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Žemdirbių protestas Rokiškyje: žali kryžiai, juodu kaspinu
perrišta pieno tara ir performansas su kojinėmis 

Aušra MALINAUSKIENĖ

Vasario 6 dieną, pirmadienį, 
protestuodami dėl pieno supirki-
mo kainų prie pagrindinių perdir-
bėjų ir prekybininkų administraci-
jos pastatų šalyje žemdirbiai statė 
žalius kryžius. Akcija surengta ir 
Rokiškyje, kur prie akcinės ben-
drovės „Rokiškio sūris“ piketavo 
apie šimtą Aukštaitijos regiono 
ūkininkų. 

Nepakilo rankos
Į klausimą ūkininkų miniai ar čia 

yra Rokiškio rajono ūkininkų, nepa-
kilo nė viena ranka. Galbūt rokiškė-
nai nedrįso viešai prisipažinti, kad 
palaiko kolegas.

Nepaisant to, Aukštaitijos ūkinin-
kų delegaciją priėmė AB „Rokiškio 
sūris“ direktorius Dalius Trumpa, 
į pokalbį atvyko ir Rokiškio rajo-
no ūkininkų sąjungos pirmininkas 
Mindaugas Petkevičius. Žemdirbių 
ir įmonės atstovų diskusija vyko 
daugiau kaip valandą, pats protestas 
prie gamyklos užtruko, kaip ir buvo 
planuota, iki poros valandų. 

Vienas iš šios akcijos iniciatorių 
Rokiškyje, Ignas Matuzevičius iš 
Biržų rajono, sakė, kad šis protestas 
nukreiptas į tai, jog žemdirbiai, žy-
miai kritus pieno kainai, neišlaiko 
savo ūkių.  

„Kadangi mes esame Aukštaitijos 
ūkininkai, renkamės čia, o kitos ūki-
ninkų grupės šiandien renkasi prie 
kitų perdirbėjų ir prekybininkų ofi sų. 
Visus atsakingus asmenis kviesime į 
derybas dėl pieno kainų“, – „Rokiš-
kio Sirenai“ sakė I. Matuzevičius.

Tuo metu, kol vyko derybos, ūki-
ninkas Vitalijus Šaveliovas iš Molėtų 
su dviem kolegomis, skambant Lie-
tuvos himnui, surengė savotišką per-
formansą – ant žemės pabėrė šiaudų, 
nusiavė batus, taip pademonstruoda-
mi, kad šalies valdžia palieka juos be 
batų. 

Paskelbė facebuke
Žemdirbių organizacinis štabas 

sekmadienį išplatino pranešimą so-
cialiniame tinkle facebuke, kur buvo 
paskelbtas pieno gamintojų protesto 
anonsas: „Kryžių kiekis ir dydis ne-
ribojamas. Prie kryžių akcijos metu 
stovės ūkininkai. Taip pat, esant pa-
kankamai iniciatyvos, akciją galima 
plėsti prie parduotuvių, perdirbimo 
įmonių. Ūkininke, jei manai, kad ta-
vęs netenkina Lietuvoje mažiausia iš 
ūkininkų perkamo žaliavinio pieno 

kaina Europos Sąjungoje, didžiau-
sios pieno ir jo produktų kainos var-
totojams, prekybininkų ir perdirbėjų 
nevaldomas noras grobti, (...) jei pa-
sisakai už sąžiningą pridėtinės vertės 
pasiskirstymą maisto grandinėje, 
teisingas maisto kainas vartotojams, 
ūkių išlikimą, pirmadienį prisidėk 
prie žemdirbių protesto akcijos“. 

Akcijos rengėjai reikalauja „įvyk-
dyti realias trišales derybas tarp ūki-
ninkų, perdirbėjų ir prekybininkų, 
nustoti šantažuoti Lietuvos valstybę 
nuolat mažinant kainas bei siekiama 
atkreipti visuomenės dėmesį į netei-
singą kainos pasiskirstymą maisto 
grandinėje“.

Akciją rengia žemdirbių organi-
zacinis štabas.

Primename, kad protestuodami 
prieš mokesčius ir visuomenės po-
žiūrį į žemdirbius ūkininkai savo lau-
kuose žalius kryžius statė ir 2019-ai-
siais.

Kaina ėmė mažėti
Kaip skelbia BNS, Žemės ūkio 

ministerija (ŽŪM) yra nurodžiusi, 
kad nuo praėjusių metų spalio pie-
no supirkimo kaina ėmė mažėti dėl 
ženkliai kritusių grietinėlės, sviesto ir 
kietojo sūrio kainų užsienio rinkose. 

Lietuva eksportuoja iki 70 proc. pie-
no produkcijos.

ŽŪM taip pat pažymi, kad dėl 
šių priežasčių sumažėjus Lietuvoje 
pagamintos pieno produkcijos kon-
kurencingumui ir susidarius nepalan-
kioms pardavimų sąlygoms, pieno 
produktų perteklius kaupiamas san-
dėliuose.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centro duomenimis, gruodį 
vidutinė natūralaus pieno supirkimo 
kaina mažėjo antrą mėnesį iš eilės – 
ji siekė 51 centą už kilogramą ir buvo 
6,7 proc. mažesnė nei lapkritį, bet 
19,3 proc. didesnė nei prieš metus.

Karvių augintojai yra teigę, kad 
situacijai toliau prastėjant gali tekti 
nutraukti veiklą, nes ji taps nuosto-
linga. Tuo metu perdirbėjai tikina, 
kad supirkimo kainą veikia eksporto 
rinkos, kur pastaraisiais mėnesiais 
smuko tiek kainos, tiek paklausa. 

Savo ruožtu ŽŪM tikina, jog sie-
kiant žaliavinio pieno supirkimo kai-
nų indeksavimo pagal pieno produk-
cijos pardavimų kainas, artimiausiu 
metu inicijuos teisės aktų keitimus.

Plačiau apie vykusias derybas 
skaitykite vasario 10 dienos, penk-
tadienio. „Rokiškio Sirenos“  nu-
meryje. 

AB „Rokiškio sūris“ direktorius D. Trumpa (kairėje) priėmė ūkininkų 
delegaciją. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

V. Šaveliovas (pirmas iš dešinės) iš Molėtų su dviem kolegomis surengė 
performansą prieš valdžios požiūrį.

Į protestą – su netikra karve.

Žemdirbiai nuoskaudas išliejo ir plakatuose.

Pirmadienį į Rokiškį susirinko apie 100 Aukštaitijos ūkininkų.

Akcijoje – laidotuvių nuotaikos.
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Dėl painiavos su adresais garažų bendrija 
užsiaugino skolą – skelbs bankrotą

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Pasirodo, supainioti miestus 
ir gatves galima ne tik po geros 
pirties, bet ir blaivia galva.

Garažų savininkų bendrijos 
„Ąžuolas“ statiniai yra Rokiš-
kyje, Pandėlio gatvėje, tačiau 
bendrijos nariai mokėjo žemės 
nuomos mokestį už Pandėlyje, 
Rokiškio gatvėje esantį sklypą. 
Paaiškėjus klaidai ir perskaičia-
vus mokestį pagal žemės vertę, 
kuri mieste ir kaime gerokai ski-
riasi, bendrijos nariams pakibo 
skola. Garažų savininkai nema-
to kitos išeities, kaip skelbti ban-
krotą.

Mokėti neturi iš ko
„Čia valdininkų kaltė, o ne 

šių senų žmonių. Mūsų buvusiai 
buhalterei virš 80 metų, moteris 
nelabai gaudėsi šiuose dalykuose, 
gaudavo nuomos mokesčio kvitu-
ką ir sumokėdavo“, – sakė viena 
iš „Ąžuolo“ bendrijos garažų savi-
ninkių. 

Viešai nenorėjusi skelbti pavar-
dės moteris aiškino, kad dėl per-
skaičiuotos žemės vertės, nuomos 
kaina pakilo 11 kartų. 

„Mes nebeturime iš ko mokėti, 
todėl liepė pastatus nusikelti. Sa-
vivaldybė neprivalo mums suteikti 
nei kitos žemės, nei kompensaci-
jos, nes visą laiką tai buvo laikini 
pastatai su nuomojama žeme. Iki 
2021 metų už nuomą mes mokė-
davome apie 70 Eur per metus, 
perskaičiavus žemės vertę, praėju-
sių metų gruodžio mėnesį mokes-
tis pakilo iki 817 Eur. Surinkome 
šią sumą, sumokėjome, bet dabar 
jie perskaičiavo žemės mokestį už 
praėjusius penkerius metus ir pa-
pildomai turime sumokėti 1 231 
Eur. Iš nario mokesčio tiek nesu-
rinksime. Žmonės pasimetę, atsi-
sako ką nors daryti. Mūsų garažų 

savininkų daug nebeliko, belieka 
patiems išsikelti. Gavome raštą, 
kad ten bus gyvenamasis kvarta-
las, garažų vis tiek nebeliktų, net 
jeigu susimokėtume, geriausiu 
atveju 2 metus gal dar pratemp-
tume“, – kalbėjo garažų bendrijos 
„Ąžuolas“ atstovė.

Virto sandėliukais  
Pirmieji garažai Pandėlio ga-

tvėje atsirado dar 1979 metais. 
Dabar iš 250 garažų naudojama 
tik apie 100, visi kiti lūženos. Di-
džioji dalis statinių atstoja sandė-
liukus, automobilius, laikomus 
garažuose, galima suskaičiuoti 
ant pirštų. Pašnekovė sutinka, kad 
garažai tikrai nepuošia miesto, 
kai kurie statiniai paremti vienas į 
kitą, jeigu vieną pajudinsi – grius 
kitas, tačiau kai kuriems savinin-
kams gaila ir tokio turto.  

10 Eur nario mokestį praėju-
siais metais sumokėjo 60 žmonių, 
anot pašnekovės, surinkti didesnę 
sumą neįmanoma, nes žmonės ir 
dabar moka nenoromis. 

„Mus išmeta kaip blogas kates. 

Kai atėjo žemės vertės perskaičia-
vimo raštas, kaip kuolu per gal-
vą gavome. Kodėl savivaldybės 
darbuotojai iki šiol nematė, kad 
nesąmoninga žemės vertė ir tik 
kai prireikė šios žemės pastebė-
jo? Visą laiką 1,2 ha ploto žemės 
vertė buvo juokinga – 2 900 Eur, 
o dabar pakilo iki 32,3 tūkst. Eur. 
Telieka bankrotą skelbti, nes turto 
neturime“, – teigė garažo savinin-
kė.

Kaltės neįžvelgia
Paklausta, ar bendrija pati ne-

pastebėjo, kad moka ne už Rokiš-
kio mieste, o už Pandėlio kaime 
esančią žemę, garažų bendrijos 
„Ąžuolas“ atstovė aiškino, kad kai 
kurie bendrijos nariai tiesiog ne-
norėjo to matyti.  

„Jeigu būtume pelno siekianti 
organizacija, seniai būtume išsi-
aiškinę, kodėl taip, o ne kitaip, kol 
neuždėjo baudos ir papildomų mo-
kesčių, bet kai žmonės moka per 
metus 6 ar 10 eurus nario mokestį 
ir tai nenoromis, tada sunku jiems 
paaiškinti. Valdininkai pasinaudo-

jo įstatymu, nebuvo noro padėti 
varganiems žmonėms“, – bendri-
jos kaltės neįžvelgia rokiškietė.  

Pasak moters, jeigu nebūtų for-
muojamas gyvenamasis rajonams, 
niekas nebūtų sukęs galvos dėl 
klaidos. Jis sako, kad savivaldy-
bė galėjo pasiūlyti garažų savi-
ninkams mokėti už padidėjusias 
žemės vertes arba griauti garažus, 
bet nebetaikyti mokesčio už praė-
jusius 5 metus.

Niekam neužkliuvo
Nacionalinės žemės tarnybos 

prie Aplinkos ministerijos Rokiš-
kio skyriaus vyriausioji specialis-
tė Jūratė Deksnienė sako pirmą 
kartą susidūrusi su tokiu atveju, 
kai supainiojami miestai ir gatvės. 
Klaida įvelta labai seniai, dar prieš 
pradedant jai dirbti. Pašnekovė 
spėja, kad painiava galėjo atsirasti 
deklaruojant duomenis ir ne į tą ei-
lutę įrašius gatvę ir miestą, tačiau 
ilgą laiką niekam neužkliuvo. Pa-
čiai garažų bendrijai, kuri mokėjo 
mokesčius už žemę Pandėlyje, o 
ne Rokiškyje, taip pat niekada ne-
kilo klausimas, kodėl užrašytas ne 
tas adresas.

Pasak J. Deksnienės, Savival-
dybės turto valdymo ir ūkio sky-
rius, kuris siunčia pranešimus už 
valstybinės žemės nuomą, tik ne-
seniai pastebėjo klaidą – atkreipė 
dėmesį, kad įrašuose nurodytas 
Pandėlio miestas, Rokiškio gatvė 
ir paprašė patikslinti, kur yra ga-
ražų teritorija.

Juodas nesusipratimas
Dar vienas klaidinantis suta-

pimas, kad Pandėlyje, Rokiškio 
gatvėje iš tikrųjų yra keli garažiu-
kai, bet tai neturi nieko bendro su 
„Ąžuolo“ bendrija. 

„Tai juodas nesusipratimas, jie 
visą laiką mokėdavo mažiau, negu 
priklausytų, nes skiriasi žemės 
verčių zonos ir vertės kaina“, – 
sakė vyriausioji specialistė.  

Kartą per metus Nacionalinė 
žemės tarnyba atlieka tikslinimus 
apie neįregistruotus sklypus, plo-
tus ir naudotojus, kai žmonės įsi-
teisina savo turtą ir pan.   

Kadangi niekas iš garažų ben-
drijos nesikreipė dėl jokių dalykų, 

informacija nebuvo tikslinama.
Pasak J. Deksnienės, sąrašai 

ilgi, neįmanoma visų patikrinti, 
pasitaiko atvejų, kai paliekami 
mirusių asmenų vardai, jeigu ar-
timieji nesikreipia, neinformuoja, 
nesitvarko dokumentų dėl pavel-
dėjimo, tačiau tokio nesusipratimo 
dar nėra buvę.   

Žmogiškasis faktorius
Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktorius An-
drius Burnickas sakė, kad klaida 
galėjo atsirasti dėl žmogiško fak-
toriaus, kažkas neperžiūrėjo pa-
punkčiui kiekvieno objekto. 

„Daug metų ta klaida vilkosi, 
labai nemalonus dalykas, bet tei-
siškai taip yra – turėjo būti skai-
čiuojami kiti įkainiai“, – teigė 
administracijos direktorius.

 Pasak A. Burnicko, negalima 
bendrijos tiesiog paprastai atleisti 
nuo mokesčių, viskas bus atlie-
kama teisiniu keliu. Greičiausiai 
bendrija neįstengs padengti sko-
los, todėl bus skelbiamas bankro-
tas, vyks nemokumo procedūros.

„Ta asociacija byranti, dar iki 
šio fakto paaiškėjimo joje buvo 
likę gal penktadalis narių nuo viso 
garažų skaičiaus. Statiniai nėra 
įforminti, nėra nei projektų, nie-
ko. Mūsų tikslas per keletą metų 
sutvarkyti tą teritoriją. Topolių 
gatvėje bus formuojamas naujas 
kvartalas, o mintyse yra jungtis 
su bažnyčios teritorija. Ateityje 
planuojame takus pėstiesiems ir 
dviratininkams palei upę sujungti 
su aikšte“, – sakė Savivaldybės 
administracijos direktorius.

Miesto piktžaizdė
Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos architektūros ir 
paveldosaugos skyriaus vedėjas 
Raimondas Simanavičius infor-
mavo, kad nėra nustatytos tikslios 
datos, iki kurios gyventojams liep-
ta nusigriauti laikinuosius pasta-
tus. Pasak vedėjo, sovietmečiu pa-
statyti garažai darko aplinką – yra 
piktžaizdė vidury miesto, be to, 
beveik nenaudojami. Nugriovus 
pastatus, bus tvarkoma teritorija, 
įrengta infrastruktūra, formuojami 
sklypai.

Rokiškio r. sav. administracijos direktorius A. Burnickas  sako, kad 
problema bus sprendžiama teisiniu keliu. („Rokiškio Sirenos“  nuotr.)

Garažų savininkams liepta susimokėti skolą arba nusigriauti statinius.

Didžioji dalis garažų seniai virtę sandėliukais.
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Biblioteka pasitinka šimtmetį
Dar pora savaičių ir Rokiš-

kio rajone vienu šimtamečiu bus 
daugiau – Juozo Keliuočio viešo-
ji biblioteka pasitinka labai gra-
žų jubiliejų. 

Pasirašė įsakymą
1923 metų vasario 15 d. tuo-

metinis švietimo ministras Petras 
Juodakis pasirašė įsakymą įsteigti 
Rokiškyje Centralinio Valstybės 
knygyno skyrių. Knygynais tada 
vadintos bibliotekos, tad dabartinė 
Rokiškio viešoji biblioteka savo 
istoriją skaičiuoja nuo šios datos, 
kuriai paminėti vasario 15 d. ir or-
ganizuojamos iškilmės. Tai visų 
mūsų iškilmės, nes pradinius bibli-
otekos fondus sudarė visuomenės 
paaukotos (žmonių suneštos) bei iš 
savivaldybės gautos knygos.

Nenorėjo atskleisti
Bibliotekos direktorė Alicija 

Matiukienė kalbinama nenorėjo 
atskleisti visų iškilmingo minėji-
mo detalių. Ji paminėjo, jog ofici-
alių pranešimų nebus, o jaukų va-
karą ves gera bibliotekos bičiulė, 
daugelio renginių viešnia aktorė 
Virginija Kochanskytė. Šventei 
ruošiama didelė bibliotekos istori-
jos paroda, kurioje galėsime pama-
tyti ir steigimo dokumentų kopijas 

(originalai saugomi archyvuose 
Vilniuje), pirmojo bibliotekos va-
dovo mokytojo Stasio Meilaus už-
rašų rankraštį, rengiami pačių bi-
bliotekos darbuotojų vaizdo įrašai 
su nutikimais iš bibliotekos gyve-
nimo. Šventėje žada dalyvauti ne 
tik rajono valdžios atstovai, bet ir 
kolegos iš apskrities bei tolimes-
nių bibliotekų, Kultūros ministe-
rijos. Vakaro meninėje programoje 
dalyvaus vietos atlikėjai ir kraštie-
čiai iš Vilniaus. O geriausia dova-

na šimtmetį švenčiančiai bibliote-
kai lieka naujos ar vertingos senos 
knygos.

Neapsiribos vakaru
Direktorė pažymėjo, jog Juo-

zo Keliuočio viešosios bibliote-
kos šimtmečio šventė neapsiribos 
tuo vienu vakaru. Parengta plati 
šimtmečio programa visiems me-
tams, pateikta finansavimui gauti, 
bet, kol programos vertinimo ne-
sulaukta, neaišku, ką iš numatytų 

darbų pavyks įgyvendinti. Labai 
tikimasi, kad bus įsigytas dailinin-
ko Vaidoto Žuko nutapytas Juozo 
Keliuočio portretas, surengta visą 
eilė susitikimų su rašytojais ir nau-
jų jų knygų pristatymų.

Jau tikrai žinoma, kad jubilie-
jiniais metais pasirodys taip pat 
jubiliejinis, jau penkiasdešimtasis, 
Rokiškio krašto kultūros žurnalo 
„Prie Nemunėlio“ numeris, biblio-
grafinio leidinio „Rokiškėnai kny-
gų autoriai“ antroji dalis, rengiami 
ir kiti nauji leidiniai. 

Bus bendri projektai
J. Keliuočio viešosios bibliote-

kos šimtmečio ženklu pažymėti ir 
kiti tradiciniai renginiai, organi-
zuojami kartu su bibliotekoje vei-
kiančiu Juozo ir Alfonso Keliuočių 
palikimo studijų centru – kovo mė-
nesį vyksiančios Juozinės, rugpjū-
tį – Širvynė, rugsėjį – J. Keliuočio 
gimtadienio minėjimas. Rengiama 
edukacija, skirta prancūziškajam 
motyvui J. Keliuočio kūryboje.

Numatomi ir bendri su kitais 
partneriais vykdomi projektai. Bir-
želį Salose su Rokiškio rajono vie-
tos veiklos grupe organizuojamas 
bendruomenių renginys, su apskri-
ties bibliotekomis rengiamas virtu-
alus turas „Kelionė penkių kūrėjų 

keliu“, skirtas A. ir J. Keliuočių, A. 
ir J. Mekų bei J. Miltinio atminimo 
įamžinimui, su Latvijos Jakabpilio 
bei Ludzos bibliotekomis vykdo-
mas bendras projektas vyresnio 
amžiaus lankytojų užimtumui ska-
tinti.

Apie svajonę
Biblioteka planuoja plėsti savo 

veiklą ir virtualioje erdvėje, socia-
liniuose tinkluose. Netrukus juose 
galėsime ne tik susipažinti su bi-
bliotekos naujovėmis, renginiais, 
bet ir artimiau pažinti pačius bibli-
otekos darbuotojus.

Paklausta, kokie šimtametės 
planai ne šiems metams, o jau 
antram šimtmečiui, direktorė A. 
Matiukienė atsakė, jog labiausiai 
norėtų, kad po tuo pačiu stogu 
įsikurtų ir Vaikų biblioteka, kuri 
dabar glaudžiasi atskirai, gyvena-
majame name. Tai ne tokie jau ir 
nerealūs planai, viso šimtmečio 
jiems įgyvendinti tikrai neprireiks. 
Svarbu, kad biblioteka būtų ir būtų 
reikalinga. Ir nesvarbu kokių kny-
gų mes toje bibliotekoje ieškosime 
– popierinių, elektroninių, garsinių 
ar tokių, kokių dar nė neįsivaiz-
duojame – visos jos ras savo mė-
gėjus ir skaitytojus.

Mikas Šeškauskas

A. Matiukienė pristato, kaip biblioteka minės šimtmetį. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Panevėžyje pagerbti 
Rokiškio krašto ūkininkai

Vasario 3 dieną, penktadienį, į 
Panevėžio Juozo Miltinio dramos 
teatrą rinkosi Lietuvos pažan-
giausių ūkių savininkai, „Metų 
ūkis 2022“ dalyviai ir laimėtojai 
– įvairaus dydžio tvarūs, pažan-
gūs, perspektyvūs ir puikiai besi-
tvarkantys ūkiai. Čia pagerbti ir 
geriausi Rokiškio rajono ūkinin-
kai. 

Pasveikino saviškius
Panevėžyje buvo apdovanoti 

Rokiškio krašto ūkininkai: Mary-
tė ir Romualdas Pagiriai, kuriems 
skirta pirmoji vieta, Arvydas Bra-
žiūnas (II vieta), Nijolė ir Robertas 
Butėnai (III vieta). Mūsų rajono 
žemdirbius sveikino ir šventėje da-
lyvavęs Rokiškio krašto ūkininkų 
sąjungos pirmininkas Mindaugas 
Petkevičius. 

„Reiškiu didelę pagarbą mūsų 
rajono ūkininkams ir drąsiai sakau, 
kad Rokiškio krašte jau taikomos 
labai pažangios technologijos tiek 
augalininkystėje, tiek gyvulinin-
kystėje, tiek kitose srityse“, – sakė 
M. Petkevičius.  

Vyko 29 kartą
Į šventę susirinkusius ūkinin-

kus sveikino Žemės ūkio ministras 
Kęstutis Navickas, Lietuvos ūki-
ninkų sąjungos vadovas Raimun-
das Juknevičius, Europos Parla-
mento nariai Bronis Ropė ir Juozas 
Olekas.

Lietuvos ūkininkų sąjunga kon-
kursą „Metų ūkis“ surengė jau dvi-
dešimt devintąjį kartą. 

Tradicinio konkurso tikslas – 
skatinti ūkininkus pažangiau ūki-
ninkauti, siekti gamybos efekty-

vumo ir ekologinės pusiausvyros, 
geriau ir gražiau tvarkytis savo 
ūkyje, išaiškinti pažangiausius sa-
vivaldybėje.

2022 metais konkursas įvyko 33 
savivaldybėse. Joms buvo suteikta 
galimybė pačioms nuspręsti, ar po 
buvusios pandemijos šį konkursą 
rengti. Ūkininkus – nugalėtojus 
išrinko savivaldybių vertinimo ko-
misijos, kurios rėmėsi patvirtintais 
konkurso nuostatais.

Šventiniame renginyje apdova-
noti ir pagerbti konkurso „Metų 
ūkis 2022“ laimėtojais tapę 99 
ūkiai –  33 pirmos, 33 antros ir 33 
trečios vietos laimėtojai. Tarp 2022 
m. laureatų yra 55 augalininkystės, 
19 gyvulininkystės, 21 mišrus ūkis, 
po 2 daržininkystės ir sodininkys-
tės bei 3 uogininkystės ūkiai.

„Rokiškio Sirenos“ inf.

Panevėžyje pagerbti Rokiškio krašto ūkininkai. (M. Petkevičiaus asmeninio archyvo nuotr.)

Prie altoriaus žengiantys 
rokiškėnai neprietaringi

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Pasirinkdamos datą santuo-
kos registracijai, kai kurios poros 
stropiai varto kalendorių ir ieško 
pasikartojančių neva magiškų 
skaičių. Praėjusiais metais vasa-
rio 22 d. (2022 02 22) šalyje įregis-
truota per 300 santuokų, populia-
rūs buvo ir kitos pasikartojančių 
skaičių deriniai. Panašu, kad ro-
kiškėnai nėra tokie prietaringi ir 
rengdami savo šventę astrologų 
patarimo neklausia.

Dvejetai ir trejetai, kurių gau-
su šių metų datose, turbūt ne patys 
laimingiausi skaičiai, nes tomis 
dienomis Rokiškyje tuoksis vos dvi 
poros. Pasak Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos Civilinės 
metrikacijos ir archyvų skyriaus 
vedėja Aistės Sketerytės-Jasine-
vičienės, gautas vienas prašymas 
įregistruoti santuoką kovo 3 d. 
(2023.03.03), dar viena pora savo 
vestuvėms pasirinko kovo 23 d. 

(2023 03 23).
„Pas mus santuokų apskritai 

nėra daug, todėl ir tomis dienomis 
padidėjimo nejaučiame, galbūt tai 
labiau pastebima didesniuose mies-
tuose. Buvo viena pora, kuri de-
rindama datą norėjo, kad santuoka 
būtinai vyktų 7 dieną, nesvarbu ku-
rio mėnesio. Negirdėjau, kad laiką 
santuokai rinktųsi pasitarę su astro-
logu. Greičiausiai, kad tokios datos 
pasirinktos atsitiktinai, kaip ir pra-
ėjusių metų vasario 22 d., kuomet 
Rokiškyje taip pat buvo registruota 
tik viena santuoka“, – sakė skyriaus 
vedėja.   

Populiariausias laikas vestuvėms 
išlieka vasara, praėjusiais metais 
Rokiškyje daugiausia santuokų 
buvo įregistruota liepos mėnesį – 
24,  po 18 besituokiančiųjų buvo 
birželio ir rugpjūčio mėnesiais.   
Planuojantiems vestuves mažiausiai 
patrauklus sausio mėnuo nei praė-
jusių, nei šių metų pirmąjį mėnesį 
rajone nebuvo registruota nei viena 
santuoka.

A. Sketerytė-Jasinevičienė  sako nepastebinti, kad jaunavedžiai domėtųsi 
„magiškomis“ datomis. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Paaiškėjo dar vienas kandidatas, kuris sieks Rokiškio mero kėdės.
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

R. Baltrūnas mėgins laimę kovoje
dėl Rokiškio rajono mero posto

Penktadienį (02-03) paaiškė-
jo, jog į „varžybas“ dėl Rokiš-
kio rajono mero posto įsitraukia 
partijos „Laisvė ir teisingumas“ 
(buvusi partija „Tvarka ir tei-
singumas“ – aut. Past.) iškeltas 
kandidatas Robertas Baltrūnas.

Paklaustas, kodėl taip ilgai ne-
skelbė apie savo kandidatūrą R. 
Baltrūnas sakė: „Aš sąžiningas. 
Laukiau, kol mano kandidatūrą pa-
tvirtins Vyriausioji rinkimų komi-
sija (VRK). Nors abejonių dėl pa-
tvirtinimo nebuvo, bet.... na, maža 
ką – apsiskelbsi, kad kandidatuoji, 
o pavardės VRK puslapyje nėra. 
Apskritai, buvo vieši tame pus-
lapyje tik du kandidatai... Kvietė 
mane ir į vykusius merų debatus, 
bet aš išlaukiau ofi cialaus patvir-
tinimo. O mintis kandidatuoti į 
mero postą buvo seniai, nebe pir-
mą kartą dalyvauju. Kaip vertinu 
savo galimybes? Jei rinkėjai įver-
tins ir palaikys stabilumą, pasto-
vumą, nelakstymą – šansai didėja, 
jei aktualiau politiniai migravimai 
– šansai mažėja. Pamatysim.“

2019-2020 m. R. Baltrūnas va-

dovavo Kupiškio rajono pirminės 
asmens sveikatos priežiūros cen-
trui. Nuo 1997 m. dirba Rokiškio 
rajono sveikatos įstaigose.

R. Baltrūnas tapo šeštuoju kan-
didatu į Rokiškio rajono mero 

postą. Kovo 5 d. jis varžysis su: 
dabartiniu rajono meru Ramūnu 
Godeliausku, Mindaugu Petkevi-
čiumi, Antanu Vagoniu, Irmantu 
Tarvydžiu, Audrone Kaupiene.

„Rokiškio Sirenos“ inf.

TAVO BĖDOS MANO. 
Kur dingo gyvūnų 
prieglauda?  

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

Kad artėja savivaldos rin-
kimai, daugiau nei akivaizdu, 
nes mūsų redakcija sulaukia 
klausimų apie duotus rinkimų 
pažadus ar programas. Šįkart 
asmuo teiraujasi, kur dingo 
planai Rokiškyje įsteigti gy-
vūno globos prieglaudą. 

Šį klausimą uždavėme Ro-
kiškio meras Ramūnui Gode-
liaukui, kuris tai buvo žadėjęs 
prieš anuos savivaldos rinki-
mus: „2019 metais pats inicija-
vau savanorių, užsiimančiu šia 
veikla susitikimus. Subūriau 
juos į vieną grupę. Bendrai pri-
ėmėme sprendimą veikti per 
nevyriausybinę organizaci-
ją – asociaciją. Padėjau įkurti 
asociacija „Antras šansas gy-
vūnams“, pats parengiau visus 
steigimo dokumentus. Savival-
dybė 2020 m. prieglaudos įkū-
rimui suformavo žemės sklypą 
šalia Rokiškio miesto. Teritorija 
buvo aptvarkyta, nušienauta. 
Kartu su savanoriais sutvarkė-

me sklype esantį pastatą, kad 
laikinai galima būtų sandė-
liuoti turimus daiktus ir nors 
trumpam patalpinti kates. Buvo 
pasamdyta agentūra, rašanti 
projektus. 2021 m. parašytas 
ir pateiktas projektas sociali-
niam verslui įkurti „Gyvūnų 
prieglaudos įkūrimas“ per Ro-
kiškio rajono Vietos veiklos 
grupę (VVG), buvo numatytas 
fi nansavimas 88 000 Eurų, dvi 
darbo vietos. 

Deja, prasidėję tarpusavio 
nesutarimai tarp asociacijos 
narių neleido užbaigti, kas pra-
dėta ir jau padaryta. Pati asoci-
acija dėl vidinių nesutarimų at-
šaukė paraišką iš rajono VVG. 

Visos Lietuvoje esančios 
gyvūnų prieglaudos veikia Ne-
vyriausybinės organizacijos ir 
savanorystės pagrindais. Mano 
nuomone, kol vėl nebus suta-
rimo tarp kelių savanorių gru-
pelių, tol gyvūnų prieglaudos 
įkūrimas neįmanomas.“ 

Paskelbtas kvietimas dujų balionų 
keitimui daugiabučiuose

Nuo vasario 1 d. jau galima teik-
ti paraiškas fi nansuoti suskystintų 
naftos dujų balionų daugiabučiuo-
se pakeitimą kitais energijos šalti-
niais. Kaip ir ankstesniais metais 
parama vienam butui sieks iki 726 
eurų: daugiabučių namų vidaus 
tinklų įrengimui ar pertvarkymui 
laiptinėse bei bendros paskirties 

patalpose – iki 242 eurų, namo butų 
elektros instaliacijos ar dujų siste-
mos pertvarkymui – iki 242 eurų, 
taip pat elektrinės arba dujinės vi-
ryklės įsigijimui – iki 242 eurų. Pa-
raiškos bus priimamos iki 2023 m. 
birželio 1 d. arba tol, kol pasibaigs 
kvietimui numatytos lėšos.

Rokiškio rajono savivaldybės inf. 

„Kamanda“ 
toliau žengia be 
pralaimėjimų

Rokiškio rajono 
mokinių rezultatai 
2022-2023 m. m. 
Lietuvos mokyklų 
žaidynėse

Antrąjį čempionato ratą sėkmingai 
pradėjo Kamandos žaidėjai įveikę 
jaunuosius KKSC krepšininkus rezul-
tatu 85:54.

Du kėlinius sporto centro auklė-
tiniams pavyko priešintis, tačiau po 
ilgosios pertraukos fi ziškumu ir ko-
mandiniu žaidimu varžovus pranoku-
si Kamanda įtvirtino septintąją perga-
lę. Net penki nugalėtojų komandos 
žaidėjai pelnė dviženklį taškų skaičių. 

Naudingiausias Kamandos gre-
tose buvo Nedas Valečka surinkęs 
16 taškų ir 10 atkovotų kamuolių. 16 
taškų ir 4 rezultatyvius perdavimus 
pridėjo Domas Černiauskis.

KKSC gretose vienintelis dviženklį 
taškų skaičių pelnė Matas Juozapa-
vičius, jo sąskaitoje 15 taškų.

Rokiškio KKSC inf.

Vasario 3 d. Lietuvos mokyklų žai-
dynių kvadrato fi nale Kaune dėl me-
dalių varžėsi 4 geriausios Lietuvos 
pradinių klasių mokinių komandos. 

Rokiškio Senamiesčio progimna-
zijos komandai (vadovas R. Beconis) 
šį kartą medalių iškovoti nepavyko, 
tačiau džiugu, kad Rokiškio kvadrato 
komanda yra viena iš geriausių Lie-
tuvoje. 

Kitas svarus laimėjimas - Kama-
jų Antano Strazdo gimnazijos tinkli-
ninkių patekimas į Lietuvos mokyklų 
žaidynių fi nalą (vadovė R. Merkienė). 

Sėkmės merginoms!
Rokiškio rajono savivaldybės inf.
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Dešimtmetis kino pasaulyje: 
kraštietis J. Krisiūnas pristatė šeštąjį darbą

Miglė Dambrauskaitė

2013 metais Lietuvos kino 
pasaulyje startavęs vaidybi-
niu filmu „Emigrantai“, po 10 
metų kraštietis Justinas Kri-
siūnas savaitgalį pristatė jau 
šeštąjį savo darbą „Vyrų sva-
jonės“ ir išlaikė tradiciją prieš 
kino seansą pasisveikinti su 
gimtojo krašto žmonėmis. 

Kas buvo neištikimas?
Su kolega Matu Valiuliu į 

sceną užlipęs J. Krisiūnas pir-
miausia pasinėrė į prisiminimus: 
„Kažkaip keista – ši salė, kažka-
da atrodžiusi tokia didelė, dabar 
kaskart užlipus vis „traukiasi, 
traukias“, kažkaip „kamerėja“. 
Bet visada gera čia būti, nes, oi, 
kiek su Matu mes čia prisicirki-
nę.“ 

O pristatydamas filmo turinį 
(kino juostoje pasakojama apie 
neištikimybę – aut. past.), salėje 
surengė apklausą: „Greita anoni-
minė apklausa: pakelkite rankas 
salėje tie, kurie nors kartą buvo 
neištikimi savo antrajai pusei?“. 
Nuaidėjus juokui, ranką iškėlė 
tik J. Krisiūno mama, tad reži-
sierius filmą paskyrė jai.

Kas trejus metus – po filmą
2023 m. – „Vyrų svajonės“, 

2021 m. – „Vyras už pinigus“, 
2021 m. – „Mažas didelis stebu-
klas“ (rodytas tik LRT televizijos 
– aut. past.), 2018 m. – „Širdys“, 
2015 m. – „Dėdė, Rokas ir Nida“ 
(2016 m. „KINFO apdovanoji-
muose“ žiūrovų išrinktas „metų 
vaidybiniu filmu”), 2013 m. – 
„Emigrantai“ (2014 m. „KINFO 
apdovanojimuose“ žiūrovų iš-
rinktas „metų filmu“).

„Skaičiuojant procentais išei-
na po filmą kas trejus metus. Bet 
iš tikrųjų, tai čia paskutiniai taip 
gerai užderėjo: „Mažas didelis 
stebuklas“, „Vyras už pinigus“ 
ir „Vyrų svajonės“. Per dvejus 
metus – trys filmai. Iki tol tokio 
produktyvumo nebuvo“, – skai-
čiavo režisierius.  

„Tikrai ne“
Paklaustas, ar po dešimtmečio 

kino industrijoje dirbti pasidarė 
lengviau, J. Krisiūnas suraukė 
kaktą – tikrai ne: „Lyginant pra-
džią ir dabar – kiekvieną kartą 
vis sunkiau, vis sudėtingiau. Vis 
daugiau tu supranti apie gyveni-
mą, apie klaidas, vis aiškiau ma-
tai, kas nepavyksta. Įpratę gal-
voti, kad įgauni patirties – bus 
lengviau. Tikrai ne. Nes pradedi 
suprasti kas yra kokybiška, kas 
yra gerai padaryta, kas nege-
rai, kada aktorius gerai vaidina, 
kada negerai, kada tu surežisuoji 
gerai, kada tau nepavyko. Nori 
padaryti mažiau klaidų. Pradžio-
je, turėdamas mažai kino žinių, 
darydavai, kaip tau atrodo ir 
tiek. O dabar su patirtimi viskas 

sudėtingėja... Aš pats kritiškai 
žiūriu į savo darbus. Stengiuosi 
pamatyti klaidas. Deja, kai kurių 
nepavyksta išvengti vien dėl to, 
kad nėra finansinių galimybių 
padaryti kitaip. Jau filmuodamas 
žinau, kad tai – klaida, bet kitaip 
neišeina. Nes biudžetas yra toks 
ir ne kitoks“. 

Už meną ir verslą
Pasisukus kalbai apie finan-

sus, režisierius nusijuokė nesan-
tis verslininkas, tad piniginius 
reikalus patikėjęs kolegai M. 
Valiuliui: „Čia viską žino Ma-
tas. Jis verslininkas ir jis žino 
kaip elgtis su pinigais. Mes dėl 
to puikiai abu sutariam ir dirbam 
kartu: aš atsakingas už meną, jis 
– už verslą. Nesu verslininkas, 
tą puikiai supratau nufilmavęs 
pirmuosius filmus, todėl į fi-
nansinius reikalus nebesikišu. 
Galiu pasakyti tik tiek, kad trys 
paskutinieji darbai nukreipti su-
tvarkyti tas duobes, tas žaizdas, 
kurios buvo padarytos su auto-
riniais filmais („Širdys“, „Dėdė, 
Rokas ir Nida“, „Emigrantai“ 
– aut. past.). Jie kuriami pramo-
gai, kažkiek finansiškai atsista-
tyti. Nors vis tiek bijai. „Vyras 
už pinigus“ mums pasisekė, nes 
buvo COVID-19, nebuvo daug 
lietuviškų filmų. Dabar jau su-
dėtingiau: ar su „Vyrų svajonės“ 
filmu turėsim pliusą ar minusą – 
dar klausimas“. 

M. Valiulis buvo konkretes-
nis: filmas „Vyrų svajonės“ kai-
navo 280 tūkst. Vien scenarijaus 
frančizės kaina – 10 tūkst. eurų: 
„Toks pat biudžetas buvo ir fil-
mo „Vyras už pinigus“, tačiau 
skirtumas tas, kad „Vyrų svajo-
nės“ filmui viskas pabrango apie 
30 proc. Vien kuras – dvigubai: 

tąkart filmuojant kuro kainos 
buvo apie eurą, dabar – du.“

Nauji darbai
J. Krisiūnas neslėpė, jog pra-

moginiai filmai yra finansinė 
nauda, o autoriniai – sielos iš-
sivalymas, todėl ir klaidoms to-
kiuose filmuose režisierius atlai-
desnis. 

„Autorinis filmas – sielos iš-
sivalymas. Nesvarbu blogiau, 
geriau, daugiau klaidų... Viskas 
iš tavęs. Čia kitaip, nei komerci-
niuose darbuose. Viskas žymiai 
ilgiau, nes turi sugalvoti, para-
šyti scenarijų. Dabar procese 
– scenarijaus filmui paaugliams 
rašymas. Jei 2024 m. vasarą 
pradėsim filmuoti – tikiuosi – 
tai filmas pasirodys 2025-2026 
m. Taip pat šiuo metu ruošiame 
spektaklį... Rudenį turėtų pasiro-
dyti...“, – ateities planais dalijosi 
režisierius. 

Atsipalaiduoti sako sau lei-
džiantis trumpai, nes – toks 
darbas: „Šiek tiek atsikvėpėm 
prieš pat premjerą, buvom Al-
pių kalnuose paslidinėti, nese-
niai grįžom. Motociklą įsigijau. 
Pasilepini šiek tiek, be abejonės 
(juokiasi – aut. past.), bet dirbi 
savo darbą.“ 

Sunku atsirinkti aktorius
Kino juostoje „Vyrų svajo-

nės“ vieną pagrindinių vaidmenų 
atlieka aktorius Džiugas Siau-
rusaitis. Tai trečias J. Krisiūno 
filmas, kur pagrindinis vaidmuo 
patikėtas būtent šiam aktoriui. 
Kraštietis atviras – nors juodu 
sieja draugystė, vaidmenį akto-
riui lėmė jo profesionalumas ir 
puikus personažo įkūnijimas. 

„Visų pirma reikia pripažinti, 
kad tokių aktorių, kuriems aps-

kritai tiktų pagrindiniai vaidme-
nys, Lietuvoje labai mažai. Jei 
paprašytume žmogaus išvardinti 
bent 10 aktorių, kurie jam pa-
trauklūs, dėl kurių 100 proc. at-
eitų į spektaklį ar žiūrėtų filmą, 
tai turbūt būtų ne taip paprasta. 
Natūralu – maža šalis, mažai 
žmonių. Kalbant apie Džiugą 
– kartu mes dirbam nebe pirmą 
kartą, jis puikiai tiko šiam per-
sonažui. Nes pirmiausia renkiesi 
pagal personažą: kas jį geriausiai 

įkūnytų, atskleistų. Renkant ak-
torius filmui būna ir taip, kad po 
atrankos patvirtini vieną, o pra-
ėjus savaitei pakeiti jį kitu, nes 
sugalvoji tam vaidmeniui tinka-
mesnį žmogų. Tos „draugystės“ 
yra trečiam-ketvirtam plane. 
„Draugystės“ klaidų jau yra pri-
daryta praeity, dabar aš žiūriu at-
sargiai“, – kino užkulisius atvėrė 
pašnekovas.

Režisierius neslėpė, jog atran-
kos būna net A klasės aktoriams: 
žiūrima, kaip aktorius atrodo su 
scenos partneriu, ar tinka perso-
nažas.

Rokiškis – širdyje
Nuo starto kino pasaulyje J. 

Krisiūnas išlaiko tradiciją ir savo 
filmus gimtajame mieste pristato 
pats: „Filmą paleidžiam plačiai, 
bet pristatau tik Rokišky ir Vil-
niuj. Vilniuje aš jau 10 metų, tad 
ten mano namai. Čia – gimtinė. 
Rokiškis turi savo jausmą: visa-
da faina, jauku ir neišduodama. 
Bet tai yra du skirtingi dydžiai: 
Vilniuje į premjerą susirenka ko-
legos, kino industrija – atsako-
mybė didelė. Vilniuj pažįstami 
sakys: „Na, Justai, jo, neblogai 
kažkaip sudėjai, nieko – fainiai“. 
O Rokiškis – atviresnis miestas. 
Čia paprastas žmogus bus tieses-
nis kritikas: pasakys, kad „šūdas 
yra šūdas, jei tai šūdas“. Viskas 
paprasčiau ir atviriau vyksta. Ir 
tai gerai, nes tiesios kritikos ir 
norisi. Nors pats žiūriu kritiškai į 
darbus, bet kiti kartais mato visai 
kitaip...“

Su kolega M. Valiuliu (dešinėje) į sceną užlipęs J. Krisiūnas pirmiausia pasinėrė į prisiminimus. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Pristatymo metu buvo kviečiama aukoti lėšų radarams Ukrainai.
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„Lėlių namų“ įkūrėja: vis dar ieškau 
savo vaikystės lėlės

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Rokiškio rajone, Bajorų kai-
me esančiuose „Lėlių namuose“ 
– 1 856 lėlės, tačiau čia nepama-
tysi barbių ir kenų. Šios kolek-
cijos savininkė, lėlių teatro ČIZ 
aktorė ir Dalia Ziemelienė sako, 
kad jai brangiausios tos lėlės, 
kurios sukelia prisiminimus, tu-
rinčios savo istoriją.

Eglė Bajoraitė
Šalia pastato, kuriuose įsikūrę 

lėlių namai, pasitinka įspūdinga 
dekoracija – daugiau kaip 5 me-
trų aukščio Eglė Bajoraitė. Lėlės 
vardas liko dar iš tų laikų, kai vi-
sas Bajorų kaimas ir pusė Rokiš-
kio nėrė vašelių virveles, iš kurių 
buvo pagaminta aukščiausia Kalė-
dų eglė, įtraukta į Lietuvos rekor-
dų knygą. Po transformacijos, už-
dėjus galvą, ji tapo lėlė ir vienu iš 
pirmųjų eksponatų, kuriuos pama-
to į lėlių namus atvykę lankytojai.  

„Mano vaikystė buvo beveik be 
lėlių. Aš gimiau 1966 m., tais lai-
kais nebuvo didelio žaislų pasirin-
kimo. Turėjau vienintelę kaučiuki-
nę lėlę, bet ją sunaikino. Berniukai 
norėjo žaisti karą, o kaučiukas la-
bai gerai rūksta... Vaikystėje dau-
guma draugų buvo berniukai, tai 
tų lėlių nelabai ir pasigesdavau. 
O kai mano pačios dukros paaugo 
ir pasakė, kad laikas lėles išmesti, 
tada ir prasidėjo. Po tų žodžių aš 
nusprendžiau, kad lėlės reikia iš-
saugoti. Paskui kolekcionavimas 
kaip liga, tarsi virusas“, – pasa-
kojimą pradeda Rokiškio kultūros 
centro Priemiesčio padalinio Bajo-
ruose kultūrinės veiklos koordina-
torė-organizatorė D. Ziemelienė.

Domisi, ar nesivaidena
Viešai savo kolekciją rokiškie-

tė pristatė 2000 metais tuo labiau, 
kad šalia visąlaik buvo lėlių tea-
tras – norėjosi žmones privilioti 
į kultūros įstaigą, ne tik parodyti 
spektaklį, bet sulaikyti juos ilgiau.

„Pradžioje eksponatų buvo ne-
daug, turėjo praeiti 23 metai, kad 
tiek namelių apgyvendinčiau lėlė-
mis“, – juokauja pašnekovė. 

Dabar kolekcija nebeišsitenka 
dviejuose kambariuose ir pamažu 
„kraustosi“ į laiptinę. Mediniuose 
nameliuose bei stiklinėse vitrinose 
– porcelianinės rankų darbo lėlės, 
mechaninės prisukamos prince-
sės ir cirko artistės, senosios au-
tentiškos lėlės, klounai, mimikos, 
įvairių šalių tautiniais kostiumais 
vilkinčios lėlės. Vienas namelis 
skirtas šluotas pasikinkiusioms ra-
ganoms. Kolekcijos savininkė turi 
minčių plėsti ekspoziciją,  įrengti 
atskirą kambarį porcelianinėms 
lėlėms.

„Renku, bet nieko neparduo-
du“, – apie gausią žaidybinių ir 
suvenyrinių lėlių kolekciją kalba 

D. Ziemelienė. 
Dauguma lėlių yra dovanotos, 

atvežtos iš Olandijos, Egipto, Ku-
bos, Vokietijos, Kinijos, Airijos, 
lankytojai atneša savo vaikystės 
ar močiučių lėles. Merams įvairių 
šalių delegacijų dovanotos suve-
nyrinės lėlės taip pat keliauja į 
„Lėlių namų“ lentynas.

Ieško autentikos
Pati kolekcininkė autentikos 

ieško blusturgiuose, senose palė-
pėse, butikuose, niekada neperka 
vienodų ar labai panašių, tačiau 
tikisi, kad kada nors suras tokią 
lėlę, kurią kažkada turėjo vaisky-
tėje.

„Ateina nauji laikai, ir tėvai 
vaikui nori nupirkti naujų, gra-
žesnių žaislų, o senosios lėlės 
numetamos kaip neva negražios. 
Pradžioj draugės sunešė savo vai-
kystės senąsias lėles, o kai atėjus 
Nepriklausomybei atsivėrė sienos, 
pradėjau ieškoti įdomesnių, au-
tentiškų lėlių. Kai į rankas pateko 
pirmoji porcelianinė lėlė su tikro-
mis blakstienomis, makiažu, man 
tai buvo kažkas nepaprasta. Susi-
draugavome su vokiečių Maltos 
ordinu, jie pradėjo man vežti lėles. 
Seniūnė Dalia Janulienė labai įsi-
jungė į šį žaidimą, visi aplinkiniai 
buvo informuoti, kad lėlės turi ke-
liauti čia“, – apie sparčiai pildomą 
kolekciją kalba D. Ziemelienė.

Išgelbėjo iš gaisro
Lėlių istorijos skirtingos, kaip 

ir patys eksponatai. Vieną lėlę 
iškraipytomis kojomis Daliai ati-
davė pardavėja, pamaniusi, kad 
tai gamyklinis brokas. Paaiškėjo, 
kad tai klūpintis indėnas – moli-
nė ritualinė lėlė. Pašnekovė rodo 
lėlę, kuri per plauką išvengė 
ugnies. Tuometinė žaislo savinin-
kė kilus gaisrui iš namų pasiėmė 
tik du daiktus – dokumentus ir šią 
lėlę. 

Kartą studentai atvežė suveny-
rą – žveją su meškere ir laimikiu. 
Po kelių dienų patalpose pasklido 
nemalonus kvapas, kolekcininkė  
netrukus išsiaiškino, kad jo prie-
žastis – žvejui ant nugaros kaban-
tis maišelis su tikromis strimelė-
mis. Kai žuvytės sudžiūvo, kvapo 
nebeliko.

Kolekcininkė džiaugiasi dos-
niais dovanotojais. Viena moteris 
padovanojo net 60 klounų iškart, 
todėl linksmajame kampelyje, 
kur sėdi ir kabo šios lėlės, darosi 
ankšta. Vienos įdomiausių mu-
ziejuje yra mimikos lėlės, kurių 
veiduose sustingusi emocija – 
džiaugsmas, išgąstis, juokas, pa-
šaipa. Tačiau šio lėlės kai kuriems 
kelia baimę, o apsilankę paaugliai 
net klausia, ar čia nesivaidena.

Smuikuoja ir meldžiasi
Kai kurio lėlės be savo išvaiz-

dos turi dar ir praktinę funkciją. 
Plačiasijonės lėlės sodinamos ant 
arbatinuko, kad arbata ilgiau iš-
liktų šilta. Yra lėlė-rankšluostinė, 
dabar tokias mėgsta gaminti tau-
todailininkai. Taip pat lėlės-žva-
kidės, kietapadė lėlė riešutams 
skaldyti, lėlė-šampūnas, lėlė 
-šveitiklis. Daug lėlių užsiėmu-
sios savo reikalais – krėsle sū-
puojasi virbalais mezganti mo-
čiutė, cirkininkė rankose kilnoja 
dvi galvas, yra smuikuojančių, 
besimeldžiančių, šokančių eks-
ponatų. Iš lėlės su vienuolės abitu 
galima pasiskolinti maldaknygę 
su lotynišku tekstu. Norintiems 
jį pastudijuoti, šalia padėta lupa. 
Pati mažiausia – žiede esanti lė-
lytė. Tarp didžiausių eksponatų, 
neskaitant  kieme stovinčios Ba-
joraitės, vaikščiojanti maždaug 
50 metų senumo lėlė. 

„Aš neturiu tokio biudžeto, 
kad įpirkčiau brangias lėles. Įdo-
mios, autentiškos lėlės yra dova-
notos, jos kainuoja apie 300 Eur. 
Esu anksčiau įsigijusi lėlių už li-
tą-du, dabar jos kainuotų apie 200 
Eur“, – sako D. Ziemelienė.

Cimbos limbos
Pasitaiko senų lėlių be rankų, 

kojų, todėl „Lėlių namų“ įkūrėja 
kai kuriuos savo eksponatus res-
tauruoja, apvelka naujais drabu-
žiais.   

Pašnekovė sako nesanti eks-
pertė, taigi nustatyti, kokio se-
numo lėlė, sunku, tačiau su kai 
kuriomis iš jų vaikystėje žaisda-
vo 80–90 metų močiutės, taigi 
žaislai buvo pagaminti dar anks-
čiau. Vienos seniausių kolekcijo-
je – apvalios siūbuojančios kau-
čiukinės lėlės, vadinamos cimbos 
limbos.  Kolekcijos savininkei 
vienas brangiausių eksponatų – 
režisierės iš Olandijos atvežta 
lėlė, kuriai jau apie 80 metų.

Daliai Ziemelienei viena iš brangiausių – režisierės iš Olandijos dovanota lėlė. Lėlės atkeliauja iš įvairių šalių. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

„Lėlių namuose“ – daugiau kaip 1800 eksponatųVaikščiojančiai  lėlei jau apie 50 metų.
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Rokiškyje pristatytos E-globos paslaugos, planuose – 
susitikimas su soc. darbuotojais

Aušra MALINAUSKIENĖ

Rokiškio rajono savivaldy-
bėje buvo pristatyta E-globos 
sistema, kuria siekiama palen-
gvinti socialinių darbuotojų 
kasdienybę. Šią pilotinę pro-
gramą Lietuvoje išbando trys 
savivaldybės: Druskininkai, 
Kėdainiai ir Telšiai.

Išbandė 19 senjorų
Modernia E-globos siste-

ma domisi ir kiti šalies rajonai. 
Rokiškis – ne išimtis. Pirmojo 
susitikimo metu, kuriame da-
lyvavo Rokiškio meras Ramū-
nas Godeliauskas, savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Valerijus Rancevas, 
Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus vedėjas Vitalis Giedri-
kas ir pavaduotoja Zita Čapli-
kienė, naujovę pristatė projekto 
atstovė Algė Budrytė. 

„E-globos sistema pilotinėse 
savivaldybėse prasidėjo praė-
jusių metų vidury. Visi trys ra-
jonai startavo skirtingu metu. 
Nuotolinės globos įrankį išsi-
bando arba yra išsibandžiusios 
3 savivaldybės, kuriose nuoto-
liniu būdu paslaugos teikiamos 
19 senjorų. Šiuo metu E-globos 
sistema yra pilotuojama. Pilotui 
siūlome 6 mėnesių trukmę su ga-
limybe jį bet kada stabdyti. Kaip 
rodo patirtis, pusmečio mažoka 
visoms sistemos galimybėms iš-
sibandyti. Kol kas senjorams tai 
nekainuoja, nes kaštus prisiima 
paslaugų teikėjas“, – kalbėjo A. 
Budrytė. 

Patogu naudotis
Naujoji E-globos sistema pa-

remta tuo, kad soc. darbuotojas 
su jam priskirtu asmeniu dalį lai-
ko bendrauja per planšetę, kuri 
yra specialiai pritaikyta žmonių 
su negalia ir senjorų poreikiams. 
Moderni planšetė valdoma labai 
paprastai, todėl ja senjorams ne-
sudėtinga naudotis bendraujant 

su soc. darbuotoju ar šeimos na-
riais, žiūrėti mėgstamus TV ka-
nalus, įrašytas laidas, filmus ar 
koncertus, padedant darbuotojo 
atlikti mankštą, taip pat speciali 
programėlė primena kada išgerti 
vaistus. Į planšetę gali paskam-
binti ir soc. darbuotojas ar arti-
mieji, taip pat tai padaryti gali ir 
pats senjoras ar žmogus su nega-
lia. 

„Programinės įrangos kaina 
vienam vartotojui labai priklau-
so nuo to, kiek žmonių nuotoli-
niu būdu nusprendžia aptarnauti 
paslaugos teikėjas. Kuo daugiau 
vartotojų, tuo mažesnė kaina. 
Apytiksliai naudojimosi progra-
mine įranga įkainis yra 20-35 
Eur/ asmeniui“, – sakė A. Budry-
tė.

Bus antras susitikimas?
Po pirmojo E-globos sistemos 

pristatymo Rokiškio savivaldy-
bės administracijai, pasak mero 
R. Godeliausko, tikimasi sureng-
ti šios programos atstovų antrąjį 
susitikimą su mūsų rajono soci-
aliniais darbuotojais, kurie patys 
iš arčiau susipažintų su šia siste-
ma ir jos teikiamomis galimybė-
mis nei naudomis. 

Pasidalino patirtimi
Savo patirtimi apie tai, kaip 

sekasi dirbti su E-globos sistema, 
„Rokiškio Sirena“ papasakojo 
Kėdainių bendruomenės sociali-
nis centro direktorė Rūta Kaupie-
nė.

– Kokiu laikotarpiu pas jus 
įgyvendinamas pilotinis E-glo-
bos projektas?

– Nuo 2022 metų lapkričio 3 d. 
iki 2023-ųjų gegužės 3 d.

– Kokio amžiaus ir kiek žmo-
nių naudojasi E-globos paslau-
gomis?

– 8 asmenys, kurių amžius svy-
ruoja nuo 28 iki 65 metų. Kadangi 
tai yra pilotinis projektas, parin-
kome įvairių paslaugų gavėjų. 
Užimtumo specialistė su 3 dienos 
socialinės globos paslaugų gavė-
jais dirba nuotoliniu būdu, tomis 
dienomis, kai asmenys neatvyks-
ta į įstaigą. 2 paslaugų gavėjai 
– asmenys gaunantys asmeninio 
asistento paslaugas ir 3 paslaugų 
gavėjai – pagalbos namuose pas-
laugas gaunantys asmenys.

– Kiek darbuotojų aptarnau-
ja senjorus?

– Viso yra 5 darbuotojai, kaip 
ir minėjau, vienas koordinatorius, 
2 individualios priežiūros darbuo-
tojai ir 1 užimtumo specialistė. 

– Kokias negalias turi jūsų 
globojamieji?

– Proto, psichikos ir fizines ne-
galias.

– Kaip jiems sekasi naudotis 
moderniomis technologijomis?

– Ne paslaptis, jog mūsų vi-
suomenėje tikrai yra nemažai pa-
gyvenusio amžiaus asmenų, kurie 
nesinaudoja naujausiomis tech-
nologijomis. Mes juos parinkome 
pagal žingeidumą naujovėms ir 
technologijoms, todėl šie žmonės 
puikiai perprato programą. 

– Ką konkrečiai jie veikia su 
planšete: bendrauja su soc. dar-
buotoju ar artimaisiais? Žiū-
ri TV , filmus, koncertus? Ar 

– Kaip soc. darbuotojams se-
kasi dirbti su E-globa?

– Pas mus yra vienas koor-
dinuojantis asmuo, padedantis 
individualios priežiūros darbuo-
tojams, jei susiduriama su tech-
ninėmis problemomis. Taip pat 
globojamieji praneša kokio laisva-
laikio, žinių, filmų ar informacijos 
jiems trūksta. Individualios prie-
žiūros darbuotojai su asmenimis 
bendrauja mobiliuoju telefonu. 

– Kokius matote E-globos pri-
valumus ir trūkumus?

– Didžiausias privalumas – pri-
minimai paslaugų gavėjams laiku 
išgerti vaistus, nes ši problema 
visada buvo ir bus mums aktua-
li. Padedant sistemai sutaupomas 
paslaugų teikėjų kelionės laikas, 
taip pat operatyviai susisiekiama 
su paslaugų gavėjais, iškilus pro-
blemoms.

Tuo tarpu, kaip didžiausią 
trūkumą, įvardinčiau tai, kad ši 

A.Budrytė merui R. Godeliauskui pademonstravo kaip veikia E-globos 
programa. („Rokiškio Sirenos“  nuotr.)

Apie naujovę socialinių paslaugų srityje klausėsi (iš kairės) V. Rancevas, V. Giedrikas ir Z. Čaplikienė. 

Kėdainietė, individualios priežiūros 
darbuotoja D. Bobinienė bendrauja 
su pagalbos namuose paslaugų 
gavėja L.Gendroliene. 

Kėdainietė R. Kaupienė džiaugiasi 
E-globos privalumais. 

programa jiems padeda išgerti 
vaistus laiku? 

– Taip, šie asmenys, bendrauja 
su individualios priežiūros dar-
buotojais, su į užsienį išvyku-
siais vaikais, taip pat naudojasi 
mūsų įkeltomis programėlėmis, 
tokiomis kaip mankšta, įvairūs 
koncertai, filmai. Mes dirbame 
su tais, kurie turi proto bei psi-
chikos negalias, todėl paslaugas 
teikiantiems darbuotojams labai 
patogu planšetės pagalba primin-
ti paslaugų gavėjams, kad išgertų 
gydytojo paskirtus vaistus.

– Kaip šią naujovę priėmė 
jūsų soc. darbuotojai?

– Visi iškart entuziastingai 
priėmėme šį projektą ir naujai iš-
keltus reikalavimus mums. Kuo 
toliau, tuo labiau visi žengiame į 
naujoves, nes nemaža dalis pas-
laugų gavėjų jaučiasi vieniši. To-
dėl šis projektas bent maža dalele 
atstoja paslaugų gavėjams gyvą 
bendravimą, o individualios prie-
žiūros darbuotojai puikiai įveikė 
jiems iškeltus iššūkius.

E-globa pilnai neatstoja gyvo ben-
dravimo, ne visada užtenka tiesiog 
paskambinti paslaugų gavėjui ir 
pabendrauti, jiems reikia suteikti 
ir kitas paslaugas.  

– Ar vis tik E-globa palengvi-
na soc. darbuotojų darbą?

– Taip, tikrai palengvina, nes 
dažniau bendraujama su paslaugų 
gavėju bei pagerinama paslaugų 
kokybė.

– Kai baigsis pilotinis projek-
tas, ar jūsų savivaldybė ir įstaiga 
norėtų jį pratęsti?

– Mūsų įstaiga džiaugiasi šiuo 
E-globos pilotiniu projektu, ka-
dangi Kėdainių rajono savivaldy-
bė informuota apie šio pilotinio 
projekto naudą, todėl tikimės, kad 
šis projektas bus tęsiamas ir to-
liau.
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„Spiečiaus“ koordinatorė A. Mikalajūnienė: 
verslo sėkmės istorijos priklauso nuo įdėtų 
pastangų bei noro mokytis      

Kristina RAMANAUSKAITĖ

2021 m. Rokiškyje veiklą pra-
dėjo bendradarbystės centras 
„Spiečius“,  kuriame smulkie-
ji verslininkai gali pasinaudoti 
nemokamomis darbo vietomis, 
konsultacijomis bei kita pagalba, 
padedančia kurti ir plėsti savo 
veiklą. Tokie centrai veikia tryli-
koje Lietuvos miestų.

Ar aktyviai rokiškėnai naudojasi 
siūlomomis paslaugomis pasakojo 
Rokiškio bendradarbystės centro 
(BC) „Spiečius“ koordinatorė Asta 
Mikalajūnienė.

– Ar verslininkai naudojasi 
galimybe naudotis nemokama 
kompiuterizuota darbo vieta Ro-
kiškio „Spiečiuje“?

– BC Rokiškio „Spiečiuje“ tu-
rime 4 kompiuterizuotas darbo 
vietas, kuriomis gali naudotis spi-
etiečiai. Dažniausiai užimtos 1 ar 
2 darbo vietos. Rokiškio rajone 
didesnę dalį sudaro verslas, kuriam 
nuotolinės darbo vietos nėra reika-
lingos, jie dirba kontaktiniu būdu 
ar turi savo ofi sus. Tačiau tikrai yra 
spietiečių, kuriems šios, bet ku-
riuo paros metu prieinamos darbo 
vietos labai patogios ir naudingos, 
norint gyvai susitikti su klientu, pa-
keisti darbo aplinką.

– Dėl kokių klausimų kreipiasi 
kuriantys savo verslą ir jį jau tu-
rintys rokiškėnai?

– Norinčių kurti verslą kreipia-
si tikrai nemažai, daugiausiai dėl 
fi nansavimo priemonių verslo kū-
rimui, plėtrai ar verslo idėjai, taip 
pat dėl verslo formos pasirinkimo.

–  Priminkite, kokias paslau-
gas ir kas gali gauti bendradar-
bystės centre, ar jos mokamos?

– „Spiečių“ paslaugos subalan-

suotos smulkiesiems ir vidutiniams 
verslininkams auginti ir plėsti savo 
verslus, stiprinti verslumo kompe-
tencijas, bendradarbiauti tarpusa-
vyje ir taip rasti naujus verslo par-
tnerius. „Spiečiaus“ nariai, pasirašę 
narystės sutartį, vienerius metus 
gali visiškai nemokamai naudo-
tis pilnu bendradarbystės centrų 
paslaugų paketu. Jiems teikiamos 
individualios verslo konsultacijos 
aktualiais klausimais: dėl verslo 
fi nansavimo, mokesčių, teisinės 
formos pasirinkimo, juridinio as-
mens steigimo ir kitais. Konsulta-
cijos prieinamos ne tik „Spiečių“ 
nariams.

 Veikia verslo mentorystės pro-
grama. Tai kasmetinė  8–9 mėn. 
trukmės programą, kurios metu 
ekspertai  – patyrę verslininkai, 
įvairių sričių specialistai – dalinasi 
savo patirtimi su augti siekiančiais 

verslininkais. Mentoriai padeda 
nuosekliai siekti savo užsibrėžtų 
tikslų ir išspręsti jiems kylančius 
iššūkius. Taip pat veikia aksele-
ravimo programa – tai praktiniais 
pavyzdžiais paremta, intensyvi ir 
įtraukianti mokymų programa, su-
kurta specialiai smulkiesiems vers-
lininkams. „Spiečiuose“ nuolatos 
vyksta informaciniai renginiai ir 
verslo įgūdžių mokymai. Renginių 
ir mokymų temos apima nuo verslo 
komunikacijos ir rinkodaros iki in-
vestuotojų paieškos. Dalis renginių 
yra prieinami ne tik „Spiečiaus“ 
nariams.

Inovacijų agentūros įsteigtų 
bendradarbystės centrų „Spiečius” 
nariai 2022 m. buvo kviečiami 
pasinaudoti nauja priemone – fi -
nansinėmis subsidijomis verslui. 
„Spiečių“ nariai galėjo gauti iki 15 
tūkst. eurų fi nansinę subsidiją savo 

verslo augimui ir plėtrai, susijusiai 
verslo skaitmeninimo sprendimų 
diegimu, ši subsidija planuojama ir 
šiemet.

Kasmet vasaros metu organi-
zuojame akciją – „Vasara Spiečiu-
je“. Ši akcija – tai unikali galimybė 
be ilgalaikio įsipareigojimo ir vi-
siškai nemokamai vasaros laiko-
tarpiu dirbti viename arba keliuose 
skirtinguose „Spiečiaus“ bendra-
darbystės centruose.

–  Kokios verslo sritis renka-
si pradedantys savo veiklą? Pa-
minėkite originalesnes veiklas ir 
idėjas.  

– Rokiškio BC „Spiečiaus“ na-
riai vykdo įvairią veiklą: baldų 
augintiniams gamyba, levandų 
produkcija, rankų darbo gaminių 
gamyba, konditerija, liofi lizuoti 
vaisiai, vintažo pardavimas.

–  Nuo ko priklauso sėkmės is-
torijos, ar buvo tokių?

– Praeitais metais buvo 4 spie-
tiečių sėkmės istorijos: K. Žiau-
graitės „Mr. Mars“ (baldų auginti-
niams gamyba), I. Belovienės „In 
and Co“ (rankų darbo gaminiai 
kasdienai ir šventei), K. Laucytės 
„Levandų vanagynė“ („Levandų 
Vanagynėje“ susipina renginiai, 
šventės ir levandų edukacijos, ga-
minama rankų darbo produkcija), 
E. Šmagorio „Egidijaus baldai“ 
(įvairių nestandartinių baldų gamy-
ba).

Sėkmės istorijos priklauso nuo 
pačių verslininkų įdėtų pastangų 
bei noro dalyvauti „Spiečiaus“ 
veikloje, mokymuose, mentorys-
tės programose. Noriu pasidalinti 
verslininko E. Šmagorio  žodžiais: 
„Labiausiai džiaugiuosi verslo 
strategiją padėjusia patobulinti 
verslo mentorystės programa bei 
„Spiečiaus“ suteikiama galimybe 
užmegzti naujas pažintis“. Egidijus 

dalyvavo ne tik verslo mentorys-
tės programoje, bet taip pat vyks-
tančiuose renginiuose bei aktyviai 
konsultavosi.

–  Kokius artimiausius rengi-
nius planuojate?

– Artimiausią renginį  planuoja-
me daryti vasario 22 dieną, bet tai 
bus tik BC „Spiečiaus“ nariams, 
tema „Kur ieškoti pirkėjų? Kaip 
derėtis dėl kainos?“  Kovo mėn. 28 
d. planuojamas Valstybinės darbo 
inspekcijos renginys darbų saugos 
klausimais.

–  Papasakokite apie mento-
rystės programą – kokių įmonių 
vadovai dalinosi savo patirtimi, 
kas ja pasinaudojo?   

– Dėkoju praeitų metų versli-
ninkams-mentoriams, kurie negai-
lėdami savo laiko noriai dalinosi 
savo žiniomis bei patirtimi. Men-
toriai: UAB „Daivida“ generalinis 
direktorius Justinas Kanopa, UAB 
„Lašų duona“ generalinė direktorė 
Iveta Aukštuolienė, UAB „Ivabal-
tė“ generalinis direktorius Irmantas 
Tarvydis, UAB „Ermelita“ direkto-
rė Ernesta Gilienė, MB „Lakštena 
vadovė Diana Rušėnienė, IĮ „Ijas“ 
direktorius Vaidas Misiovič. Šia 
programa turėjo galimybę pasinau-
doti 10 kuriančiųjų verslą, iš kurių 
dauguma buvo BC „Spiečiaus“ na-
riai.

Noriu paminėti, kad šiuo metu 
jau prasidėjo mentorių registra-
cijos programa, todėl verslinin-
kai vėl kviečiami papildyti BC 
„Spiečiaus“ verslo mentorių tinklą 
ir įsitraukti į verslo mentorystės 
programą. Programos metu men-
toriams organizuojami specialiai 
jiems skirti mokymai ir renginiai, 
kurie padeda visapusiškai tobulėti, 
užmegzti naujas pažintis, bei pasi-
dalinti savo patirtimi.

A. Mikalajūnienė kviečia verslininkus dalintis patirtimi ir dalyvauti 
mentorystės programoje. (Asmeninio archyvo nuotr.)

TAVO BĖDOS MANO. 
Rūpesčiai dėl 500 eurų kupiūros

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

Rokiškyje, Pa-
nevėžio gatvėje, į 

esančią „Norfos“ parduo-
tuvę atėjusi moteris liko 
nusivylusi, nes už pirkinius 
norėjo atsiskaityti 500 eurų 
banknotu, tačiau jis nebuvo 
priimtas. Tad rokiškietė iš-
ėjo į kitą prekybos centrą, 
kur jai tokių problemų ne-
kilo. 

Situaciją pakomentavo 
„Norfos“ atstovas spaudai Da-
rius Ryliškis: „Išties moteris 
už pirkinius norėjo susimokėti 

500 eurų kupiūra savitarnos ka-
sose, tačiau šios kasos nepriima 
500 ir 200 eurų banknotų, nes 
kažkada į apyvartą buvo išėję 
suklastoti pinigai. Kadangi savi-
tarnos kasoms sunkiau patikrinti 
ar banknotas nepadirbtas, todėl 
mūsų pirkėjams tokio dydžio 
kupiūra gali būti pakeičiama tik 
kasoje, kurioje dirba pardavėjas. 
Jeigu žmonėms kyla problemų, 
visada siūlome kreiptis mūsų 
administraciją, nes dažniausiai 
viskas būna išsprendžiama“. 

Terminuotasis indėlis ir toliau lieka 
populiariausia taupymo priemone

Šiaulių banko duomenimis, nors 
gyventojai vis drąsiau ryžtasi inves-
tuoti į vertybinius popierius, termi-
nuotasis indėlis išlieka populiariau-
siu taupymo būdu. Reaguodamas 
į besikeičiančią palūkanų aplinką, 
klientų elgseną ir poreikį taupyti,  
Šiaulių bankas gerina taupymo są-
lygas ir kelia indėlių palūkanų nor-
mas.

Gruodžio mėnesio duomenimis 
Lietuvos gyventojų indėlių portfelis 
siekė 21,64 mlrd.  eurų ir buvo 3.7 
proc. didesnis nei metų pradžioje.

Pasak Šiaulių banko taupymo ir 
investavimo projektų grupės vadovės 
Aušrinės Vilimavičiūtės, pastaruoju 
metu viešojoje erdvėje pasirodo daug 
svarstymų – skatinti ekonomiką di-
dinant vartojimą, ar taupyti. Taupyti 

žmonėms rekomenduojama visada, 
o  tam tinka įvairios priemonės – nuo 
terminuotųjų indėlių iki investavimo į 
vertybinius popierius.

Šiaulių banko duomenimis, net 81 
proc. visų indėlių sudaro gyventojų 
indėliai. Terminuotieji indėliai popu-
liariausi tarp vyresnio amžiaus (virš 
50 metų) gyventojų, o vidutinė indėlio 
suma siekia 7,8 tūkst. eurų. Nors šiai 
dienai nemažai gyventojų savo santau-
pas vis dar laiko einamosiose sąskai-
tose,  tačiau stebime augantį taupymo 
poreikį ir tai, kad vis didesnė dalis kli-
entų nusprendžia atskirti savo santau-
pas nuo einamųjų ir renkasi terminuo-
tuosius indėlius kaip patogią ir saugią 
priemonę santaupoms auginti. Nors 
infl iacija šiai dienai vis dar aukšta, ta-
čiau taip taupant prarandama mažiau.

Šiaulių bankas inf.



RINKIMAI 202310 www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 7 d.

Statistinio kandidato portretas – 
vedęs ir pasiturintis 49 metų vyras

Vasario 3 d., likus 30 dienų iki 
savivaldybių tarybų ir merų rin-
kimų, Vyriausioji rinkimų komi-
sija (VRK) visuomenei paskelbė 
oficialiai registruotų kandida-
tais į savivaldybių tarybų narius 
ir merus asmenų sąrašus. Juose 
– duomenys apie kandidatų išsi-
lavinimą, šeiminę padėtį, dekla-
ruotas pajamas, turtą, sąsajas su 
juridiniais asmenimis ir kt. 

Informacija apie šiuos duome-
nis yra nuolat prieinama viešai 
VRK interneto svetainėje.    

Jei apibendrintume visus VRK 
turimus duomenis ir iš jų sukurtu-
me vieno statistinio kandidato į sa-
vivaldybės tarybos narius ir merus 
portretą, jis parodytų, kad artėjan-
čiuose rinkimuose dalyvauja be-
veik 49 metų sulaukęs, santuokoje 
gyvenantis vyras, vardu Vytautas, 
kurio turtas, vertybiniai popieriai 
ir piniginės lėšos siekia apie 100 
tūkstančių eurų. 

Dalyvauti 2023 m. kovo 5 d. 
vyksiančiuose savivaldybių tary-
bų ir merų rinkimuose VRK regis-
travo 13797 kandidatus. 433 iš jų 
sieks tapti savivaldybių merais. 

Lyginant su 2019 m. rinkimais, 
šiemet kandidatuoja panašus skai-
čius asmenų. Prieš ketverius me-
tus VRK buvo registravusi 13732 
kandidatus dalyvauti savivaldybių 
tarybų rinkimuose ir 413 asmenų, 
kurie siekė merų postų.  

VRK turimi duomenys rodo, 
kad šiemet į savivaldybių tarybas 
kandidatuoja 53 proc. vyrų ir 47 
proc. moterų. Tačiau kovoje dėl 
merų postų lyčių dinamika kinta: į 
merus kandidatuoja 74 proc. vyrų 
ir 26 proc. moterų. 

Vidutinis kandidatų amžius –
nedaug didesnis nei 
praėjusiuose rinkimuose 
VRK duomenimis, kandidatų 

amžiaus vidurkis rinkimų die-
ną sieks 48 metus ir 10 mėnesių. 
2019 m. šis vidurkis siekė 48 me-
tus ir 1 mėnesį. 

Įdomus faktas, kad 38 kandida-
tai kovo 5-ąją, rinkimų dieną, švęs 
savo gimtadienius, 6 iš jų – minės 
jubiliejines sukaktis.

Beveik ketvirtadalį, apie 25 
proc., kandidatų sudaro asmenys, 
kuriems yra nuo 50 iki 59 metų. 
22 proc. asmenų yra 40–49 metų 
amžiaus grupėje. Panašų skaičių 

– 21 procentą – sudaro kandida-
tai, kuriems yra 30–39 metai. 19 
proc. kandidatų yra 60–69 metų 
amžiaus. 8 proc. sudaro asmenys, 
kuriems yra 18–29 metai. 70–79 
metų amžiaus grupėje esantys as-
menys sudaro 4 proc. kandidatų. 
80–89 metų sulaukę kandidatai – 
0,4 proc.

Vyriausio amžiaus kandidatą 
vyrą savo gretose turi Demokratų 
sąjunga „Vardan Lietuvos“. Jos 
sąraše yra Ukmergės rajone kan-
didatuojantis asmuo, kuriam rinki-
mų dieną bus 94 metai. 

Jauniausios kandidatės yra trys 
18 metų merginos iš Laisvės par-
tijos, kandidatuojančios į Joniškio 
rajono savivaldybės tarybą. Į jau-
niausių kandidatų gretas taip pat 
patenka ir 18-metis vaikinas, kan-
didatuojantis Utenoje, politinio 
komiteto „Kartu už Utenos kraštą“ 
sąraše. 

Jauniausias kandidatas į 
merus – Prienuose 
Jauniausią kandidatą į merus 

kelia Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai. Į Prienų 
rajono savivaldybės vadovo postą 
pretenduoja 24 metų sulaukęs vai-
kinas. 

Solidžiausio amžiaus kandida-
tą į Druskininkų merus deleguoja 
Demokratų sąjunga „Vardan Lie-
tuvos“. Rinkimų dieną jam bus 
73-eri. 

Vidutiniškai vienas 
kandidatas disponuoja beveik 
100 tūkst. eurų turtu 
Kartu su pareiškiniais doku-

mentais kandidatai privalėjo pa-
teikti VRK savo turto ir pajamų 
deklaracijų išrašus. Susumavus 

visų kandidatų deklaruoto turto 
sumas (privalomas registruoti tur-
tas, vertybiniai popieriai, meno 
kūriniai, juvelyriniai dirbiniai ir 
piniginės lėšos) ir išvedus vidur-
kį, išeitų, kad vidutiniškai vienas 
asmuo disponuoja apie 100 tūkst. 
eurų turtu. 

Deklaracijose nurodę, kad netu-
ri jokio turto, yra 1379 kandidatai. 
Jie savo deklaracijose nurodė nu-
lius. Dauguma jų kandidatuoja su 
politiniais komitetais. 

Atsirado du kandidatai, kurie 
savo turto deklaracijose nurodė 
turintys po 1 eurą. Vienas jų rin-
kimuose dalyvauja su Tėvynės 
sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų politine partija, kitas į 
rinkimus eina su politiniu komite-
tu „Drauge su Jumis“.  

Kandidatų sąraše – 109 
milijonieriai 
VRK duomenimis, šiemet rin-

kimuose varžysis 109 milijonie-
riai. 

3 turtingiausi asmenys kandi-
datuoja Šiaulių rajone, Klaipėdos 
miesto ir Vilniaus miesto savival-
dybėse.

Skaičiuojant privalomą regis-
truoti turtą, vertybinius popierius, 
meno kūrinius, juvelyrinius dirbi-
nius ir pinigines lėšas, didžiausiu 
turtu (neatsižvelgiant į gautas ir su-
teiktas paskolas) disponuoja Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
Šiaulių rajone keliamas kandida-
tas (26 milijonai 667 tūkstančių 
eurų). Antroje vietoje – politinio 
komiteto „Ištikimi Klaipėdai“ 
kandidatas, kurio deklaracijose – 
19 milijonų ir 30 tūkstančių eurų. 
Trečioje vietoje pagal disponuoja-
mo turto sumą yra Lietuvos žalių-
jų partijos kandidatas, deklaravęs 
turintis turto už 9 milijonus 328 
tūkstančius eurų. 

Daugiausia milijonierių yra 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų parti-
jos gretose – 19. Tėvynės sąjunga 
– Lietuvos krikščionys demokratai 
į rinkimus kelia 18 milijonierių. 
Tarp Lietuvos socialdemokratų 
partijose deleguojamų kandidatų 
– 14 asmenų, deklaravusių turto 
už daugiau kaip milijoną eurų. Su 
Demokratų sąjunga „Vardan Lie-
tuvos“ į rinkimus eina 13 milijo-
nierių. Su Liberalų sąjūdžiu – 9. 

8 milijonieriai kandidatuoja su 
partija „Laisvė ir teisingumas“. Po 
4 milijonierius deleguoja darbo 
partija ir Lietuvos regionų partija. 
Po 3 – Laisvės partija ir politinis 
komitetas „Vieningas Kaunas“. 

Po 2 asmenis, kurie disponuoja 
daugiau kaip milijono vertės turtu, 
kelia Liberalų sąjūdžio ir Lietu-
vos žaliųjų partijos koalicija „Už 
laisvę augti“, Lietuvos žaliųjų par-
tija, politinis komitetas „Vieninga 
Plungė“ ir politinis komitetas Išti-
kimi Klaipėdai.  

Po 1 milijonierių savo sąrašuo-
se kelia Centro dešinės koalicija 
(Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikš-
čionys demokratai, Liberalų sąjū-
dis, Laisvės partija), Krikščionių 
sąjunga, Lietuvos lenkų rinkimų 
akcija-Krikščioniškų šeimų są-
junga, politinis komitetas „Švari 
savivalda“, politinis komitetas 
„Už Druskininkus“, Tautos ir tei-
singumo sąjunga (centristai, tauti-
ninkai).  

Kandidatų pateiktais duomeni-
mis, daugiausiai skolų turi Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų partijos, 
Lietuvos regionų partijos ir parti-
jos „Laisvė ir teisingumas“ kandi-
datai. 

Beveik 44 proc. kandidatų 
nurodė turintys aukštąjį 
universitetinį išsilavinimą 
Šiemet teikdami pareiškinius 

dokumentus VRK, 43,9 proc. 
kandidatų savo anketose nurodė 
turintys aukštąjį universitetinį iš-
silavinimą. Lyginant su 2019 m. 
rinkimų duomenimis, tai yra apie 
10 proc. daugiau (2019 m. tokių 
kandidatų buvo 33,7 proc.). 

8,4 proc. kandidatų nurodė, kad 
yra įgiję aukštesnįjį, 7,9 proc. – 
aukštąjį neuniversitetinį išsilavini-
mą. 7,5 proc. – aukštąjį, 7,1 proc. 
– vidurinį su profesine kvalifika-
cija išsilavinimą, 6,9 – vidurinį, 
o 17 proc. kandidatų pasirinko iš 
viso nenurodyti rinkėjams, kokius 
mokslus yra baigę. 

Daugiausiai turinčių aukštąjį 
universitetinį išsilavinimą kandi-
datų yra Lietuvos socialdemokratų 
partijos gretose – 1123. 

Antroje vietoje pagal labiausiai 
išsilavinusių kandidatų skaičių  
yra Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos są-
raše – 966. 

Trečioje vietoje pagal išsila-

vinimą yra Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga, kelianti 742 uni-
versitetą baigusius kandidatus.   

Mažiausią skaičių aukštąjį uni-
versitetinį išsilavinimą turinčių 
kandidatų kelia politinis komitetas 
„Raseinių žemaitis“. Po 3 univer-
sitetą baigusius kandidatus yra 
politinių komitetų „Atsigręžkime 
į žmogų“ ir „Siekime kartu“ gre-
tose. 

Duomenis apie išsilavinimą 
kandidatai nurodo savo biografi-
jose. VRK neturi pareigos tikrinti 
šių duomenų tikslumo. 

Rinkimuose – apie pusę 
tūkstančio teistumą turinčių 
asmenų
VRK duomenimis, šiemet savi-

valdybių tarybų ir merų rinkimuo-
se dalyvauja apie pusę tūkstančio 
teistumą už padarytą nusikalstamą 
veiką turintys kandidatai. 

Informaciją apie kandidatų teis-
tumą VRK tikrino bendradarbiau-
dama su Informatikos ir ryšių de-
partamentu prie LR vidaus reikalų 
ministerijos. Nuteistųjų duomenų 
bazėje esantys duomenys atsklei-
džia, kad į savivaldas kandidatuo-
ja įvairias nusikalstamas veikas 
praeityje padarę ir už jas bausmes 
jau atlikę asmenys. 

2019 m. dėl savivaldybės ta-
rybos nario mandato varžėsi 244 
teisti kandidatai (1,8 proc.), o 
mero mandato tuomet siekė 23 
teisti kandidatai (5,6 proc.). 

Kita informacija 
Populiariausi šių metų Seimo 

rinkimuose kandidatuojančių vyrų 
vardai – Vytautas, Mindaugas ir 
Kęstutis. 

Tarp kandidačių moterų dau-
giausia yra turinčių – Daivos, Li-
nos ir Rasos vardus. 

Daugiau kaip 61 proc. kandida-
tų savo biografijose nurodė, kad 
yra susituokę. 13 proc. deklaravo, 
kad yra nevedę arba netekėjusios. 
Beveik 11 proc. pažymėjo, kad yra 
išsiskyrę. Kandidatai-našliai suda-
ro beveik 4 proc. Esantys partne-
rystėje nurodė 0,5 proc. kandidatų. 
Daugiau kaip 10 proc. duomenų 
apie savo šeiminę padėtį nepatei-
kė. 

VRK inf.
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Ataskaitų startas: policijoje 
labiausiai trūksta... pareigūnų

Vasario-kovo mėnesiai pasižy-
mi ataskaitų gausa. Seniūnijose, 
biudžetinėse įstaigose apžvelgiami 
praėję metai, pristatomi einamų 
metų planai. Penktadienį, vasario 
3-ąją, ataskaitą visuomenei patei-
kė Panevėžio apskrities vyriausio-
jo policijos komisariato Rokiškio 
rajono policijos komisariato ben-
druomenė, kur didžiausia proble-
ma įvardyta žmogiškųjų resursų 
trūkumas. 

Prioritetas – prevencinės 
priemonės
Ataskaitos metu Rokiškio rajono 

PK viršininkas Rimantas Čepulis 
pateikė statistikos, kurioje pasi-
džiaugė nemažu išaiškintų nelegalių 
prekybos vietų, liaudiškai vadinamų 
„taškais“, skaičiumi ir konfiskuo-
tomis akcizu neapmokestintomis 
prekėmis be lietuviškų banderolių; 
kartu su bendruomenėmis įgyven-
dintomis „Saugios kaimynystės“ 
iniciatyvomis bei prevencinėmis 
priemonėmis. Vykdant šias prie-
mones, rajono policijos pareigū-
nai suorganizavo 43 susitikimus, 
vedė paskaitas įvairiose įstaigose, 
buvo vykdomas teisinis švietimas 
bei gyventojų konsultavimas teisės 
pažeidimų užkardymo ir policijos 
teikiamų paslaugų klausimais, su-
organizuota 14 teminių renginių; 
Rokiškio rajone įkurta 30 „Saugios 
kaimynystės“ grupių. Taip pat buvo 
pristatytas numatomų vykdyti vei-
klų planas, kurio prioritetai, pasak 
R. Čepulio, gali keistis atsižvelgiant 
į aktualumą. 

Auga pasitikėjimas
Institucijos vadovybė džiaugėsi, 

jog auga visuomenės pasitikėjimas 
policija: Panevėžio regione šia ins-
titucija pasitiki net 79 proc. apklaus-
tųjų. Tačiau čia pat iškelta didžiausia 
problema – milžiniškas žmogiškųjų 
resursų trūkumas: šiuo metu Rokiš-
kio PK dirba 48 pareigūnai ir yra 
net 10 laisvų vietų. Nemažai esamų 
pareigūnų jau sulaukę 50-ies ir dau-
giau metų. 

R. Čepulis priminė, jog ši proble-
ma sprendžiama bendradarbiaujant 
su rajono savivaldybe ir įgyvendi-
nama iki šiol išskirtine buvusi inici-
atyva: pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis, kuria skatinama rinktis poli-
cijos profesiją remiant jaunuolius fi-
nansiškai. Šiuo metu tuo pasinaudo-
jo 4 rajono jaunuoliai, kurie mokosi 
policijos mokykloje.

Ataskaitos klausęs Rokiškio ra-
jono meras Ramūnas Godeliauskas 
apgailestavo, jog nepavyko įgyven-
dinti dar vienos iniciatyvos – neį-
rengtas stacionarus greičio matuo-
klis Ąžuolų gatvėje. Įrengimui skirti 
planuotos lėšos panaudotos gyven-
tojų kompensacijoms už šildymą – 
apie 1 mln. Eurų.  

Nepamiršo rėmėjų
Ataskaitinio susitikimo metu pa-

reigūnai padėkojo ir jiems talkinan-
tiems rėmėjams: penkerius metus 
su jais bendradarbiaujančiam Ligi-

tui Striupui bei „naujokams“ Jonui 
ir Kristinai Daščiorams. Paklaus-
ta, kodėl nusprendė prisijungti, K. 
Daščiorienė nedvejojo: „Norisi būti 
naudingais. Visuomeniškais. Domi-
na policijos pareigūnų darbas. Jonas 
vasarą tapo policijos rėmėju, aš tik 
gruodį. Kadangi esu naujokė, dar 
jokių užduočių neturėjau, o vyrui 
jau teko kartu su pareigūnais budėti 
šventėje, reguliuoti eismą prie kapi-
nių lapkričio 1 dieną, patruliuoti.“

L. Striupą prisijungti prie polici-
jos rėmėjų paskatino tėčio pavyzdys 
bei noras išbandyti naują veiklą. 

„Nėra monotonijos, skirtingos 
veiklos. Yra tekę budėti 12 val., 
įdomu su pareigūnais bendrauti. Bu-
vau kariuomenės savanoris, bandau 
viską, gal rasiu save, nors dirbu, bet 
viską galima suderinti. Gyvenu Kaz-
liškyje ir neretai savo iniciatyva ap-
važiuoju miestelį, žinau problemi-
nes vietas, pažiūriu ar nėra įtartinų, 
neblaivių asmenų, ar kokių nesusi-
pratimų. Kažką pastebėjęs žiūriu 

pagal situaciją: jei galiu pats kažką 
padaryti – darau, jei matau, kad ne 
mano jėgoms, kviečiu pareigūnus. 
Nors dirbu ne dėl padėkų ar apdo-
vanojimų, bet kai pamini girdint 
kitiems pareigūnams – labai gera“, 
– kalbėjo nebe pirmą padėką gavęs 
L. Striupas. 

Saugiausia – Obeliuose
Kasmet policijos pareigūnai 

padėkoja ir su jais bendradarbiau-
jančioms seniūnijoms, bendruo-
menėms. „Saugiausios seniūnijos“ 
konkurse šiemet nugalėjo Obelių 
seniūnija. Priimdama sveikinimus 
seniūnė Jūratė Šinkūnienė juokėsi 
visai neseniai „pasidievagojusi“: 
„Obeliai tai kažin kada gaus tokį ap-
dovanojimą. Ir štai – jis mano ran-
kose.“

Dovanų gavo bendruomeniškiau-
sios seniūnijos: Jūžintų seniūnija ir 
Kalvių (Kamajų sen.) kaimo ben-
druomenė, kurių saugumą dabar 
užtikrins vaizdo stebėjimo kameros.

Pareigūnams talkinantys policijos rėmėjai (iš kairės): L. Striupas, K. ir 
J. Daščiorai. 

„Saugiausios seniūnijos“ titulą atsiėmė Obelių seniūnė J. Šinkūnienė. 
(M. Dambrauskaitės nuotr.)

Apie smaugimą moteris 
pranešė tik po 16 valandų 

Konflikto atomazga: mušeika – 
sulaikytas, nukentėjusysis – 
pas medikus

Vasario 2 d., ketvirtadienį, 14 val. 59 min. moteris (gim. 2001 m.) 
pranešė, kad Rokiškio r. Vilties g. vasario 1 dieną apie 22 val. 30 
min. konflikto metu vyras (gim. 1997 m.) pradėjo smaugti.
Moteris patyrė fizinį skausmą, ant kūno liko smaugimo žymės.

Vasario 4 d., šeštadienį,  apie 18 val. Onuškio kaime, Juodupės 
seniūnijoje, Rokiškio rajone, neblaivus (3,25 prom.) vyras (gim. 
1990 m.) kumščiu smūgiavo neblaiviam (3,77 prom.) vyrui (gim. 
1968 m.) į veidą, taip sukeldamas jam fizinį skausmą ir nežymiai jį 
sužalodamas.
Vyrą (gim. 1968 m.) Greitosios medicinos pagalbos medikai 
pristatė į Rokiškio rajono ligoninės priėmimo skyrių. Įtariamas 
nusikalstamos veikos padarymu vyras sulaikytas.

Jei abejojate, ar Jus stabdo 
policijos pareigūnas

Retai, bet pasitaiko situacijų, 
kai asmenys mėgina apsimesti po-
licijos pareigūnais ir nori sustab-
dyti Jūsų vairuojamą transporto 
priemonę. Ką reikėtų atsiminti, 
kad nepatektumėte į bėdą.

Policijos pareigūnas dėvi tarny-
binę uniformą (yra uniformuotas) 
ir stabdo transporto priemonę šiais 
būdais:

• duoda signalą lazdele
• arba moja skrituliu su raudonu 

atšvaitu skersai judėjimo kryp-
ties

• arba per garsiakalbį liepia su-
stoti

Reikalavimas sustabdyti trans-
porto priemonę taip pat gali būti 
išreiškiamas įjungus specialiomis 
spalvomis nudažyto ir policijos žen-
klu pažymėto automobilio švieslen-
tę su užrašu „STOP POLICIJA“ 
arba „STOP“.

Tamsiuoju paros metu policijos 
pareigūnas, stabdydamas transpor-
to priemonę, turi vilkėti uniformą 
su šviesą atspindinčiais elementais 
(vilkėti specialiąsias liemenes, mū-
vėti rankogalius ar turėti kitų švie-
są atspindinčių elementų). Patrulių 
ekipažą sudaro ne mažiau kaip 2 
policijos pareigūnai su specialiomis 
spalvomis nudažyta ir policijos ski-
riamaisiais ženklais pažymėta mo-
torine transporto priemone, kurios 
mėlynos ir (arba) raudonos spalvos 
švyturėliai yra įjungti.

DĖMESIO! Tamsiuoju paros 
metu policijos pareigūnai (pagal re-
komendacijas) transporto priemones 

stabdo apšviestuose kelio ruožuose. 
Kaip elgtis, jei stabdantis asmuo 

kelia pagrįstų įtarimų, kad jis nėra 
policijos pareigūnas:

• Nesustokite
• Nedelsdami skambinkite sku-

biosios pagalbos tarnybų tele-
fono numeriu 112

• Informuokite operatorių dėl ki-
lusio įtarimo, nurodykite savo 
važiavimo vietą ir kryptį

• Klausykite operatoriaus nuro-
dymų

Pastaba. Skambindami, nepa-
mirškite laikytis Kelių eismo taisy-
klių. Jei važiuojate ne vienas, ge-
riausia, kad skambintų keleivis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad:
1. Lietuvos Respublikos admi-

nistracinių nusižengimų kodekse 
(426 straipsnis) numatyta vairuotojo 
atsakomybė už nepaklusimą unifor-
muoto policijos pareigūno teisėtam, 
aiškiai išreikštam reikalavimui su-
stabdyti transporto priemonę. Toks 
pažeidimas vairuotojams užtraukia 
baudą nuo 850 iki 1 200 eurų (ir 
teisės vairuoti atėmimą nuo 3 iki 5 
metų). Neturintiems teisės vairuo-
ti transporto priemones asmenims 
– bauda nuo 1 150 iki 1 450 eurų. 
Be to, gali būti skiriamas transporto 
priemonės konfiskavimas.

2. Neteisėtas vidaus tarnybos 
sistemos pareigūno tarnybinės uni-
formos dėvėjimas užtraukia baudą 
nuo 30 iki 50 eurų (Lietuvos Respu-
blikos administracinių nusižengimų 
kodekso 521 straipsnis).

LRV inf.
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PASLAUGOS

IŠĖJUSIEJI AMŽINYBĖN
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
LAIMUTĖ KATELIENĖ 1955.01.22 – 2023.01.26
GEDIMINAS MELONAS 1951.10.22 – 2023.01.30
ANNA ŽIOBAKIENĖ 1947.08.11 – 2023.01.30
Juodupės seniūnija
ANTANAS JERZERKAUSKAS 1965.04.25 – 2023.01.30
Pandėlio seniūnija
REMIGIJUS STAKĖNAS 1956.01.05 – 2023.01.29

specialistų komanda, todėl puikiai 
išmanome savo darbą. Atliekame 
net sudėtingiausius stogų dengimo 
ir apdailos darbus. Konsultuojame, 
sudarome sąmatas, pasirūpiname 
medžiagomis bei jų pristatymu, 
parengiame rangos sutartį.  
Tel. 8 656 44 449
...........................................................
Žemės arimo paslauga, padargų 
nuoma. Tel. 8 650 33 383
...........................................................
Smulkus buities remontas. 
Santechnikos, elektros ir kitų 
gedimų remontas. Varva kranas 
(vandens maišytuvas, tualeto 
bakelis, užsikišo kriauklė), iškrito 
elektros jungiklis, kištukas, padėsiu 
išspręsti namų buities bėdas.  
Tel. 8 678 27 196
...........................................................
Ieškinių, kitų procesinių dokumentų, 
taikos sutarčių rengimas teismui, 
įvairių prašymų, pretenzijų, 
skundų rengimas institucijoms. 
Konsultacijos bei dokumentu 
rengimas darbo ginčų komisijoms, 
vartotojų teisių apsaugos tarnybai, 
kitoms valstybinėms institucijoms. 
Sutarčių rengimo ir sudarymo 
teisinės paslaugos. Pirkimo 
dokumentų, pretenzijų, ieškinių 
teismui rengimas vykdant viešuosius 
pirkimus. Išrašomos sąskaitos 
faktūros. Adresas: Taikos g. 19, 
Rokiškis. Tel. 8 611 83 873
...........................................................
Tralo paslaugos, traktorių 
transportavimas. Vežame įvairius 
krovinius iki 12 tonų (žemės ūkio 
techniką, padargus, statybinę 
techniką). Tel. 8 650 33 383
...........................................................
Atliekame santechnikos darbus.  
Tel. 8 693 93 166
...........................................................
Jūsų patogumui pasiūlysime visas 
reikalingas paslaugas, atsakysime 
į visus rūpimus klausimus, o kai 
parinksime tinkamiausią įrenginį 
– jį sumontuosime, paleisime ir 

Pastatų išorės atnaujino darbai 
(teikiame smėliavo ir dažymo 
paslaugą, smėliuojame metalą, 
medieną, mūrą, pastato sienas, 
galime nusmėliuoti tiek išorines, tiek 
vidines). Tel. 8 628 72 086
...........................................................
Pjaunu malkas klientų namuose bei 
miške benzininiu pjūklu. Atvykstu ir 
į kaimus. Tel. 8 675 03 048
...........................................................
Atlieku vidaus apdailos darbus 
(durų, langų apdailą po montavimo), 
smulkius santechnikos, elektros 
remonto darbus. Tel. 8 675 29 775
...........................................................
Atliekame medinių pastatų griovimo 
darbus, suteikiame perkraustymo 
paslaugas, pjauname ir skaldome 
malkas. Darbus galime atlikti ne tik 
Rokiškio rajone. Tel. 8 622 79 108
...........................................................
Visi medžio darbai (stalius, 
stalius dailidė), stogų dengimas, 
betonavimo darbai.  
Tel. 8 647 01 432
...........................................................
Biologinių valymo įrenginių 
„August ir ko“ pardavimas, 
montavimas, aptarnavimas. Lauko 
inžinerinių tinklų įrengimas: lietaus 
nuotekos, drenažas, vandentiekis, 
buitinės nuotekos. Visi žemės 
kasimo, lyginimo darbai. www.
rokiskiokasyba.lt. Tel. 8 679 19 742
...........................................................
Kokybiškos stogų dengimo ir 
remonto paslaugos jums. Esame 
patyrusių ir profesionaliai dirbančių 

IN MEMORIAM
Leonas Žuklys 
(1923 03 19 - 2023 02 01)
Gimė 1923 03 19 Degučių II k., Obelių sen., Rokiškio 
r. 1931–1938 m. mokėsi Aleksandravėlės pradinėje 
mokykloje, Rokiškio r. 1948 m. baigė Kauno vidurinę dailės 
mokyklą, 1942–1949 m. - Kauno valstybinį taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės institutą, skulptūros specialybę. 1949–
1951 m. buvo Kauno taikomosios dailės instituto Piešimo 
katedros asistentas, 1951–1966 m. - VDI (VDA) Piešimo 
katedros vyr. dėstytojas, 1966–1982 m. - docentas, nuo 1982 

m. - profesorius, 1985–1990 m. - Piešimo katedros vedėjas. 
Parodose dalyvauja nuo 1950 metų. LTSR tarybinių dailininkų sąjungos narys nuo 1950 
metų. 1973 m. jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo vardas.
Kūrė portretus, figūrines kompozicijas, dekoratyvines skulptūras. Sukūrė daugybę portretų, 
kurių tarpe - žymių kraštiečių: Justino Vienožinskio, Vytauto Sirvydžio, vyskupo Juozo 
Tunaičio, Antano Strazdo - portretai. Žuklio sukurtos skulptūros Motiejui Valančiui Kauno 
Rotušės aikštėje (2005), Juozui Naujaliui Raudondvaryje (1994), „Šeima“ prie Vilniaus 
santuokų rūmų, paminklas „Motinystė“ Vilniuje, Antakalnyje. Jo darbai – daugybė antkapinių 
paminklų, memorialinių lentų, bareljefų. 
Jo darbų yra ir Rokiškio rajone – Aleksandravėlės kapinėse sukurtas paminklas „Kristaus 
prisikėlimas“. 1999 m. laimėjęs konkursą su skulptoriumi  sūnumi Gediminu, kolegėmis 
N. Bučiūte, L. Markejevaite - Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštėje suprojektavo ir pastatė 
paminklą „Arka“. Dalis jo darbų saugoma Rokiškio krašto muziejuje.
Rokiškio krašto garbės piliečio vardas Leonui Žukliui suteiktas 2009 m. birželio 19 dieną.
Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionio šeimai ir artimiesiems.   

                                               Rokiškio rajono savivaldybės vadovai

Gerokai išaugus vėjo energijos 
gamybai, elektros kaina praėjusią 
savaitę Lietuvoje mažėjo 10 proc. ir 
siekė 112,23 euro už megavatvalan-
dę (MWh), pranešė bendrovė „Elek-
trum Lietuva“.

Kaip teigia įmonės verslo sprendi-
mų departamento vadovas Artūras Za-
tulinas, kainos pokyčius lėmė išaugu-
sios vėjo energijos gamybos apimtys.

„Vėjo energijos gamyba Baltijos 
šalyse, palyginti su ankstesne savaite, 
išaugo 47 proc., kas didele dalimi ir 

lėmė tokius kainų pokyčius“, – įmo-
nės pranešime sakė A. Zatulinas.

Latvijoje ir Estijoje elektra praėju-
sią savaitę pigo po 2 proc. iki 111,86 
euro už MWh. Bendra „Nord Pool“ 
biržos kaina didėjo 3 proc. iki 91,95 
euro.

Baltijos šalyse elektros vartojimas 
per savaitę krito 1 proc. ir siekė 569 
GWh: Lietuvoje – 2 proc. iki 248 
GWh, Latvijoje išliko toks pats – 139 
GWh, o Estijoje mažėjo 1 proc. iki 
183 GWh.

Gamybos apimtys mažėjo 6 proc. 

ir siekė 395 GWh: Lietuvoje augo 8 
proc. iki 101 GWh, Latvijoje – smu-
ko 13 proc. iki 190 GWh, Estijoje – 5 
proc. iki 104 GWh.

Per savaitę visos trys Baltijos šalys 
kartu pagamino 70 proc. joms reika-
lingos elektros energijos. Lietuvoje 
pagaminta 41 proc., Latvijoje – 137 
proc., Estijoje – 57 proc. 

Elektros vartojimas „Nord Pool“ 
regione didėjo ir siekė 9,2 tūkst. giga-
vatvalandžių (GWh), o gamyba mažė-
jo iki 9,8 tūkst. GWh.

BNS inf.

Elektra per savaitę atpigo 10 proc. – 
„Elektrum Lietuva“
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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
...........................................................
Erdvų 1 kambario butą Vilties g. 
(didelė virtuvė, plastikiniai langai, 
balkonas, lieka dalis baldų, butui 
priklauso rūsys). Galutinė kaina 23 
500 Eur. Tel. 8 600 98 909
...........................................................
2 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
...........................................................
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
...........................................................
Rekonstruotą namą (tik 6 km iki 
Rokiškio, link Obelių, 104 kv. m 
namas, 4 kambariai, virtuvė, du san. 
mazgai, pirmame aukšte grindinis 
šildymas, erdvus 39 a sklypas, yra 
papildomų sąlygų). Kaina 85 000 
Eur. Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Sodybą (nuo Rokiškio 9 km, link 
Obelių, namų valda 0,78 ha). Kaina 
35 000 Eur. Tel. 8 670 71 482
...........................................................
Sodybą Jūžintuose, Rokiškio raj. 
(25 a sklypas, šalia ežeras, geras 
susisiekimas su miestu, šalia 
parduotuvės, mokykla, papildomai 
parduodama prie namo 2 h žemės 
sklypas). Tel. 8 607 29 412
...........................................................
2 aukštų gyvenamąjį namą Narcizų 
g. 4, Rokiškio mieste (mūrinis, 1978 
m., plotas – 202,69 kv. m., priklauso 
9,18 a žemės, gali gyventi dvi 
šeimos). Kaina 94 800 Eur.  
Tel. 8 657 81 553
...........................................................
Sodybą Juodupės seniūnijoje su 15 

NEKILNOJAMAS 
TURTAS

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 7 d.

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS

„Škoda Roomster“ (2011 m., 1,6 l, 
dyzelis). Kaina 3 400 Eur.  
Tel. 8 699 84 023
...........................................................
„Opel Astra F“ (1996-12, 1,6 l, 74 
kW, benzinas, dėżė-automatas, yra 
kablys, hečbekas, TA iki 2024-11-
26, yra draudimas ir kodas). Kaina 
600 Eur. Tel. 8 624 80 112
...........................................................
„Toyota Corolla“ (2003 m., 2 l, 
81 kW, dyzelis, TA iki 2023-10, 
techniškai tvarkinga, viskas veikia, 
kėbulo paviršiniai trūkumai, kaina 
šiek tiek derinama prie automobilio). 
Kaina 790 Eur. Tel. 8 687 02 544
...........................................................
„VW Sharan“ (2001 m., 1,9 l, 85 
kW, TDI, automatinė pavarų dėžė, 
TA 5 mėn., 7 sėdimos vietos, kuriasi 
iš pusės pasukimo, nedūmija, trauka 
gera, dugnas be skylių, kėbulas 
turi minimalių trūkumų, salonas 
neišplėšytas, priekinės šildomos, 
ABS stabilumo kontrolė veikia). 
Kaina 970 Eur. Tel. 8 695 82 415 
(Anykščiai)
...........................................................
„Opel Astra“ (2004 m., 1,7 
l, dyzelis, TA, rida 94000, iš 
Vokietijos). Kaina 2 100 Eur.  
Tel. 8 699 84 023
...........................................................
Tvarkingą visureigį „Jeep Patriot“ 
(2,0 l, 103 kW, TDI, dyzelis, iš 
Anglijos). Kaina 3 000 Eur.  
Tel. 8 606 17 277 (Kupiškis)
...........................................................
„VW Passat“ (1999 m., 1,9 l, TDI, 
81 kW, TA, signalizacija, kablys, 
klimato kontrolė, universalas, žalios 
spalvos). Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 602 16 269
...........................................................
„Mercedes-Benz E320“ (2008 m.,3 
l, V6, 165 kW, dyzelis, automatas, 
universalas, odinis šildomas salonas, 
„xsenonai“, TV-navigacija, kaina 3 
500 Eur). „VW Passat B6“ (2006 
m., 1,9 l, TDI, universalas, TA iki 
2024 m., juodos spalvos, yra kablys, 
turi rūdžių, bet puikiai važiuojantis, 
kaina 1 400 Eur). Tel. 8 673 06 263 
(Panevėžys)
...........................................................
Ratlankius su padangomis „Kia 
Sorento“ (2005 m., dygliuotos).  
Tel. 8 628 08 138
...........................................................
Veidrodėlių groteles „Renault 
Espace“. Tel. 8 605 25 460
...........................................................
„Passat B5 B5+“ dalimis (1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW, spalva likus tik 
balta). Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004
...........................................................
Kuro purkštuką tinkantį „Mercedes 
– Sprinter“ (- V200,-V220,-Vito, 
kodas 0445110106, restauruotas, 
analogai: 0445110069, 044511070, 
044511105, 0445110170, 
0445110171, 0445110181, 
0445110182, 0986435045, 
0986435046, 0986435053, 
0986435054, 0986435158, kaina 70 
Eur). Kuro purkštukus tinkančius 
„BMW-525“ (D, 120 kW, kodas 
0445110048, yra 2 vnt., tikrinti, 
atitinka visus parametrus, analogai: 
0445110040, 0986435094, kaina 40 
Eur). Tel. 8 636 00 696
...........................................................
Ratus (vilkikui, 6 vnt.). Kaina 600 
Eur. Tel. 8 699 43 192
...........................................................
Du komplektus ratų R16 (padangos 
išmetimui). Turiu ir skardinius R16 
su originaliais dangteliais. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 691 81 425
...........................................................
Senus akumuliatorius.  
Tel. 8 671 89 551

ŽEMĖS SKLYPAI

aru tvenkinių (yra elektra, labai rami 
vieta, geras privažiavimas, yra namo 
pamatai ir ūkinis mūrinis pamatas, 
sklypas 60 a su geodeziniais 
matavimais). Kaina 9 500 Eur.  
Tel. 8 621 04 666
...........................................................
Namą Antanašės k. (šildomas kietu 
kuru, įrengtas centrinis šildymas, 
tualetas ir vonios kambarys namo 
viduje, yra 2 rūsiai, ūkinis pastatas 
su garažu, pirtimi ir rūsiu, malkinė, 
namui priklauso 25 a sklypas). 
Kaina 35 000 Eur. Tel. 8 603 21 887
...........................................................
Komercines patalpas Gruodžio g. 
(biurui, grožio salonui, stomatologo 
kabinetui, 47 kv. m, 1 a., Registrų 
centro pastate). Kaina 22 000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Tvarkingą 4 kambarių butą 
Aukštaičių g. (mūrinis namas, 2 a., 
bendras plotas 79 kv. m, patogus 
išplanavimas, didelė virtuvė, atskirai 
vonios ir WC, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas, 2 rūsiai). Kaina 
60 000 Eur. Tel. 8 606 00 103
...........................................................
Sandėliavimo patalpas Rokiškyje 
(400 kv. m). Tel. 8 664 17 344
...........................................................
Investicinis pasiūlymas už gerą 
kainą. Juodupėje naujai įrengtą 
užkandinę (47 kv. m, atliktas 
remontas, plastikiniai langai, lauke 
elektrinė žaliuzė, visas inventorius ir 
baldai – dovanų). Kaina 12 900 Eur. 
Tel. 8 600 98 909

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

Du sklypus Steponių soduose (24 
a vienoje vietoje, rami vieta, geras 
privažiavimas). Kaina 2 950 Eur. 
Tel. 8 621 04 666
...........................................................
Brandų mišką su žeme 1,5 ha. Tris 
namų valdos sklypus esančius šalia, 
po 24 a, Parokiškės g., Serapiniškio 
km., Rokiškio r. Tel. 8 682 47 866
...........................................................
Namų valdos 3 sklypus Parokiškės 
km. (prie „Senukų“ prekybos centro, 
yra detalūs planai).  
Tel. 8 606 12 497
...........................................................
Prie Ignotiškio ežero, Gylių k. 4, 
Juodupės sen. (3 ž. ū. paskirties 
sklypus: 1,419 ha – 4 000 Eur, 
0,3766 ha – 1000 Eur, 0,198 ha – 1 
000 Eur. Su namų valdos 0,4795 ha 
sklypu ir pastatais).  
Tel. 8 686 34 942 (Vilnius)
...........................................................
Žemės sklypą Baršėnų km., Kriaunų 
sen. Kaina 13 000 Eur.  
Tel. 8 611 43 533

NUOMOJA

PERKA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

„BMW 525“ (2005 m., 2,5 l, 
sedanas, benzinas, iš Vokietijos, be 
rūdžių, daug privalumų). Kaina 3 
100 Eur. Tel. 8 622 62 281
...........................................................
„Škoda Fabia“ (2006 m., 1,9 l,  74 
kW, TA iki 2023-06, ekonomiška, 
šilta 100 km/5 l). Kaina 1 350 Eur. 
Tel. 8 614 87 836
...........................................................
„Opel Meriva“ (2008 m., 1,4 l, 
benzinas, iš Vokietijos). Kaina 2 100 
Eur. Tel. 8 623 03 533
...........................................................
„VW Sharan“ (1,9 l, 85 kW, kėbulas 
nesupuvęs, reikia keisti išminama 
sankabos guolį). Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 603 58 741
...........................................................
Krosinį (variklio galia 50CC, 6,6 
kW, skysčiu aušinamas, 2014 m., 
pakeistas naujas karbiuratorius). 
Kaina 430 Eur. Tel. 8 607 68 436
...........................................................
„IZH Jupiter 5“ (kuriasi, važiuoja, 
gera sankaba, bėgiai tvarkoje, yra 
dokumentai, SDK, rėmo ir variklio 
nr. sutampa). Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 608 33 563 (Zarasai)
...........................................................
Krovininį darbinį „Citroen 
Berlingo“ (2004 m., 2,0 l, 66 kW, 
dyzelinas, TA iki 2023-08). Kaina 1 
200 Eur. Tel. 8 679 72 890
...........................................................
„Citroen C8“ (2006 m., dyzelis), 
„Audi A6“ (1997 m., 2,4 l, 
benzinas), „Audi A3“ (2002 m., 
1,6 l, benzinas), „Mazda Primasy“ 
(2002 m., dyzelis, TA iki 2025-01-
28), „Alfa Romeo“ (2004 m., 1,9 l, 
naujos padangos „Inftel“).  
Tel. 8 607 29 412
...........................................................
„Audi A4“ visą arba dalimis (2000 
m., 1,9 l, TDI). Tel. 8 629 45 390

Išnuomojamos arba parduodamos 
komercinės patalpos su visa įranga 
arba be jos. Tel. 8 699 61 320
...........................................................
Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą su baldais ir buitine technika 
Rokiškio mieste. Tel. 8 686 86 270
...........................................................
Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą arba namo dalį ilgalaikei 
nuomai Rokiškyje. Tel. 8 604 36 258
...........................................................
Išnuomojama 6 kv. m neįveikiama 
saugykla po „Swedbank banku“ 
(atskiras įėjimas). 100 Eur/mėn.  
Tel. 8 677 08 977
...........................................................
Nuo vasario 1 d. išnuomojamas 
garažas Šatrijos g. (už buvusio DNB 
banko). Tel. 8 681 66 505

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

esant poreikiui prižiūrėsime. Jau 
registruojame norinčius pasinaudoti 
parama. Kaina 1 850 Eur.  
Tel. 8 652 63 120
...........................................................
Atlieku įvairių tvorų ir 
automatinių vartų montavimo 
darbus prieinamomis kainomis. 
Konsultuoju įvairiais klausimais. 
Tel. 8 657 53 998
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PARDUODA

PARDUODA

DOVANOJA

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 
IR JŲ DALYS

Įvairių matmenų dvigubo pjovimo 
medieną. Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Vieno pjovimo lentas. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 609 76 754
...........................................................
Naudotą, geros būklės laminatą 
(20 kv. m ir 17,5 kv. m su 
grindjuostėmis). Tel. 8 652 82 907
...........................................................
Naują įtampos keitiklį (iš 24V į 
220V, „Green Cell“ firmos pirktas iš 
„Varlė“). Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 646 82 607
...........................................................
Vidaus duris (80 cm plotis, 2 m 
aukštis). Tel. 8 652 82 907
...........................................................
Dušo kabiną su padu.  
Tel. 8 608 07 150

GYVŪNAI

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

BALDAI

MEDIENA, MALKOS

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 7 d.

STATYBINĖ 
MEDŽIAGOS, ĮRANKIAI

Staliuką (baltas/pilkas, paviršius 
blizgus, aukštis – 51 cm, ilgis – 98 
cm, plotis – 58 cm, kaina 40 Eur). 
Sekciją (balta, blizgi, su LED 
apšvietimu, aukštis – 1,60 m, ilgis – 
2,70 m, kaina 200 Eur). 
Naują sofą-lovą (pilkos spalvos, 
kaina 180 Eur). Tel. 8 615 92 729
...........................................................
Senovinę medinę lovą. Kaina 320 
Eur. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Gauta nauja siunta naudotų baldų iš 
Vokietijos (parduotuvė Vytauto g. 5 
Rokiškis, galimas pristatymas.  
Tel. 8 685 32095, 8 685 20 550
...........................................................
Nenaudotą vandens maišytuvą 
„Multi“. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 681 64 516
...........................................................
Du naudotus fotelius po 20 Eur.  
Tel. 8 610 49 507
...........................................................
Du vienodus fotelius 20 Eur/vnt. 
Tel. 8 622 29 819
...........................................................
Naudotą dušo kabiną. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 602 92 910
...........................................................
Pripučiamą sofą-lovą (205x160 m, 

Naują savaeigę žoliapjovę „HPG“ 
su surinkimo krepšiu (variklis 139 
CC, 2,2 kW, darbinis plotis 510 mm, 
krepšio talpa 55 l, kaina 255 Eur). 
Naują, kinišką, benzininį pjūklą 
(kaina 65 Eur). 

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

Drebulės rąstelius (supjauti po 2,20 
m, priekaba 10-11 m). Kaina 400 
Eur. Tel. 8 662 27 088
...........................................................
Traktorinę priekabą malkų (10 m, 
mišrus lapuotis). Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 622 69 546
...........................................................
Supjautus pastatų rąstus, lentas 
(mediena sausa, galima iškart 
kūrenti). Atvežimas nemokamas. 
Mašinos kaina 200 Eur.  
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Eglines malkas (sausuoliai, 
35 erdmetris, rąsteliai po 3 m, 
mažiausias kiekis 15 m). Kaina su 
atvežimu, vežame tik Rokiškio raj. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 698 19 894
...........................................................
Parduodu malkas, rasteliais, pjautas 
kaladėmis, (kaladžių ilgis pagal jūsų 
užsakymą, lapuočių – 35 Eur/erdm., 
beržo – 55 Eur/serdm., vežame).  
Tel. 8 626 38 881
...........................................................
Malkas (rąstais, skaldytas ir 
kaladėmis). Tel. 8 670 37 379
...........................................................
Malkas, pjautas kaladėmis (kaladžių 
ilgis pagal jūsų užsakymą, lapuočių 
– 35 Eur/erdm., beržo – 55 Eur/
erdm., vežame visoje Panevėžio 
apskrityje). Tel. 8 620 64 983
...........................................................
Dideliais kiekiais malkas (skaldytas, 

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODAPARDUODA

PERKA

Kultivatorių (5 m, kaina 999 
Eur). Sėjamąją (4 m, 3 000 Eur), 
kompakterį (4 m, 2 500 Eur).  
Tel. 8 609 76 754.
...........................................................
„Iseki“ su frontaliniu krautuvu 

AUGALAI

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

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

„Audi 80 B4“ dalimis (1,9 l, TDI). 
Tel. 8 624 01 986
...........................................................
Naują automobilio akumuliatorių 
(100 Ah, garantinis lapas 2022 m.). 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 687 78 329
...........................................................
„BMW E46 320D“ dalimis (110 kW, 
2 l, variklio ir kėbulo dalių nebėra). 
Tel. 8 627 41 833
...........................................................
Padangas (195/55 R15, po 5 mm). 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 606 14 217
...........................................................
Padangas (215/55 R16). Kaina 10 
Eur. Tel. 8 698 17 275
...........................................................
„Opel Astra“ dalimis (2002 m., 1,7 l, 
55 kW, variklį, sankabą, dėžę, vairo 
kolonėlę). Tel. 8 614 87 836
...........................................................
„Audi A6 C4“ dalimis (2,5 l, TDI, 
103 kW). Tel. 8 683 85 278
...........................................................
„Audi 80 B4“ dalimis (1995 m., 1,9 
l, 66 kW). Kaina 300 Eur. Daugiau 
informacijos tel. 8 628 21 422
...........................................................
„Opel Meriva“ dalimis (2004 m., 1,7 
l, CDTI, 74 kW). Tel. 8 619 11 054
...........................................................
Puikius moteriškus ir vyriškus 
dviračius (tvarkingi, nebrangūs, su 
krepšeliais). Tel. 8 659 64 181
...........................................................
Dviratį „Kross“ (hidrauliniai 
stabdžiai, 27 bėgiai, 29 colių ratai). 
Kaina derinama vietoje – 350 Eur. 
Tel. 8 681 64 516

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

kaladėmis ir rąstais).  
Tel. 8 612 59 168
...........................................................
Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551
...........................................................
Sausas malkas (mašina kaladėmis 
– 200 Eur., skaldytos – 230 Eur). 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 643 29 176
...........................................................
Malkas (eglė, pušis). 25 Eur/m.  
Tel. 8 624 70 479
...........................................................
Malkas (rąsteliais, kaladėmis arba 
skaldytas). Tel. 8 670 37 379
...........................................................
Sausas malkas (mašina 200 Eur). 
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Sausas skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 612 20 251
...........................................................
Įvairias lapuočių, spygliuočių 
malkas (3 m ilgio). Atvežame 
miškovežiu. Tel. 8 604 84 051

PERKA

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

Naujas metalo žirkles, gulsčiuką 
su kampu ir laipsniais, tepalinį 
šildytuvą, suvirinimo aparatą 
su balionu, „Makita“ raktus, du 
komplektus dujų balionus pilnus, 
mažą ir didelį buitinį ventiliatorių. 
Tel. 8 607 29 412
...........................................................
Prietaisą „Samsung“, skirtą plytelių 
garais valymui. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 57 019

Naują, grandininį, benzininį pjūklą 
(1,7, 2,3 kW, kaina 65 Eur).  
Tel. 8 604 36 830 (Jūžintai)
........................................................... 
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.  
Tel. 8 674 53 910 (Kupiškis)

(4WD, 25 AG, 18,5 kW, TA 2 m., 
su plūgu 2 korpusu, mulčeriu 155 
cm italų gamybos ir freza 150 cm, 
frezos peiliai nauji). Kaina 11 250 
Eur (galima derėtis).  
Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)
...........................................................
Bulvių sodinamąją (dviejų vagų su 
trąšų dėže). Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 674 53 910 (Kupiškis)
...........................................................
Kombaino „Niva“ dalis.  
Tel. 8 687 79 329
...........................................................
Žemės skutiką (3 m), kultivatorių 
(3,6 m). Tel. 8 686 59 064 (Biržai)
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BUITINĖ TECHNIKA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI

TELEFONAI

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

DARBAS

Garų valymo siurblį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 674 57 019
...........................................................
Geros būklės šaldytuvą (2 kameros). 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 652 82 907
...........................................................
Siuvimo mašina „Čaika“. Kaina 125 
Eur. Tel. 8 621 86 262

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

DOVANOJA

PARDUODA

PARDUODA

Spanguoles. Atvežu. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 624 01 986
...........................................................
Bulves „Vineta“, „Gala“ (maišytos, 
0,50 Eur/kg, maišas 10 Eur/20 kg), 
kopūstus (0,50 Eur/kg, labai skanūs, 
labai geri „Krautkaiser“). Kazliškio 
sen. Susidarius didesniems kiekiams 
(>60 kg) Rokiškyje, Panevėžyje ir 
pakeliui pristatau. Tel. 8 615 46 365

PREKĖS VAIKAMS

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 7 d.

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

Monitorių „HP 24 M24F“ (ekrano 
įstrižainė 24, yra HDMI, ekrano 
ryškumas 300 cd/m², reakcijos 
laikas 5 ms, kontrastas 1000:1, 
dažnis 75 Hz, yra VGA, kraštinių 
santykis 16:9, svoris 2,5, gamintojas 

DOVANOJA

DOVANOJA

DOVANOJA

PERKA
SIŪLO

SPORTO REIKMENYS

Šienainio rulonus (50 vnt.). Rulono 
kaina 20 Eur. Tel. 8 628 72 436
...........................................................
Vieną kartą naudotus toninius 
didmaišius (išmatavimai 95x145x95 
cm). 5 Eur/vnt. Tel. 8 614 60 187
...........................................................
Žirgų mėšlą trąšai (supakuotas 
maišuose). Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 670 97 023
...........................................................
Karvių mėšlą (didelis kiekis). Kaina 5 
Eur. Tel. 8 687 94 751
...........................................................
Plastmasines statines nuo maisto 
produktų (120 ir 220 l, sandarios, tinka 
lieptų gamybai). Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 659 64 181
...........................................................
Didelę spalvotai iliustruotą knygą apie 
Vokietiją vokiečių kalba. Kaina 32 
Eur. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Šalmą „KBC“. Tel. 8 681 64 516
...........................................................
Rusišką medžioklinį „Optikos“ 
prožektorių (3 spalvų), galingą 
elektrinę žoliapjovę, naujas padangas 
R16 (yra lengvojo lydinio ratų), 
rusiškas radijo technikas. Daug įvairių 
daiktų (šašlykinės, palapinė, naujas 
rusiškas telferis (500 kg), didelis 
nerūdijančio plieno puodas (telpa 
7 kibirai vandens), rusiški grąžtai, 
guolių nutraukėjai, „Husqvarna 445“ 
(galinga), įvairias metalo frezas, 
galąstuvą, spaustuvus, priekalus.  
Tel. 8 607 29 412
...........................................................
Laikrodžio dokumentus „Samsung 
Galaxy Watch 3“. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
7 kriminalines knygas (po kartą 
skaitytos). Perkant visas iškarto, 
padarysiu nuolaidą. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
3 l talpos stiklainius. 50 vnt., 0,50 Eur/
vnt. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Tentą pripučiamai valčiai (3 m ilgio). 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 687 78 329
...........................................................
Naudotą 3/4 smuiką (su strypu ir 
dėklu). Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 686 68 854

IEŠKO

Reikalingi mūrininkai darbams 
Vilniuje (nemokamas apgyvendinimas, 
reikalinga darbo patirtis: mūras, 

plytos ir blokeliai, pertvaros). Darbo 
užmokestis – 2 000 Eur.  
Tel. 8 604 74 745
...........................................................
Darbo pasiūlymas dažytojui, 
ieškančiam darbo Švedijoje, 
Kungsbacka ir Göteborg miestuose. 
Tel. 8 637 08 855
...........................................................
UAB „Ramundas GM“ reikalingas 
pjuvenų džiovyklos operatorius. Turėti 
B kategorijos teises arba traktoriaus 
vairavimo kategoriją. Darbo vieta – 
Antanašės km., Rokiškio r. Darbo 
užmokestis – neatskaičius mokesčių 
nuo 1 100 Eur iki 1 290 Eur.  
Tel. 8 610 03980, 8 656 20 131
...........................................................
Ieškau matematikos korepetitoriaus, 
kuris sugeba paaiškinti matematikos 
5-8 kl. kursą. Skambinti iki 15 val. 
Tel. 8 608 87 368

46 m. vyras ieško pagalbinio 
darbuotojo darbo. Tel. 8 647 01 767
...........................................................
Moteris ieško darbo (galiu slaugyti 
senyvo amžiaus žmogų, ligonį, 
tvarkyti namus, gaminti maistą).  
Tel. 8 615 92 745
...........................................................
Vyras ieško darbo. Tel. 8 608 28 256
...........................................................
Moteris ieško darbo Rokiškyje 
(galiu tvarkyti namus, padėti buityje, 
prižiūrėti vaikus). Tel. 8 629 60 581
...........................................................
Ieškau darbo, domina visi variantai. 
Tel. 8 648 11 044
...........................................................
Ieškau darbo (galiu spjauti ir 
suskaldyti malkas). Tel. 8 629 11 572
...........................................................
Prižiūrėčiau sodybą už gyvenamąjį 
plotą. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
38 m. vyras ieško darbo (pagalbiniu 
darbininku, galiu skaldyti, krauti 
malkas Juodupėje). Tel. 8 606 18 228
...........................................................
Moteris ieško darbo. Turiu patirties 
prekyboje. Tel. 8 622 69 561
...........................................................
Ieškau auklės darbo Rokiškyje.  
Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Ieškau darbo (galiu slaugyti ligonius, 
senyvus žmones, padėti buityje).  
Tel. 8 603 57 421
...........................................................
Skubiai ieškau darbo (galiu dirbti 
valytoja, galiu padėti prižiūrėti 
senelius, geriausia būtų Rokiškyje ar 
aplink). Tel. 8 611 83 241
...........................................................
Vyras be žalingų įpročių ieško 
pagalbinio darbo. Tel. 8 601 92 235
...........................................................
Ieškau darbo statybose (turiu 
traktorininko, autokrautuvo ir B 
kategorijos pažymėjimus). Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 662 27 280
...........................................................
17 m. jaunuolis ieško darbo 
savaitgaliais. Tel. 8 633 87 835
...........................................................
Ieškau vairuotojo darbo (B kategorija). 
Tel. 8 601 03 188
...........................................................
Pilnai darbo dienai reikalingas 
pagalbinis darbuotojas su B 
kategorijos pažymėjimu (mokėti pjauti 
pjūklu). Atlyginimas nuo padaryto 
darbo. Darbo užmokestis – 60 Eur. 
Tel. 8 603 03 310

Futbolo stalą (žaidėjai, lazdos geri). 
Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Naudotus kalnų slidinėjimo batus 
(„Tecnica“, žalios spalvos, padas 
280 mm – 20 Eur, „Nordica“, 
viduriniai, padas 285 mm – 30 Eur, 
„Head“, padas 245 mm – 35 Eur). 
Tel. 8 620 71 868

Be defektų mobilųjį telefoną 
„Samsung S4“ (nauja baterija). 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 636 60 070
...........................................................
Išmanųjį telefoną „Redmi 9A“. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 609 26 984
...........................................................
„Samsung Galaxy S4“. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 681 64 516
...........................................................
Gerai laikantį „Nous“ telefono 
akumuliatorių. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Gerai veikiantį telefoną „Nokia 
G10“ (kaina 75 Eur). Gerai veikiantį 
telefoną „Samsung J5“ (kaina 45 
Eur). Tel. 8 636 60 070

Dovanoju kampinį staliuką ir 
veidrodį. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 622 87 760
...........................................................
Dovanoju dviejų durų spintą, dalį 
sekcijos, virtuvės pakabinamas 
spinteles. Tel. 8 650 44 434
...........................................................
Gal kas gali padovanoti naudotą 
batų dėžę. Tel. 8 698 21 891
...........................................................
Gal kas padovanotų nedidelę sekciją 
ir medines kėdes. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Gal kas gali padovanoti baldų.  
Tel. 8 625 97 536

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

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

ĮVAIRŪS
PARDUODA

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

Žieminius batus „Anya“ (23,5 
dydis). Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 612 47 934
...........................................................
Vyrišką žieminę striukę (raudonos 
spalvos, XXL dydis. kaina 25 Eur). 
Moteriškus sportinius batelius (38 
dydis, kaina 25 Eur). Moterišką 
striukę su gobtuvu (kaina 55 Eur). 
Ilgą moterišką striukę su gobtuvu 
(juodos spalvos, XXL dydis, kaina 
65 Eur). Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Megztas šiltas tapkutes. Kaina 4 
Eur. Tel. 8 615 92 745
...........................................................
Naujas šiltas šlepetes (dydis 
neparašytas, vidpadis apie 16 cm, 
šone užsiklijuoja, kaina 2 Eur). 
Dėvėtus aulinukus vaikams (truputi 
nosytės nutrintos, vieni batukai 
pašiltinti, dydis abiejų 20, kaina 
3 Eur). Kartą dėvėtus linksmus 
marškinėlius „m&m's“ (dydis 
parašytas S, tačiau tiktų ir M, kaina 
5 Eur). Tel. 8 600 62 665

Vyriškus batus „Adidas“ (42,5 
dydis, kaina 10 Eur). Geros būklės 
vyriškus batus Nike (44 dydis, kaina 
15 Eur). Tel. 8 636 60 070

Dovanoju veikiantį televizorių 
(pasiimti patiems). Tel. 8 627 57 222
...........................................................
Dovanoju kompaktinius diskus su 
kino filmais. Tel. 8 670 27 269
...........................................................
Ieškau kas padovanotų seną sovietinį 
televizorių, radiją, magnetofoną 
(„Šilelis“, „Horizont“, „Vesna“, 
„Elektronika“, „VEF“, „Leningrad“ 
ar kitų pavadinimų, kitos sovietinės 
elektrotechnikos). Tel. 8 671 28 810

HP, raiška Full HD. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 611 44 501
...........................................................
Idealios būklės planšetinį kompiuterį 
„Lenovo“ (pilna gamyklinė 
komplektacija, dovanų dėklas, 
stovas ir atminties kortelė). Kaina 60 
Eur. Tel. 8 636 60 070
...........................................................
Gerai laikantį akumuliatorių „Acer“. 
Kroviklį nešiojamam kompiuteriui 
„Dell“. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Nešiojamąjį kompiuterį „Toshiba“. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 674 57 019
...........................................................
Televizorius Vido, Šilelis su 
priedėliu. Tel. 8 616 18 776
...........................................................
Filmavimo kamerą „Sony Video 8 
AF“. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Televizorių „Sony“ (su internetu, 
Wifi, pultas). Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Televizorių „Philips Smart“ (107 
cm, 32 colių, „Android“, kaina 100 
Eur). Televizorių „Samsung“ (81 cm 
įstrižainė, kaina 80 Eur).  
Tel. 8 674 57 019
...........................................................
Televizorių „Samsung Smart“ (81 
cm). Kaina 80 Eur. Tel. 8 646 49 930
...........................................................
Puikiai veikiantį išmanųjį televizorių 
„Smart TV“ (įstrižainė 1,10 m, 
yra pirkimo ir įpakavimo dėžė). 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 600 65 951 
(Kupiškis)

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

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



Pastorius skaito pamokslą. 
Prie jo prieina vienas iš 
klausytojų ir sako:

– Tėve, gretimoje salėje vyrai 
žaidžia pokerį!

– Gerai, sūnau mano, tuoj 
baigsiu skaityti ir prisijungsiu.

***
Atėjo kiškis į parduotuvę 

ir prašo muilo. Pardavėja jam 
sako:

– Turime tik kiaušininio.
– Ne, man visam kūnui 

reikia.
***

– Studente, ar žinote, kas yra 
egzaminas?

– Na... Tai dviejų protingų 
žmonių pokalbis.

– O kas, jei vienas iš jų 
idiotas?

– Tada kitas gali likti be 
stipendijos.

***
Kalbasi dvi blondinės:
– O aš prasidūriau antrą 

skylutę ausyje...
– Na ir kaip? Geriau girdisi?

***
Profesorius:
– Užuot ruošęsis 

egzaminams, lakstote su mano 
dukterimi...

Studentas:
– Pone profesoriau, jūs gi 

pats man patarėte panagrinėti 
jūsų kūrinius. Tamstos dukterį aš 
laikau geriausiu.

Į dubenį supilti dribsnius ir sausoje keptuvėje 
pakepintas saulėgrąžas. Su dribsniais ir saulė-
grąžomis sumaišyti likusius ingredientus. Pra-
džiai supilti mažiau nei pusę skardinės konden-
suoto pieno ir gerai išmaišyti. Jei matote, kad 
ingredientai tarpusavyje nelimpa, reikia dar šiek 
tiek įpilti, bet jokiu būdų nepadauginti, nes ke-
pant labai ištekės kondensuotas pienas.
Įkaitinti orkaitę iki 180 laipsnių, skardoje išties-
ti kepimo popierių ir šaukštu formuoti norimo 
dydžio sausainius. Kepti apie 5-10 min. Iškeptus 
sausainius ištraukti su skarda, palikti atvėsti ir at-
vėsusius jau galite išimti.
Skanaus!

INGREDIENTAI:
• Vienas pakelis sausų pus-

ryčių (kokie tik patinka ar 
kokių turite namuose)

• Mažas pakelis lukštentų 
saulėgrąžų (jei norite, 
galite dėti daugiau pagal 
skonį)

• Sauja razinų
• Indelis saldinto sutirštinto 

pieno 
• Galima dėti riešutų, koko-

so drožlių, aguonų ir kt. 
(pagal skonį)

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16

MANO RECEPTAS TAVO
Greitieji sausainiai

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

SVEIKINIMAI IR UŽUOJAUTOS LAIKRAŠTYJE SPAUSDINAMI NEMOKAMAI

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

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

oda „Sugrįžęs gimtinėn“ iš Lietuvos nacionalinio dailės 
muziejaus rinkinių

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

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

• Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Rokiškio skyriuje (Laisvės g. 19, 
Rokiškis) Medžiotojų trofėjų paroda. 

• Norint apžiūrėti parodą prašome susitarti iš anksto tel. +370 458 31512. 
+370 615 44586

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

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

Daugiau informacijos www.muziejusrokiskyje.lt

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

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

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

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

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

• Dianos Zviedrienės piešinių paroda,  Lankytojų skyriuje.
• Kalendoriukų kolekcininkės Ligitos Matulienės paroda „Kalendoriai skai-

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

erdvėje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje
• Vasario 6-10 d. nuo 11.00 val. –  Užsiėmimai „Kurkime geresnį interne-

tą kartu!“, skirti Tarptautinei saugaus interneto dienai.

Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

Rokiškio kultūros centras
(Respublikos g. 96 Rokiškis)

Vasario 10 d. 17.00 val. Žiemos koncertas „Himnas Meilei“

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

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

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

se Užpalių kultūros centras (Utenos r.)

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

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

Pandėlio UDC kultūrinės veiklos skyriaus salėje 
• Vasario 13 d. 12.00 val. Edukacija. „Lietuvos spalvų žaismas“

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

„Bendrystė šildo širdį! “

Obelių gimnazijos dvyliktokei Vakarei Lapienytei patinka sukiotis vir-
tuvėje: „Mėgstu panaršyti internete, atrasti kokį receptą ir jį išbandyti. 
Man patinka nustebinti šeimos narius, vis kažką naujo pagaminant. 
Tikrai esu išbandžiusi nemažai įvairių receptų. Vieni užima ilgiau lai-
ko gaminant, kiti – trumpiau. Šiems mano mėgstamiems greitiesiems 
sausainiukams iškepti tereikia vos 15-20 min. Juos pagaminti gali net 
didžiausias tinginys ir tikrai tai neužtruks amžinybę. Tad siūlau būtinai 
pabandyti“.
Šiems sausainiams mergina pataria sunaudoti namuose užsilikusius 
dribsnius, o ir juos gamina ji nesilaikydama proporcijų, nes viską deda 
„iš akies“.

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!

V. Lapienytė siūlo išbandyti lengvą receptą.

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 7 d.


