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Mieli rokiškėnai,
Vasario 16-oji - iškiliausia data mūsų valstybės gyvavimo istorijoje. Kiekvieno mūsų prasmingas darbas 

stiprina valstybę. Tik būdami vieningi galime kurti Lietuvą, kokią norime palikti savo vaikams ir anūkams. 
Saugokime ir branginkime laisvę – mūsų valstybės pamatą.

Minėdami iškilią šventę  uždekime vieni kitus  tikėjimu  valstybės ateitimi ir kasdienių darbų svarba. 
Gražios ir   prasmingos Valstybės atkūrimo dienos šventės!

LR Seimo narys, dr. Vidmantas Kanopa
Užs. Nr. 2083

D. Lūžienė-Malijonienė: „Jeigu mes nieko nedarysime, tai nieko ir nebus“ . 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Pieno dalybos Rokiškyje: per tris 
dienas „išgertos“ keturios tonos

Aušra MALINAUSKIENĖ

Vasario 11-13 dienomis nuo 9 
iki 12 val. Rokiškyje, automobilių 
stovėjimo aikštelėje prie „Topo 
centro“, mūsų krašto ūkininkai 
surengė pieno dalinimo akciją. Į 
ilgą eilę rokiškėnai stojo nepaisy-
dami prasto oro. Vieni atėjo nešini 
mažesne tara, kiti turėjo ir keletą 
įvairaus dydžio indų pienui, nes 
planavo ir grietinės nusigriebti, 
ir varškės pasidaryti, o laukdami 
eilėje, dalinosi patarimais, kaip 
greičiau surauginti pieną.

Prasilenkia su logika
Šeštadienį Rokiškio rajono ūki-

ninkų sąjungos organizuotoje akci-
joje pirmoji pieną dalinimui pristatė 
ūkininkė Dalia Lūžienė-Malijonie-
nė. 17 metų Obelių seniūnijoje ūki-
ninkaujanti moteris augina 70 kar-
vių, iš kurių apie 50 yra pastoviai 
melžiamos. Kadangi, kaip ji sakė, 
ūkininkavimui reikia sveikatos, tai 
pastaruoju metu daug ūkio rūpesčių 
gula ant sūnaus pečių. Pieno dalini-
mo akcijai šeštadienį ji pristatė 1,7 
tonos šviežio pieno, primelžto per 
pora dienų. 

„Paprastai dalį mūsų ekologinio 
pieno priduodame „Rokiškio sū-
riui“, o kitą dalį išvežame į Lenkiją. 
Šiuo metu pieno supirkimo kainos 
labai žemos, tačiau dar visai nese-
niai jos buvo gana normalios, todėl 
dar įmanoma buvo išgyventi. Esu 
kooperatyvo „EKO tikslas“ narė ir 
viena iš jo steigėjų. Penki ūkininkai 
susijungėme ir jį įkūrėme. Dabar 
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ak-
centuoja, kad kooperuotumėmės, ta-
čiau pieno supirkimo kaina koope-
ratyvams lygiai tokia pat kaip visų 
kitų. Mes pieną pristatome į vietą, o 
gauname tokią pačią kainą, kaip ir 
ūkininkai, iš kurių atvažiuojama pa-
siimti. Tai prasilenkia su logika, to-
dėl žmonės ir nenori kooperacijos“, 
– kalbėjo D. Lūžienė-Malijonienė. 

„Dar labiau skaudės“
Į klausimą ar negaila dykai dalin-

ti pieną, nes gal geriau būtų vienas 
kitas centas į ūkio biudžetą, ūkinin-
kė sureagavo jautriai. 

„Jeigu mes nieko nedarysime, tai 
nieko ir nebus. Reikia tais nuosto-
liais dalintis, kad ir skauda, ir žinau, 
jog dar labiau skaudės. Štai dabar už 
elektrą kas mėnesį mokam po 3 200 
eurų, o mokėdavom po 700 eurų. 
Labai žemai kritus pieno kainai, 
kaip mums reikės išgyventi? Juk ne 
tik mokesčius turime susimokėti, 
bet ir darbuotojus išlaikyti. Pati tu-
riu sveikatos problemų, todėl mūsų 
vidutiniame ūkyje reikia darbo ran-
kų“, – sakė D. Lūžienė-Malijonienė. 

Neliko nė lašo
Tris dienas vykusią pieno dalini-

mo akciją organizavo ir padėjo įgy-
vendinti Rokiškio rajono ūkininkų 
sąjunga,vadovaujama Mindaugo 
Petkevičiaus. Pasak jo, rokiškėnams 
iš viso buvo išdalinta apie keturias 
tonas šviežio pieno. Šeštadienį buvo 
dalinamas D. Lūžienės-Malijonienės 
ūkyje primelžtas pienas, sekmadienį 
– Adrijanos Šedienės, o pirmadienį – 
Alvydo Mackaus ūkiuose primelžtas 
pienas.

„Nustebino tai, kad tokią šaltą ir 
vėjuotą pirmą akcijos dieną susirin-
ko tiek daug žmonių. Iš to galima 
spręsti, pirma, kad žmonės pasiilgo 
šviežio natūralaus pieno skonio, an-
tra, jog pieno produktai prekybos 
centruose yra brangūs, trečia, kad 
žmonės supranta ir palaiko ūkininkus 
ne tik žodžiais bet ir darbais – palik-
dami aukų dėžutėje pinigėlių. Pienas 
buvo išdalintas iki paskutinio lašo ir 
pirmą, ir antrą, ir trečią dieną“, – sakė 
M. Petkevičius.

Dalino ir receptus
Kartu su pienu rokiškėnams buvo 

dalinamas ir receptas, kaip iš natū-
ralaus pieno pasigaminti  varškę ar 
sūrį, lapelyje buvo nurodyti kontak-

tai dėl pieno įsigijimo po akcijos.  
„Taip natūraliai išėjo Žemės ūkio 

ministerijos proteguojama trumpų-
jų grandinių kūrimo pradžia, kurios 
tikslas, kad produktai iš ūkio tiesio-
giai pasiektų vartotoją. Toliau kartu 
su kitomis žemdirbių organizaci-
jomis aktyviai dalyvausime ŽŪM 
posėdžiuose ar Seimo kaimo reikalų 
komiteto posėdžiuose, kur bus kal-
bama apie galimus sprendimus, kaip 
padėti ūkininkams šioje situacijoje. 
Stebėsime kokie punktai iš mūsų 
rajono ūkininkų rezoliucijos juda į 
priekį, o kuriuos reikia pakartotinai 
priminti. Itin maža pieno supirki-
mo kaina ūkininkus stumia į neviltį, 
dėl tos priežasties atsisakoma pieno 
ūkių, todėl turime juos palaikyti ir 
jiems padėti“, – kalbėjo M. Petkevi-
čius.

Primename, kad pienininkų pro-
testai prieš mažas pieno supirkimo 
kainas prasidėjo vasario 6 dieną. Šiai 
dienai natūralaus pieno supirkimo 
kaina, priklausomai nuo supirkėjo, 
svyruoja nuo 18 iki 35 centrų už li-
trąa. Ji priklauso nuo pieno riebumo, 
baltymingumo, o parduotuvėje vieno 
litro pieno kaina siekia apie 1, 60 
Euro. 

Kad vėjas nenuplėštų palapinės, ją prilaikė ūkininkai (iš kairės): Vidas 
Joneliūkštis, Mindaugas Petkevičius, Vladimiras Lekandra.  

Kaip pasiklosi, taip išsimiegosi: 
„Žinau, ką renku“ kviečia 
į priešrinkiminius debatus 
Rokiškio rajono savivaldybėje

Vasario 18 d. 14 val. Rokiš-
kio kultūros centro mažojo-
je salėje nešališkas politikos 
stebėsenos tinklas „Žinau, ką 
renku“ organizuoja kandidatų 
į mero postą debatus. Rokiškio 
rajono savivaldybės gyventojai 
kviečiami nemiegoti prieš rin-
kimus ir tiesiogiai užduoti rū-
pimus klausimus kandidatams 
į merus. 

„Žinau, ką renku“ veikia ne-
šališkai, tad debatuose kviečia-
mi dalyvauti visi kandidatai į 
merus. Savo dalyvavimą jau pa-
tvirtino Ramūnas Godeliauskas 
(Lietuvos socialdemokratų parti-
ja), Irmantas Tarvydis (Liberalų 
sąjūdžio ir Lietuvos žaliųjų par-
tijos koalicija „Už laisvę augti“), 
Mindaugas Petkevičius (Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
ga), Audronė Kaupienė (Tėvynės 
sąjunga-Lietuvos krikščionys 
demokratai), Antanas Vagonis 
(Demokratų sąjunga „Vardan 
Lietuvos“). Debatus moderuos 
LRT radijo žurnalistas Edvardas 
Kubilius. 

Artėjant 2023 m. savivaldos 
rinkimams Rokiškio rajono savi-
valdybės gyventojai galės rinktis 
net  iš 6 kandidatų! Kaip ir kas-
kart prieš rinkimus visi kandida-
tai kalba apie nuveiktus darbus ir 
dalija pažadus rinkėjams, todėl 
išsirinkti nėra lengva.

„Norint išsirinkti labiausiai 
tinkamą kandidatą užimti mero 

postą reikia pasiruošti – sugalvo-
ti bent 3 argumentus, kodėl už jį 
balsuoju. Kaip sakoma: „kaip pa-
siklosi, taip išsimiegosi“, – sako 
„Žinau, ką renku“ savanoris Ne-
das Šukys. 

Siekiant padėti apsispręsti, 
kuris kandidatas yra Jums tin-
kamiausias, nešališkas politi-
kos stebėsenos tinklas „Žinau, 
ką renku“ kviečia gyventojus 
į  priešrinkiminius debatus, ku-
riuose kandidatai į merus disku-
tuos aktualiomis temomis, atsa-
kys į rinkėjų klausimus, viešai 
pristatys savo įsipareigojimus 
Jums, kurie bus įrašyti.

Užduoti klausimus kandida-
tams ir palyginti juos pagal turtą, 
išsilavinimą, mokamas kalbas ir 
kitą jau dabar galima specialioje 
rinkimų platformoje https://rin-
kimai.zinaukarenku.lt/ 

Iniciatyva „Žinau, ką renku“ 
– tai nešališkas politikos stebė-
senos tinklas, kuris vykdo prieš-
rinkiminę stebėseną nuo 2014 
metų, siekdamas, kad rinkėjai 
aktyviai ir sąmoningai dalyvautų 
rinkimuose bei sustiprėtų infor-
muotas dialogas tarp politikų ir 
rinkėjų. Tuo tikslu organizuo-
jame priešrinkiminius debatus. 
2023 m. iniciatyvos veiklą įgy-
vendinti padeda Aktyvių piliečių 
fondo projektas, finansuojamo 
EEE finansinio mechanizmo lė-
šomis, dalis.

„Žinau, ką renku“ inf.
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Rokiškio kaimiškoji seniūnija davė „startą“ 
ataskaitų maratonui

Aušra MALINAUSKIENĖ

Vasarį įprastai prasideda de-
šimties Rokiškio rajono seniūnijų 
ataskaitų maratonas, kuris tęsiasi 
iki pat kovo pabaigos. Šiemet va-
sario 9 dieną pirmoji atsiskaitė 
Rokiškio kaimiškoji seniūnija, 
pateikusi ataskaitą vietos gyven-
tojams. 

Prasidėjo spektakliu
Ketvirtadienio vakarą į Bajorų 

kaimo bendruomenės namus rinko-
si šios seniūnijos gyventojai. Atas-
kaitinis vakaras prasidėjo jautriu 
Nijolės Čirūnienės monospektakliu 
„Atėjau, kad nepamirštum“ pagal 
Violetos Palčinskaitės eilėraščius. 

Po to jau tryliktą ataskaitą patei-
kė Rokiškio kaimiškosios seniūni-
jos seniūnė Dalia Janulienė. 

Pristačiusi praėjusių metų rezul-
tatus ji padėkojo bendruomenių va-
dovams, seniūnaičiams ir gyvento-
jams už bendradarbiavimą, taip pat 
kvietė iškart kreiptis kilus proble-
moms bei siūlė drąsiai jai priminti 
apie užsisenėjusias bėdas, skaudu-
lius ir, esant reikalui, net pagrūmoti. 

Iškėlė klausimų
Ataskaitos pristatyme dalyvavo 

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduo-
tojas Valerijus Rancevas, taip pat 
įmonės „Rokiškio autobusų parkas“ 
direktorius Antanas Taparauskas, 
Rokiškio rajono policijos komisari-
ato vyriausiasis tyrėjas Tomas Kuo-
las. 

Tad po seniūnės ataskaitos sve-
čiai sulaukė klausimų apie kelius, 
autobusų maršrutus ir kitas bėdas.

Žinoma, aktualiausia problema 
gyventojai įvardino itin prastos bū-
klės, duobėtą ir dėl to automobilius 
laužančią sankryžą iš Rokiškio link 
Bajorų. Kadangi šis kelias priklauso 
Lietuvos automobilių kelių direkci-
jai, todėl gyventojai, sulaukę palai-
kymo ir pasiūlymų, ketina jau nebe 
pirmą kartą kreiptis į direkciją, kad 
pagaliau pajudėtų šios piktžaizdės 
tvarkymo darbai. 

Bus papildomas sustojimas
Bendrovės „Rokiškio autobusų 

parkas“ direktorius A. Taparauskas 
atsakinėjo į klausimus apie patoges-
nį susisiekimą su miestu. Jis patiki-
no, kad pagal gyventojų pageidavi-
mą suderinti laikai ir maršrutai, jog 
būtų pagerintas Bajorų ir Juozapa-
vos kaimų gyventojų susisiekimas 
su Rokiškiu, nes prašyta papildomo 
autobusų sustojimo. Taip pat vieti-
niai išreiškė pageidavimą, kad at-
sirastų patogesnis susisiekimas su 
ligonine ir poliklinika.

„Jau suderinome atstumus ir 
laikus, kaip prašėte. Žmonės prieš 
8 valandą turėtų atsidurti mieste, o 
po 17 val., pasibaigus darbui, grįžti 
namo ir dar svarstoma apie maršrutą 
dienos metu. Tikrai susisiekimas su 
Rokiškiu bus pagerintas“, – sakė A. 
Taparauskas. 

Anot seniūnės D. Janulienės, Ba-

joruose, Juozapavos kelyje, autobu-
sas turėtų stoti specialiai tam įreng-
tose stotelėje. Juozapavos kaime 
numatyta sustojimo vieta yra duo-
bėta, todėl planuojama aikštelę prie 
daugiabučių tvarkyti pilant skaldą.

„Visą laiką vairuotojo prašykite 
bilietėlio, tada matome kiek važiuo-
ja keleivių ir kiek reikalingas tas 
maršrutas“, – pabrėžė A. Taparaus-
kas. 

Kalniukas ir konteineriai
Susitikime kalbėta ir apie pa-

pildomas saugumo priemones Ba-
joruose, diskutuota apie kalniuko 
įrengimą ar trikojų pastatymą, kad 
vairuotojai ne taip greit lakstytų per 
kaimą. 

„Prašykite, rašykite, kreipsimės 
į savivaldybės Saugaus eismo ko-
misiją, kuri priima saugaus eismo 
užtikrinimo sprendimus“, – ragino 
V. Janulienė. 

Taip pat iškelti klausimai dėl to, 
kad būtų sutvarkytas pėsčiųjų-dvi-
račių takas link Rokiškio. 

Sulaukta gyventojų klausimų 
dėl tekstilės konteinerių įrengimo, 
paaiškėjo, kad šiemet seniūnijoje 
turėtų atsirasti šeši tokie konteine-
riai. Susirinkusieji pasidžiaugė, jog 
pagaliau šiukšlės išvežamos tvar-
kingai, todėl Bajorų gyventojai dėl 
to nebesiskundžia.  

Kaip atrodo skaičiais
Pagal pateiktą ataskaitą Rokiškio 

kaimiškoje seniūnijoje 2022 metais 
buvo 10 etatų, iš jų 2 – valstybės tar-
nautojai, likusieji – dirbantys pagal 
darbo sutartis. Tačiau nuo 2023 m. 
sausio 1 d. vienas socialinio darbuo-
tojo etatas iš seniūnijos buvo per-
keltas į Obelių socialinių paslaugų 
namus. Tad bendrai šiuo metu yra 9 
darbuotojai seniūnijoje. 

2021 metų sausio 1 dieną Ro-
kiškio kaimiškoji seniūnijas turė-
jo 4 381 gyventoją, o pernai metų 
gruodžio 31-ąją – 4 309. Joje yra 
102 kaimai, didžiosiose seniūnijos 
gyvenvietėse deklaruotų asmenų 
skaičius: Bajorų kaime – 514, Čeda-
suose – 152, Kavoliškyje – 1 102, 
Sėlynėje –156, Skemuose – 561, 
Žiobiškyje – 303.

Bendras seniūnijos vidaus kelių 
ilgis siekia 278 kilometrus. Čia yra 
6 veikiančios kapinės ir 26 nevei-
kiančios. Seniūnija turtinga lanky-
tinomis vietų, kurių priskaičiuojama 

27, kultūros objektų – 27 ir 6 parkai. 
2022 metų sausio 1 dieną  Ro-

kiškio kaimiškoje seniūnijoje  buvo 
824 socialiai remtini asmenys, gau-
nantys maisto paketus, o 2022 m. 
gruodžio 31 dienai tokių gyventojų 
skaičius išaugo iki  862.

Kas padaryta?
Pernai seniūnijai buvo skirta 75 

581 eurų lėšų, už kurias ji atliko ne-
mažai būtiniausių darbų. 

Bajorų kaime sutvarkyta kultūros 
centro pastato išorinė siena, tai atsi-
ėjo 13 tūkst. Eur.

Kavoliškio kaime nauju pakeis-
tas 100 kW galios dujinis katilas (9 
tūkst. Eur), kuris skirtas Kavoliškio 
mokyklos-darželio pastatui šildyti. 
Taip pat atliktas Kavoliškio parko 
drenažo remontas (5 tūkst. eur.) bei 
gatvių apšvietimo sistemos atnauji-
nimas. 

Atlikti darbai ir Skemų kaime: 
modernizuoti Sniegių ir Rokiš-
kio gatvių apšvietimo tinklai (15,5 
tūkst. Eur.).

Kavoliškio parke, Čedasų mies-
telyje, Steponių ir Bajorų kaimuose 
išpjauti nudžiūvę, pavojų gyvento-
jams ir eismo saugumui keliantys 
medžiai (5 tūkst. eur.) Dalis išpjau-
tos medienos pasilikta seniūnijos 
reikmėms, dalis perduota Pandėlio 
seniūnijai malkoms kaip kietasis 
kuras.

Čedasų miestelio bendruome-
nei nusprendus statyti paminklą 
laisvės kovotojams, tam skirta 1,5 
tūks. eurų suma. Už tas lėšas įsigyta 
statybinių medžiagų bei priemonių 
statybai.

Viešuosius darbus, suderinus su 
Užimtumo tarnyba, dirbo 20 seniū-
nijos gyventojų. Vidutiniškai vie-
nas asmuo atidirbo po 4  mėnesius. 
Asmenys, atliekantys visuomenei 
naudingus darbus ir nemokamus 
viešuosius darbus, buvo kviečiami 
tiesiogiai atlikti paskirtus darbus: iš-
vežioti maisto davinius, tvarkyti ga-
tves, šaligatvius, parkus, jų pagalba 
buvo prižiūrimi želdiniai, kapinės, 
tvarkomi šiukšlynai.

2022 metais vykdyti Rokiškio 
rajono savivaldybės vietinės reikš-
mės kelių, gatvių ir takų statybos, 
rekonstrukcijos ar remonto 2022-
2024 m. prioritetiniame sąraše nu-
matyti darbai. Baigti asfaltavimo 
darbai Liepų g. (Bajoruose), Šilo g. 
(Žiobiškyje), Degsnių g. (Degsniuo-
se), taip pat rengiami projektai sąra-
še numatytiems keliams tvarkyti.

Pernai keliams atstatyti panau-
dota 1037 kub. m. žvyro, greideriu 
išlyginta 1041 km žvyruotų kelių, 
sutvarkyta 460 kv. m. asfalto duo-
bių, atstatyti kelio šlaitai, suformuo-

tas kelio profilis Bulveniškio kaimo 
kelyje (apie 1 km).

Naujai įrengta gatvės apšvietimo 
linija Sniegių ir Rokiškio gatvėse, 
Skemų kaime, (ilgis – 1145 m. 13 
LED šviestuvų) ir Liepų g., Bajo-
rų kaime, (ilgis – 806 m. 17 LED 
šviestuvų), Kavoliškio    kaime pa-
keista 40 LED šviestuvų. Bendras 
eksploatuojamų ir prižiūrimų gatvių 
apšvietimo tinklas 31 km., šviestu-
vų skaičius padidėjo iki 283.

Tai – tik dalis praėjusiais metais 
Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje nu-
veiktų darbų. 

Seniūnė D. Janulienė atsiskaitė už 
nuveiktus darbus.

Vakaras prasidėjo N. Čirūnienės monospektakliu. 

Seniūnijos gyvenimu domisi Danguolė Peciukonytė ir Izidorius Blieka. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Bajoruose surengtas Rokiškio kaimiškosios seniūnijos ataskaitos pristatymas.
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Rokiškio ugniagesių vadas 
išvyko į gelbėjimo misiją

Rokiškio ugniagesių vadas 
Dalius Kunigėlis kartu su kole-
gomis išvyko padėti nukentėju-
siems nuo žemės drebėjimo Tur-
kijoje.

Lietuvos tarptautinės pagalbos 
teikimo komanda iš Turkijos Ma-
latijos oro uosto atvyko į vietą, ku-
rioje įkurs savo stovyklavietę.

„Čia pastatysime keletą palapi-

nių, iškrausime dalį daiktų, pasi-
liksime tik gelbėjimo įrangą, kurią 
vešimės į įvykio vietą. Susisiekė-
me su vietine gelbėjimo tarnyba ir 
artimiausiomis valandomis esame 
pasirengę išvykti į pirmąsias gel-
bėjimo operacijų vietas. Koman-
dos narių nuotaika gera, esame 
pasirengę dirbti“, – informavo ko-
mandos ryšių specialistas Donatas 
Gurevičius.

Šiuo metu Malatijos regione 
tvyro 10 laipsnių šaltis. Linkime 
Lietuvos tarptautinės pagalbos 
teikimo komandos nariams ištver-
mės, stiprybės ir jėgų atliekant gel-
bėjimo darbus ir padedant nuken-
tėjusiems Turkijos gyventojams.

Valstybinės priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos ir „Rokiškio Sire-
na“ informacija.

„Rokiškio Sirenos“ inf.

Į jungtinį Lietuvos vaikų chorą 
įsiliejo ir kamajiškių balsai

Vasario pradžioje Kamajų 
Antano Strazdo gimnazijos ne-
formaliojo švietimo skyriaus 
dainorėlių grupė vyko į pirmą-
ją jungtinę repeticiją Vilniuje, 
Nacionaliniame kultūros centre. 
Kamajiškiai įsijungė į projektą 
„Jungtinis Lietuvos vaikų cho-
ras“.

Jaunimas trykšta didžiuliu en-
tuziazmu mokytis, lankytis visose 
penkiose repeticijose, dalyvauti 
iškilminguose šventiniuose 2024 
metų Dainų šventei skirtuose ren-

giniuose.
Po pirmos ilgos darbo dienos 

gimnazistai sakė:
„Buvo labai smagu ir įdomu, 

viskas apgalvota. Tikrai labai pati-
ko!“ (Milena);

„Iš pradžių buvo nejauku, bet 
paskui ,,įsivažiavom...“ (Meda); 

,,Nors tai buvo pirmoji repeti-
cija, visiems sekėsi tikrai gerai“ 
(Luka);

„Viskas labai patiko ir buvo 
smagu“ (Ugnė).

Neformaliojo švietimo skyriaus 
vedėja Ramunė Glinskienė 

Kamajiškiai dalyvauja projekte „Jungtinis Lietuvos vaikų choras“. 
(Astos Mičelienės nuotr.)

Įmonės atstovai Žeraldas, Agnė, Vilmantas.

D. Kunigėlis (pirmas iš kairės) išvyko į misiją Turkijoje. (Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nuotr.)

Stintų šventėje „Rokiškio 
Mėsinės“ komanda 
užkariavo žiūrovų simpatijas

Praėjusį savaitgalį „Rokiškio 
mėsinės“ komanda dalyvavo 
Stintų šventėje, tradiciškai vy-
kusioje Palangoje. 

Rokiškėnų komanda laimėjo 
žiūrovų simpatijos nominaciją ir 
tuo labai džiaugiasi. Ši šventė taip 

įkvėpė „Rokiškio Mėsinės“ ko-
mandą, kad suvienijo kartu paga-
minti tikrą dešrelę iš stintos. 

Kaip rėmėjai, rokiškėnų įmonė 
įsteigė visiems dalyviams po prizą 
– žinomiausią, šaltai rūkytą „Ro-
kiškio skilandį“. 

„Rokiškio Mėsinės“ inf. 

Lietuvos aisštoko čempionate – 
sėkmingas rotariečių startas

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Sekmadienį Rokiškio ledo 
arenoje vyko pirmasis Lietuvos 
aisštoko čempionato etapas, ku-
riame pirmosios vietos atiteko 
dviem Lazdijų gimnazijos ko-
mandoms, tarp Rokiškio koman-
dų sėkmė šypsojosi naujokams.

Dalyvaus kitame etape
Įveikusi Rokiškio aisštoko klu-

bo ir senjorų komandas, trečią vie-
tą užėmė neseniai treniruotis pra-
dėjusio Rokiškio „Rotary“ klubo 
atstovai. Rokiškio aisštoko klubo 
komanda nugalėjo vieną iš Lazdijų 
komandą ir „senelius“, tačiau nusi-
leido rotariečiams ir liko ketvirtoje 
vietoje, senjorų komanda – penk-
toje.

Po varžybų Rokiškio aisštoko 
klubo prezidentas Vaidas Valotka 
komentavo, kad koją pakišo per 
didelis žaidėjų, neturinčių varžybų 
patirties, susikaustymas, o pagrin-
diniai žaidėjai negalėjo atvykti. 
Žaidimui įtaką galėjo daryti ir spe-
cialiai paruošta, ne tokia, ant ku-
rios įpratę treniruotis, ledo danga.

Lietuvos čempionatas vyks 4 
etapais, antrasis numatomas kovo 
pradžioje Kaune. Jame, be rotarie-
čių, planuoja dalyvauti dvi  Rokiš-
kio aistšoko klubo komandos.

Trūksta moterų
Lietuvoje aisštokas (bavariškas 

akmenslydis) – dar jauna spor-

to šaka, didžiausiais pasiekimais 
šioje srityje kol kas gali pasigirti 
Lazdijų sportininkai, kurie sudaro 
Lietuvos rinktinę. Rokiškyje aisš-
toką aradėta žaisti prieš metus, 
praėjusiais metais surengtas pir-
masis turnyras.  

Aisštoko pradininkas Rokiškyje 
V. Valotka sako, kad šiuo metu yra 
apie 12 narių, atstovaujančių klu-
bą,  į komandas jungiasi daugiau 
entuziastų. 

„Komandos būna mišrios, labai 
pageidautina, kad  šią sporto šaką 
pradėtų lankyti daugiau moterų, 
nes Lietuvoje oficialios moterų ko-
mandos nėra. Kalbame ir su Lie-
tuvos aisštoko federacija, reikėtų 
suburti 4 moteris, kad galėtume 
jas išsiųsti į plačiuosius vandenis 
– Europos turnyrus“, – kalbėjo V. 

Valotka.

Nugalėti rinktinę
Pasak klubo prezidento, vienas 

iš šių metų tikslų – nugalėti Lietu-
vos rinktinę, kad patys rokiškėnai 
galėtų patekti į jos sudėtį. Vasarą 
Rokiškio komanda kviečiama da-
lyvauti Europos turnyre Lenkijoje.

Aisštokas itin mėgstamas Vo-
kietijoje, kitose šalyse, Lietuvoje 
jis lėtai skinasi kelią. „Populiarin-
dami šią sporto šaką dirbame su 
mokyklomis, darželiais. Pasitreni-
ruoti ateina  miestelėnai, vyresni 
žmonės. Tie, kurie išbandė aisšto-
ką, nenusivylė“, – sako V. Valotka.

Akmenslydis (angl. curling) – 
tai žiemos sporto šaka tarp dviejų 
komandų, kurios leidžia diskus 
ledo aikštelėje link taikinio.

Rokiškio Rotary klubą atstovavo E. Vilimas, S. Tuska, L. Tamašauskas ir 
V. Pipikas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Jūžintiškiai pirmieji Rokiškio rajone įrengė higienos centriuką
Aušra MALINAUSKIENĖ

Nuo sausio pradžios Jūžintų 
seniūnijos administracijos pastate 
veikia higienos patalpos, kuriose 
vieniši senoliai ar žmonės su nega-
lia, gaunantys į namus paslaugas,  
prižiūrimi lankomosios priežiū-
ros darbuotojo, gali nusiprausti 
po dušu. Ir tai dar ne viskas, čia 
stovi skalbimo mašina su džiovy-
kle, kuria išskalbiami ir išdžiovi-
nami jų drabužiai. 

Nekainuoja nė cento
Tokios paslaugos – naujovė 

mūsų rajone ir kol kas tikras iššūkis 
šios seniūnijos gyventojams, gau-
nantiems pagalbos į namus paslau-
gas, todėl prie to jie pratinasi mažais 
žingsneliais. Laimei, jūžintiškiai jau 
šiek tiek įsidrąsina – ir pageidauja 
nusimaudyti po dušu bei noriau ati-
duoda savo darbužius skalbimui. 

Kelionė pirmyn ir atgal į šias hi-
gienos patalpas pagalbos į namus 
paslaugas gaunantiems žmonėms 
nieko nekainuoja, nes automobi-
lį skiria seniūnijos administracija, 
taip pat nė cento nereikia mokėti už 

maudynių metų sunaudojamą van-
denį  ir elektrą. Lygiai taip pat yra 
su drabužių skalbimu, tačiau, tokiu 
atveju, reikia turėti savo skalbimo 
priemones. Kiekvieno asmens dra-
bužiais pasirūpina, paima, ir gražina 
atgal lankomosios priežiūros dar-
buotojos.

11 asmenų
Pasak Dalios Lašaitės, Obelių 

socialinių paslaugų namų, sociali-
nio darbo organizatorės, dirbančios 
Jūžintų seniūnijoje, šio sumanymo 
autorius – Jūžintų seniūnas Vytautas 
Stakys. 

„Poreikis tokioms paslaugoms 
kilo natūraliai, nes seniūnijoje yra 
11 vienišų ar vienų gyvenančių as-
menų, gaunančių pagalbos į namus 
paslaugas, tačiau neturinčių galimy-
bės savo namuose išsiskalbti arba 
netgi nusiprausti. Deja, bet dalis 

jų neturi abiejų dalykų. Šiuo metu 
pagalbos į namus paslaugas Jūžin-
tuose gauna penki žmonės, vienas 
– Laibgaliuose,  kiti  atokiose vie-
tovėse. Juos lanko dvi lankomosios 
priežiūros darbuotojos – Feodeosija 
Kuznecova ir Rima Guogienė“, – 
kalbėjo D. Lašaitė. 

Turi įsidrąsinti
Pašnekovės teigimu, nuo sau-

sio pradžios, kai oficialiai pradėjo 
veikti higienos patalpos, drabužius 
išsiskalbti panoro keturi asmenys, o 
prausėsi kol kas tik vienas, nes žmo-
nėms dar labai nedrąsu apsišvarinti 
kitur, o ne savuose namuose. 

Į higienos centrą, įrengtame Jū-
žintų seniūnijos administracijos 
pastate, žmones atvežami ir parve-
žami seniūnijos transportu. 

„Dar tik pratiname juos prie to-
kios paslaugos. Žinoma, buvo tokių, 

kurie seniai norėjo ir nusiprausti, 
ir išsiskalbti, bet yra ir tokių, kurie 
pamažu pratinasi prie minties apie 
negirdėtas galimybes, nes iki šiol 
jiems padėdavo kaimynai arba labai 
tolimi giminaičiai. Tačiau tuomet 
kildavo rūpesčių kaip paduoti dra-
bužius kaimynams ir pasiimti po 
to. Vieną močiutę vežėme pas gy-
dytojus, tai įkalbinome nusiprausti 
pas mus. Viskas pavyko puikiai, to-
dėl ji paprašė dar kartą nusiprausti 
mėnesio pabaigoje“, – pasakojo D. 
Lašaitė. 

Planai ateičiai
Jūžintų seniūno V. Stakio teigi-

mu, higienos patalpos įrengtos ten, 
kur anksčiau veikė vieno teleko-
munikacijų tinklo serverinė, įrangai 
surasta kita vieta. Buities patalpų 
remontui lėšos skirtos iš seniūnijos 
pastatų remonto lėšų, jų atnaujini-
mui skirta 2 tūkst. 500 eurų, o higi-
enos centro įrengimo darbus, atliko  
pagal užimtumo didinimo programą 
priimtas asmuo.

„Idėja apie tai kilo kalbant su 
Dalia, nes abu matėme, kad mūsų 
seniūnijos gyventojams reikia tokių 
paslaugų. Matydamas, jog to trūks-
ta, sukau galvą ką daryti, taip pas 
mus atsirado toks nedidelis higienos 
centras“, – sakė V. Stakys, ateityje 
ketinantis patalpas pritaikyti neįga-
liesiems: įrengti pandusą ir turėklus. 

Buities patalpomis naudojasi ir 
seniūnijos darbuotojai, kurie čia gali 
atsipūsti, nusiprausti. 

Higienos centras patogiai pritaikytas poreikiams. Sumanymo autorius – Jūžintų 
seniūnas V. Stakys. 

D. Lašaitė aprodė suremontuotas patalpas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

S. Kairio apdovanojimai jau Rokiškyje
Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Sekmadienį atsiimti Stepo-
no Kairio fondo apdovanoji-
mų į Vilnių išvyko trys Rokiš-
kio krašto atstovai. Plačiausiai 
skelbta apie nominacijai „Metų 
projektas/iniciatyva“ nominuo-
tą Rokiškio rajono savivaldy-
bės idėją – nemokamas viešasis 
transportas. Tačiau asmeniškus 
apdovanojimus namo parsivežė 
ir dvi rokiškėnės: Greta Žilė-
nienė ir Vanda Cicika.

Už ... 
26-rius metus gyvuojanti aso-

ciacija „Stepono Kairio fondas“ 
šių metų sausio 16 d. paskelbė 
konkursą, kurio metu buvo ren-
kamas: metų savivaldybininkas; 
metų kairiosios minties skleidėjas 
ir geriausia metų iniciatyva/pro-
jektas. Tikslas – propaguoti ino-
vacines mokslo idėjas, bendra-
darbiauti ir teikti rekomendacijas 
vyriausybinėms ir nevyriausybi-
nėms organizacijoms dėl tvaraus 
valstybės vystymosi.

Greta Žilenienė sakė žinoju-
si, kad apdovanojimui teikiama 
jos kandidatūra: „Galvojau, kad 
tiesiog esu nominantų sąraše. 
Kad gausiu apdovanojimą tikrai 
nesitikėjau. Labai malonu būti 
įvertintai. Aš gavau už projektą 

„Bendruomeniniai šeimos namiai 
Rokiškio rajone“, kurį pradėjome 
įgyvendinti 2017 m. ir kuris tę-
siasi jau 7-erius metus. O iš šio 
projekto „išplaukia“ ir daugybė 
papildomų naudingų paslaugų ra-
jono gyventojams.“  

Laibgalių bendruomenės pir-
mininkė Vanda Cicika svarstė, 
jog apdovanota buvo už ilgametį 
darbą su bendruomene. 

„Apdovanojimo dar neturiu, 

nes pati negalėjau nuvykti jo atsi-
imti. Už ką? Nežinau, tikriausiai 
už bendruomeninę veiklą. Per 
daugiau nei 15 metų pirminin-
kavimo bendruomenei, esu para-
šiusi projektų, įgyvendinusi ben-
druomeninių iniciatyvų. Tikrai 
nežinau, tik svarstau... Bet net ir 
tokiu atveju, vienas žmogus juk 
nieko nepadarysi, viskas įmano-
ma tik su komanda“, – kalbėjo V. 
Cicika. 

Europarlamentaras J. Olekas (iš kairės) su apdovanotais rokiškėnais: 
G. Žilėniene, R. Godeliausku, A. Mekšėnu, I. Rutkauskiene, 
A. Taparausku. (Stepono Kairio fondo nuotr.)

Žaismingos vaikiško raidelės. („Rokiškio Sirenos“  nuotr.)

Bibliotekoje – spalvotų 
raidelių paroda

Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešosios biblio-
tekos Vaikų ir jaunimo skyriuje 
eksponuojama Rokiškio lopšelio 
– darželio „Pumpurėlis“ „Šiau-
dinukų“ gr. auklėtinių nuotai-
kinga abėcėlės paroda „Mano 
raidė stebuklinga, nes esu aš iš-
radingas“ (mokyt. Austra Mar-
mokienė).

Raidelės viena už kitą gražes-
nės. Kiekviena jų neša žinią – žodį, 
prasidedantį iš tos raidės. Raidelei 
A uždėti akiniai, S raidelė turi skė-
tį, R raidelėje slepiasi raktas, o ze-
briukas įsitaisęs raidelėje Z.

Išradingomis raidelėmis pasi-
grožėti kviečiame iki kovo 1 d.

Rokiškio lopšelio-darželio 
„Pumpurėlis“ inf. 
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Valentino dieną minintys varduvininkai dėmesio 
sulaukia ir iš prekybininkų

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Nuo to laiko, kai Lietuvoje Va-
lentino dieną „atrado“ įsimylė-
jėliai, daugiau dėmesio sulaukia 
ir turtintieji šį vardą. Kuo jiems 
ypatinga vasario 14-oji ir kokia 
jų vardo gavimo istorija minti-
mis dalinosi keli rokiškėnai – Va-
lentinai ir Valentina.

Gimtadienių nešvęsdavo
Rokiškėnas Valentinas Vyš-

niauskas sako tuoj įkopsiąs į aš-
tuntą dešimtį, taigi amžius nebe 
tas, kad minėtų įsimylėjėlių dieną, 
tačiau vardadienio proga sveiki-
nimų sulaukia – ir tuomet, kai dar 
dirbo valstybės tarnautoju, ir dabar. 
Valentino vardo diena minima ne 
vieną kartą per metus, pašnekovas 
sako jau gavęs sveikinimų šia pro-
ga sausio pradžioje.

Anot pašnekovo, vardas nėra 
retas, pats kažkada domėjosi, kiek 
bendravardžių yra Rokiškio rajone, 
suskaičiavo apie 20. 

„Aš šeimoje buvau pagrandu-
kas, tėvukas davė šitą vardą. Jis ne-
buvo labai išsimokslinęs, bet mėgs-
tantis daug skaityti ir padiskutuoti, 
domėjosi viskuo. Išsiaiškino, kad 
Valentinas – šventas vardas, todėl 
krikštijant kito vardo man nerei-
kėjo. Kai duodavo paprastą vardą, 
tada kad pakrikštytų reikėdavo 
duoti antrą. Artimoje aplinkoje aš 
Valiukas“, – savo vardo atsiradimo 
istoriją pasakoja Valentinas. 

Jis prisimena, kad anksčiau Va-
lentino vardo diena nebuvo tokia 
išpūsta, nors kitus vardadienius – 
ir mamos Julijonos, ir tėčio Juozo 
minėdavo.

V. Vyšniauskas sako neprisime-
nantis, kad tais laikais kaimuose 
būtų švenčiami gimtadieniai, ju-
biliejai. Daugiau dėmesio buvo 
skiriama varduvininkams, beje, 
neretai vardas būdavo parenkamas 
pagal tą, kuris būdavo įrašytas ka-
lendoriuje vaiko gimimo dieną.

 Vasario 14-ąja minima meilės 
diena pašnekovui atrodo bereika-
lingas dalykas. 

„Nemėgstu, kai primeta iš už-
sienio tokius dalykus, panašiai su 
Helovyno švente“, – savo poziciją 
dėsto pašnekovas.

Patirti tikrą meilę
Visuomenės sveikatos specialis-

tė Juodupės gimnazijoje Valentina 
Mickienė taip pat sako vaikystėje 

vardadienio neminėdavusi, o kai 
atėjo naujų švenčių mados iš Vaka-
rų, sulaukianti sveikinimų ir vardo 
dienos proga.

Valentinos mama latvė, o tėtis – 
lietuvis, todėl dukrai išrinko inter-
nacionalinį vardą. Moters teigimu, 
jos vardo reikšmė atitinka būseną 
–  sulaukus 58-erių, tablečių dar 
neprireikia.

 „Daug kam savas vardas nepa-
tinka arba neskiria tam reikšmės. 
Vaikystėje mane vadindavo su-
trumpintu vardu, tik kai pradėjau 
dirbti ligoninėje, vedėja uždraudė. 
Nuo to laiko iš Valės pasidariau Va-
lentina. Iš tikrųjų sakoma, kad savo 
vardo nereikėtų trumpinti prisista-
tant, nes vardas energetiškai neša 
informaciją, kai vadina pilnu var-
du, visai kitoks pojūtis“, – pasakoja 
V. Mickienė.

Paklausta apie įsimylėjėlių die-
ną, moteris sako matanti didesnę 
prasmę paaiškinti jaunimui, kas 

yra tikroji meilė, nes iškrypo šio 
jausmo suvokimas. Mokykloje dir-
banti rokiškietė nuolat bendrauja 
su vaikais ir pastebi, kad socialiniai 
tinklai, lengvo pobūdžio filmai for-
muoja visai kitokį suvokimą apie 
meilę. 

„Gal ir gražu tie lipdukai, šir-
delės, bet reikia suvokti kiekvie-
nos šventės prasmę, kad keistųsi 
žmonių gyvenimas. Tuščių švenčių 
daug, jose svarbesni tampa išori-
niai dalykai, vidiniai neliečiami“, – 
sakė V. Mickienė ir linkėjo visiems 
Valentinams patirti tikrąją meilę.

„Pakrikštijo“ pirma sutiktoji
Valentinas Morkūnas, vietos 

plėtros strategijos (VPS) finansi-
ninkas-VPS projektų administra-
torius, sako anksčiau vardo dienos 
neminėdavęs. Lietuvoje pradėjus 
švęsti meilės dieną, prisiminti ir 
visi Valentinai. Vyras  dabar sulau-
kia dėmesio ne tik iš draugų, bet ir 

V. Morkūnui vardą „išrinko“ 
atsitiktinai sutikta akušerė.

V. Mickienė linki patirti tikrą meilę.V. Vyšniauskas atsimena, kad 
anksčiau būdavo minimi vardadieniai.

parduotuvėse, kur siūlo nuolaidas 
vardo dienos proga. 

„Gal ne tiek dėmesio sulaukiu 
kaip Jonai, bet gerokai daugiau 
negu kiti vardai“, – pastebi pašne-
kovas. 

Kitų vasario 14 dienos prasmių 
vyras nesureikšmina. Nuo vienuo-
lio šv. Valentino prasidėjusi įsi-
mylėjėlių diena, anot pašnekovo, 
mintį turi, tačiau atrodo dirbtinokai 
– plastmasinė šventė.

Tai, kad rokiškėno pase įrašytas 
Valentino vardas, nulėmė atsitik-
tinumas, tiksliau, pro šalį važia-
vusi akušerė. Vyras pasakoja augę 
Ukmergės rajone, šeimoje buvo 5 
broliai ir 3 seserys. 

„Atrodo, jau vienam vaikui su-
dėtinga vardą duoti, o mano tėvams 
reikėjo išrinkti aštuonis. Buvau 
septintas vaikas pagal amžių, prie 
jaunesniųjų. Mano vardo istorija 
tokia: tėvas dirbo kalviu kolūkyje, 
kasdien eidavo į darbą apie 4 km. 
Nusprendė, kad pirmo sutikto pa-
klaus, koks jo vardas ir tokį duos 
man. Tėvas pasakojo, kad iki pa-
grindinio kelio buvo likę dar pu-
santro kilometro, kai pamatė juo 
važiuojančią Valentiną, ji dirbo 
akušere. Taip ir tapau Valentinu“, – 
tėčio papasakotą istoriją prisimena 
V. Morkūnas. 

Sužinojęs, kad jo vardas reiškia 
„sveikas, drūtas“, pašnekovas to-
kiais būti linki ir visiems savo ben-
dravardžiams.

Kaip atkūrėme Vasario 16-sios šventę 1989 metais Rokiškyje
Žmogus – ne angelas ir ne žvėris. 

Ir nelaimė ta, kad trokšdamas tap-
ti angelu, neretai jis tampa žvėrimi 
(Blezo Paskalis). 

Okupantai-užkariautojai taip pat 
norėjo būti žmonėmis ir dešimtme-
čiais mums piršo komunistinę ideolo-
giją. Daugelis ją tikėjo ir net palaikė. 
1990 metų kovo 11 dieną Lietuvą vėl 
paskelbus  nepriklausoma, pastarieji 
be jokios atgailos ėmė teigti, kad jie 
ir ne kas kitas gelbėjo Lietuvą, mat, 
tik būdami komunistų partijos na-
riais, galėjo atvirai kolaboruoti su to 
meto sovietų valdžia ir per ją veikti. 
Antraip iš mūsų nieko nebūtų likę. Ta-
čiau daugelis, ypač tremtinių, jau nuo 
mažens jautė ir žinojo  visai kitą šei-
mos ir šalies istoriją, tragediją. Net ir 
dabar, praėjus daugiau nei 32 laisvės  
metams iš rajono atsakingų asmenų 
ir net politikų lūpų dar tenka išgirsti 
paaiškinimą kodėl jie nedalyvavo, 
aktyviai neprisidėjo prie to meto sąjū-
džio veiklos todėl, kad nežinojo savo 
šeimos istorijos, niekas nekalbėjo apie 
ištremtuosius artimus ir gimines, nes 
to jiems niekada nesakė tėvai bei mo-
kytojai, o ir jie patys neskaitė uždraus-
tos literatūros, nesidomėjo istorija. 
Tiesiog buvo paklusnūs ir geri. 1989 
metų vasario mėnuo mums, Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Rokiškio ini-
ciatyvinės grupės nariams, buvo ne 
tik dar vienas viešas išbandymas, bet 
ir kvietimas drąsiems eiti kartu ir kal-

bėti. Į šį mitingą, kaip ir pirmąjį 1988 
metų rugsėjo 9 dieną, buvo eita gerai 
apgalvojus, pasitarus. Žinojome, kad 
esame sekami KGB, tačiau slėptis 
mums jau nebereikėjo. O ir Rokiškio 
Sąjūdis, kaip visuomeninis judėjimas, 
buvo oficialiai įregistruotas ir tai davė 
peno veikti. Dar 1988 metų lapkričio 
6 d. pirmą kartą Nepriklausomybės 
aikštėj iškėlėme autentišką trispal-
vę vėliavą (dabar saugomą Rokiškio 
krašto muziejuje), kurią sovietmečiu 
išsaugojo rokiškietė M. Deksnienė. 
Tų pačių metų spalio 28 d., Vėlinių 
išvakarėse, pirmą kartą buvo pagerb-
ti Lietuvos kariai savanoriai, laisvės 
kovotojai, aplankytos jų žūties ir 
laidojimo vietos, o atminimo žvaku-
tės uždegtos ne tik Rokiškio krašte. 
Pagerbiant 1919–1920 m. žuvusius 

Lietuvos karius savanorius, sureng-
tas minėjimas Červonkos (Latvija) 
kapinėse prie didingo paminklo. O 
1988 lapkričio 15 d.  komunistinio 
rajono laikraščio „Spalio vėliava“ 
puslapiuose pasirodė ir LPS Rokiškio 
iniciatyvinės grupės pirmasis leidinys 
„Atgaiva“, prie kurio išleidimo prisi-
dėjo jame dirbantys Jonas Mažeikis, 
Zita Stasiūnienė, Sigita Kilkuvienė,  
Raimonda  Stankevičiūtė.

Nors buvome drąsūs, tačiau žino-
jome, kad visai ignoruoti visagalės 
tarybos valdžios negalime ir todėl iš 
anksto raštu informavome to meto 
rajono LDT VK pirmininką Vitą 
Kačinską apie būsimą renginį, savo 
rankomis gaminome kvietimus, pla-
katus ir taip skleidėme žinią. Sąjūdžio 
taryboje, kaip visada, buvo paskirti 

1989 m. buvo paminėta Vasario 16 d. 

atsakingi už renginio organizavimą 
ir jo sklandų  vedimą. Čia pirmuoju 
smuiku grojo Irena Ratkienė, Au-
dronė Baltuškaitė, ką tik išrinktas 
sąjūdžio tarybos pirmininkas Kęs-
tutis Vyšniauskas, mokytoja Vanda 
Vasiliauskienė, Algimantas Kuolas. Ir 
taip, 1989 m., pirmą kartą po daugelio 
metų, Vasario 16-ji drąsiai buvo pami-
nėta prie Nepriklausomybės paminklo 
(autorius Robertas Antinis). Pamin-
klo, kurio nedrįso nugriauti net aršiau-
si komunistai ir kuriame Lietuvaitė 
savo rankomis aukštai iškėlusi laiko 
svastiką primenantį ženklą. Mintis, 
kad Vasario 16-ąją reikią minėti čia, o 
ne kur nors kitur, gimė Irenos Ratkie-
nės galvoje. Ji ir vedė mitingą. Pirmą 
kartą po daugelio metų mano lūpomis 
buvo prisimintas nepelnytai užmirš-
tas mūsų žemietis Vladas Mironas, 
kuris 1918 m. vasario 16 d. kartu su 
kitais Lietuvos Tarybos nariais pa-
sirašė Nutarimą dėl nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūrimo, žinomą 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto pa-
vadinimu. 1938 m. kovo 24 d.–1939 
m. kovo 29 d. signataras buvo dviejų 
Ministrų Kabinetų vadovas – Minis-
tras Pirmininkas. Mūsų džiaugsmui ir 
nuostabai susirinko tūkstančiai. Žmo-
nės grūdosi arčiau kalbėtojų, gaudė 
kiekvieną žodį. Daugelis su tautiniais 
rūbais, lietuviška atributika ir trispal-
vėmis. Tačiau tarp šios žmonių jūros 
nei man, nei kitiems sąjūdiečiams 
neteko matyti atsakingų darbuotojų iš 

partijos komiteto, jo agitacinio ir pro-
pagandinio skyriaus, pačių sekretorių. 
Jie vengė būti kartu, būti liudininkais 
įvykio, už kurį patys bausdavo ir per-
sekiodavo. Minint šventę  iškeliama 
Šv. Mato bažnyčioje pašventinta ir 
išsaugota originali Lietuvos trispalvė 
pabuvojusi Sibiro platybėse. Vėliavą 
patikėjome iškelti tremtiniui ir sąjū-
džio tarybos nariui Juozui Barysai.  
Renginys buvo radiofikuotas. Tuo 
pasirūpino aktyvus to meto sąjūdžio 
rėmėjas Alvydas Baltakis.

Renginį sekė ir filmavo nedidele 
filmavimo kamera Rokiškio KGB 
darbuotojas ir tą jis darė atvirai, ne-
sidrovėdamas, tarsi baugindamas. 
Tačiau į jį ir į KGB majorą niekas 
nebekreipė dėmesio Šiandien mes 
gyvename saugiai, tačiau, saugodami 
ir savo iškovotą laisvę, remiame bro-
lius ukrainiečius. Iki vasario mėnesio 
pabaigos prisidėkime ir šį kartą prie 
paramos Ukrainai paskelbtos akcijos 
„Radarom“, kurios tikslas – surinkti 
kuo daugiau pinigų oro erdvės stebė-
jimo radarams ir taip padėti apsaugoti 
strateginius Ukrainos objektus nuo 
infrastruktūrą naikinančių priešo ata-
kų. Ta proga paskambinkime savo 
mobiliuoju telefonu 1482 numeriu ir 
paaukokime bent 5 eurus, tuo pačiu 
tapdami ir pastoviu akcijos rėmėju.  

Su Vasario 16-sios švente, mano 
rokiškėnai! Už mūsų visų Laisvę!

Pavlius Gaigalas, LPS Rokiškio 
iniciatyvinės grupės narys
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Tėvų pajuokavimas prie lopšio apie marčią ir žentą 
porą suvedė dešimtmečiams 

Aušra MALINAUSKIENĖ

Tarpušventis – taip būtų galima 
apibūdinti Vinco ir Onos Bagužių 
gyvenimo etapą šį pusmetį. Sausio 
13-ąją Vincas atšventė 80 metų ju-
biliejų, Ona tokią pat gražią sukak-
tį minės gegužės 1-ąją, o gegužės 18 
dieną pora švęs 55-ąsias santuokos 
metines. Gyvenimo prieskoniais, 
įdomiomis istorijomis ir gera hu-
moro doze nubarstytam pokalbiui 
susėdame... klasėje. 

„Užeik pažiūrėti“
Obelių kaime, Pandėlio seniūni-

joje, gyvenantys Ona Marija Vilkai-
tė-Bagužienė ir Vincas Kazys Ba-
gužis čia gimė ir augo. Ilgus metus 
gyveno Vilniuje, tačiau išėję į pensiją 
sugrįžo į gimtinę, kur iš pradžių juo-
kais supiršo judviejų tėvai. 

„Vinco tėvas Juozapas atvažiavo 
pas mano tėtį paruošti grūdų sėklai – 
juos išvalyti. Mano tėvas jam ir sako: 
„Juozapai, užeik marčios pasižiūrėti“. 
Man tuomet buvo trys savaitės, o Vin-
cui – trys mėnesiai. Juokai juokais, bet 
po 25 metų įvyko ir tikrosios mūsų 
vestuvės, nors iki tol jis buvo vienur, 

su vyresniu broliu toje pačioje sody-
boje, kurioje pora įsikūrusi ir dabar. 
Čia Bagužiai sugrįžo 2000 metais iš 
Vilniaus, sostinėje nugyvenę didžiąją 
savo gyvenimo dalį. 

„Išpildėme svajonę sugrįžti į 
gimtinę. Čia parvažiavome, kai tik 
išėjome į pensiją. Viena vertus, tai 
buvo būtinybė, nes tėvai buvo pen-
sininkai, pasiligojo, atsiėmė žemę, 
tėvelis mirė. Tad atsikėliau čia padėti 
mamai ūkininkauti. Kai mus trėmė į 
Sibirą, išvarė iš namų, čia, kur dabar 
sėdime, buvo klasė, nes mūsų name 
buvo įkurta mokykla. Ir dabar, kai 
atvažiuoja kokie žilabarzdžiai, jie ma-
nęs prašo: „Onyt, parodyk kur klasė, 
noriu prisiminti kuriame kampe aš 
stovėjau. Kitas prisimena, kuriame 
kampe ant žirnių klūpėjo“, – kalbėjo 
moteris. 

Būtų išlėkęs iš darbo
Ilgus metus policijos pareigūnu 

dirbęs, aukščiausius postus užėmęs 
ir prie nepriklausomos Lietuvos po-
licijos kūrimo prisidėjęs pašnekovas 
įsitikinęs, kad žmonai dėl jo darbo 
pobūdžio gyvenimas nebuvo lengvas. 

„Dirbau kriminalistu, turėjau lei-
tenanto laipsnį, sovietmečiu negalė-
jome tuoktis bažnyčioje. Metrikacija 
buvo Vilniuje. Santuokai bažnyčią 
pasirinkome Kavarske, Anykščių ra-
jone, iš kur buvo kilęs sesers vyras, o 
mūsų dukrą krikštijome Pandėlio baž-
nyčioje. Ačiū Dievui, kad mūsų nesu-
sekė. Kitaip būčiau išlėkęs iš darbo su 
visais „škarmaliukais“, nes karininkui 
nebuvo galima tuoktis bažnyčioje. 
Nors situacijų darbe buvo įvairiausių, 
tačiau, laimei, sužeistas nebuvau“, – 
pasakojo V. Bagužis. 

„Valdiškas žmogus“
Paklausta ar buvo sunku gyventi su 

policininku, Ona tvirtino, kad ne, nes 
ji prisižadėjo. 

„Mane buvo išsikvietę jo viršinin-
kai ir paaiškino ar sutinku, jog Vincas 
taps policijos viršininku, „valdišku“ 
žmogumi. Tai, kad sutinku, turėjau 
patvirtinti raštu“, – prisiminė O. Ba-
gužienė. 

Porai gyvenant kartu, vyras perėjo 
visus kriminalinio pareigūno karjeros 
etapus – nuo inspektoriaus iki aukš-
čiausio lygio pareigūno, kuriam pa-
valdi buvo visa Lietuva. 

„Būdavo taip, kad vyras keletą die-
nų sėdėdavo pasaloje, o tada mobilių-

vyras su žmona apeina patys, susi-
tvarko, nes, pasak jų, tai – vienas juo-
kas. Didžiausia bėda, Vinco teigimu, 
būna vasarą, kai reikia žolę pjauti, ar 
rudenį, kai būtina lapus grėbti, nors 
toks fizinis krūvis jiems dar nėra per 
sunkus. 

„Gyvename tikrai „ūkiškai“ – trys 
šunys, šešios katės, dešimt vištų ir 
gaidys bei aštuoni triušiai. Anksčiau 
dar ūkiškiau gyvenome, turėjome ir 
keturias karves, ir paršų“, – juokiasi 
Ona. 

Išmaniosios technologijos
Lailūnų kaimo bendruomenei pri-

klausanti pora įsitikinusi, kad kaimui 
trūksta dėmesio, taip pat ir spaudos.

„Pas mus vietinių likę labai mažai, 
tik keletas kiemų, nes kiti atsikėlę iš 
kitų vienkiemių. Daug tuščių sodybų. 
Apsipirkti važiuojame į Pandėlį, nors 
į kaimą atvažiuoja autoparduotuvė, 
tikrai vietiniams labai patogu. Kai-
mynai vieni kitais pasirūpina“, – kal-
bėjo O. Bagužienė. 

Su artimaisiais, kaimynais ir pa-
žįstamais pora bendrauja mobiliai-
siais telefonais, paskambina, susiraši-
nėja žinutėmis, jeigu yra reikalas.

„Dar ir nufotografuoju, jeigu kas 
patinka“, – juokiasi moteris, rody-
dama savo telefoną, ir priduria: „Bet 
Vinco dar mandresnis, nes mažesnis“. 

Sudarinėja... žodyną
Besikalbant paaiškėja, kad Ona 

turi ypatingą pomėgį ir atsineša 
jos pačios pildomą „Pandėlietišką 
žodyną“. Abėcėlės tvarka sužymė-
tame sąsiuvinyje moteris rašo pan-
dėlietiškus žodžius ir juos paaiški-
nančias reikšmes. Ji apgailestauja, 
kad nėra rokiškėnų žodyno, todėl ji 
vartanti dukters padovanotas „Ku-
piškėnų tarmės“ knygas, kurių tu-
rinti pora. 

„Trūksta dviejų šio leidinio 
tomų, ieškau kur įsigyti ar kas ga-
lėtų padovanoti likusius du, nes 
man rūpi ne tik kaimo likimas, bet 
ir mūsų kalbos – kupiškėnų tarmės, 
pandėliečių pratarmės išsaugoji-
mas“, – sakė O. Bagužienė. 

jų telefonų nebuvo, pasiskambinti ne-
galėjo. Ką darysi, laukdavau“, – sakė 
moteris. 

Sodybą apeina patys
Pusantro hektaro sodybos teritoriją 

aš – kitur, abu turėjome ir kavalierių, 
ir panelių, bet galų gale vis tiek susiė-
jome“, – šypsosi O. Bagužienė.

„Reikia kalbėtis“
55-erius metus kartu gyvenanti 

pora susilaukė dukters, dviejų anū-
kų ir džiaugiasi, kol kas vienintele 
pronanūke. Dukra – Vilniuje, anūkė 
gyvena Švedijoje, o anūkas liko Lie-
tuvoje.

Į klausimą, kaip pavyko tiek daug 
metų pragyventi santuokoje, vyras su 
šypsena atsakė Arūno Valinsko žo-
džiais: „Tvirta šeima ta, kuri yra ant 
skyrybų slenksčio“. 

„O jeigu rimtai, reikia kalbėtis“, – 
įsitikinęs V. Bagužis.

 
Svajojo sugrįžti
Vincas buvo pirmagimis šeimoje, 

užauginusioje tris vaikus. Ona augo 

O. Bagužienė rodo šeimos nuotraukas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.) V. Bagužis saugo tarnybinę uniformą.

Ona ir Vincas susituokė prieš 55 
metus.

O. Bagužienė ieško dar dviejų šio 
žodyno tomų.

Moteris sudarinėja pandėlietiškos 
tarmės žodynėlį.

Pora įsitikinusi, kad tvirtos santuokos pagrindas – pasitikėjimas ir kalbėjimasis. Šiame kambaryje kažkada buvo mokyklos klasė.
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NUOMONĖ: Tauta švenčia 
savo Nepriklausomybės dieną

Nuo tautai labai reikšmingos 
dienos jau praėjo 105 metai, 
laiko tėkmėje tai – gal ne toks 
ilgas laikotarpis. Tačiau gyveni-
me per tiek metų pasikeitė jau 
kelios žmonių kartos. Šiandien 
Lietuvoje berasime tik vieną 
kitą, švenčiantį tokį garbingą 
savo gyvenimo jubiliejų, kokį 
švenčia mūsų šalis. 

Aš per savo gyvenimą neturė-
jau progos pasveikinti nors vieną 
giminę ar pažįstamą su tokiu gim-
tadieniu.

Jaučiuosi laimingas, kad gi-
miau tokiu laiku, kai mano brangi 
Tėvynė, turėjo tik 19 laisvės metų 
ir atrodė tokia graži, laiminga lyg 
pilnametystės sulaukusi mergina. 
O dabar Tau jau virš 100 metų, bet 
neatrodai senutė, tik vėl daugiau 
kaip prieš tris dešimtmečius iš 
naujo atgimusi šalis. Džiaugiuo-
si, kad Dievas man leido kartu su 
Tavimi tiek metų išgyventi, būti 
nors maža dalele visos tautos, 
matyti ir pajusti visus Tavo per tą 
laiką patirtis sunkumus, kančias 
ir džiaugsmus, kad Tu išlikai ne-
palūžusi, vėl esi nepriklausoma ir 
laisva, o mes galime linksmai ir 
nuotaikingai švęsti šią dieną. Visa  
tai reiškia, kad tauta išliko gyva, 
meilė Tėvynei tebepulsuoja mūsų 
širdyse.

Šventės iškilmės suteikia daug 
džiaugsmo, bet ne tokio, koks 
buvo daugiau kaip prieš 30 metų, 
kai sukibę rankomis Baltijos ke-
lyje garsiai skandavome „Lietuva 
laisva“ tarsi skelbdami pasauliui, 
kad mes labai ištroškę tos laisvės, 
tik ne tokios kokia jį pasidarė da-
bar.

Prabėgę trys dešimtmečiai la-
bai pakeitė mūsų gyvenimo būdą, 
išaugo nauja žmonių karta, nepa-
tyrusi jokių sunkumų ir žinanti tik 
savo teisės, o pozicijas dažniau-
siai „padovanoja“ kitiems.

Manau, jog šventiniai renginiai 
paliks tik malonų, geros nuotaikos 
jausmą, kad nors trumpam pra-
nyks niūrūs ir be nuotaikos veidai, 
pyktis, neapykanta ir nepasitenki-
nimas vienas kitu. Juk tuos „dei-
mančiukus“ mes ne per vienerius 
metus subūrėme. Per visus atkur-
tos Nepriklausomybės metus val-
džia su tauta, dažniausiai paben-
drauja tik įvairiomis progomis ir 
vėl išsiskiria – valdžia spręsti tau-
tai ne visada priimtinų ir palankių 
klausimų, o tauta kasdien murk-
dosi savo bėdose ir rūpesčiuose. 
Kokie buvo daugelis valdžios 
sprendimų ir didieji „laimėjimai“ 
daugelis žinome ar prisimename. 

Koks daugiau kaip per šimtme-
tį nueitas tautos kelias vyresnioji 
žmonių karta gerai prisimena. 
1918 metais paskelbta Nepriklau-
somybė išgyveno tik nepilnus 23 
metus, vėliau jos neteko pusei 
amžiaus – 50 metų. Tai buvo patys 

sunkiausi tautos išgyvenimo me-
tai. Pradžioje Tave, mūsų Tėvyne, 
beveik ketverius metus mindžiojo 
ir trypė gestapininkai iš vakarų, 
o vėliau juos pakeitė Stalino pa-
siųsti sadistai penkiakampėmis 
žvaigždėmis kepurėse iš rytų ša-
lies. Ir skriaudė jie Tave 45 metus, 
todėl Tavo, brangi Tėvyne, visi 
jaunystės ir brandaus amžiaus me-
tai paženklinti didelėmis kančio-
mis, trėmimais, kovomis ir žūties 
už laisvę pačių patriotiškiausių ir 
šviesiausio proto tautiečių.

Bet tauta visa tą laikotarpį iš-
kentėjo, gyvenimo viltimi, kad 
visada taip nebus, jautė, kad ji 
gali gyventi savarankiškai... Ji 
sugebėjo išsaugoti meilę Tėvy-
nei, savo gimtajai kalbai ir laisvės 
siekį. O tos laisvės ji buvo taip 
ištroškusi, lyg vienišas keleivis 
keleto vandens gurkšnių Sacharos 
dykumoje. Ir tos laisvės troškimas 
išsipildė su Nepriklausomybės 
paskelbimu.

Bet greitai laikas parodė, kad 
atkurtoje Nepriklausomybėje mes 
nelabai sugebame savarankiškai 
gyventi. Galbūt galėjome kieno 
nors paprašyti, kad mus pamo-
kytų kaip gyventi ir valdyti šalį, 
pavyzdžiui, Danija ar kitos Euro-
pos šalis, kurios per porą ar tris 
dešimtmečius po karo savo tapo 
klestinčiomis valstybėmis.

Jeigu niekas nesikeis, kaip yra 
dabar, ilgai nereiks laukti, kai pa-
laipsniui pradės nykti mūsų kal-
ba, kultūra, papročiai, tradicijos. 
Juk vien per pastarąjį dešimtmetį 
labai išryškėjo tautos susiskal-
dymas, vieni kitų niekinimas ir 
menkinimas, šmeižimas, pasity-
čiojimas. Ir dažnai tai daroma su 
malonumu.

Labai išryškėjo socialinė at-
skirtis: vieni skursta, kiti turtais 
aptekę, nemažai milijonierių, o 
vienas kitas ir milijardieriumi 

tapo. Apie korupciją, kyšininkavi-
mą, kontrabandą, kitus nusikalti-
mus, atsakomybės nebuvimą, ats-
kirus veikėjų ar nusikaltėlių dažną 
išteisinimą net kalbėti nesinori. 
Dideli pinigai viską padaro.

Dar vienas opus klausimas – 
kokie mūsų santykiai su kaimy-
ninėmis valstybėmis? Žiūrint iš 
dabartinių pozicijų – įvairiapu-
siai: su vienomis glėbesčiuoja-
mės, prieš kitomis ginkluojamės. 
Ne tik mes, bet ir daugelis iš bu-
vusių karų nepasimokė. Visi nori 
būti galingesniais vieni už kitus, 
grasina karu ir nesistengia iškilu-
sių problemų spręsti derybų keliu. 
Negi daugelio šalių vadovai nepa-
simokė iš buvusių karų pasekmių. 
Ir nereikėtų labai džiaugtis, kad 
mus nuo rytų agresijos be aukų 
apgins galingi tankai ir moderni 
ginkluotė. To tikrai nebus. Reikia 
ieškoti būdų, kad agresijos ar karo 
išvis nebūtų. Bet daugelis mūsų 
nenori ir nebando to daryti. Negi 
jiems negaila savo eilinių piliečių 
– karių, kurie eina paaukoti gyvy-
bes.

Neabejoju, kad šiais laikais 
visokių problemų ir įvykių bus 
begalybės. Toks tapo gyvenimas 
visame pasaulyje. O kaip šios pro-
blemos bus sprendžiamos, labai 
priklausys, kas valdys kiekvieną 
šalį. Čia vien tik tuščio ir aklo 
politinio patriotiškumo neužteks, 
todėl reikia tikėtis, kad ir mūsų 
Tėvynėje jau atėjo laikas turėti to-
kius politikus, kurie pasakytų: jūs 
patikėjote mumis. O mes prisie-
kiame šventai tarnauti jums. Kol 
visi sukursime gerovės valstybę. 
Manau, kad tokių tautiečių šį tiks-
lą pasiekti tikrai užteks. Svarbu 
tik, kad jie neatsisakytų šventai 
tarnauti. 

Su Vasario 16-ąja!
Alfonsas Keraitis

A. Keraitis turi savo nuomonę apie Vasario 16 d.  („Rokiškio Sirenos“  nuotr.)

VASARIO 16-oji – VALSTYBĖS 
ATKŪRIMO DIENA

RENGINIAI ROKIŠKIO MIESTE
11.00 val. Šv. Mišios už valstybę ir jos žmones Rokiškio Šv. apaštalo 

evangelisto Mato bažnyčioje  
12.00 val. Vėliavos pakėlimo ceremonija prie Nepriklausomybės pa-

minklo Rokiškyje 
12.15 val. Lietuvos savanorių karių atminimo pagerbimas Rokiškio 

senosiose kapinėse
Nuo 15.00 val. Rokiškio jaunimo centro Dailės mokyklos mokinių 

darbų paroda Rokiškio kultūros centro II a. fojė prie Didžiosios salės
16.00 val. Mero padėkų vakaras ir Rokiškio krašto Jaunųjų talentų 

koncertas Rokiškio kultūros centro Didžiojoje salėje

RENGINIAI ROKIŠKIO RAJONE
Vasario 15d. 16.30 val. Ingos Garškaitės Daščiorienės ir Sintijos Vaičiu-

lytės darbų parodos atidarymas 17.00 val. Koncertas SU MEILE LIETUVAI 
Obelių bendruomenės centro patalpose „Žaliojoje“

18.00 val. Suvainiškio moterų klubo „Sanpaulija“ šventė BENDRYSTĖ 
ŠIRDĮ ŠILDO! Suvainiškio kaimo bendruomenės namuose

Vasario 16 d. 10.00 val. AUTOŽYGIS Kriaunos- Asarė-Červonka-Obe-
liai-Kriaunos Išvykimas  nuo Kriaunų muziejaus

11.00 val. Iškilmingas vėliavos pakėlimas ir Alfonso Smetonos šaulių 
5-osios rinktinės Juodupės 504 kuopos priesaika Juodupės miestelio aikštėje

11.00 val. Lietuvos nepriklausomybės akto signataro, Ministro Pirmi-
ninko, kunigo Vlado Mirono pagerbimas Kuodiškiuose (Pandėlio seniū-
nijoje) prie paminklinio akmens 

11.15 val. Spektaklis NULAUŽYTŲ ŠAKŲ GIESMĖS Kupiškio kultūros 
centro Skapiškio padalinio teatras „Stebulė“ (režisierė Vita Vadoklytė) Juodu-
pės bendruomenės salėje 

12.00 val. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 
16 d. deklaracijos signataro Vytauto Gužo-Kardo pagerbimas Kazliškyje 
prie paminklinio akmens 

12.00 val. Popietė PRISIMENANT 1918 M. VASARIO 16-OSIOS AKTO 
SIGNATARUS Panemunio bibliotekoje 

12.30 val. Rokiškio jaunimo centro žaidimas apie Lietuvą TAIP ir NE  Juo-
dupės bendruomenės salėje

13.00 val. Poetinė kompozicija AR DAUG ŽMOGUI REIKIA? Birštono 
vienkiemio teatras Bajorų kultūros salėje 

13.00 val. Pėsčiųjų žygis, aplankant Laisvės kovotojų kapus Ragelių kapi-
nėse Žygio pradžia nuo Laibgalių lauko estrados

13.00 val. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Aukštakalnių 
kaimo bendruomenės namuose

13.00 val. Šv. Mišios už valstybę ir jos žmones Pandėlio Švč. mergelės 
Marijos vardo bažnyčioje

13.30 val. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 
16 d. deklaracijos signataro Leono Grigonio-Užpalio pagerbimas Sėlynė-
je prie paminklinio akmens 

14.00 val. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Panemunėlio 
UDC  salėje 

14.00 val. Spektaklis NULAUŽYTŲ ŠAKŲ GIESMĖS Kupiškio kul-
tūros centro Skapiškio padalinio teatras „Stebulė" (režisierė Vita Vadoklytė) 
Pandėlio UDC kultūrinės veiklos skyriaus salėje 

15.00 val. Šventinis koncertas DAINUOJU LIETUVAI Folkloro ansam-
blis „Gastauta“ Žiobiškio kultūros salėje 

16.00 val. TAUTINIŲ ORNAMENTŲ MOZAIKA Kūrybinės dirbtuvės 
su svečiais iš Užpalių kultūros centro. Laibgalių kultūros salėje
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Į jaunimo veiklas pasinėrusi 17-metė Agnė: 
„Bandome būti lyderiais, o ne vadovais“

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Rokiškio J. Tumo-Vaižgan-
to gimnazijos „Romuvos" pa-
dalinio 11 klasėje besimokanti 
Agnė Baradulina į Jaunųjų 
lyderių klubo veiklą įsitraukė 
prieš trejus metus. „Kai atė-
jau, buvau maža pelytė, per tą 
laiką daug išmokau – kitų no-
ras tobulėti, verčia pasitemp-
ti“, – sako rokiškietė. 

Su Agne, kuri dabar yra Ro-
kiškio jaunimo organizacijų są-
jungos „Apvalus stalas“ ir Jau-
nųjų lyderių klubo valdybos narė 
kalbėjomės apie tai, kokie jie – 
lyderiai be kaklaraiščių.

– Iki Vasario 16 dienos 
„Apvalus stalas“ vykdo akci-
ją – kiekvieną dieną dalinasi 
įvairių žmonių mintimis apie 
tai, kas yra pilietiškumas ir ar 
svarbu būti pilietiškam šiomis 
dienomis. O kas  jums patiems 
yra pilietiškumas?

– Dažniausiai žmonės sako, 
reikia Lietuvą labai mylėti, švęsti 
šventes. Taip, reikia, bet man pi-
lietiškumas prasideda nuo labai 
mažų dalykų – pristumti kėdę, 
kai pavalgai valgykloje, nusineš-
ti lėkštes ir tvarkingai padėti. Su 
„Apvalaus stalo“  jaunimu orga-
nizuojame renginius, kad patys 
tobulėtume ir kitiems galėtume 
suteikti galimybę įsitraukti į 
įvairias veiklas. Gal pilietišku-
mas susideda ir iš to, kad kaž-
ką galiu duoti kitiems. Neseniai 
su Zarasų jaunimu diskutavome 

apie pilietiškumą. Mums pilie-
tiškumas nėra tik teorinė sąvoka, 
nereikia laukti jokių progų, kas-
dien galima daryti kitiems gera.

– Kiek narių vienija klubas, 
kaip ugdomi lyderiai?

– Jaunųjų lyderių klubo vei-
kloje dalyvauja apie 40 narių. 
Vyksta įvairūs mokymai, orga-
nizuojame renginius. Labiausiai 
koncentruojamės į save, savęs 
pažinimą.

Ne visiems tinka lyderio po-
zicija. Lyderis yra žmogus, ku-
ris veda komandą, bet tuo pačiu 
atkreipia dėmesį į emociją, jaus-
mus. Vadovas ir lyderis yra du 
skirtingi dalykai. Lyderis komu-
nikuoja su savo komanda, mes 
bandome būti lyderiais, o ne va-
dovais.

– Kokiose srityse norite tapti 

lyderiais?
– Tai priklauso nuo kiekvie-

no žmogaus. Yra aktyvus ir ne-
aktyvus jaunimas, jų prioritetai 
skiriasi. Mano prioritetas – suor-
ganizuoti tai, kas būtų reikalinga 
ne tik man, bet ir kitiems. Tai, ką 
išmokstu  pritaikau gyvenime ir 
ką ateityje rinksiuosi studijas, 
tos kompetencijos pravers.

– Kas patraukė į šį klubą, 
kodėl panorai užsiimti visuo-
menine veikla?

– Iš pradžių aš irgi buvau tas 
neaktyvus jaunimas, kuris tie-
siog eina į mokyklą ir daugiau 
niekuo neužsiima. Bet sudaly-
vavusi vienuose mokymuose, 
pamačiau, kaip vyksta tie daly-
kai. Tai labai skyrėsi, kaip mo-
komasi mokykloje ir neformalių 
veiklų metu. Užsiėmimų metu 
buvo įdomu, pastebėjau, kad ga-
liu kažką pasiekti. Neformalioje 
jaunimo grupėje tu gali klysti, už 
klaidas tau paplos, o mokykloje 
atvirkščiai – jeigu gausi blogą 
pažymį,  nieko nepakeisi. Lyde-
rių klube gali taisyti klaidas tiek 
kartų, tiek nori, kol padarysi ge-
riausiai, nes klaida – tai dar vie-
na galimybė.

– Pastaruoju metu daug kal-
bama apie toleranciją, kaip pa-
sitikrinti kasdienėse situacijo-
se, ar esi tolerantiškas? Kokio 
elgesio netoleruotum?

– Tai supratimas, kitų žmonių 
nuomonės, išvaizdos priėmimas, 
neniekinimas. Kiekvienas žmo-
gus yra laisvas elgtis kaip nori, 

svarbu, kad savo laisve nepažeis-
tų kito žmogaus laisvės.  

Netoleruočiau, jeigu žmogus 
negerbtų kito nuomonės, pašai-
piai atsilieptų apie išvaizdą, ba-
dytų pirštais, kaip kitas apsiren-
gęs.

Tolerancija labai svarbu tiems 
žmonėms, kurie atvyksta iš karo 
Ukrainoje, kur vyksta baisiau-
si žiaurumai. Turėtume priimti 
žmones šiltai, kad jie jaustųsi 
saugūs. Jie neteko namų, kodėl 
negalime jų suteikti čia?

Tolerancijos tema  mes disku-
tuojame klube, vykdėme akcijas 
Tolerancijos dienai paminėti, 
praėjusiais metais gatvėje žmo-
nėms dalinome gražius laiške-
lius.

– Ar esate pateikę siūlymų 
valdžios atstovams, ką norėtu-
mėte pakeisti?

– Dabar statomas SKATE par-
kas, prieš statant mes pasakėme, 
ko norime, prašėme, kad atkreip-
tų dėmesį į mūsų pasiūlymus, ne 
tik pastatytų parką, kuriuo pas-
kui jaunimas nesinaudotų.

– Jaunųjų lyderių klubas – 
skamba gana rimtai, atrodo, 
kad ten susirinkę moksliukai, 
kurie kalba argumentuotai, 
diskutuoja labai rimtomis te-
momis ir pan., ir jeigu ateis 
nelabai gabus 17-metis, gal 
neturės, ką čia veikti. Kaip iš 
tikrųjų?

– Nesame rimti ir baisūs. Aš 
pati atėjau maža pelytė į lyderių 
klubą, bet priėmė labai jaukiai, 

čia puiki atmosfera. Kitų noras 
tobulėti verčia pasitempti. Per tą 
laiką, kol esu klube, išaugau, nes 
irgi buvau iš tų, kurie negalėtų 
pasakyti nei vieno žodelio viešai.

Viešojo kalbėjimo baimė 
gal viena stipriausių visiems 
žmonėms, dabar viešai kalbėti 
dar bijočiau,  bet tikrai ne tiek, 
kaip anksčiau. Mes ugdome ne 
tik lyderio savybes, tai ir savęs 
pažinimas, komandinis darbas, 
konfliktų sprendimai, finansinis 
raštingumas, viešojo kalbėjimo 
mokymai, kibernetinis saugu-
mas. Norėčiau išmokti išsiskirti, 
padaryti kažką kitokio, mokėti 
išreikšti savo nuomonę, nors kar-
tais ji gali atrodytų ne tokia, kaip 
visų. Mes klube kurdami idėjas 
irgi žiūrime plačiau, nesistengia-
me daryti taip, kaip reikia.

Ne visi nariai yra aktyvūs, 
tačiau aš nuo pat pradžių norė-
jau mokytis, daugiau sužinoti. 
Organizavau stovyklas, klubo 
gimtadienius, akcijas, nesėdėjau 
vietoje. Negaliu sakyti, kad  sto-
vyklų organizavimas  darbas, tai 
savanorystė. Kiekvieną vasarą 
rengiame nors po vieną stovy-
klą, ten gali patekti 14–20 metų 
jaunimas, bet nebūtinai priklau-
santis „Apvaliam stalui“. Sava-
noriaudama gaunu labai daug 
naudos.

A. Baradulina sako, kad lyderis ir 
vadovas – skirtingi dalykai.

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

„Alchemikai“ – pavadini-
mas, Rokiškio jaunimo tarpe 
linksniuojamas ketvirtus metus. 
Elektroninę muziką Rokiškyje 
populiarinantys jaunuoliai spar-
čiai populiarina Rokiškį elek-
troninės muzikos pasaulyje... O 
šiandien kviečia į dar vieną mu-
zikinę patirtį.

Originalus bilietas
„Rokiškis – ne tik sporto, bet ir 

alternatyviosios kultūros, o ypač – 
muzikos kraštas“, - tikina „Alche-
mikais“ pasivadinę rokiškėnai. 

Šiemet, vasario 17 d., „Alche-
mikai“ kviečia išgyventi dar vie-
ną muzikinę patirtį: „Valentino 
dienos ir Vasario 16-osios proga 
organizuojame muzikinį vakarą, 
kuriame laukiame viešnios iš už-
sienio. Tai renginys, kurio idėja 
– švęsti meilę ir Lietuvą. Tik šį 
kartą į uždarą renginį patekti ne-
bus taip paprasta. Teks atsakyti į 
keletą vertybinių klausimų, kurie 
ir lems ar gausite kvietimą į vaka-
rėlį. Tokiu būdu norime suburti tik 

bendraminčius, naktinės kultūros 
melomanus ir unikalaus skambe-
sio mylėtojus. Labai džiaugiamės, 
kad mus šia proga aplankys ir savo 
vingiuota muzikos selekcija dalin-
sis viešnia iš Jungtinės Karalystės 
- Katie Wilkinson (Birds). Katie 
muzika buvo leidžiama tokiose 
muzikos įrašų kompanijose kaip: 
Höga Nord, Ombra International, 
NEIN, Freeride Millennium, Hard 
Fist ir Samo Records. Galiausiai, ji 
įsteigė savo eklektišku skambesiu 
paremtą muzikos įrašų kompani-
ją „Feed The Void“. Melomanų 

vertinama ir šokėjų mylima Katie 
atvyksta į Rokiškį ir tikrai paliks 
žymų pėdsaką mūsų rajono „elek-
tronikos“ vadovėliuose.“

Paklausti, ar būtent dėl šios 
viešnios iki tol „laisvas“ patekimas 
į jų renginius šį kartą pareikalaus 
pastangų, „Alchemikai“ šypteli – 
tai viena iš priežasčių. „Ši renginių 
serija bus kiek kitokia: čia skam-
bės aukštesnio kalibro, negirdėta 
muzika, todėl reikalinga tikslinė 
auditorija. Skambės elektroninės 
muzikos subkultūros atstovų muzi-
ka, sunkesnė muzika, nišinė, todėl 

ir ne visai publikai tinkanti“, - pri-
sipažino organizatoriai.

Duoklė Rokiškiui
„Nuostabu tai, jog Rokiškio 

vardas ryškėja sparčiai augančios 
elektroninės muzikos kultūros 
kontekste. Visad malonu sulauk-
ti naujų žmonių, o ypač tų, kurie 
neskaičiuodami kilometrų koope-
ruojasi su draugais ir atvyksta pas 
mus į svečius. Juokaujame, kad ne 
mes į Pasaulį, o Pasaulis pas mus. 
Daugelis svečių Rokiškyje vie-
šės pirmą kartą, tad dalis jų žada 
po renginio likti ir praleisti likusį 
savaitgalį čia ir pažinti jiems dar 
neatrastą kraštą. Negalime paneig-
ti, mūsų renginys teikia pridėtinę 
vertę ne tik mums, melomanams, 
bet ir visam mūsų miestui. Rokiš-
kis sėkmingai skleidžiasi ir tampa 
dar spalvingesniu miestu, kuriame 
gera ne tik gyventi, bet ir kurti. 
Akivaizdu – muzika vienija“, - 
džiaugėsi „Alchemikai“.

Anot jų, suorganizuoti renginį 
reikia ne tik idėjos ir ryžto. Taip 
pat svarbu palaikymas ir aplin-
kinių tikėjimas: „Esame be galo 

„Alchemikai“ Rokiškiui dovanos dar vieną patirtį
dėkingi absoliučiai visiems, kurie 
eina išvien ir mus palaiko, tiki bei 
vertina. Būtent šis renginys būtų 
neįsivaizduojamas be „šviežiai“ 
užsimezgusios draugystės su „Di-
gital Tsunami“ šeimos nariu Dei-
vidu Digimu. Žinoma, be Rokiškio 
bendruomenės: Rokiškio turizmo 
ir verslo informacijos centro ko-
lektyvo, pub‘o „Karieta“ ir restora-
no „Pupelė“, svečių namų „Evere-
na“. Dėkingi esame AB „Rokiškio 
komunalininkas“ už švarą ir rajono 
savivaldybei, kad leidžia organi-
zuoti ir kurti... o renginio technine 
dalimi rūpinasi mūsų draugai „In-
digo Sound Systems“.
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Vasario 16-ąją – Mero padėkų vakaras 
Vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos 
įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, 
apdova noju savivaldybės mero 
padėkos raštu vasario 16-osios 
– Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos proga:

Violetą Aleknienę – istori-
kę-visuomenininkę, už Panemu-
nėlio vardo garsinimą Mažosios 
Lietuvos kultūros sostinės metu 
ir nenuilstamą energiją ieškant 
istorinių asmenybių, kilusių iš 
Panemunėlio krašto;

asociaciją ,,Pandėlio miesto 
bendruomenė“ (pirmininkas – 
Vladimiras Tokarevas), už įgy-
vendinamas idėjas kuriant pa-
trauklią aplinką, Pandėlio miesto 
ir krašto garsinimą;

bendruomenę ,,Eketė Rokiš-
kyje“, už Rokiškio rajono gyven-
tojų fizinio aktyvumo skatinimą, 
sveikos gyvensenos propagavimą 
ir Rokiškio vardą garsinančias pi-
lietines iniciatyvas;

Stanislavą Čerškutę – Salų 
Šv. Kryžiaus bažnyčios prižiūrė-
toją, varpininkę, už nenuilstamą 
pasišventimą prižiūrint ir tvar-
kant Salų Šv. Kryžiaus bažnyčią 
ir jos aplinką, už malonų bendra-
vimą, geranorišką pagalbą bei 
savanorystės svarbos suvokimą 
priimant Salų ir viso Rokiškio ra-
jono svečius;

Jūratę Čypienę – Laisvės 
kovų įamžinimo komisijos pirmi-
ninkę, už mūsų krašto laisvės ko-
votojų atminimo įamžinimą, isto-
rinių patriotinių siekių sklaidą, už 
gebėjimą komunikuoti ir jautriai 
atliepti pokario laikmečio kartos 
lūkesčius, skleidžiant istorinę 
patirtį, auklėjant jaunąją kartą 
patriotizmo dvasia, už ilgametį, 
nuoširdų Laisvės kovų įamžini-
mo komisijos pirmininkės darbą;

Neringą Danienę – Rokiškio 
kultūros centro režisierę, kultūros 
veiklos koordinatorę-organizato-
rę, už kultūrinę veiklą, įgyvendi-
nant unikalius kultūros projektus;

Birutę Dapkienę – Rokiškio 
tautodailininkų asociacijos vado-
vę, už meilę darbui ir žmonėms, 
aktyvią visuomeninę veiklą, Salų 
dvaro įveiklinimą ir Kamajų 
krašto garsinimą;

Violėtą Deksnienę – Rokiškio 
lopšelio-darželio ,,Varpelis“ di-
rektoriaus pavaduotoją ugdymui, 
už aktyvią ,,Erasmus“ projektinę 
veiklą, gerosios patirties sklaidą 
bei Rokiškio krašto garsinimą už-
sienyje;

Dalią ir Eugenijų Deksnius – 
Rokiškio kultūros centro folkloro 
ansamblio ,,Saulala“ vadovus, 
už ilgametį ir kūrybišką darbą su 
folkloro ansambliu ,,Saulala“ bei 
etninės kultūros puoselėjimą, tra-
dicijų perdavimą jaunajai kartai;

Alę ir Kęstutį Deksnius – ser-
tifikuotų tautinio paveldo pro-
duktų tradicinius amatininkus, 
senojo vilnos, milo vėlimo amato 
puoselėtojus, už nuoširdų tauti-
nio paveldo ir tradicinių amatų 
puoselėjimą, aktyvią kūrybinę ir 
visuomeninę veiklą bei Rokiškio 

vardo garsinimą Lietuvoje ir pa-
saulyje;

Birutę ir Alfredą Dzikavičius 
– Laibgalių bendruomenės na-
rius, už dalyvavimą, bendradar-
biavimą ir prasmingą visuomeni-
nę veiklą Laibgalių kaimui;

Eglę Glemžienę – Rokiškio 
rajono Pandėlio gimnazijos, do-
rinio ugdymo, neformalaus ug-
dymo mokytoją, už iniciatyvaus, 
aktyvaus, krikščioniškąsias ver-
tybes puoselėjančio jaunimo ug-
dymą;

Dalią Janulienę – Rokiškio 
kaimiškosios seniūnijos seniūnę, 
už svarų indėlį kuriant patrau-
kią aplinką kaimo gyventojams, 
iniciatyvas plėtojant kultūrinį ir 
sportinį gyvenimą Rokiškio ra-
jone;

Laimutę ir Raimundas Juo-
delius – Laibgalių kaimo ben-
druomenės narius, už savanorystę 
ir prasmingą visuomeninę veiklą;

Vitalijų Jušką – VšĮ Rokiš-
kio pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro Pandėlio ambu-
latorijos vaikų ligų gydytoją, už 
nuoširdų rūpinimąsi mažaisiais 
rajono gyventojais, ilgametį, at-
sakingą gydytojo darbą, gilų savo 
kilnios profesijos suvokimą, Pan-
dėlio ambulatorijos kolektyvo 
vienijimą;

Nijolę Kanapeckienę – Laib-
galių kaimo bendruomenės narę, 
už kūrybiškas iniciatyvas ir pras-
mingą visuomeninę veiklą;

Albertą Kasperavičių – Pan-
dėlio Švč. M. Marijos vardo para-
pijos kleboną, už aktyvias veiklas 
Pandėlio Švč. M. Marijos vardo 
ir Panemunio Švč. Trejybės para-
pijose, nuolatinį rūpinimąsi para-
pijiečių gerove, dvasinio gyveni-
mo teikiamomis vertybėmis;

Daivą Kaupelienę – VšĮ Ro-
kiškio rajono ligoninė slaugytojų 
padėjėją, už pareigingumą, darbš-
tumą, atsakingą ir profesionalų 
požiūrį į slaugos procesą, nuo-
širdų bendravimą su pacientais ir 
bendradarbiais;

Vidą Kemeklienę – VšĮ Ro-
kiškio rajono ligoninės vyres-
niąją slaugytoją, už ilgametį, 
kvalifikuotą darbą, pareigingumą 
ir iniciatyvumą, naujų slaugos 
metodų įsisavinimą ir taikymą, 
studentų, būsimų slaugos speci-
alistų, mentorystę, nuoširdų ben-
dravimą su pacientais, jų artimai-
siais bei kolegomis; 

Gitą Kolosovienę – Obelių 
gimnazijos pradinių klasių moky-
toją, už tautodailės puoselėjimą ir 
Obelių garsinimą savo darbais;

Tomą Mačį – ,,Hexsol“ indi-
vidualios įmonės savininką, už 
nuoširdų darbą ir geranorišką pa-
ramą Kavoliškio kaimo bendruo-
menėje;

Genovaitę Matiukienę – tau-
todailininkę, už ilgametę kūry-
binę veiklą įprasminant gimtojo 
krašto kultūrinio gyvenimo isto-
riją

Dainorą Mineikienę – Laib-
galių kaimo bendruomenės narę, 
už kūrybiškas iniciatyvas ir pras-
mingą visuomeninę veiklą;

Alvą ir Rolandą Mikašius – 
Laibgalių kaimo bendruomenės 
narius, už savanorystę, kūrybiš-
kas iniciatyvas ir prasmingą vi-
suomeninę veiklą;

Rūtą Mikšienę – VšĮ Rokiškio 
rajono ligoninės bendrosios prak-
tikos slaugytoją, už nepriekaiš-
tingą darbą, pareigingumą, ini-
ciatyvumą, pažangių medicinos 
procedūrų įsisavinimą ir taikymą 
praktikoje, profesionalų ir nuo-
širdų bendravimą su kolegomis 
bei pacientais;

Iną Nagelę – Rokiškio rajo-
no kūno kultūros ir sporto centro 
lengvosios atletikos trenerę, už 
ilgametį nepriekaištingą ir atsa-
kingą sporto trenerės darbą, aukš-
tus auklėtinių sportinius pasieki-
mus ir Rokiškio krašto garsinimą 
Lietuvoje ir Europoje;

Danguolę Peciukonytę – 
Obelių socialinių paslaugų namų 
socialinio darbo organizatorę, 
už ilgametį, sąžiningai atlieka-
mą atsakingą profesionalų dar-
bą, pasišventimą savo profesijai, 
nuoširdų požiūrį į gyventojų pro-
blemas ir rūpinimąsi gyventojų 
socialine gerove;

Irmą Pipikienę – VšĮ Ro-
kiškio rajono ligoninės gydyto-
ją gastroenterologę, vidaus ligų 
gydytoją, už ilgametį, neprie-
kaištingą darbą, pareigingumą, 
iniciatyvumą, darbštumą, studen-
tų, būsimų gydytojų mentorystę, 
naujų diagnostikos ir gydymo 
metodų diegimą, aktyvų dalyva-
vimą įstaigos veikloje, nuoširdų 
bendradarbiavimą su pacientais, 
jų artimaisiais ir kolegomis bei 
svarbų indėlį į Rokiškio rajono 
ligoninės sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės gerinimą;

Gražiną Pitrėnienę – senjorę, 
už idėjas ir jų įgyvendinimą An-
tanašės kaimo kultūriniame gyve-
nime, už poetiško žodžio kūrybą, 
aukštaičių tarmės saugojimą ir 
puoselėjimą bei menišką žvilgsnį 
į fotografiją;

Jolitą ir Remigijų Pretkus – 
Laibgalių kaimo bendruomenės 
narius, už savanorystę, kūrybiš-
kas iniciatyvas ir prasmingą vi-
suomeninę veiklą;

Virginijų Pupelį – Obelių 
miesto bendruomenės pirminin-
ką, už aktyvią visuomeninę, kul-
tūrinę, socialinę veiklą, iniciaty-
vų, nuoširdų, neatlygintiną darbą, 
puoselėjant Obelių kraštovaizdį 
bei miesto viešąsias erdves, už 
neįkainojamą indėlį Obelių ben-
druomenei ir Obelių miestui;

Ireną Saikalienę – VšĮ Ro-
kiškio pirminės asmens sveika-
tos priežiūros centro Obelių am-
bulatorijos šeimos gydytoją, už 
ilgametį, atsakingą darbą gydant 
rajono gyventojus, nenuilstamą 
rūpestį teikiant pagalbą dideliam 
ir mažam pacientui, Obelių am-
bulatorijos kolektyvo vienijimą, 
bendruomeniškumą organizuo-
jant viešosios įstaigos Rokiškio 
pirminės asmens sveikatos prie-
žiūros centro veiklą;

Danguolę ir Vilių Seržentus 
– senjorus, už meilę savo kraš-

tui, pagarbą žmogui, tradicijų ir 
kultūrinių vertybių puoselėjimą, 
aktyvų muzikavimą;

Zitą Skvarnavičienę – Obelių 
miesto ir priemiesčio seniūnaitę, 
už ilgametę vienišų senolių prie-
žiūrą ir rūpinimąsi jais;

Svajūną Šaknį – kultūrizmo 
ir lengvojo kultūrizmo sportinin-
ką, už Lietuvos ir Rokiškio vardo 
garsinimą, aukštus kultūrizmo 
sporto šakos pasiekimus;

Jūratę Šinkūnienę – Rokiškio 
rajono savivaldybės administra-
cijos Obelių seniūnijos seniūnę, 
už pareigingumą ir principingą 
požiūrį į seniūnijos vidaus admi-
nistravimo funkcijas, atsakingą 
veiklą telkiant Obelių seniūnijos 
seniūnaitijas ir bendruomenes;

Vaidą Trumpickaitę – Rokiš-
kio jaunimo organizacijų sąjun-
gos ,,Apvalus stalas“ valdybos 
narę, už iniciatyvumą, aktyvią 
jaunimo veiklą, savanorystės ir 
jaunimo politikos įgyvendinimą 
Rokiškio rajone;

Bernadetą Tubelienę – Ro-
kiškio Senamiesčio progimna-
zijos direktoriaus pavaduotoją 
ugdymui, už pareigingumą, pro-
fesionalumą, atsakingumą, no-
vatoriškas idėjas, reikšmingas 
iniciatyvas, svarbų indėlį įgyven-
dinant projektus, nuoširdų ir atsa-
kingą progimnazijos bendruome-
nės telkimą;

Dalią Valskienę – Rokiškio r. 
savivaldybės švietimo centro me-
todininkę, už aktyvų dalyvavimą 
rengiant ir įgyvendinant tarptau-
tinius projektus, tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo skatinimą bei 
Rokiškio vardo garsinimą Lietu-
voje ir Europos šalyse;

Jadvygą Verbiejienę – Laib-
galių bendruomenės narę, už kū-
rybiškas iniciatyvas ir prasmingą 
visuomeninę veiklą;

Zitą Verbickienę – VšĮ Ro-
kiškio pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro Jūžintų bendro-
sios praktikos gydytojo kabine-
to bendruomenės slaugytoją, už 
ilgametį, atsakingą slaugytojos 
pareigų vykdymą, nuoširdų atsi-
davimą pacientui neskaičiuojant 
darbo valandų, rūpinimąsi rajono 
žmonių sveikata;

Vytautą Zizą – ūkininką, Lašų 
kaimo bendruomenės narį, už ak-
tyvų dalyvavimą visuomeninėje 
veikloje, nuolatinį kultūrinės vei-
klos rėmimą, dalyvavimą ir pa-
galbą įgyvendinant Lašų kaimo 
bendruomenės projektus;

Valdemarą Zovę – ūkininką, 
už aktyvų ir iniciatyvų savano-
rišką darbą tikinčiųjų bendruo-
menėje, už gebėjimą suburti ir 
įkvėpti žmones bendrai veiklai, 
svarbiems darbams;

Rimą Žėkienę – Rokiškio ra-
jono Pandėlio gimnazijos fizinio 
ugdymo mokytoją, šaulių būrelio 
vadovę, už pilietiško, iniciaty-
vaus ir atsakingo jaunimo ugdy-
mą.

Potvarkis per vieną mėnesį 
gali būti skundžiamas Lietuvos 
administracinių ginčų komisijos 
Panevėžio apygardos skyriui arba 
Regionų apygardos administraci-
niam teismui, skundą (prašymą) 
paduodant bet kuriuose šio teis-
mo rūmuose.

Užs. Nr. 2084
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Norėjo padėti šeimai, 
bet liko be nieko

Kadangi šeimoje trūko pi-
nigų, vyras pradėjo vogti. Is-
torija tuo nesibaigė, o žmogus 
nepralobo, atvirkščiai, sumuš-
ta sugyventinė jį paliko, o už 
vagystes gavo areštą.

Įsibrovė į ūkinį pastatą
Laikotarpiu nuo 2022 metų 

liepos 11 dienos iki liepos 23-os-
ios, apie 12 val., vyriškis E. P., 
atplėšęs medines lentas ir per 
tarpą įsibrovęs į V. L. priklau-
santį ūkinį pastatą, nulaužė dvie-
jų elektros variklių tvirtinimo 
ąseles, vieno el. variklio bėgius, 
sulaužė plastikinę 250 l talpos 
vandens talpyklą, iš patalpos 
pavogė elektrinius variklius nuo 
obliavimo, frezavimo ir medie-
nos pjovimo staklių, metalines 
plokštes, diržą nuo lauko medie-
nos staklių, galąstuvą, du šaldy-
tuvo kompresorius, taip pat „ap-
švarino“ ir nerakintą garažą, iš 
kurio išnešė priekalą, spaustuvą, 
trifazį el. variklį nuo orapūtės.

Taip pat liepos 11-ąją, apie 
18.17 val. iš Rokiškyje esančio 
prekybos centro „Senukai“ A. Š. 
paėmus ir jam įdėjus į kuprinę 
belaidę kolonėlę, praėjo pro ka-
sas nesusimokėjęs.

Rugpjūčio 7 dieną, apie 20 
val., E. P. sugyventinei K. Z. 
kumščiu trenkė į galvą.

Pinigų stygius
Kaltinamasis E. P. per apklau-

są pasakojo, kad šeimoje buvo 
pinigų stygius, todėl nuėjo ap-
žiūrėti pastatų. Rastus daiktus 
nunešė prie miškelio, atvažiavo 
A. Š. su mašina ir nuvežė viską 
priduoti į Obelių metalo supirk-
tuvę, ten gavo apie 70 Eur. Vie-
ną variklį ir priekalą parsivežė 
namo, norėjo sau pasilikti, bet 

perdažė ir įdėjo skelbimą par-
duoti, tačiau nespėjo, nes polici-
ja konfiskavo.

Kai kaltinamasis dirbo staty-
bose, dažnai lankydavosi „Se-
nukų“ parduotuvėje. Tą dieną į 
parduotuvę atėjo su A. Š. Kolo-
nėlę pavogė sau, bet ilgai ja ne-
pasinaudojo, nes toji nukrito ir 
sudužo.

E. P. su sugyventine K. Z. kar-
tu pragyveno 10 metų, gan daž-
nai pykdavosi, todėl vieną kar-
tą sudavė jai, nors visada buvo 
prieš smurtą, ypač prieš moteris. 
Dabar jau su ja išsiskyrė.

Pradėti dirbti
Šių metų sausio mėnesį, ski-

riant bausmę kaltinamajam, 
teismas atsižvelgė į tai, kad E. 
P. padarė vieną tyčinį apysunkį 
nusikaltimą, vieną nesunkų nu-
sikaltimą bei du baudžiamuosius 
nusižengimus. Jis teistas 2017 
m. už vairavimą išgėrus, teistu-
mas neišnykęs, administracinę 
tvarka nebaustas, nedirbantis. 

Atsižvelgiant į tai, kad kal-
tinamasis yra bedarbis, tad už 
nusikaltimus jam skirtina pirmą 
kartą 58 parų arešto bausmė, jis 
atvirai prisipažino savo kaltę ir 
nuoširdžiai gailisi, sutinka pa-
daręs žalą ir nurodo, kad sieks 
ją nukentėjusiesiems atlyginti, 
todėl vykdymas atidėtas 6 mėn. 
laikotarpiui, paskiriant jam in-
tensyvią priežiūrą – kontrolę 
elektroninėmis priemonėmis, 
nuo 22 iki 6 val. būti namuose, 
pradėti dirbti.

Tenkinti ieškinį „Senukų“ 
prekybos centro ir priteisti iš 
E. P. 180 Eur žalos atlyginimo, 
nukentėjusiajam V. L. priteisti 
360 Eur turtinės žalos ir 200 Eur 
neturtinės žalos atlyginimo, pri-
teisti  26,56 Eur proceso išlaidų 
valstybės naudai.

Nuosprendis per 20 dienų nuo 
jo paskelbimo dienos gali būti 
skundžiamas Panevėžio apygar-
dos teismui per Panevėžio apy-
linkės teismo Rokiškio rūmus.

„Rokiškio Sirena“ inf.

Išgertuvių pabaigtuvės: moteris 
areštinėje, vyras gydosi

Vasario 12 d. apie 4 val. Rokiškyje, Kauno g., išgertuvių metu ki-
lus konfliktui, neblaivi (2,36 prom.) moteris (gim. 1972 m.) peiliu 
sužalojo neblaivų (2,13 prom.) vyrą (gim. 1968 m.).
Vyriškis, kuriam medikai suteikė pagalbą, gydomas ambulato-
riškai.
Įtariamoji uždaryta į areštinę.

Darbingas ugniagesių 
savaitgalis: nuo degančio tvarto 

ir duženų valymo

Praėjęs šeštadienis ir sekmadienis buvo darbingas Rokiškio rajono 
ugniagesiams.
Vasario 11 dieną, 09.45 val., gautas pranešimas, kad Alsetos kai-
me, Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, nuvirtęs medis užtverė vieną 
eismo juostą. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiams 
atvykus nurodytu adresu, ant kelio buvo medis, kuris pašalintas 
grandininiu pjūklu.
Tą pačią vasario 11-ąją, 17.17 val., gautas pranešimas, kad Pa-
rokiškės g., Serapiniškio kaime, toje pačioje Rokiškio kaimiškoje 
seniūnijoje, dega tvartas. Gaisro metu išdegė ir buvo nuardyta apie 
3m² sienos.
Vasario 12 dieną, 16.32 val., gautas pranešimas, kad Topolių g., 
Rokiškio mieste, ant kelio po eismo įvykio yra duženų. Atvykusios 
ugniagesių pajėgos atliko žvalgybą, 1 m² plote buvo pabirę stiklo 
duženos. Ugniagesiai duženas pašalino nuo važiuojamosios kelio 
dalies.

Pandėlyje – neblaivus už vairo
Vasario 11 dieną, šeštadienį, 16.53 val. Pandėlyje, Naujoji g., ne-
blaivus (1,74 prom.) vairavo automobilį „Volvo V40“.

Avarija Topolių ir Vydūno 
gatvių sankryžoje

Šeštadienio popietę Topolių ir Vydūno gatvių sankryžoje, 
Rokškyje, susidūrė 3 automobiliai: „Volkswagen Golf“, „Toyota 
Rav 4“ bei „Tesla Model 3“. Žmonės nenukentėjo.



INFORMACIJA12 www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 14 d.

Vasario 24 d. (penktadienį) 10 val. šaukiamas Rokiškio rajono sa-
vivaldybės tarybos posėdis. Posėdis vyks Rokiškio rajono savival-
dybės I a. salėje. Tarybos posėdžio darbotvarkė ir sprendimų pro-
jektai skelbiami interneto svetainėje adresu: http://old.rokiskis.lt/
lt/e-demokratija/posedziai.html

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės admini-
stracija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kambario 
ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių mieste – 1 dviejų kamba-
rių butas; Juodupės miestelyje – 1 dviejų kambarių butas su 
visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro naudojimo 

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

Užs. 2087

Užs. 2078

IŠĖJUSIEJI AMŽINYBĖN
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
STASYS KIRSTUKAS 1936.05.08 – 2023.02.04
Panemunėlio seniūnija
ALVYDA ZDANEVIČIENĖ 1958.11.04 – 2023.02.03
JONAS JURGELIONIS 1950.05.15 – 2023.02.10
Obelių seniūnija
BRONIUS ANTANASLEONAVIČIUS  1935.10.11 – 2023.02.06

Informacija apie rinkimus – 
trumpuoju numeriu 1855 

Pradėjo veikti trumpasis infor-
macijos apie rinkimus numeris 
1855. Ši paslauga kai kuriems te-
lefono ryšio vartotojams gali būti 
mokama. 

Trumpuoju numeriu 1855 galima 
skambinti iš visų Lietuvoje veikiančių 
operatorių tinklų nuo 2023 m. vasario 
9 d. iki kovo 19 d. kasdien, įskaitant 
ir savaitgalius, nuo 7 val. ryto iki 20 
val. vakaro. 

Skambučio kaina:
Tele2 vartotojams – standartinis ta-

rifas kaip skambinant į savo mobiliojo 
operatoriaus tinklą;

Bitė vartotojams – 0,12 eur/min, 
sujungimo mokestis netaikomas;

Telia vartotojams – 0,11 eur/min, 
sujungimo mokestis 0,05 eur;

Baltnetos komunikacijos vartoto-
jams – 0,08 eur/min, sujungimo mo-
kestis 0,04 eur;

CSC Telecom vartotojams – 0,04 
eur/min, sujungimo mokestis 0,04 
eur.

Tai yra telefoninio ryšio operatorių 
nustatyti tarifai. Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) jokio pelno už skam-
bučių administravimą negauna. 

Rinkėjams, kurie nenorėtų mokėti 
papildomai už informaciją apie rinki-
mus, VRK suteikia alternatyvą – bus 
galima skambinti specialiaisiais nu-
meriais, kurių tarifas bus toks, kaip 
skambinant į savo ryšio tinklą.  

Tele2 vartotojams – 867807023

Bitė vartotojams – 865003406                  
Telia vartotojams – 852361032                 
Baltnetos komunikacijos vartoto-

jams – 852059478
CSC Telecom vartotojams – 

869949098
Šiais numeriais taip pat bus galima 

gauti informacijos ir tuo atveju, jei 
rinkėjas skambintų iš užsienio.  

Informacijos apie rinkimus telefo-
nais galima sužinoti: 

• ar esate yra įrašytas į rinkėjų są-
rašus;

• kurioje rinkimų apylinkėje bal-
suoti;

• ar rinkimų apylinkė yra pritaikyta 
rinkėjams su negalia; 

• kur ir kada balsuoti iš anksto, 
jeigu rinkimų dieną planuojate nebūti 
savo rinkimų apylinkėje; 

• kaip balsuoti, jeigu susirgote ir 
rinkimų dieną negalite nuvykti į savo 
rinkimų apylinkę; 

• kaip susisiekti su savivaldybės ar 
apylinkės rinkimų komisija. 

VRK primena, kad norėdami gauti 
informacijos apie save, rinkėjai bus 
paprašyti pasakyti savo asmens kodą, 
vardą ir pavardę. 

Telefonu 1855 ir kitais aukščiau 
išvardintais numeriais taip pat bus 
galima pranešti apie rinkimų įstaty-
mų pažeidimus. Aktualiausia ir pati-
kimiausia informacija apie rinkimus 
– www.vrk.lt 

VRK inf.
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Erdvų 4 kambarių butą Aukštaičių g. 
(79 kv. m, 2 a., plastikinis įstiklintas 
balkonas, nauja el. instaliacija, 
naujas san. mazgo vamzdynas, 
šiltintos sienos, virtuvė, šilumą 
atspindintys langai). Kaina 62 000 
Eur. Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Šviesų ir šiltą 1 kambario butą 
Obeliuose (su naujais baldais, 
renovuotas namas, maži mokesčiai, 
plastikinis balkonas, sandėliukas). 
Kaina 9 900 Eur. Tel. 8 670 80 750
...........................................................
1 kambario butą (35 kv. m, 8 
a., plastikiniai langai, balkonas 

NEKILNOJAMAS 
TURTAS

www.rokiskiosirena.lt
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įstiklintas plastika, lieka visi baldai, 
buitinė technika, virtuvinės naujos 
spintelės (nesukabintos), nauja 
skalbimo mašina, butas šiltas, 
šildymo sąskaita 38 Eur.). Kaina 23 
500 Eur. Tel. 8 600 98 909
...........................................................
2 kambarių butą Pandėlio g. 31-5, 
Rokiškis (gyvenamasis plotas 
38,59 kv. m, du rūsiai, pastovi vieta 
automobiliui, vonia kartu su tualetu). 
Galimas lankstus išsimokėjimas. 
Kaina 25 000 Eur. Tel. 8 621 27 880
...........................................................
Garažą Šatrijos g. Kaina 5 000 Eur. 
Tel. 8 620 71 828
...........................................................
3 kambarių butą Jaunystės g. 23 
(namas blokinis, 5 a., netoliese 
autobusų stotis, prekybos centrai, 
mokyklos, darželiai).  
Tel. 8 687 53215, 8 611 21 831
...........................................................
1 kambario butą Jaunystės g. (1 a. 
29 kv. m, be balkono, reikalingas 
remontas, tinkamas komercinei 
veiklai). Kaina 24 000 Eur.  
Tel. 8 601 63 880
...........................................................
Garažą Vytauto g. (8x4,5 m, yra 
antras aukštas – palėpė, nėra duobės, 
tinka kažkokiai veiklai). Domina 
keitimas į standartinį su priemoka.. 
Kaina 9 600 Eur. Tel. 8 644 49 927
...........................................................
Investicinis pasiūlymas už gerą 
kainą. Juodupėje naujai įrengtą 
užkandinę (47 kv. m, atliktas 
remontas, plastikiniai langai, lauke 
elektrinė žaliuzė, visas inventorius ir 
baldai – dovanų). Kaina 12 900 Eur. 
Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Sandėliavimo patalpas Rokiškyje 
(400 kv. m). Tel. 8 664 17 344
...........................................................
2 kambarių butą (2 aukštas, reikia 
remonto, kanalizacija pakeista, 
pradėta namo renovacija).  
Tel. 8 615 16 574
...........................................................
Butą be skolų (tvarkingame 
mūriniame name, 4/5 a., 3 kambarių, 
reikiant lengvai galima perdaryti į 
4 kambarių butą, saulėtas ir puikiai 
išplanuotas). Kviečiame apžiūrai. 
Kaina 4 900 Eur (galima derėtis). 
Tel. 8 660 66 167
...........................................................
Vienkiemį netoli Pandėlio, Kirdonys 
(sklypo plotas1 ha, namo tipas: 
rąstinis, bendras plotas: 58 kv. m, 
statybos metai: 1956, kambarių 
skaičius: 4). Kaina 40 000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691
...........................................................
Sodus Steponių sodų bendrijoje 
(nuošaliau nuo kitų sklypų, 24 a). 
Kaina 3 100 Eur. Tel. 8 621 04 666

PASLAUGOS

NUOMOJA

PERKA

PARDUODA

Gipso sukimas, špakliavimas, 
dažymas, tapetavimas, laminuotų 
grindų klojimas, plytelių klijavimas. 
Santechnikos darbai.  
Tel. 8 622 06 773
...........................................................
Medinių grindų, parketo, laiptų 
pakopų, slenksčių šlifavimas, 
špakliavimas, lakavimas, 
poliravimas, restauravimas, 
atnaujinimas bei grindų klojimas. 
Tel. 8 643 99 966
...........................................................
Atliekame profilio-gipso montavimo 
darbus, špakliavimą, glaistymą, 
dažymo, laminato-plytelių klojimą ir 
kitus vidaus-lauko apdailos darbus. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 625 22 911
...........................................................
Šiltiname uždaromis ir atviromis 
poliuretano putomis: oro tarpus, 
stogus, perdangas, sienas, grindis, 
pamatus, angarus, sandėlius, 
fermas. Esame sertifikuoti šios 
srities specialistai, naudojame tik 
kokybiškas medžiagas. Atliekame 
šiluminės varžos matavimus. 
Konsultuojame. Suteikiame 
garantijas. Tel. 8 656 44 447
...........................................................
Pastatų išorės atnaujino darbai 
(atliekame smėliavo ir dažymo 
paslaugą, smėliuojame metalą, 
medieną, mūrą, pastato sienas, 
galime nusmėliuoti tiek išorines tiek 
vidines). Tel. 8 628 72 086
...........................................................
Pjaunu malkas klientų namuose 
bei miške su benzininiu pjūklu. 
Atvykstu ir į kaimus.  
Tel. 8 675 03 048
...........................................................
Autoservisas Kavoliškyje. Atliekame 
šiuos darbus: kėbulo remontas, 
važiuoklės, stabdžių sistemos 
remontas, greičių dėžės, sankabos 
remontas, smulkūs elektros darbai, 
paruošimas techninei apžiurai.  
Tel. 8 622 06 975

Išnuomojamos arba parduodamos 
80 kv. m komercines patalpas 
esančios P. Širvio gatvėje (gali būti 
naudojamos, kaip gyvenamasis 
plotas). Tel. 8 699 61 320
...........................................................
3 asmenų šeima ieško išsinuomoti 
tvarkingą 1-2 kambarių butą su 
balkonu mikrorajone iki 120 Eur. 
Tel. 8 695 48 495
...........................................................
Išsinuomosiu 1 kambario butą 
mikrorajone su baldais, buitine 
technika. Ilgalaikei nuomai.  
Tel. 8 625 33 177
...........................................................
Išnuomojamas 3 kambarių butas 
Rokiškyje, Širvio gatvėje (su 
baldais, buitine technika).  
Tel. 8 614 86 602
...........................................................
Išnuomojamas 1 kambario butas 
su baldais (dirbantiems be žalingų 
įpročių žmonėms). Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 686 29 431
...........................................................
Ieškau išsinuomoti 1 ar 2 kambarių 
butą arba namo dalį ilgalaikei 
nuomai Rokiškyje. Tel. 8 604 36 258
...........................................................
Aušros g. 25 išnuomojamos 26 kv. 
m komercinės paskirties patalpos 
(atskiras įėjimas, du kambariai, 
dušas, WC, privati parkavimo 
aikštelė. Patalpos pradedamos 
kapitališkai remontuoti, galime 
įrengti pagal jūsų pageidavimus). 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 677 08 977
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STATYBINĖ 
MEDŽIAGOS, ĮRANKIAI

Geros būklės pjūklą „Husqwarna 
353“ (veikia puikiai, 2,4 kW).  
Tel. 8 647 10 234

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PERKA

Perku savivartę priekabą, diskinę 
sėjamąją ir purkštuvą.  
Tel. 8 628 65 180

R16 ratus. „VW“ ratus R17 (5x112, 
tiesūs). Tel. 8 647 10 234
...........................................................
Lengvojo lydinio ratlankius su 
dygliuotomis padangomis 205/55 
R16. Tel. 8 605 03 052
...........................................................
Magnetolas (kaip neveikiančias, 
nors viena veikdavo). Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 675 00 301
...........................................................
Ratlankius įvairių dydžių ir modelių. 
Padangas R16, vasarines R15.  
Tel. 8 637 81 251
...........................................................
„Audi A4 B5“ dalimis (1997 m., 1,9 
l, 81 kW, kėbulo dalių nebėra).  
Tel. 8 682 58 004
...........................................................
Ratlankius su padangomis „Kia 
Sorento“ (2005 m., dygliuotos).  
Tel. 8 628 08 138
...........................................................
Veidrodėlių groteles „Renault 
Espace“. Tel. 8 605 25 460
...........................................................
„Passat B5 B5+“ dalimis (1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW, spalva likus tik 
balta). Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004
...........................................................
Kuro purkštuką tinkantį „Mercedes 
– Sprinter,- V200,- V220,- Vito“ 
(kodas 0445110106, restauruotas, 
analogai: 0445110069, 044511070, 
044511105, 0445110170, 
0445110171, 0445110181, 
0445110182, 0986435045, 
0986435046, 0986435053, 
0986435054, 0986435158). Kaina 
70 Eur. Tel. 8 636 00 696
...........................................................
„Opel Zafira“ dalimis (2004 m., 
DTI, dyzelis, pilkos spalvos).  
Tel. 8 619 11 054
...........................................................
2pts4 r16 priekabos padangas su 
ratlankiais (protektorius geras, guma 
patrūkinėjusi). 95 Eur/vnt.  
Tel. 8 652 80 328
...........................................................
„Renault“ lengvojo lydinio 
ratlankius R15 (4 skylių). Kaina 160 
Eur. Tel. 8 682 11 635
...........................................................
„Seat Altea“ kairės pusės durų 
spyną. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 610 10 461
...........................................................
„Renault Scenic“ ratlankius su 
geromis padangomis (M+S, R15, 4 
skylės). Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 614 87 836

PERKA

Pigiai 2 rūšių dvigubo pjovimo 
medieną. Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Suvirinimo aparatą „Mig 200“ (220 
V). Kaina 175 Eur. Tel. 8 674 92 644
...........................................................
Iš Vokietijos originalią krosnelę. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 56 882
...........................................................
Unitazą „Cersanit“ (naujas, su 
originalia dėže, nuleidimas į apačią). 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 682 30 962
...........................................................
Mažai naudotas, geros būklės 
pušines duris su stakta (išmatavimai 
1,82x0,61 m). Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 687 27 396
...........................................................
Vieno pjovimo lentas. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 609 76 754
...........................................................
Metalinę talpą (svoris – 950 kg, 
sienelės storis – 1 cm, talpa – 2,3 
kub.). Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Betono maišyklę (vokiška, naudota). 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 623 38 045

Smagratį, skardą, starterinį 
diskatorių, T-25 kuro siurblį, grėblį 
„Dobilas 3“, priekinį reduktorių 
„Dobilas 3“, „Jumz“ pečiuką, 
lenkiško purkštuvo siurblį, „MTZ“ – 
„patkavą“. Tel. 8 688 78 623
...........................................................
Geros būklės benzininį kultivatorių 
„Pubert“ (veikia puikiai).  
Tel. 8 647 10 234
...........................................................
Veikianti traktorių „T-20“ su 
dokumentais. Tel. 8 610 10 410
...........................................................
Kultivatorių (2,1 m, S spyruoklėmis, 
puikios būklės). Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 687 53 853
...........................................................
„Yanmar“ su freza ir mulčeriu 
(16D, 4VD, kosmetiniai defektai). 
Kaina 4 350 Eur. Tel. 8 675 88 304 
(Kupiškis)

Parduodu malkas, rąsteliais, pjautas 
kaladėmis, (kaladžių ilgis pagal jūsų 
užsakymą, lapuočių – 35 Eur/erdm., 
beržo – 55 Eur/erdm.). Vežame.  
Tel. 8 626 38 881
...........................................................
Malkas pjautas kaladėmis (kaladžių 
ilgis pagal jūsų užsakymą, lapuočių 
– 35 Eur/erdm., beržo – 55 Eur/
erdm., vežame visoje Panevėžio 
apskrityje). Tel. 8 620 64 983

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

„Ford Mondeo“ (2005 m., 2 l, 
dyzelis, automatinė greičių dėžė, 
universalas, atvarytas iš Vokietijos, 
praeita TA). Kaina 1 300 Eur.  
Tel. 8 649 41 361
...........................................................
„Golf 3“ (ruošta mėgėjiškoms 
autokroso varžyboms, nauja 
sankaba, padaryti slenksčiai, 
priekyje naujos padangos, 
atsarginis „Dayton“, viena tokia 
pat parduodama be kuro bako ir 
sėdynės). Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 646 74 979
...........................................................
„Ford Focus“ (2007 m., 1,6 l, 
benzinas). Kaina 1 950 Eur.  
Tel. 8 637 81 251
...........................................................
„Volkswagen Passat“ (2007 m., 2 
l, dyzelis, automatas, universalas, 
kaina 2 650 Eur). „Opel Zafira“ 
(2006 m., 7 vietų, benzinas, 
automatas, yra kablys). Kaina 4 200 
Eur. Tel. 8 637 81 251
...........................................................
Visiškai naują „BMX CTM 21TT“. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 672 94 966
...........................................................
„Peugot 307“ (2001 m., 2,0 
l, 66 kW, TA iki 2023-04-14, 
kuriasi, važiuoja, rankinis veikia, 
buvo prakirstas karteris, tačiau 
suklijuotas, slenkstis ir duris 
įlenktas, padangos geros). Kaina 400 
Eur. Tel. 8 643 27 691
...........................................................
„BMW 525“ (2005 m., 2,5 l, 
sedanas, benzinas, iš Vokietijos, be 
rudžių, daug privalumų). Kaina 3 
100 Eur. Tel. 8 622 62 281
...........................................................
„Škoda Fabia“ (2006 m., 1,9 l,  74 
kW, TA iki 2023-06, ekonomiška, 
šilta 100 km/5 l). Kaina 1 350 Eur. 
Tel. 8 614 87 836
...........................................................
Dviratį „Galaxy“. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 679 41 528
...........................................................
„Audi A4 B5“ (1,9 l, 81 kW 
varikliu, nesenai praeita TA).  Kaina 
850 Eur. Tel. 8 642 79 495
...........................................................
„Passat B5“ (1999-03-02, TA iki 
2024-02-07, kuriasi, važiuoja gerai, 
turi defektų). Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 693 49 068
...........................................................
Priekabą be dokumentu. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Tvarkingą „Audi A4“ (2006-02-22, 
3,0 l, TDI, „Quattro“, TA iki 2023-
09). Kaina 3 500 Eur.  
Tel. 8 609 20 427
...........................................................
Pigiai „Volvo“ lengvojo lydinio 

„Passat B5“ (1,9 l, 81 kW, Synkro, 
TA iki 2024-05, visi varantys 
ratai, geros žieminės padangos, 
važiuoja gerai, defektai kėbulo ir oro 
pagalvės lemputė dega). Galutinė 
kaina 1 500 Eur. Tel. 8 621 99 872
...........................................................
Savos gamybos priekabą (1,7x1,5 
m). Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 682 11 635
...........................................................
Tvarkingą „Audi A3“ (2002 m., 1,9 
l, dyzelis, 96 kW). Kaina 1600 Eur. 
Tel. 8 662 17 559
...........................................................
„VW Golf Plus“ (2011 m., 1,6 l, 
dyzelis, yra TA, servisas, pakeisti 
tepalai, filtrai, kaladėlės, rida 254 
000 km, yra keletą rudelių). Kaina 4 
650 Eur. Tel. 8 637 81 251
...........................................................
„Citroen Berlingo“ (2004 m., 2,0 l, 
D, 66 kW, TA 2023-08). Kaina 900 
Eur. Tel. 8 649 25 643
...........................................................
„Audi A4“ (1998 m., 1,9 l, 81 kW). 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 606 49 355
...........................................................
„BMW 525D“ (2001 m., 120 
kW, TA iki 2023-03-20, kuriasi, 
traukia puikiai, greičių dėžė veikia 
sklandžiai ir kt. kaina 1 550 Eur). 
„Audi A4 B5“ (1997 m., TA iki 
2024-01-01, kuriasi puikiai, variklis 
dirba gražiai, sankaba, greičių dėžė 
veikia gerai, kaina 799 Eur).  
Tel. 8 621 27 880
...........................................................
„CF moto 450S“. Kaina 4 000 Eur. 
Tel. 8 620 48 692

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS

PARDUODA

PERKA

Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel 8 677 08 977

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

ŽEMĖS SKLYPAI

PARDUODA
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BUITINĖ TECHNIKA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI

TELEFONAI

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

DARBAS

Geros būklės šaldytuvą (2 kameros). 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 652 82 907
...........................................................
Siuvimo mašiną „Čaika 134“. Kaina 
125 Eur. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Geros būklės siuvimo mašiną. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 650 33 396
...........................................................
Mažai naudotą 6 kamerų šaldiklį 
„Atlant“. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 620 47 253
...........................................................
Garų valymo siurblį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 674 57 019

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA
PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

DOVANOJA

DOVANOJA

PARDUODA

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

PREKĖS VAIKAMS

GYVŪNAI

Naują narvelį papūgai (su 2 
šėryklomis ir gertuve). Kaina 50 
Eur. Tel. 8 600 52 867
...........................................................
Girdyklą su filtru katėms. Kaina 13 
Eur. Tel. 8 600 52 867
...........................................................
Hidrosistemą terariumams 
(vokiška). Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 600 52 867

BALDAI

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 14 d.

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

DOVANOJA

DOVANOJA

SIŪLO

PARDUODA

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
...........................................................
Priekalą (100 kg). Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 686 91 282
...........................................................
Šienainio rulonus (50 vnt.). Rulono 
kaina 20 Eur. Tel. 8 628 72 436
...........................................................
Statines (120 ir 220 l, tinka vandeniui, 
grūdams laikyti, lieptų gamybai).  
Tel. 8 659 64 181
...........................................................
Spalvotai iliustruotą knygą apie 
Vokietiją (vokiečių kalba). Kaina 35 
Eur. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Elektros variklius (3 vnt.). Kaina 30 
Eur. Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Naujus įvairius klausos aparatus 
(pagaminti Čekijoje, Vokietijoje). 
Siunčiu. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 646 04 605 (Jonava)

IEŠKO

Reikalingi du žmonės surinkti šiferį po 
tvarto nugriovimo ir sumesti į priekabą 
3 m (būtų gal 3-4 priekabos). Nuvežu 
ir parvežu, Rokiškio raj., Rudžiai.  
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Reikalingi 4 energingi darbuotojai 
su pjūklais prie medinių pastatų 
griovimo, paruošimo (brigada po 
du žmonės, vienas turi turėti B 
kategorijos pažymėjimą ir automobilį 
atvykti į darbus, atlyginimas nuo 
paruošimo, kiek padarote tiek ir 
gaunate, dirbant galima uždirbti iki 
200 Eur/D. Darbo užmokestis – 100 
Eur. Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Darbo pasiūlymas slaugos 
darbuotojams, ieškantiems darbo 
Vokietijoje, Wolfen Bitterfeld mieste. 
Tel. 8 637 08 855

Moteris ieško darbo Rokiškio rajone 
(galiu dirbti pas ūkininkus, padėti 
seniems žmonėms, kuriems reikia 
pagalbos). Tel. 8 624 11 019
...........................................................
Ieškau darbo prie vidaus apdailos 
bei santechnikos darbų (daugiametė 
patirtis). Tel. 8 678 59 037
...........................................................
Ieškau darbo (galiu skaldyti malkas). 
Čedasai. Tel. 8 601 92 235
...........................................................
Moteris ieško darbo. Tel. 8 678 26 467
...........................................................
Ieškau darbo (galiu pjauti malkas). 
Tel. 8 605 33 586
...........................................................
Ieškau darbo (galiu skaldyti malkas, 
dirbti kitus darbus, pagalbiniu 
darbininku prie statybų, turiu B 
kategorijos pažymėjimą, 23 m.).  
Tel. 8 648 11 044
...........................................................
Ieškau valytojos darbo.  
Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Ieškau darbo nuo 8 iki 17 val. (tiktų 
kasininkės ar panašus darbas).  
Tel. 8 688 09 949
...........................................................
46 m. vyras ieško pagalbinio 
darbuotojo darbo. Tel. 8 647 01 767
...........................................................
Moteris ieško darbo (galiu slaugyti 
senyvo amžiaus žmogų, ligonį, 
tvarkyti namus, gaminti maistą).  
Tel. 8 615 92 745
...........................................................
Vyras ieško darbo. Tel. 8 608 28 256
...........................................................
Moteris ieško darbo Rokiškyje 
(galiu tvarkyti namus, padėti buityje, 
prižiūrėti vaikus). Tel. 8 629 60 581
...........................................................
Ieškau suvirintojo darbo pusautomačiu 
aparatu. Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 629 22 446

Geros būklės telefonus: 
„Samsung A70“ (pilna gamyklinė 
komplektacija, dėkliukas-knygutė, 
kaina 95 Eur), „Nokia G10“ 
(komplekte originalus kroviklis, 
kaina 75 Eur), „Samsung J5“ 
(komplekte dėklas, knygutė, 
kroviklis, kaina 45 Eur).  
Tel. 8 633 93 011
...........................................................
„Apple iPhone 11 Pro“ (64 GB, 
idealios būklės, pilnas komplektas, 
neturi nei vieno įbrėžimo).  
Tel. 8 647 10 234
...........................................................
Be defektų mobilųjį telefoną 
„Samsung S4“ (nauja baterija). 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 636 60 070
...........................................................
Išmanųjį telefoną „Redmi 9A“. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 609 26 984
...........................................................
„Samsung S9“ (64 GB, turi du 
dėklus, dėžutė, kroviklis, 100 Eur). 
„Sony Z3“ (naujas dėklas, plėvelė, 
kroviklis, 50 Eur). Abu kartu – 140 
Eur. Tel. 8 610 88 020
...........................................................
Grūdintą apsauginį stiklą „Samsung 
A13“. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Labai geros būklės telefoną 
„Samsung Galaxy S9“ (64 GB, 
spalva auksinė, dėžutė, kroviklis, 
dangteliai). Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269

Dovanoju naudotą viengulę tachtą 
su patalynes dėže. Pasiimti patiems. 
Tel. 8 458 52 169

AUGALAI

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

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
...........................................................
Naują vaikišką dviratuką (ratų dydis 
– 20 colių, tinkamas 113-140 ūgiui). 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 603 62 884

kaina 25 Eur). Žieminę vyrišką 
striukę su gobtuvu (XL dydis, kaina 
25 Eur). Vyrišką žieminę striukę 
(raudonos spalvos, XXL dydis, 
kaina 25 Eur). Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Vyriškus batus „Adidas“ (42,5 dydis, 
kaina 10 Eur). Geros būklės vyriškus 
batus „Nike“ (44 dydis, kaina 15 
Eur). Tel. 8 636 60 070
...........................................................
Žieminius batus „Anya“ (23,5 
dydis). Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 612 47 934
...........................................................
Darbo aprangą, batus. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 601 74 741 (Radviliškis)
...........................................................
Naujus batus moto „Shima Stratos“ 
(dydis 44, vidpadis 29 cm, naujų 
kaina 160 Eur.). Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 692 26 516
...........................................................
Naujus ilgaaulius batus. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 662 55 190

Moteriškus sportinius batus (40 
dydis, mėlynos spalvos, džinsiniai, 
kaina 27 Eur). Vyriškus sportinius 
batus (40 dydis, odiniai, juodos 
spalvos, kaina 37 Eur). Geros būklės 
moteriškus sportinius batus (38 
dydis, odiniai, geltonos spalvos, 

Dovanoju veikiantį televizorių 
(pasiimti patiems). Tel. 8 627 57 222

Gal kas dovanojate veikiančią dujinę 
viryklę Rokiškyje. Tel. 8 699 28 563

Minkštą kampą (2,80x2,10 m, 
geros būklės, yra miegama dalis ir 
patalynės dėžė). Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 605 98 819
...........................................................
Mažai naudotą, didelį gyvatuką. 
Nedužusią dušo kabiną.  
Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Funkcinę slaugos lovą (būklė labai 
gera, elektrinė lovos dalis veikia 
puikiai ir tyliai, reguliuojasi lovos 
aukštis, sėdėjimo padėtis ir kojų, 
lovos šonai lengvai nusileidžia, 
pridedamas čiužinys nuo pragulų). 
Kaina 310 Eur. Tel. 8 629 36 442
...........................................................
Dvigulę lovą su čiužiniais 
(išmatavimai 1,90x2,10 m, čiužiniai 
neišgulėti). Galime atvežti. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 645 07 470
...........................................................
Naudotą gyvatuką (kaina 35 Eur). 
Naudotus, tvarkingus staliukus 
(šviesaus matmenys: aukštis 95 cm, 
ilgis 66 cm, plotis 41 cm, tamsaus 
matmenys: aukštis 69 cm, ilgis 70 
cm, plotis 42 cm, kaina po 35 Eur). 
Tel. 8 626 50 483
...........................................................
Staliuką (baltas/pilkas, paviršius 
blizgus, aukštis 51 cm, ilgis 98 cm, 
plotis 58 cm, kaina 40 Eur). 
Sekciją (balta, blizgi, su LED 
apšvietimu, aukštis 1,60 m, ilgis 
2,70 m, kaina 200 Eur). Naują sofą-
lovą (pilkos spalvos, kaina 180 Eur). 
Tel. 8 615 92 729
...........................................................
Senovinę medinę lovą. Kaina 125 
Eur. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Virtuvės stalą (ilgis – 1 m, plotis – 
55 cm, aukštis – 76 cm, metalinės, 
neblizgančios kojos). Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 659 64 181

Žieminius kviečius. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 686 21 088
...........................................................
Rugius, avižas, kviečius.  
Tel. 8 671 89 551
...........................................................
Sėklinio dydžio bulves „Vineta“ 
0,60 Eur/vnt. Tel. 8 628 65 180

Malkos (rąsteliais, beržines. gali būti 
maišytos su baltalksniu).  
Tel. 8 621 04 666
...........................................................
Malkas (skaldytas, rąstais, 
kaladėmis). Atvežame.  
Tel. 8 680 49 599
...........................................................
Malkas (rąstais, skaldytas ir 
kaladėmis). Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 670 37 379
...........................................................
Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 612 20 251
...........................................................
Traktorinę priekabą malkų (10 m, 
mišrus lapuotis). Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 622 69 546
...........................................................
Supjautus pastatų rąstus, lentas 
(mediena sausa, galima iškart 
kūrenti). Atvežimas nemokamas. 
Mašinos kaina 200 Eur.  
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Eglines malkas (sausuoliai, 
35 erdmetris, rąsteliai po 3 m, 
mažiausias kiekis 15 m). Kaina su 
atvežimu, vežame tik Rokiškio raj. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 698 19 894
...........................................................
Malkas Obeliuose ir aplink Obelių 
sen. Tel. 8 610 38 517
...........................................................
Sausas skaldytas įvairias malkas 
(vežu su mašinine priekabėle po 2,5 
m). Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 604 61 191
...........................................................
Pigiai malkas rąsteliais, kaladėmis ir 
skaldytas. Baltalksnis, beržas.  
Tel. 8 699 03 637
...........................................................
Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551

Darbo pasiūlymas dažytojui, 
ieškančiam darbo Švedijoje, 
Kungsbacka ir Göteborg miestuose. 
Tel. 8 637 08 855
...........................................................
Siūlau darbą CE kategorijų 
vairuotojams Rokiškyje (važiuoti LT-
LV). Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 656 87 199

Filmavimo kamera „Sony Video 8 
AF“. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 621 86 262
...........................................................
DVD grotuvą (2 vnt.). Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 679 36 488

Geros būklės, minkštą kampą 
(išmatavimai 2,80x2,10 m, miegama 
dalis 1,35x2,10 m, pervilktas naujai, 
pakeistas paralonas, keičiasi pusės, 
yra patalynės dėžė). Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 620 73 008



Narkomanų šeima. Visi 
svaiginasi. Skambutis į duris, 
motina eina prie durų.

– Kas ten?
– Mama, tai aš.
– Neee, mama – tai aš.

***
Suvalkietis semia vandenį 

kibiru iš kūdros ir pila žemėn. 
Praeivis klausia:

– Ką gi tu čia, žmogau, 
darai?

– Noriu išsemti vandenį iš 
balos.

– Tu ką?! Iš proto 
išsikraustei?

– Išsikraustytum ir tu, jei 
paskandintum muilą.

***
Petras parvažiuoja namo 

taksi.
– Dvidešimt eurų, – sako 

taksi vairuotojas.
– O!, - atsako Petras. – Gal 

galite šiek tiek atgal pavažiuoti, 
nes su savimi turiu tik dvylika 
eurų.

***
Kalbasi du narkomanai:
– Klausyk, o tu kariavai?
– Taip.
– Ir kaip?
– Užmušė.
– O, atleisk, kad paklausiau.

Pieną supilame į puodą ir verdame. Kefyrą su-
plakame su kiaušiniais, druska ir gerai išmai-
šome. Pradėjus virti pienui, supilame kefyro ir 
kiaušinių mišinį. Verdame ant silpnos ugnies, kol 
susidaro varškė. Į sūrmaišį supilame visą gautą 
masę. Išsunkiame. Paliekame nakčiai šaldytuve, 
bet prieš tai suspaudžiame sūrį. Galima naudoti 
dvi pjaustymo lenteles. Ant viršaus dedame kokį 
sunkesnį daiktą, kad suslėgtų (galima naudoti ir 
1 litro pieno pakuotę.)
Skanaus!

INGREDIENTAI:
• 2 l pieno (naudojau 

naminį, tačiau galima ir iš 
parduotuvės)

• 1 l kefyro
• 2 kiaušiniai
• 1 nubrauktas šaukštas 

druskos

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16

MANO RECEPTAS TAVO
Sūris iš... Vilkaviškio 

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.

Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

Rokiškio kultūros centras
(Respublikos g. 96 Rokiškis)

• Vasario 16 d. Rokiškio mieste
11.00 val. Šv. Mišios už valstybę ir jos žmones
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje    
12.00 val. Vėliavos pakėlimo ceremonija
prie Nepriklausomybės paminklo Rokiškyje   
12.15 val. Lietuvos savanorių karių atminimo pagerbimas
Rokiškio senosiose kapinėse
15.00 val. Rokiškio jaunimo centro Dailės mokyklos mokinių darbų 
paroda
Rokiškio kultūros centro II a. fojė prie Didžiosios salės   
16.00 val. Mero padėkų vakaras ir Rokiškio krašto Jaunųjų talentų 
koncertas
Rokiškio kultūros centro Didžiojoje salėje

• Vasario 19 d. 14.00 val. Kultūros centro kieme „Užgavėnių linksmybės“

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.)

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

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

Skemų kaimo bendruomenė
• Vasario 21 d. 10.30 val Užgavėnių šventė 

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

„Bendrystė šildo širdį! “

„Patys su vyrų gyvename Vilkaviškio rajone. Kartą benaršydama te-
lefone, kaip daugelis iš mūsų šiais laikais, tiesiog faceboke atsitiktinai 
užmačiau jūsų, „Rokiškio Sirenos“, puslapį. Kadangi pasidarė įdomu, 
peržiūrėjau ir patiko. Nors tai nėra mano miesto naujienos, tačiau 
apie kitus Lietuvos miestus pasiskaityti man taip pat visada įdomu. 
Juolab, kad pati esu kilusi nuo Panevėžio, praktiškai jūsų kaimynė“, 
– „Rokiškio Sirenai“ siųstame laiške rašo Gabija Jakimavičienė, gyve-
nanti Vilkaviškyje. 
Gaminti mėgstanti moteris pastebėjo mūsų rubriką „Mano receptas 
tavo“, todėl nusprendė mums pasiūlyti išspausdinti ir jos lengvai pa-
gaminamo sūrio receptą. 

Rubrikoje „Tavo receptas mano“ visi rokiškėnai gali dalintis savo receptais ir jų nuotraukomis. Jeigu turite mėgstamų patiekalų, 
kurių receptais norite pasidalinti su mūsų skaitytojais, parašykite mums el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Susisieksime!

G. Jakimavičienė pati atsiuntė mums receptą.

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 14 d.

Po to abu bendrabuty 
Ilgai sėdėjom dviese.
Ir tu man prisiekei,
Kad amžinai mylėsi.
Nuo tų dienų daug 
Metų pralėkė, oi, daug.
O mes gyvenam dviese,
Nes kažkada prisiekėm,
Jog amžinai mylėsim.
Šį eilėraštį skiriu savo žmonai 

Laimai. Jeigu ne ji, seniausiai 
būčiau į kalnelį nuvežtas. Dažnai 
pagalvoju, jog laimingas aš žmo-

gus: 45 metai mes kartu, ir 
nors visko buvo, turint, gal-
voje mano paklydimus, bet 
apsisukus vėl nusistovėdavo 
giedra, nes ji žino, jeigu ne 
jos globa, man būtų blogai. 
Aš nežinau kitos moters, kuri 
galėtų taip, kaip ji, aukotis 
dėl šeimos (vyro, vaikų ir 
anūkų). 

Su meile, 
Vladimiras

Vladimiras – Laimai  
Ar tu prisimeni, brangi,
Baltų beržų pavėsy
Kai tau aš pasakiau,
Jog amžinai mylėsiu ?


