puikiai veikiantį išmanųjį televizorių 
„Smart TV“ (įstrižainė 1,10 m, 
yra pirkimo ir įpakavimo dėžė). 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 600 65 951 
(Kupiškis)
...........................................................
Gerai veikiantį televizorių „JVC“ 
(80 cm įstrižainė). Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 636 60 070
...........................................................
Su „Wifi“ internetu televizorių 
„Sony“ (81 cm, veikia gerai, yra 
pultas). Tel. 8 608 07 150

PARDUODA

SIŪLO

SPORTO REIKMENYS

Garažų bendrijos „Ąžuolas“ (Pandėlio 
g-vė) narių dėmesiui: „Prašome iki 
2023-07-31 išsikraustyti ir pagal 
galimybes nusigriauti garažus. 
Bendrija likviduojama ir reikalinga 
atlaisvinti nuomojamos žemės sklypą. 
Pirmininkas“. Tel. 8 610 24 966
...........................................................
Iš Norvegijos krosneles, židinio 
kapsulę. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 605 22 152
...........................................................
Naują ortakinę krosnį „Vilkija“ (10 h, 
apšildo 100 kv. m, garantija 2 m., su 
vamzdžiais). Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 674 79 530
...........................................................
Geros būklės naudotą klasikinę gitarą. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 686 68 854
...........................................................
Didžėjaus pultą. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 672 99 407
...........................................................
Parduodu nedidelį kiekį vilnonių siūlų. 
Kitą dalį dovanoju. Tel. 8 679 95 305
...........................................................
Vandens sieną-krioklį (matmenys: 
44x39x214 cm, 38 l, pagamintas 
iš akrilo JAV, LED apšvietimas. 
Sukuria ramų ar žaismingą vandens 
kritimą – tai puikus drėgmės balansas 
bet kurioje patalpoje: prie sienos, 
nišoje ar patalpos centre, kaina 2 
000 Eur). Vandens sienelę-burbulų 
sieną (matmenys 70x36x206 cm H, 
38 l, pagaminta iš akrilo, 4 spalvų 
šviesos apšvietimas arba LED RGB 
šviestuvas. Interjere sukuria linksmą ir 
atpalaiduojančią aplinką). Kaina 1 000 
Eur. Tel. 8 698 23 882
...........................................................
Elektrinį keltuvą žmonėms su negalia 
(iki 150 kg svorio, mažai naudotas). 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 622 37 821
...........................................................
Akinius. Tel. 8 671 36 507
...........................................................
Šieną rulonais. Tel. 8 671 89 551
...........................................................
Veikiantį el. variklį (220/330 V, 0,31 
kW). Kaina 35 Eur. Tel. 8 695 29 133 
(Dusetos)
...........................................................
Rūkyklą su krosnele. Kaina 220 Eur., 
be krosnelės 160 Eur.  
Tel. 8 638 92 946
...........................................................
Krosnelę į garažą (sienų storis 1 cm). 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 623 31 058
...........................................................
Požeminę sklendę D25 – 20 Eur., 
sklendei veleną – 20 Eur., didelį 
perforatoriaus grąžtą – 20 Eur.  
Tel. 8 614 21 862

IEŠKO

Darbo pasiūlymas valytojams, 
ieškantiems darbo Olandijoje.  
Tel. 8 611 45 080
..............................................................
Ieškau privačios logopedės Rokiškyje, 
kuri galėtų pamokyti kalbėti vaiką. 
Tel. 8 658 78 872
...........................................................
Ieškome darbuotojai prie malkų.  
Tel. 8 612 59 168
...........................................................
Reikalingas autovežio vairuotojas 
(darbo užmokestis 3600 Eur/mėn.). 
Tel. 8 657 74 888

Darbas prie rąstinių karkasinių pastatų 
griovimo. Atlyginimas priklauso nuaip 
dirbate nuo 10 erd. 50 Eur.  
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Darbo pasiūlymas plovėjui – 
autokrautuvo vairuotojui ieškančiam 
darbo Norvegijoje, Stavanger regione. 
Tel. 8 629 97 089
...........................................................
Statybose reikia pagalbinio darbuotojo 
su patentu. Tel. 8 647 01 432
...........................................................
Reikalingi du darbuotojai prie malkų 
(rūšiuoti po nugriauto pastato, 
supjauti, sunešti į krūvą malkas, 
greitai dirbti, mokėti pjauti pjūklu, 
turėti savo transportą ar B kategorijos 
pažymėjimą, darbas nesunkus). Kaina 
50 Eur. Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Reikalingas mūrininkas Danijoje 
(vidinių/išorinių pertvarų ir sienų 
mūro darbai naujos statybos 
daugiabučiuose, valstybinės svarbos 
objektuose: mokyklos, ligoninės. 
Darbai: dujų silikato blokelių bei 
klinkerio plytų mūrijimas. 13-16 Eur/
val.). Tel. 8 675 72 403
...........................................................
Pilnai darbo dienai reikalingas 
pagalbinis darbuotojas su B 
kategorijos pažymėjimu (mokėti pjauti 
pjūklu). Atlyginimas nuo padaryto 
darbo. Kaina 60 Eur. Tel. 8 603 03 310

17 m. jaunuolis ieško darbo 
savaitgaliais. Tel. 8 633 87 835
...........................................................
Ieškau vairuotojo darbo (B kategorija). 
Tel. 8 601 03 188
...........................................................
Moteris ieško darbo (baigusi 
socialinio darbuotojo padėjėjo kursus, 
ieškau darbo susijusio su šia sritimi, 
pagyvenusių žmonių priežiūra jų 
namuose, pagalba buityje, rūpinimasis 
asmens higiena, socializacijos ir 
saviraiškos poreikiais, bendravimu bei 
dėmesio skyrimu). Tel. 8 639 42 455
...........................................................
Ieškau bet kokio darbo (baigęs 
automechaniko specialybę su 
pagyrimu, turiu traktoristo teises TR1, 
Tr2, dirbęs miškuose su Fiskars, MTZ 
4 m., dirbęs dažytoju, galiu pjauti 
malkas su benzininiu pjūklu).  
Tel. 8 624 53 501
...........................................................
Ieškau darbo (galiu prižiūrėti senyvo 
amžiaus žmogų, turiu patirties su 
ligoniais, galiu tvarkyti namus, darbo 
nebijau, greitai išmokstu ir viska 
įsisavinu). Tel. 8 625 68 639
...........................................................
Ieškau pastovaus darbo. 
Tel. 8 653 02 677
...........................................................
30 m. vyras ieško darbo.  
Tel. 8 648 49 430
...........................................................
Moteris su pedagoginiu išsilavinimu 
ieško darbo. Tel. 8 648 81 102
...........................................................
Moteris ieško darbo aplink Rokiškį. 
Tel. 8 678 26 467
...........................................................
43 m. vyras ieško darbo.  
Tel. 8 608 28 256

Mažai naudota pilvo preso 
treniruoklį. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 622 11 600
...........................................................
Pačiūžas (37 dydis, kaina 15 Eur). 
Pačiūžas (baltos spalvos, 37 dydis, 
kaina 15 Eur). Tel. 8 612 23 040
...........................................................
Treniruoklį-dviratį. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 646 49 930

Kaip naują „Samsung Galaxy S20“ 
(pilkos spalvos, naudotas neilgą 
laiką, be jokių įbrėžimų, be defektų, 
128 GB, yra originali dėžutė, 
dėkliukas bei kroviklis). Kaina 230 
Eur. Tel. 8 626 56 912
...........................................................
Gerai veikiantį telefoną „Samsung 
J5“. Kaina 45 Eur. Tel. 8 636 60 070
...........................................................
Gerai laikantį telefono „Nous“ 
akumuliatorių. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Išmanųjį laikrodį „Samsung Galaxy 
Watch 2“ (nešiotas du kartus, 
jungiasi prie telefono „Bluetooth“ 
ryšiu arba programėle). Kaina 50 
Eur. Tel. 8 643 97 933
...........................................................
Telefoną „Samsung Galaxy 
A52S 5G“ (naudotas, turi keletą 
pabraižymų, baterija laiko gerai). 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 608 84 226
...........................................................
„Samsung A50“ su dokumentais 
(viskas veikia puikiai). Kaina 70 
Eur. Tel. 8 604 91 608
...........................................................
Naują mini telefoną (yra 
žibintuvėlis, kaina 15 Eur). Naują 
telefoną „Nokia“ (kaina 15 Eur). 
Veikiantį telefoną „Nokia“ (kaina 5 
Eur). Tel. 8 681 55 002

Geros būklės telefoną „Nokia G10“ 
(dedasi dvi SIM kortelės). Kaina 70 
Eur. Tel. 8 623 19 526
...........................................................
Naują „Samsung Flip4“ (2 m 
garantija, nepatiko vyrui, dovanu du 
dėkliukai). Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 656 55 112
...........................................................
Labai geros būklės „iPhone 7“ 
(64 GB, juodos spalvos, domina 
kaitimas, kaina 100 Eur). Geros 
būklės „iPhone 8“ (64 GB, 
sidabrinės spalvos, magnetinis 
dėkliukas, kroviklis, domina 
keitimas, kaina 140 Eur). Labai 
geros būklės“ iPhone 6S“ (16 
GB sidabrinės spalvos, kaina 70 
Eur). Idealios būklės kaip naują 
„iPhone 7 Plus“ (128 GB baterijos 
likutis 100 proc., auksinės spalvos, 
domina keitimas, kaina 140 Eur). 
Idealios būklės kaip naują „iPhone 
8“ (64 GB Gold, dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės, uždėtas 
apsauginis stikliukas ant ekrano, 
pirktas naujas Lietuvoje, domina 
keitimas, kaina 180 Eur).  
Tel. 8 602 16 269
...........................................................
Mažai naudota „Smart Phone P50 
Pro“ (kopija, android 8,1, Mtk 6592, 
dvi Sim, display 4,5, yra plastikinis 
dėklas). Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 693 82 442

„LG“ televizorių (140 cm įstrižainė, 
4k raiška, išmanusis, Wifi, būklė 
kaip naujo, jokių defektų, prieš 
keletą metų mokėta 600 Eur.). Kaina 
310 Eur. Tel. 8 674 22 216
...........................................................
Gerai grojančias ausines (yra 
dokumentai, dėklas).  
Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Žemų dažnių garsiakalbį (varža 4 
omų, galia nenurodyta). Kaina 50 
Eur. Tel. 8 614 60 187
...........................................................
Muzikinį grotuvą „Philips“ su 
dviem kolonėlėmis (groja gerai, 
nedegusios, neplyšusios, yra „Aux“ 
jungtis, pultelis). Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Kolonėles „Radiotehnika S-90F“ ir 
stiprintuvą „Yamaha“ (viskas veikia 
puikiai). Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 693 04 817
...........................................................
Tvarkingą stacionarų kompiuterį 
(korpusas senas, galima pasikeisti 
dėl savęs, parametrai: 16 GB Dddr4 
Ram intel core i5-6500 3,2 Ghz 
1000 GB Hhdd 700 W maitinimo 
blokas Msi Gtx 760 Twin frozen 2 
GB, galiu pridėti monitorių 30 Eur, 
klaviatūrą 20 Eur). Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 648 11 044
...........................................................
Planšetinį kompiuterį „Samsung 
T555“ (veikia puikiai, baterija laiko 
labai gerai, yra dėklas, 10 colių). 
Tel. 8 647 10 234
...........................................................
Stalinį kompiuterį su monitoriumi 
„Intel Pentium“ G4400 (LGA 1151, 
Msi h110m pro-vd plus, 4 GB 
RAM, DDR4, 120 GB SSD naujas, 
Windows 10). Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 00 301
...........................................................
Kroviklį „Dell“ nešiojamam 
kompiuteriui. Akumuliatorių „Acer“ 
nešiojamam kompiuteriui.  
Tel. 8 608 07 150

Gal kas dovanoja dvigulę lovą ar 
miegamą kampą į sodybą. Gali turėti 
trūkumų. Tel. 8 606 41 183

AUGALAI



– Petrai, atsiprašau, kad tave 
trukdom skambučiu per tavo 
atostogas... Klausyk, mums 
staigiai reikia kai ką pakeisti 
serveryje, gal galėtum pasakyti 
administratoriaus vartotojo 
slaptažodį?

– Kaip jūs mane visi 
užknisot.

– Na atsiprašau, ką padarysi, 
labai reikia.

– Ne, čia slaptažodis toks. 
Lotyniškom raidėm, be tarpų.

***
Vienas žvejys pasakoja 

kitam:
– Aš vakar susapnavau tokį 

nuostabų sapną!
– Na, papasakok.
– Sapnuoju aš, kad sėdžiu 

valtyje vidury ežero, o šalia 
manęs jauna nuoga mergina.

– O kaip toliau?
– Tada aš užmečiau meškerę 

ir pagavau didžiulį karpį!
***

– Mama, daugiau į tą 
mokyklą nebeisiu!

– Kodėl sūnau?
– Aštuntokai mane nustūmė 

nuo laiptų, o septintokės 
apžnaibė.

– Bet sūnau, tu negali 
neiti... Visų pirma, tau jau 
keturiasdešimt, o visų antra - tu 
mokyklos direktorius!

Salotas sudėti į lėkštę. Perpus 
perpjauti pomidorus ir vynuoges, 
griežinėliais supjaustyti ketvirtį svo-
gūno ir viską suberti ant salotų. Už-
berti mėgstamų prieskonių. Tada iš-
spausti visas žalios citrinos sultis. Ant 
viršaus sudėti visą tuno indelį su alie-
jumi, galima dar papildomai užpilti 
alyvuogių aliejaus, tada dėti perpus 
perpjautus putpelių kiaušinius. 
Skanaus!

INGREDIENTAI:
• Salotų maišelis (prekybos centre 

perku plautų salotų rinkinį)
• Vynuoginiai pomidorai (galima nau-

doti tokius, kokie patinka)
• Besėklių vynuogių (tinka žalios ir 

raudonos)
• Putpelių kiaušiniai (tinka ir vištos)
• Raudonas svogūnas (keletas 

griežinėlių, galima nedėti)
• Tuno indelis (mažas, su aliejumi)
• Mėgstami prieskoniai
• Alyvuogių aliejaus
• Žalioji citrina

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16

MANO RECEPTAS TAVO
Greitos salotos su tunu ir putpelių kiaušiniais

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

SVEIKINIMAI IR UŽUOJAUTOS LAIKRAŠTYJE SPAUSDINAMI NEMOKAMAI

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

• Vasario 3 d. 16.00 val. Panevėžio miesto, rajono tau-
todailininkų ir svečių iš regiono tapybos darbų parodos 
„Panevėžys laiko tėkmėje: iš tautosakos skrynios“ užda-
rymas

PARODOS
• Justino Vienožinskio (1886–1960) tapybos darbų paroda „Sugrįžęs gim-

tinėn“ iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių
• „Du Karmen pasauliai“, skirta Lietuvos dainininkės, operos primadonos, 

mecosoprano, Rokiškio krašto garbės pilietės Irenos Jasiūnaitės (1925–
2021) atminimui

• Panevėžio miesto, rajono tautodailininkų ir svečių iš regiono tapybos 
darbų paroda „Panevėžys laiko tėkmėje: iš tautosakos skrynios“. Paro-
dos uždarymas vasario 3 d.

• Paukščių iškamšų paroda iš Telšių žemaičių muziejaus „Alka“ gamtos 
eksponatų kolekcijos

• Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Rokiškio skyriuje (Laisvės g. 19, 
Rokiškis) Medžiotojų trofėjų paroda. (Norint apžiūrėti parodą prašome 
susitarti iš anksto tel. +370 458 31512. +370 615 44586)

Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose
(Vytauto g. 18, Obeliai)

Mariaus Kulbio tapybos darbų paroda „Mano dovana Lietuvos partiza-
nams“ 

Daugiau informacijos www.muziejusrokiskyje.lt

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka
(Nepriklausomybės a. 16 Rokiškis)

• Gretos Skaraitienės fotografi jų paroda „Skambantys Vilniaus Jazz por-
tretai“, Viešosios bibliotekos Parodų galerijoje „Autografas“.

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

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

• Spaudinių paroda  „Altorių šešėlyje“ autoriui – 130“,  Lankytojų skyriuje.
• Bibliotekininkės Rasos Striungytės darbų paroda,  Lankytojų skyriuje.
• Kalendoriukų kolekcininkės Ligitos Matulienės paroda „Kalendoriai skai-

čiuoja metus“, Meno ir muzikos erdvėje.
• Albumų apie Vilnių paroda, skirta Vilniaus metams, Meno ir muzikos 

erdvėje.

Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

Rokiškio kultūros centras
(Respublikos g. 96 Rokiškis)

Vasario 4 d. 16.00 val. fi lmas „Vyrų svajonės“
Vasario 7 d. 18.00 val. fi lmas „Vyrų svajonės“

Laibgalių bendruomenė
• Vasario 16 d.  Lietuvos valstybės atkūrimo diena Laibgaliuose 13.00 

val. Pėsčiųjų žygis nuo lauko estrados  „Kovotojų už laisvę aplankymas  
Ragelių kapinėse“

• Laibgalių kultūros salėje nuo 16.00 val.
• Tautinių ornamentų dėlionė iš panaudotų stiklainių dangtelių.  Svečiuo-

se Užpalių kultūros centras (Utenos r.)

Rokiškio šv. Apaštalo  Evangelisto Mato parapija
• Vasario 2 d. pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. Meldžiamės 

už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas; laiminamos 
žvakės (RM, 727) Šv. Mišiose 9.00 val. ir 18.00 val.

• Vasario 3 d. šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys Šv. Mišios aukojamos 9.00 
val. ir 18.00 val., kuriose bus laiminamos žvakės ir teikiamas specialus 
palaiminimas

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

Gal ir mokėčiau, jeigu norėčiau, šypsosi Aušra Malinauskienė, laikraš-
čio „Rokiškio Sirena“ vyr. redaktorė, paklausta ar mėgsta gaminti. 
„Tikrai nesu iš tų žmonių, kuriems patinka sukiotis virtuvėje kaskart 
išbandant naujus receptus. Jeigu yra reikalas, gaminu, jeigu galiu 
to išvengti, tai ir padarysiu. Vaikystėje sakydavome, kad skaniausia 
duona su sviestu pas kaimynų vaikus, tai man iki šiol skaniausias tas 
maistas, prie kurio pačiai nereikia plušėti. Pradėjusi dirbti Rokiškyje 
atradau greit paruošiamas ir ganėtinai sveikas salotas, kurias kiek-
vienas gali pasitobulinti pagal savo skonį. Jos man puikiai tinka len-
gvai vakarienei, o visko dedu tiek, kiek tą akimirką norisi, tad konkrečių 
proporcijų ir skaičių tikrai nepasakysiu“, – kalbėjo A. Malinauskienė.
Pasak pašnekovės, šios salotos tikrai nėra jos pačios sukurtos, dalis 
nužiūrėta iš vienur, dalis – iš kitur, ir taip galiausiai atrastas jai labiau-
siai patinkantis derinys. 

Nuo šiol „Rokiškio Sirenoje“ atsiranda nauja rubrika „Mano receptas tavo“, kurioje visi rokiškėnai gali dalintis savo receptais 
ir jų nuotraukomis. Jeigu turite savo mėgstamų patiekalų, kurių receptais norite pasidalinti su mūsų skaitytojais, parašykite 
mums el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Susisieksime!

A.Malinauskienė: „Jeigu galiu to išvengti, tai ir padarysiu“. 
(D. Baltakio nuotr.)

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. sausio 31 d.

DIENOS 
NUOTRAUKA
Pirmadienį, kai už lan-
go siautė pūga, į lai-
kraščio „Rokiškio Sire-
noje“ redakciją užsuko 
skaitytojos A. P. dukra 
nešina tortu ir linkėji-
mais.

Ačiū už saldžią 
dovaną!


