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Prie trispalvių šalikų viruso prisijungė 92-erių senolė

Pokyčiai Rokiškio dvaro sodyboje: pašalinta avarijos 
grėsmė, sutvarkyti rūmų fasadai, dvaro virtuvė

3 p.

7 p.

Rokiškio policijos komisariate suskaičiuoti    
2022 metų rodikliai

Sergantiems onkologinėmis ligomis – 
ne tik medicininė pagalba

Pasaulinė ligonių diena: profesorius atkreipia 
dėmesį į širdies ir kraujagyslių ligas

10 p.

5 p.

5 p.

TAVO BĖDOS MANO.  
Kur dingo kibininė? 4 p.

Juodupiečių komanda buvo išvykusi 
į Strasbūrą 9 p.

„Turiu būti dėkingas karvėms, 
pienui ir sūriui“ 4 p.

Vaikydami žiemą aukštaičiai kviečiasi 
Žemaitijoje klaidžiojančius personažus 8 p.

Rokiškio rajone beveik 90 tiltų: griūvančių nėra, 
bet esamų laukia remontas 2 p.

6 p.

Rokiškietės – Lietuvos mokyklų 
žaidynių kvadrato čempionės 4 p.

Profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname 
žemdirbiams“ – nereikia bijoti nesuprasti
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Rokiškio rajone beveik 90 tiltų: griūvančių nėra,
bet esamų laukia remontas 

Aušra MALINAUSKIENĖ

Vieną ankstų anos savaitės 
rytą Kėdainiuose, kaip tyčia tą-
dien į šį miestą su darbo vizitu 
atvyko šalies Prezidentas, su-
griuvo vienas pagrindinių miesto 
tiltų, atlaikydavusių didžiausius 
transporto srautus senamiestyje. 
Po šio įvyko šalies savivaldybės 
suskubo dairytis kokios būklės jų 
tiltai. 

Nors per Rokiškio rajoną nete-
ka didesnės upės, tačiau „Rokiškio 
Sirena“ apsižvalgė kokia situacija, 
kalbant apie 90 įvairaus dydžio ir 
konstrukcijų tiltų ir tiltelių, įskai-
tant ir melioracijos griovių pralai-
das, yra mūsų krašte. 

Šiemet ir kitąmet
Rokiškio rajono meras Ramū-

nas Godeliauskas patikino, kad pas 
mus tikrai nėra didelių ir itin pras-
tos būklės tiltų, tačiau dalis jų išties 
reikalauja rimtesnio remonto ir tai 
ketinama daryti artimiausiu metu. 

„Lietuvos automobilių kelių di-
rekcija jau pasirašė rangos darbų 
sutartį dėl tilto per Nemunėlio upę 
kapitalinio remonto kelyje Bir-
žai-Pandėlys-Rokiškis. Čia darbai 
bus pradėti šiais metais. Taip pat 
pasirašyta projektavimo paslau-
gų sutartis dėl tilto kelyje Rokiš-
kis-Juodupė-Onuškis-Ilzenbergas, 
per Vyžuonos upę. Šio tilto darbai 
planuojami 2024 metais“, – teigė 
meras. 

Daromas projektas
Šiuo metu taip pat vykdomas 

kelių Nr. 3601 ir 3611 sankryžos, 
esančios prie Rokiškio aerodromo, 
statybos darbų kartu su projektavi-
mu pirkimas. 

Pasak R. Godeliausko, tai dar ne 
viskas, nes numatyti ir kiti stambūs 
kelių tvarkymo darbai. 

„Pradedamas projektuoti didžiu-
lis objektas: krašto kelio Daugpi-
lis-Rokiškis-Panevėžys remontas, 
pertvarkant abi sankryžas – atva-
žiuojant nuo Kamajų ir posūkis link 
viaduko – bei 676 metrų atstumas 
tarp abiejų sankryžų. Kaip bus per-
tvarkytos sankryžos ir eismas, va-
riantus pasiūlys patys projektuoto-
jai“, – teigė meras. 

Įvairios būklės
R. Godeliausko duomenimis, 

valstybinės reikšmės keliuose Ro-
kiškio rajone yra 32 tiltai, o vietinės 
reikšmės – 55 tiltai. Visi jie yra Ro-
kiškio rajono savivaldybės Žemės 
ūkio skyriaus balanse. Pagal 2021 
metų duomenis, 15 iš jų yra blo-
gos, 37 – patenkinamos ir 3 – geros 
būklės. 2 tiltai yra keliuose su as-
faltbetonio danga, likusieji – žvyr-
keliuose ir gruntkeliuose. 

Anot Rokiškio rajono savival-
dybės administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vedėjos Jolantos Jasiūnie-
nės, savivaldybė valstybei priklau-
sančių melioracijos statinių patikė-

jimo teise valdo daug. 
„Iš 12,4 mln. Eur valstybei pri-

klausančio melioracijos turto rajone 
55  tiltai įvertinti 340,4 tūkst. Eur. 
verte. Nusidėvėjimas – 52 proc. 
Tiltų kasmet sutvarkome – sure-
montuojame arba rekonstruojame 
tiek, kiek leidžia skirti fi nansiniai 
asignavimai ir gautos paramos lė-
šos. Kol kas tiltų rekonstrukcijos 
darbai yra tinkama priemonė vyk-
dant projektus pagal Kaimo plėtros 
programos priemonę „Investicijos 
į materialųjį turtą“ veiklos srityje 
„Parama žemės ūkio vandentvar-
kai“. Savivaldybė dalyvauja visuo-
se šaukimuose teikti paraiškas para-
mai gauti“, – aiškino J. Jasiūnienė.

Tvarko po truputį
2020 metais iš valstybės lėšomis 

fi nansuojamų melioracijos darbų 
programos buvo suremontuotas 
tiltas Panemunėlio miestelyje. 
2021-aisiais baigti du projektai pa-
gal aukščiau minėtą vandentvarkos 
priemonę ir rekonstruoti du tiltai. 
„Rokiškio rajono Lukštų kadastri-

nės vietovės dalies griovių ir juose 
esančių statinių rekonstravimas“, 
rekonstruota 22,52 km griovių, 1 
tiltas, atlikta darbų už  362,88 tūkst. 
Eur. Rokiškio rajono savivaldybė 
prie projekto prisidėjo 137 tūkst. 
Eur. 

Įvykdžius kitą projektą „Rokiš-
kio rajono kaimiškosios ir Juodupės 
seniūnijų Vyžuonos upės baseino 
dalies griovių ir juose esančių sta-
tinių rekonstravimas“ rekonstruoti 
21,54 km griovių ir 1 tiltas, atlikta 
darbų už  356,77 tūkst.  Eur. Čia 
Rokiškio rajono savivaldybės dalis 
buvo 154 tūkst.  Eur.  

Kartu su grioviais
„Iki 2023 metų pabaigos dar du 

tiltus, po vieną kiekvienam projek-
tui, turėtume rekonstruoti, įvykdę 
2022-aisiais pradėtus vandentvar-
kos projektus: „Rokiškio rajono 
Neretėlės upės baseino dalies me-
lioracijos griovių ir juose esančių 
statinių rekonstravimas“ – 29 km 
magistralinių melioracijos grio-
vių bei 1 tiltas ir „Rokiškio rajono 
Suvainiškio, Čedasų ir Žiobiškio 
kadastrinių vietovių dalies meli-
oracijos griovių ir juose esančių 
statinių rekonstravimas“ – 23 km 
magistralinių melioracijos griovių 
bei rekonstruoti 1 tiltą“, – vardijo J. 
Jasiūnienė. 

2024 metų pabaigoje planuoja-
ma priduoti rekonstruotus dar du 
tiltus, nes šių metų pradžioje pasira-

šytos paramos sutartys: „Rokiškio 
rajono Apaščios, Lailūnų ir Gerko-
nių kadastrinių vietovių dalies me-
lioracijos griovių ir juose esančių 
statinių rekonstravimas“. Pagal šį 
projektą numatyta rekonstruoti apie 
13,5 km magistralinių melioracijos 
griovių ir 1 tiltą beu „Rokiškio rajo-
no Skemų ir Gindvilių kadastrinių 
vietovių dalies melioracijos griovių 
ir juose esančių statinių rekonstra-
vimas“. Ketinama sutvarkyti apie 
19 km magistralinių melioracijos 
griovių ir 1 tiltą. 

Numatytas didžiausias
Susisiekimo ministerija, įver-

tindama kritinę šalies kelių infras-
truktūros būklę, jau trečius metus iš 
eilės teikia prioritetą paprastiesiems 
kelių remontams, rekonstrukcijai 
bei tiltams ir viadukams tvarkyti. 
Šiemet numatytas didžiausias fi -
nansavimas per pastaruosius pen-
kerius metus nuo 2018 metų.

Palyginti su 2018-aisiais, 2023 
metais paprastiesiems kelių remon-
tams numatyta skirti beveik 5 kar-
tus daugiau (60 mln. eurų), kelių 
rekonstrukcijai ir kapitaliniam re-
montui – 2,5 karto daugiau (65 mln. 
eurų), prastos būklės tiltams ir via-
dukams tvarkyti – 9 kartus daugiau 
lėšų (58,8 mln. eurų). Be to, stam-
biems tiltų projektams magistrali-
niuose keliuose 2023 metais numa-
tytas 33,1 mln. eurų fi nansavimas.

Tiltas per Nemunėlį – vienas prasčiausių Rokiškio rajone, plika akimi matomi įtrūkimai ir jų „užlopymai“. 
(„Rokiškio Sirenos“  nuotr.)

Nors kelio ženkle, stovinčiame prieš tiltą, nurodytas transporto svorio 
ribojimas, tiltu lekia didžiuliai sunkvežimiai.

R. Godeliauskas sakė, kad bus 
atliktas kapitalinis tilto per Nemunėlį 
remontas.

J. Jasiūnienė tvirtina, jog kasmet 
pagal galimybes rajone tvarkomi 
tiltai.

Korespondentai: 
Miglė Dambrauskaitė
Mob. 8 646 66 676
El. paštas: migle@rokiskiosirena.lt
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Rokiškėnai bandomi sugrąžinti į 
darbo rinką.

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.

Prie trispalvių šalikų viruso 
prisijungė 92-erių senolė

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Sausio viduryje trispalvių 
šalikų mezgimo „virusą“ pasi-
gavęs Rokiškio lopšelio-darželio 
„Pumpurėlis“ kolektyvas įgy-
vendino savo planus: Vasario 
16-osios proga Lietuvą pasvei-
kino pasipuošę rankų darbo ša-
likais. 

Idėjos autorė, lopšelio-darželio 
pedagogė Daiva Keliačienė sakė, 
kad tikslas pasiektas – kiekvienas 
darželio bendruomenės narys turi 
Lietuvos trispalvę atkartojantį ša-
liką. 

„Mezgėm mes, mezgė mamos, 

močiutės puošė savo anūkus ir 
anūkes. Tačiau mus labiausiai nu-
stebino, kai sulaukiau vienos vi-
sai svetimos moters skambučio. 
Sako: „Mano mamutė, kuriai da-
bar 92 metai, perskaitė laikraštyje 
straipsnį apie jūsų mezgamus tris-
palvius šalikus, ir pati tokį numez-
gė. Norėtų jį perduoti vaikams“. 
Man buvo toks lengvas, bet labai 
malonus, šokas. Nuvažiavau pas 
tą moterį ir pasiėmiau šaliką. La-
bai gera širdyje buvo. O po savai-
tės minėtoji moteris, Dalia, vėl 
skambina, kad mamutė numezgė 
dar vieną... Deja, asmeniškai tos 
močiutės susitikusi nebuvau. Tik 
perdaviau nuoširdų ačiū ir mažą 

dovanėlę nuo mūsų kolektyvo. 
Vieną jos šaliką padovanojom vai-
kui, kurio mama – neregė, ir ne-
galėjo numegzti šaliko vaikučiui. 
Gerb. Daliai nusiunčiau berniuko 
nuotrauką, kurioje užfiksavom jį, 
ryšintį mamutės šaliką“, – netikėtu 
šalikų istorijos vingiu dalijosi D. 
Keliačienė. 

Bendro šalikų ilgio moteris 
sakė nebematavusi, o visi darbai 
liks vaikams puoštis kitų švenčių 
metu. 

Kamilė pasipuošė ne tik trispalviu 
šaliku, bet ir kepure bei pirštinėmis, 
kuriuos jai numezgė mama. 

Dainomis su gimtadieniu Lietuvą pasveikinusi darželio bendruomenė iš 
šalikų dar padarė ir kompozicijas – saules. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Užimtumo didinimo programos 
įgyvendinimas per 2022 metus

Kasmet Rokiškio rajono savi-
valdybė įgyvendina užimtumo di-
dinimo programas, skirtas mūsų 
savivaldybės teritorijoje gyve-
nantiems darbo neturintiems bei 
socialinę atskirtį patyrusiems as-
menims. 

Užimtumo didinimo programa – 
skirta suteikti individualią komplek-
sinę pagalbą, į darbo rinką įtraukti 
kuo daugiau darbingo amžiaus žmo-
nių. Jos tikslas – palengvinti ilgą lai-
ką nedirbusių asmenų perėjimą nuo 
nedarbo prie užimtumo darbo rinko-
je, teikiant motyvavimo paslaugas 
nedirbantiems ir socialinę paramą 
gaunantiems asmenims. Didžiausia 
socialinė problema yra nedarbas, 
kuris lemia žmonių pajamas, jų so-
cialinę padėtį, savigarbą.

Užimtumo didinimo programą 
įgyvendina Rokiškio rajono savival-
dybės administracija, Rokiškio soci-
alinės paramos centras ir Užimtumo 
tarnybos Rokiškio skyrius.

Savivaldybė užimtumo didinimo 
programas įgyvendina nuo 2017 
m. liepos 1 d. Rokiškio rajone nuo 
2017 m. iki 2022 m. rugsėjo 1 d. 
Užimtumo programoje dalyvavo 
670 bedarbis. Rokiškio rajono savi-
valdybės administracija įgyvendina-
ma Užimtumo programą, 2022 m. 
panaudotojo 132675,27 Eur. (skirta 
133,5 tūkst. Eur.). Nepanaudotos 
lėšos: 808,00  Eur. UAB „Rokiškio 

autobusų parkas“, 0,47 Eur. VšĮ Šal-
pa – labdara, 2,41 Eur. Rokiškio lop-
šelis – darželis „Pumpurėlis“, 5,69 
Eur. Rokiškio r. Kamajų A. Straz-
do gimnazija ir 8,16 Eur. Rokiškio 
krašto muziejus. Buvo įdarbinti 129 
bedarbis, visi asmenys priklausė Už-
imtumo tarnybai. Per 2022 m. buvo 
tvarkomos miesto ir rajono moky-
klos, darželiai, viešosios erdvės. At-
sižvelgiant į Programos vykdytojų 
pateiktą informaciją apie Programos 
įgyvendinimą, po dalyvavimo Pro-
gramoje 2022 m. neterminuotam ir 
terminuotam laikotarpiui neįsidarbi-
no nei vienas asmuo.

Nuo 2020 m. birželio mėn. Ro-

kiškio socialinės paramos centras 
įgyvendina Užimtumo didinimo 
programos modelį. Nuo modelio 
pradžios jame dalyvavo 128 asme-
nys, 55 asmenims pavyko įsidarbin-
ti, iš jų pagal neterminuotas sutartis 
– 25 asmenims, 30 asmenų  dirbo 
terminuotus darbus.

Nuo 2023 m. sausio 1d.  dalyvau-
ti Užimtumo didinimo programoje  
siunčia  Užimtumo tarnyba  darbo 
rinkai besirengiančius asmenis. Juos 
nukreipia pas Atvejo vadybininką ( 
Rokiškio socialinės paramos cen-
tras, J. Basanavičiaus g. 8, 208 kab.). 
Atvejo komanda, kuri sudaryta iš 
Atvejo vadybininko,  Rokiškio sa-
vivaldybės specialistų ir Užimtumo 
tarnybos atstovo, išanalizavusi as-
mens situaciją, parenka Paslaugas 
darbo rinkai besirengiančiam asme-
niui.

Siūlomos Paslaugos asmenims, 
yra lanksčios, prisitaikančios prie 
kiekvieno asmens poreikių, vyksta 
individualus darbas su kiekvienu 
ilgą laiką nedirbančiu asmeniu, tei-
kiamos  paslaugos yra nemokamos.

Programos tęstinumas užtikrins, 
kad Rokiškio rajono savivaldybėje 
nuosekliai mažės piniginės sociali-
nės paramos poreikis ir bus užtikri-
nama nuosekli, socialinė bendruo-
menės raida, įtraukiant į darbo rinką 
labiausiai pažeidžiamas gyventojų 
grupes.

Rokiškio rajono savivaldybės inf.
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„Turiu būti dėkingas karvėms, pienui ir sūriui“
Kodėl Angelo yra Rokiškyje? 

Praėjo daugiau nei 30 metų nuo 
to laiko, kai būtent Rokiškyje 
sukūriau pirmąjį biodinaminį 
sūrį. 

Pamatė tinkamą aplinką
Iš pradžių tai dariau „verslo“ 

tikslais, kaip pasakytume šių die-
nų terminais, – paprašytas ameri-
kiečių pramonininkų, kurie žino-
jo ir vertino mano mokslininko 
technologo išsilavinimą bei aistrą 
pieno produktams. Tačiau tikrąją 
mano motyvaciją nulėmė tai, kad 
čia, Rokiškyje, pamačiau tinkamą 
aplinką ir tinkamas galimybes la-
vinti visus savo įgūdžius, įgytus 
vaikystėje Lombardijos kaime 
ir vėliau tobulintus akademinėse 
studijose. Čia atradau tyrą biolo-
ginę sferą, kurioje dešimtmečius 
trukusių mano tyrimų metu at-
rinktos ląstelės galėtų atskleisti 
maksimalų savo potencialą: šian-
dien visi žino ląstelių vertę ir, 
svarbiausia, nepaprastą jų gebėji-
mą transformuotis ir vystytis per 
labai trumpą laiką, palyginus su 
natūralia sudėtingesnių organiz-
mų, tokių kaip žmogus, atranka. 
Jaunystėje dainavau: „Mes esame 
žvaigždžių vaikai“ norėdamas per 
poeziją ir muziką išreikšti prasmę 
to dvasinio ryšio tarp inertiškos, 
detaliai chemijos mokslo aprašy-

tos materijos ir paslaptingo gyvy-
bės atsiradimo ląstelėse.

Šių dienų baimė
Žmogus, kaip ir visi gyvū-

nai, geba prisitaikyti: kiekviena 
gyvybės forma visada stengiasi 
naudoti minimalų energijos kie-
kį atlikdama išlikimui būtinus 
veiksmus; rutina garantuoja mak-
simalų išteklių taupymą, tai ypač 
būdinga smegenims. Tačiau tuo 
pat metu mes, žmonės, skirtingai 
nei visos kitos gyvos būtybės, 
nuolat degame noru gyventi vis 
geresnį gyvenimą, o tai stumia į 

nuolatines pokyčių paieškas. Ta-
čiau pokyčiai yra neramybės ir 
nerimo šaltinis, atsitraukiant nuo 
įpročių kyla destabilizuojanti bai-
mė. Manau, kad už nepaprasto 
savižudybių skaičiaus padidėjimo 
slypi tai, kad, viena vertus, esa-
me priversti keistis, o kita vertus, 
nesame pasirengę susidurti su ri-
zika, susijusia su pokyčiais. Tik 
menininkai geba leistis į nežinią 
be atodairos, o visi kiti nori būti 
tikri, kad jų pastangos kažkokiu 
būdu bus pripažintos ir apdova-
notos. O jei kam reikia patarimo 
ar psichologinės paramos, krei-

piamasi į žiniasklaidą, kuri pa-
siruošusi pasiūlyti standartinius, 
iš anksto supakuotus ir visuoti-
nai galiojančius visų problemų 
sprendimus. Kai buvau vaikas, 
pasitikėjome ne „Google“, o „iš-
minčiais“, t.y. savo mokytoja, ku-
nigais, vienuolėmis, tėvais. Ka-
daise seni žmonės mirė laimingi, 
prikaupę metų bei patirties, vis 
iš naujo skaičiuodavo metų lai-
kų, darbų, būties ciklus: gimdavo 
vaikai, anūkai, broliai, mirdavo 
tėvai, seneliai, močiutės. O šian-
dien mirštantys yra pilni nusivy-
limo, kad nebepamatys būsimų 
technologijų raidos, slapta puose-
lėja iliuziją, kad galbūt kada nors 
technologijos padės išvengti net 
mirties ir pagaliau suteiks mums 
amžinąjį gyvenimą.

Europa ir energija
Grįžkime prie dabarties ir ak-

tualių dabartinių įvykių temų: 
matau, kad visoje Europoje ūki-
ninkai išeina į gatves, nes mažė-
ja pieno ir mėsos suvartojimas, 
o Europos Sąjungos technokratai 
yra įsipareigoję rengti įstatymų 
projektus, kurių etiketėse būtų 
parašyta, kad vynas yra toks pat 
kenksmingas kaip rūkymas. Aiš-
kiai jaučiu neigiamos energijos 
srautą, tačiau tai negrasina su-
naikinimu, bet tik nori pažadinti 

tarsi pavojaus signalas, kad mes 
pabustume ir pradėtume rimtai 
dirbti dėl savo ir kitų išgelbėji-
mo. Man šokiruoja, kai išgirstu, 
kad planetos problemos kyla dėl 
galvijų išmetamų dujų. Čia, Lie-
tuvoje, kaip ir Italijoje, pienas 
yra pats vertingiausias produktas. 
Ir čia, kaip ir Italijoje, melžiamų 
galvijų šiandien yra daug mažiau 
nei praėjusiais dešimtmečiais, o, 
kita vertus, transporto priemonių, 
varomų vidaus degimo varikliais, 
skaičius smarkiai išaugo. Man 
kyla klausimas: ar esame tikri, 
kad kovojame teisingai? Nesu-
prantu, kaip galima atsakomybę 
už tariamą ir neišvengiamą mūsų 
laukiančią ekologinę katastrofą 
priskirti karvėms, kai karvės 
ir sūris gyvuoja jau milijonus 
metų nedarydami žalos planetai. 
Ženklai rodo, kad bręsta krizė, 
ir tokiomis aplinkybėmis būtina 
suvokti kelis dalykus, dėl kurių 
esame tikri, kad galėtume poten-
cialiai negatyvų dalyką paversti 
galimybe auginti bei didinti są-
moningumą. Aš neabejoju, esu 
visiškai tikras, kad mes visi esa-
me kilę iš vienos ląstelės, ir, drįs-
tu pasakyti, kad tai įvyko pieno 
dėka!“

Angelo Frosio

A. Frosio: „Lietuvoje, kaip ir Italijoje, pienas yra pats vertingiausias 
produktas“. (Stumbrio nuotr.)

Rokiškietės ketvirtą kartą iš eilės tapo čempionėmis.

TAVO BĖDOS MANO.  
Kur dingo kibininė?

Šį kartą rubrikoje „Mano 
bėdos tavo“ rokiškėnų pageida-
vimu aiškinamės – kur „dingo“ 
šalia Šimtmečio aikštės, Upės 
spektro patalpose, buvusi kibi-
ninė?  

Beveik dešimtmetį vietoje ke-
pamais čeburėkais ir kibinais gar-
sėjusi Deimantės Talačkienės IĮ 
„Lindeima“ buvo itin populiari, o 
2021 m. kovą net įvertinta sertifi -
katu „Stipriausi Lietuvoje 2020“. 
Džiaugdamasi apdovanojimu, tą-
kart D. Talačkienė sakė: „Noriu 
pasidžiaugti šiuo įvertinimu. Įmo-
nė įsteigta 2012 m. ir dirba iki da-
bar. Taip, galiu drąsiai pasakyti, tai 
buvo sunkus ir ilgas kelias. Rinko-
je ilgus metus išsilaikyti yra tikrai 
sunku. Tačiau tai ne mano vienos 
nuopelnas. Noriu tarti nuoširdų 
ačiū savo buvusiems ir esamiems 
darbuotojams. Be Jūsų nebūtų šio 
įvertinimo ir nuopelnų. Naminius 
čeburekus ir kibinus kepsime to-
liau ir džiuginsime jus.“

Tačiau dabar jau kuris laikas 
maitinimo įstaigos durys – už-
rakintos. Rokiškėnai pasigedo 
pamėgtos užkandinės, į kurią 
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos per pertraukas apsi-

pirkti traukdavo gausūs būreliai 
moksleivių, stabtelėdavo greito 
maisto užsinorėję pakeleiviai ar 
papietauti tikslingai atvykę rokiš-
kėnai. Ten pat buvo prekiaujama 
Biržų krašto pilstoma gira bei alu-
mi. 

Gal „Naminių kibinų ir čeburė-
kų“ reikia ieškoti kitoje vietoje? O 
gal verslas neatlaikė COVID pan-
demijos? D. Talačkienė nedaugžo-
džiavo: „Labai ačiū rokiškėnams 
už gražius žodžius, malonu, kad 
mūsų pasigedo, bet įmonę užda-
riau. Į kitas patalpas nepersikėlė-
me...“.

Į „Rokiškio Sirenos“ rubriką „Tavo bėdos mano“ gali kreiptis 
rokiškėnai, turintys įvairiausių problemų ir neatsakytų klausimų. 
Mums galite rašyti el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba 

skambinti tel. +370 666 76777

Rokiškėnai pasigedo pamėgtos 
kibininės. („Rokiškio Sirenos“ 
nuotr.)

Rokiškietės – Lietuvos mokyklų 
žaidynių kvadrato čempionės

Senamiesčio progimnazijos 
mergaitės – 2022-2023 m. Lietu-
vos mokyklų žaidynių kvadrato 
čempionės. 

Vasario 10 d. Vaižganto gim-
nazijos Senuosiuose rūmuose įvy-
ko Lietuvos mokyklų žaidynių 
mergaičių kvadrato fi nalas. Dėl 

medalių varžėsi Šakių „Varpo“ 
mokyklos, Šiaulių „Romuvos“ ir  
Varėnos „Ryto“ progimnazijų bei 
Rokiškio Senamiesčio progimnazi-
jos komandos. Rokiškietės į fi nalą 
pateko penktą kartą iš eilės ir visų 
džiaugsmui ketvirtą kartą iš eilės 
tapo čempionėmis. Sveikiname 
komandą ir jos vadovą Vytautą Va-

jegą. 
Dėkojame už darbą teisėjams, 

Rokiškio rajono savivaldybės Vi-
suomenės sveikatos biuro darbuo-
tojai G. Morkūnienei, Senamiesčio 
progimnazijai ir visiems, kurie pri-
sidėjo prie šių svarbių varžybų or-
ganizavimo.

Rokiškio rajono savivaldybės inf. 
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Sergantiems onkologinėmis ligomis – ne tik medicininė pagalba
Kristina RAMANAUSKAITĖ

Lietuvoje kasmet vėžiu suser-
ga daugiau nei 18 000 žmonių, 
tai antra pagal dažnumą mirties 
priežasti po širdies ir kraujagys-
lių ligų. Pagalbos onkologiniams 
ligoniams asociacija (POLA) 
Lietuvoje veikia jau 10 metų ir 
vienija dešimtis tūkstančių ser-
gančiųjų onkologinėmis ligomis. 
Tačiau tie, kurie neseniai susidū-
rė šia liga, dar tik ieško pagalbos 
– ne tik medicininės, bet ir psi-
chologinės.

Nuolaidos transporte, renginiuose 
Kokią pagalbą gali gauti POLA 

nariai? Kaip jais tapti?  Pasak VšĮ 
Rokiškio pirminės asmens svei-
katos priežiūros centro direktorės 

Danguolės Kondratenkienės, tapti 
POLA organizacijos nariu  labai 
paprasta. „Jeigu jums buvo nu-
statyta onkologinė liga (nesvarbu 
dabar ar prieš keletą metų) susisie-
kite su manimi tel. 8 670 97356 ir 
susitarsime dėl susitikimo, kurio 
metu išduosiu POLA kortelę, kuri 
suteiks tam tikras nuolaidas ar ga-
limybes.

Pagrindinės nuolaidos, kurias 
suteikia POLA kortelė ir kurios 
aktualios mūsų rajono gyvento-
jams: važiavimas visoje šalyje su 
80 proc. nuolaida, nuolaidos visose 
vaistinėse, Rokiškio baseinas taiko 
50 proc. nuolaidą, Rokiškio kul-
tūros centras kviečia nemokamai 
apsilankyti jų organizuojamuo-
se renginiuose (koncertai, filmai, 
spektakliai). Kitiems galbūt aktua-

lu protezai (pvz. krūtų), perukai ir t. 
t.“ – teigia įstaigos vadovė.

Teikiamos konsultacijos
POLA organizacija, POLA 

kortelės turėtojams teikia profe-
sionalias psichologo, teisininko, 
alternatyvaus gydymo metodų ar 
gyvensenos konsultacijas (telefo-
nu). Šioms konsultacijoms reikia 
registruotis POLA organizacijos 
puslapyje, suvedant turimos kor-
telės numerį. „Kviečiu kiekvieną 
atsidaryti POLA organizacijos in-
ternetinę svetainę, ten pateikiama 
daug informacijos apie organi-
zacijos veiklą, galimybę įsidiegti 
POLA programėlę, surasti Gidą pa-
gal susirgimą ir pan.“,  pataria D. 
Kondratenkienė.

Pagalba bei konsultacijos teikia-

ma ne tik ligoniams, ja gali naudo-
tis ir sergančiojo artimieji.

Rokiškio onkologinių ligonių 
asociacijai „Vilties žybsnis“ vado-
vaujanti D. Kondratenkienė teigė, 
kad ši asociacija vienija 29 narius. 
Žmonėms, išgirdusiems onkologi-
nę diagnozę, reikia moralinio pa-
laikymo, supratimo, patarimo. Tam 
POLA organizacija įsteigė Gido 
paslaugas pagal diagnozę –  61 sa-
vanoris vykdo veiklą tam tikromis 
dienomis ir valandomis, jiems ga-
lima paskambinti nurodytais tele-
fonais. „Dažniausiai pasitaikantys 
onkologiniai susirgimai vyrams 
– prostatos vėžys, moterims – krū-
ties vėžys, todėl dar sykį kviečiu 
tikrintis profilaktiškai dėl šių ligų“,  
– teigė D. Kondratenkienė.

Rokiškio PASPC direktorė D. 
Kondratenkienė ragina pasitikrinti 
prevenciškai.

Siuntimai galios iki 
180 dienų

Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM) inicijuoja pakeitimus, ku-
riais šeimos gydytojo išrašomas 
siuntimas galios iki 180 dienų. Šiuo 
metu maksimalus terminas numa-
tytas 60 dienų, t. y. prailginus ter-
miną, siuntimai galiotų tris kartus 
ilgiau. Pakeitimais siekiama suma-
žinti nepatogumus, kuriuos patiria 
pacientai ir medikai dėl per trum-
po siuntimo galiojimo laikotarpio.

Sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys nurodo, kad tiek 
pacientai, tiek medikai patiria ne-
patogumų dėl siuntimų galiojimo 
termino – pirminio lygio gydymo įs-
taigose nemažas pacientų srautas su-
sidaro vien dėl pasibaigusio termino 
siuntimų perrašymo.

„Artimiausiu metu siuntimo ter-
minas bus prailgintas nuo 60 iki 180 
dienų. Taip sumažės biurokratinė 
našta medikams, nes jiems neberei-
kės perrašinėti galioti pasibaigusių 
siuntimų. Pacientams taip pat nau-
da akivaizdi – nereikės pakartotinai 
kreiptis į šeimos gydytoją, sulauksi-
me mažiau vizitų į gydymo įstaigas 
vien dėl „popieriaus“. Šie pakeitimai 
prisidės prie eilių mažinimo gydymo 
įstaigose ir šeimos gydytojų krūvio 
normalizavimo“, – teigia sveikatos 
apsaugos ministras.

Ilgesnis terminas galios šeimos 
gydytojų išrašytiems siuntimams gy-
dytojo specialisto paslaugai, išskyrus 
fizinės medicinos ir reabilitacijos 
paslaugos, kurioms terminas paliktas 
60 dienų.

Siūloma ir kita reikšminga naujo-
vė, susijusi su perteklinių siuntimų 
išrašymo mažinimu. Pagal naująją 
tvarką, siuntimą gydytojas turi išra-
šyti ir tuomet, kai pacientas po jam 
suteiktų paslaugų priėmimo-skubio-
sios pagalbos skyriuje, išleidžiamas 
ambulatoriniam gydymui. Taip su-
mažinimas pakartotinių vizitų skai-
čius, pacientui prireikus pakartotinės 
konsultacijos, ir mažinamas apkrova 
pirminio lygio gydymo įstaigoms.

SAM inf.

Pasaulinė ligonių diena: profesorius atkreipia 
dėmesį į širdies ir kraujagyslių ligas

Vasario 11-ąją buvo minima 
Pasaulinė ligonių diena, todėl Vil-
niaus universiteto profesorius, 
Širdies ir kraujagyslių klinikos 
kardiologas Pranas Šerpytis nori 
atkreipti dėmesį į vieną dažniausių 
mirties priežasčių Lietuvoje – šir-
dies ir kraujagyslių ligas. 

Mirtys nuo kraujotakos sistemos 
ligų 2021 m. sudarė 48 proc. visų 
mirčių Lietuvoje. Tai, pasak profeso-
riaus, reikšmingas skaičius, raginan-
tis atkreipti dėmesį į šių ligų preven-
ciją ir rizikos veiksnių šalinimą. Jis 
pasakoja apie širdies ir kraujagyslių 
ligų atsiradimą skatinančius veiks-
nius, priemones šių ligų išvengti ir 
atkreipia dėmesį į prevencijos svar-
bą.

Svarbiausia – kontrolė
Profesorius P. Šerpytis išskiria tris 

pagrindinius rizikos veiksnius širdies 
ir kraujagyslių ligoms atsirasti.

„Tai – arterinė hipertenzija, rū-
kymas ir hiperlipidemija (padidė-
jęs cholesterolio kiekis kraujyje). 
Prie šios trijulės galima prijungti ir 
cukrinį diabetą. Kalbėdamas apie 
rūkymą noriu pasakyti, kad valsty-
bė turėtų pagalvoti, kaip gali padėti 
rūkantiems žmonėms atsikratyti šio 
žalingo, didelę priklausomybę suke-
liančio įpročio, ypač prisidedančio 
prie širdies ir kraujagyslių ligų atsi-
radimo, o ne griežtinti įstatymus. Da-
bartinė strategija neveikia, nes tik 5 
proc. visų rūkalių pavyksta atsisakyti 
šio įpročio. Kalbant apie kitus širdies 
ir kraujagyslių ligų atsiradimo veiks-
nius, jų yra ir daugiau, pavyzdžiui, 
daug sočiųjų riebalų turinti mityba, 
nejudrus gyvenimo būdas, gliukozės 
koncentracijos kraujyje padidėjimas, 
nutukimas, ypač kai riebalai kaupiasi 
pilvo srityje. Tai gali paskatinti išsi-
vystyti cukrinį diabetą ir kitus širdies 
ir kraujagyslių ligas sukeliančius ne-
galavimus. Taip pat didelę reikšmę 
širdies ir kraujagyslių ligoms atsiras-
ti turi ankstyvų ligų ir mirčių atvejai 
šeimoje. Jeigu jų yra, rizika susirgti 

išauga kelis kartus. Reikia nepamiršti 
ir streso žalos – žmonės, patiriantys 
daug streso, visuomet dažniau sirgs 
širdies ir kraujagyslių, vėžinėmis ir 
kitomis ligomis. Išeminės širdies li-
gos vis dažniau aptinkamos jaunes-
nio amžiaus žmonėms. Deja, nei li-
goms gydyti, nei siekiant jų išvengti, 
stebuklingų vaistų nėra – reikia imtis 
priemonių, keisti gyvenimo būdą, 
kad tai padarytume“, – pasakoja pro-
fesorius.

Pasak jo, kol kas Lietuva pagal 
sergamumą širdies ir kraujagyslių 
ligomis pirmauja Europos Sąjungo-
je. Tačiau kuo daugiau žmonių lai-
ku kreipsis į gydytoją, šalins rizikos 
veiksnius ir laikysis paskirto gydy-
mo, tuo sparčiau ši statistika keisis į 
gerąją pusę.

„Kalbant apie paskirto gydymo 
laikymąsi, ypač svarbu kontroliuoti 
padidėjusį cholesterolio kiekį kraujy-
je. Kadangi padidėjusio cholesterolio 
nejaučiame, mums dėl to neskauda, 
gali atrodyti, kad nėra ką kontroliuo-
ti ir liga negrėsminga. Tačiau būtent 
padidėjęs cholesterolis yra vienas pa-
grindinių širdies ir kraujagyslių ligų 
išsivystymo veiksnių. Geriausias pa-
didėjusio cholesterolio kiekio krau-

jyje gydymas – tai vaistų, vadinamų 
statinais, vartojimas. Įrodyta, kad 
ilgalaikis statinų vartojimas gali ne 
tik sumažinti blogojo cholesterolio 
kiekį kraujyje, bet ir kardiovaskuli-
nių įvykių bei aterosklerozės proceso 
organizme riziką“, – apie padidėjusio 
cholesterolio gydymą pasakoja prof. 
P. Šerpytis.

Pajutus neįprastus simptomus 
Profesoriaus teigimu, ne visi 

simptomai reiškia ligą. Pavyzdžiui, 
skausmą širdies plote gali sukelti 
daugybė priežasčių.

„Skausmas širdies plote gali būti 
jaučiamas ir sočiau pavalgius, per 
daug intensyviai pajudėjus, dėl ants-
vorio ir kitų priežasčių. Tačiau, jeigu 
asmuo priklauso rizikos grupei, pa-
jutus neįprastus simptomus reikėtų 
susirūpinti. Pavyzdžiui, jeigu dusulį 
jaučia 60-metis, vadinasi, tikriausiai 
kažkas yra negerai. Ypač tuomet, jei 
tas skausmas yra lydimas šalto pra-
kaito ir nukritusio spaudimo. Svarbu 
laiku kreiptis pagalbos, nenumoti 
ranka į keistus pojūčius. Sveika-
ta – vertybė. Jei prarasime sveikatą, 
prarasime viską. Čia labai svarbu 
atkreipti dėmesį, kad gydytojas tėra 
prižiūrėtojas, jis gali padėti laiku nu-
statyti ligą ir ją gydyti, tačiau mes 
patys turime rūpintis savo sveikata 
ir pas jį apsilankyti“, – tikina profe-
sorius.

Jis atkreipia dėmesį, kad širdies 
ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių 
valdymas turi didelę reikšmę ne tik 
sergamumui širdies ir kraujagyslių, 
bet ir kitomis ligomis, tokiomis kaip 
lėtinės plaučių ir vėžinės ligos, taip 
pat cukrinis diabetas ir kitos.

„Asmenims, kontroliuojantiems 
savo arterinį kraujo spaudimą, taip 
pat yra mažesnė rizika susirgti šir-
dies ir kraujagyslių ligomis. Arteri-
nio kraujo spaudimo kontrolė dešimt 
kartų sumažina insulto atvejų skaičių, 
taip pat iki 6 kartų sumažina miokar-
do infarktų skaičių. Kraujo spaudi-
mo matavimo aparatas turėtų būti 
kiekvieno žmogaus namuose. Dar 

vienas labai svarbus dalykas – daly-
vavimas prevencinėse programose. 
Tai ypač svarbu žmonėms, esantiems 
rizikos susirgti širdies ir kraujagyslių 
ligomis grupėje. Labai gaila, tačiau 
šiuo metu širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencinėje programoje dalyvauja 
tik apie 60 proc. žmonių. Dabar joje 
gali dalyvauti vyrai nuo 40 iki 55 
metų ir moterys nuo 50 iki 65 metų. 
Tiesa, tam, kad prevencinės progra-
mos veiktų ir duotų rezultatų, reikia 
plėsti amžiaus ribas ir kviesti jose 
dalyvauti jaunesnio amžiaus žmo-
nes, kurie dar neturi išeminės širdies 
ligos, bet gali būti įvardyti rizikos 
veiksniai. Valstybė turėtų tai įvertinti 
ir geriau paskirstyti išteklius“, – pa-
brėžia prof. P. Šerpytis.

Pozityvus požiūris 
Pasak profesoriaus, dar visai ne-

seniai buvo kalbama tik apie CO-
VID-19 pandemiją, o to rezultatas 
– užleistos ar laiku nediagnozuotos 
kitos ligos. 

„Deja, apie kitas problemas ilgą 
laiką nebuvo kalbama, tačiau jos nie-
kur nedingo. Be to, kai kuriems žmo-
nėms, persirgusiems sunkios formos 
COVID-19 liga, atsirado širdies ri-
tmo sutrikimų, plaučių arterijos em-
bolizacijų. Tai – viruso pasekmės. 
Dabar, pandemijai aprimus, turime 
tiek pat daug kalbėti apie kitas, įskai-
tant ir širdies ir kraujagyslių ligas, 
priminti žmonėms, kad yra kur kas 
baisesnių ir kur kas dažniau žmones 
kamuojančių ligų“, – įsitikinęs prof. 
P. Šerpytis.

Jis atkreipia dėmesį į dar vieną la-
bai paprastą, bet svarbų veiksnį, no-
rint palaikyti geresnę sveikatą. 

„Labai noriu palinkėti žiūrėti į 
gyvenimą pozityviau. Tai padeda ne 
tik vidinei būsenai, bet ir sumažina 
stresą, taip pat mažina širdies ir krau-
jagyslių bei kitų ligų riziką. Sveikas 
žmogus visuomet nuveiks daugiau 
negu ligotas. O anksti diagnozavus 
ligą ne tik bus paprasčiau ją išgydyti, 
bet ir mažiau kainuos“, – teigia prof. 
P. Šerpytis.

Prof. P. Šerpytis linki į gyvenimą 
žiūrėti pozityviau. 
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Profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname 
žemdirbiams“ – nereikia bijoti nesuprasti

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Kovo 3 d. Rokiškio kultūros 
centre startuojantis profesionalių 
teatrų festivalis „Vaidiname žem-
dirbiams“ – tradicinė pavasarinė 
vitaminų dozė sielai. Keturios sa-
vaitės, 15-ka spektaklių: 10 suau-
gusiems, 5 vaikams ir galimybė 
vos už 120 eurų praturtinti save 
visiems metams.   

Reikia nebijoti nesuprasti 
Rokiškio kultūros centro direk-

torės pavaduotoja kultūrinei veiklai 
Aušra Gudgalienė šypsosi: „Nepra-
dėkime pokalbio tradiciniu klausi-
mu: „Kas šiemet festivalyje naujo?“ 
Nes lyg ir viskas nauja. Nors festi-
valis – tradicinis, vyksta daugybę 
metų, išlaiko savo struktūrą, tačiau 
kiekvienais metais jo repertuaras, 
juk, kitoks. Kiti spektakliai, skir-
tingos temos. Net jei atvežamas tas 
pats spektaklis, klasikos kūrinių juk 
niekas neperrašo, jį būna pastatęs ki-
tas režisierius, vaidina kiti aktoriai, 
visai kitas teatras, nauji scenografi-
niai sprendimai. Ir tai jau yra nauja“.

Pašnekovė pristato XXXIX pro-
fesionalių teatrų festivalio „Vai-
diname žemdirbiams“ repertuarą, 
išskirdama šokio spektaklius, iš 
kurių bene labiausiai intriguojantis 
– Panevėžio Juozo Miltinio trupės 
pastatymas „Kūnai“. 

„Sakyčiau pati tema aktuali: 
žmogaus santykis su savo kūnu. 
Nes kūno kultas pas mus dar labai 
gajus. Tačiau intriga ne čia. Įdo-
miausia, kad tradiciniame dramos 
teatre pastatytas šokio spektaklis, 
kurį, beje, stato žymus choreogra-
fas Marius Pinigis. Jam pačiam tai 
yra iššūkis, nes teatre vaidina akto-
riai, o ne šokėjai... Bet režisierius 
džiaugėsi rezultatu. Manyčiau, čia 
yra didžiausia šiųmečio festivalio 
intriga, nes tai visai nauja ir pačiam 
teatrui, ir netikėta mums, kaip žiūro-
vams, kurie įpratę matyti visai kitokį 
Miltinio teatrą. Pati komanda sako, 
kad šitame spektaklyje tikrai nebū-
tina kažką suprasti. Žiūrovui reikia 
nebijoti nesuprasti“, – intrigavo A. 
Gudgalienė. 

Gyvas garsas ir projekcijos
Kauno šokio teatras „Aura“ – vi-

siems pažįstamas, mėgstamas, my-
limas: „Profesionalumas, žavintys 
kostiumai. Šį kartą su gyvu garsu 
– scenoje muziką kurs kamerinis 
orkestras NICO (Naujų idėjų kame-
rinis orkestras, kompozitorius Gedi-
minas Gelgotas). Šis orkestras Lie-
tuvoje, ir ne tik Lietuvoje, yra „ant 
bangos“. Orkestre – tik styginiai ins-
trumentai, o ir patys muzikantai la-
bai ekspresyvūs. Ne kartą festivaly-
je esame turėję gyvo garso muziką, 
pati „Aura“ buvo su gyvo garso gru-
pe, ir tai labai pasiteisinęs dalykas. 
Ši sintezė scenoje – labai graži. Tre-
čiasis šokio spektaklis – Panevėžio 
muzikinio teatro klasikinis baletas 
„Karmen“. Čia susijungia menas ir 
technologijos: klasikinė istorija Kar-
men, kurią mes visi tikrai žinom, o 

šalia – hologramos, projekcijos, tie-
siama speciali uždanga. Ir žiūrovai 
salėje bus sodinami siauriau, kad vi-
siems būtų aiškiai, tiksliai matomas 
visas pateikimas. Tikrai siūlau ateiti 
ir pamatyti, kaip susijungia technika 
ir menas. Kokį nuostabų reginį su-
kuria“.

Rekomenduoja..?
A. Gudgalienė prasitarė pati la-

biausiai laukianti istorinių ar tikrais 
faktais paremtų spektaklių. Šiais 
metais jų yra ne vienas: „Po kelių 
paskutiniųjų metų, ypatingai po per-
nai, supratau, kad man įdomu žiūrėti 
į istorija paremtus spektaklius. Per-
nai festivalyje turėjome „Miškelį“ 
(Klaipėdos jaunimo teatras), „Die-
vų mišką“ (Kauno valstybinis lėlių 
teatras). Šiemet mano favoritas, kol 
kas, „Kauno pavasaris '72“, kurį 
atveža Nacionalinis Kauno dramos 
teatras. Kai žiūri spektaklį, ir jei jau 
esi matęs šio teatro darbų, supranti, 
kad tai šiam teatrui nėra būdinga. Jo-
nas Tertelis pastatė „Kauno pavasarį 
'72“ specialiai Kaunui – Europos 
kultūros sostinei (premjera įvyko 
2022 m. gegužės mėn. – aut. past.) 
ir buvo kuriamas paminėti tragišką 
Romo Kalantos susideginimą... Tai 
istorinis faktas – jauno žmogaus 
maištavimas per susideginimą – 
apie kurį mes mažai žinom, aš ma-
žai žinau. Ar jis pirmas, ar paskui jį 
sekę, kaip jis tai sugalvojo. Istorija, 
kai ji perkeliama į sceną, man labai 
įdomu. Jame irgi yra gyvo garso, 
vaidina jauni aktoriai. Jį pamatyti 
turi ir tie, kaip aš sakau, kurie nors 
niek laiko praleido Kaune“. 

Sunkios ir tuo įdomios
Kitas spektaklis, kurio pašnekovė 

nekantraudama laukia, Valstybinio 
jaunimo teatro darbas „Rytoj buvo 
vakar“. 

„Tai irgi yra mūsų istorija, do-
kumentika, realūs faktai – tremties 
motyvas. Labai dinamiškas spekta-
klis, kuris jau yra ne kartą apdova-
notas. Režisierius – Aidas Giniotis, 
o tai irgi duoda savo. Čia svarbiau-
sias klausimas: kaip estetiškai pa-
pasakoti baisią istoriją? Neretai po 
spektaklių girdim, kad „buvo sunki 

tema“. Bet temos visos sunkios. Ir 
tuo įdomios. Kartais žmonės dide-
lius lūkesčius deda į komedijas, ta-
čiau ir  po jų ne visi būna patenkinti. 
Šiaulių valstybinis dramos teatras 
šiemet pristato „Prarasta Katarinos 
Blum garbė“. Net ypatingai aktuali 
tema mūsų, socialinių tinklų ir ko-
mentarų, laikais: kaip viešumas gali 
„suvalgyti“ žmogų. Kai kažkas kaž-
ką išgirdo, nenugirdo ir taip sukūrė, 
padarė, supynė, kad nebeįmanoma 
atpinti. Kaip tu vienas negali apsi-
ginti, kai visi tave užpuola. Beje, šis 
spektaklis taip pat remiasi tikra, re-
alia istorija. Juk teatras – apie mus, 
ne apie kažką“, – savo pasirinkimais 
dalinosi A. Gudgalienė. 

Laiko limito nebus
Anot jos, dėmesio vertas OKT/

Vilniaus miesto teatro spektaklis 
„Žuvėdra“: „Jaunas režisierius Jo-
kūbas Brazys, kurį mes ir pernai no-
rėjom pasikviesti, bet nepavyko su-
sitarti, OKT teatre pastatęs Čechovo 
„Žuvėdra“. Klasikų klasika. Bet, 
kaip sakau, nauji jauni režisieriai 
klasiką stato gerai, svarbiausia – 
moderniai. Ir šis modernumas spek-
taklio tikrai nesugadina. Patikrinom, 
žiūrėjom. Galiu drąsiai pasakyti, 
kad žiūrėjo skirtingo amžiaus žmo-
nės ir įvertino teigiamai. Nereikia 
bijoti beveik 4 val., kas irgi visus la-
bai gąsdina. Ne, ateityje tikrai neke-
tinam spektakliams taikyti laiko li-
mito. Apskritai, juk kažkada ėjimas 
į teatrą, į festivalį buvo kažkas ypa-
tingo ir pasiruošimas trukdavo kur 
kas ilgiau, nei pora valandų trunkan-
tis spektaklis: kirpykla, kompanijos 
paieškos, puošimosi ritualas... Da-
bar šiems dalykams žmonės nebe-
skiria tiek daug dėmesio, tad laikas 
lyg ir „išsilygina“. 

Vengė visiškų premjerų
Kelis dešimtmečius gyvuojančio 

festivalio repertuare pasitaikydavo 
absoliučių premjerų, kai rokiškėnai 
pirmieji Lietuvoje pamatydavo nau-
jąjį teatro darbą. Kalbėdama apie 
šio festivalio repertuarą A. Gudga-
lienė atskleidė, jog kolektyvas šie-
met vykdė rimtą atranką – iš anksto 
peržiūrėjo nemažai spektaklių ir tik 
tada apsisprendė priimti teatro siūlo-

mą pastatymą ar prašyti kito. 
„Šiais metais atsargiau pažiūrė-

jom į visiškas premjeras. Nes prem-
jera turi labai gražų reklaminį veidą, 
bet kviesdamas žiūrovą į premjerą 
truputį rizikuoji. Juk tikrąjį gyve-
nimą spektaklis pradeda gyventi 
po kokio 5-6 parodymo. Todėl siū-
lome žiūrovams spektaklius, kurie 
jau turi tam tikrą vertinimą, kuriuos 
jau matė kitų miestų publika ir kurie 
jau turi sudarę nuomonę apie save. 
Bet kokiu atveju visi spektakliai yra 
„švieži“, visi 2021-2022 metų“, – ti-
kino direktorės pavaduotoja kultūri-
nei veiklai.  

„Katė maiše“
Visgi, ir šiais metais rokiškėnai 

bus vieni pirmųjų, pamatysiančių 
naujausią Klaipėdos jaunimo pasta-
tymą „Belaukiant Godo“: „Kovo 2 
d. spektaklis bus pirmą kartą paro-
dytas Klaipėdoje. O pas mus – kovo 
18 d. Tai savotiška „katė maiše“. 
Nors, aišku, Beketo (Samuelis Bec-
kettas) pjesė, Pasaulyje daug kartų 
pastatyta. Nežinom ko laukti iš Klai-
pėdos jaunimo teatro, bet šis teatras 
paskutiniuosius trejus metus mus 
labai stebina savo darbais gerąja 
prasme. Pernai jų spektaklis „Miš-
kelis“ laimėjo abu festivalio prizus: 
ir žiūrovų simpatijų, ir pagrindinį. 
Užpernai turėjom „Įstrigę“, kas irgi 
„nunešė visiems stogą“. Nors spek-
taklio trukmė – 4 val. Tad ir šiemet 
turime vilčių“. 

Pasak A. Gudgalienės, minėtasis 
teatras ypatingai vertina rokiškėnų 
organizuojamą festivalį. Deja, ne-
daug trūko, kad trupė šiais metais 
„Vaidiname žemdirbiams“ nepasi-
rodytų. 

„Teatro komanda labai abejojo ar 
turės ką atvežti, ar spės pasiruošti. 
Raminome juos, jog nieko tokio, jei 
neatvažiuos. Bet sakė „jaučiasi įsi-
pareigoję“ atvykti, juk pernai metų 
festivalis jiems buvo toks sėkmin-
gas. Ir užsispyrė: padarysim, atva-
žiuosim. Iš tikrųjų įdomu, kaip jie 
pastatys klasiką ir kaip susižiūrės. 
Bet net jų spektaklio afiša, jei būtų 
geriausios-įtaigiausios-festivališ-
kiausios, kaip bepavadinsi, afišos 
rinkimai, laimėtų pirmą vietą“, – te-
atrą gyrė pašnekovė.

Specialiai vaikams
Mažajai auditorijai šiemet siūlo-

mi 5 spektakliai. Jau tapo įprasta į 
festivalį kviesti mamas su kūdikiais. 

„Vienas iš vaikiškų – spektaklis 
6-36 mėn. kūdikiams. Trečiasis 
festivalis, kada kviečiame ne tik 
mažus, bet ir labai mažus žiūrovus. 
Pirmaisiais metai gal kiek nedrąsu 
buvo, bet tai pasiteisino, tad neke-
tinam sustoti. O tai, kas atvažiuoja 
šį kartą, tikriausiai, Lietuvoje yra 
geriausi tokių spektaklių statytojai. 
Birutė Banevičiūtė ko gero pirmoji 
Lietuvoje pradėjo statyti spektaklius 
kūdikiams. Ji pastebėta pasauliniu 
mastu, ne tik Lietuvoje. Šokio tea-
tro „Dansema“ spektaklis „Spalvoti 
žaidimai“ sukurtas 2015 m., tačiau 
šalyje mes turim mažai profesio-

nalų, kurie dirbtų su kūdikiais, tad 
jiems tikrai nebuvo jokių reikalavi-
mų. Spektaklis apdovanotas Auksi-
niu scenos kryžiumi. Vadinasi, tea-
tro meno profesionalai yra įvertinę 
šį spektaklį. Ir supratę, kad tai reika-
linga“, – tikino A. Gudgalienė. 

Po vieną per savaitę
Pavaduotoja džiaugėsi reper-

tuaru vaikams: „Pernai mes šiek 
tiek eksperimentavom – repertuarą 
rinkome iš edukacinių spektaklių. 
Deja, nepasiteisino. Interaktyvumas 
nėra blogai, bet suvaldyti vaikų au-
ditoriją tokio spektaklio metu reikia 
gebėjimo. Pasiruošimo. Ką puikiai 
daro Keistuolių teatras. Jų pasta-
tymuose irgi yra interaktyvumo, 
jie visada kviečia vaikus įsitraukti, 
visada bendrauja, bet jie moka su-
valdyti vaikų salę, moka išlaikyti 
jų dėmesį, vaikai išgirsta ko pra-
šomi: suploti, padainuoti, patrypti. 
Keistuoliai tą daro daugybę metų ir 
jaučiasi jų profesionalumas. Todėl 
šiemet tikrai griežčiau, rimčiau pa-
sižiūrėjom ir į vaikišką programą. 
Grįžome prie spektaklių, kurie turi 
tam tikrą istoriją, moralą. Keturios 
festivalio savaitės, po vieną vaikišką 
per savaitę. Iš tikrųjų tai labai kvie-
čiu, net asmeniškai norėčiau, kad 
vaikus į spektaklius atsivestų tėvai. 
Tą puikiai daro darželių auklėtojos, 
mokytojos, puikiai suprantu visus 
„darbas/nedarbas“ niuansus, bet kai 
vaikas ateina su mama, tėčiu, tarp jų 
mezgasi visai kitoks ryšys“. 

Jauskite, patirkite, išgyvenkite
Taigi, per keturias kovo savaites 

rokiškėnai turi galimybę dešimt va-
karų išgyventi, pajausti, patirti ir pa-
matyti skirtingas istorijas, pakeliauti 
laiku. O tam, A. Gudgalienė, sako 
net paskaičiavę, prireiktų maždaug 
120 eurų. 

„Mes pažiūrėjom, jog maždaug 
tiek užteks pamatyti visus festi-
valio spektaklius. Iš karto atsakau 
kritikams, kurie puls – 120 irgi 
daug – Jūs už šią sumą pamatote 
10 profesionalių teatrų pastatymų. 
Praleidžiate vakarą „kitaip“, pa-
bėgate nuo rutinos, „perkraunate“ 
mintis ir „persikraunate“ emociškai. 
Juk kažkada anksčiau dėl festivalio 
moterys į kirpyklą užsirašydavo. 
Grįžtant prie kainų: nerimavom, kad 
infliacija išbrangins bilietus. Taip 
nėra. Brangiausias bilietas šiais me-
tais gal 18 eurų. Teatrai per COVID 
pandemiją leido žiūrėti spektaklius 
nemokamai online, tai ir dabar ti-
krai negąsdina žmonių brangiais bi-
lietais“, – kalbėjo A. Gudgalienė ir 
pridūrė – „Vaidiname žemdirbiams“ 
misija – profesionalaus meno sklai-
da, todėl neieškokite šalia festivalio 
pramogos. Net jei manysite, kad tai 
– tik laisvalaikio praleidimo būdas, 
mes sakysime kitaip. Tai yra penas 
sielai, dvasiai... Iš 15-os spektaklių 
tikrai yra ką pasirinkti. Gąsdina 3 
val. trukmės spektaklis? Rinkitės 50 
min. šokio spektaklį. Nepatinka šo-
kio spektakliai? Ateikite į vaikišką. 
Žiūrėti tikrai yra ką!“. 

A. Gudgalienė įsitikinusi, pavasarį vitaminų reikia ne tik kūnui, bet ir 
sielai. Todėl kviečia nedvejoti ir rinktis „Vaidiname žemdirbiams“ festivalio 
spektaklius. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Pokyčiai Rokiškio dvaro sodyboje: pašalinta avarijos 
grėsmė, sutvarkyti rūmų fasadai, dvaro virtuvė

Neseniai priimti Rokiškio 
dvaro sodybos alaus daryklos 
avarijos grėsmės šalinimo dar-
bai, dvaro virtuvės pastato 
tvarkybos darbai ir pačių dva-
ro rūmų, kurių architektas, ma-
noma, buvęs žymusis Laurynas 
Gucevičius, fasadų tvarkybos 
darbai. Darbų pridavimo-pri-
ėmimo komisijų posėdžiuose 
dalyvavo ir KPD Panevėžio–
Utenos skyriaus specialistai. 
Ypač džiaugiamasi pašalinta 
avarijos grėsme Rokiškio dvaro 
alaus darykloje, kur dėl įgriu-
vusio stogo dar 2019 m. rajono 
savivaldybės iniciatyva buvo 
pradėta ieškoti būdų, kaip iš-
gelbėti šį vieną įdomiausių ir 
išskirtiniausių Rokiškio pasta-
tų. Tikrojo buvusios alaus da-
ryklos pastato atgimimo, kai jis 
bus visiškai sutvarkytas ir pri-
taikytas visuomenės reikmėms, 
dar teks palaukti, tačiau senam 
paveldiniam pastatui jau daug 
reiškia Paveldotvarkos progra-
mos lėšomis sutvarkytas buvęs 
įgriuvęs stogas.

Belaukdami dvaro alaus da-
ryklos atgimimo vietiniai ją 
buvo apgaubę romantikos aura, 
vadino Krošinskių pilaite, nors 
su Krošinskiais, Rokiškio dvarą 
valdžiusiais du šimtus metų nuo 
XVI amžiaus, „bravoras“ siejasi 
tik tuo, kad akmeninis pastatas 
buvo pastatytas senosios Rokiš-
kio dvarvietės teritorijoje, kurio-
je kadaise šeimininkavo Krošins-
kiai. Na, o Pilaitės pavadinimas 
alaus daryklai prilipo dėl tikrai 
išskirtinės išvaizdos. Ji statyta 
iš skirtingo dydžio bei kolorito 
natūralių akmenų, jie surišti smė-
liu, kalkių skiediniu, papuošti 
akmens skaldos mozaika.  Kons-
trukcinės ir dekoratyvinės pas-
tato dalys sumūrytos iš raudonų 
plytų. Tokie statiniai – Lietuvos 
romantizmo architektūros feno-
menas. Alaus daryklai akmuo 
tiko ir dėl praktinių priežasčių 
– akmuo atsparus ugniai. Alaus 
daryklos pastate buvo ir salyklo 
džiovinimo patalpos, o antrame 
aukšte gyveno Tyzenhauzų  alu-
dariai. Alus buvo tiekiamas ne tik 

grafų puotų stalui, bet ir siunčia-
mas toliau, dvaras juo prekiavo, 
taip gaudamas nemažai pajamų.

Šis alaus daryklos vadinamo-
sios lapidinės architektūros pas-
tatas Rokiškio dvaro sodyboje 
buvo pastatytas XIX a. pradžioje, 
dvarą valdant Ignotui Tyzenhau-
zui (1762–1843), kurio inicia-
tyva 1792 m. pradėtas statyti ir 
mūrinis klasicistinis dvaro an-
samblis. Grafo ryšiai buvo gana 
platūs, kad jam į Rokiškį pavyko 
pasikviesti L. Gucevičių (1753–
1798), rekonstravusį Vilniaus 
katedrą ir perstačiusį Vilniaus 
rotušę.

Tikslūs alaus daryklos pa-
statymo metai nežinomi, tačiau 
1813 m. ji jau stovėjo, kadangi 
tais metais yra nupiešta Ignoto 
sūnaus Konstantino Tyzenhau-
zo (1786–1853) piešinyje. Jau-
nasis grafas yra nupiešęs kelis 
šimtus paveikslų. Konstantinas 
pasižymėjo ir kaip gamtininkas, 
jis yra išleidęs kelis tomus savo 
gamtotyros veikalų, dvaro parke 
buvo įrengęs gamtos tyrimų la-
boratoriją, o jo į Lietuvą iš kitų 
kraštų atvežti augalai vėliau pla-
čiai paplito ir po kitus Lietuvos 
dvarus. Konstantino sesuo Sofija 
Tyzenhauzaitė de Šuazel-Gufjė 
(1790–1878)  išgarsėjo rašydama 
istorinius romanus. Konstantino 
sūnus Reinoldijus Tyzenhauzas 
(1830–1880) fundavo Rokiškio 

Šv. Mato Evangelisto bažnyčią. 
Rokiškio dvaro sodybos alaus 

daryklos avarijos grėsmės paša-
linimo apsaugos techninių prie-
monių įrengimo ir neatidėliotinų 
saugojimo darbų projektą paren-
gė UAB „Projektavimo ir res-
tauravimo institutas“, projekto 
vadovė Rūta Klimavičienė. Alaus 
darykloje atlikti šie darbai: paša-
linta avarinės būklės stogo danga 
ir grebėstavimas, autentiški išlikę 
stogo rėmų elementai pažymėti 
pagal schemą nenuplaunamais 
dažais ir susandėliuoti pirmame 
pastato aukšte, nuardytos stogo 
laikančios konstrukcijos, pašalin-
tas šiukšlių sluoksnis nuo pirmo 
aukšto perdangos, pašalinta dalis 
avaringų perdangos sijų, išrams-
tyta perdanga, prie sienų abiejose 
pastato pusėse įrengtos atramos, 
tvirtinant jas per langų ir durų an-
gas, pagamintos ir sumontuotos 
santvaros, atremiant jas į atramas 
prie sienų, įrengiant ryšius ir il-
ginius, nuo įdubusio stogo nu-
imtos čerpės, įrengta laikina sto-
go danga, atliktas mišraus mūro 
fragmentinis restauravimas iki 
pusės plytos gylio, užsandarinti 
pastato langai ir durys. Darbus 
vykdė UAB „Rokiškio apdaila“. 

Pašalinus avarijos grėsmę buvu-
si dvaro alaus darykla dar laukia 
tikrojo savo atgimimo, kai pasta-
tas bus sutvarkytas ir pritaikytas 
visuomenės reikmėms. Rokiškio 
rajono savivaldybė pakvietė vi-
suomenę teikti idėjas ir pasiū-
lymus, kam pastatas galėtų būti 
pritaikytas. 

Neatpažįstamai pasikeitė ir 
Rokiškio dvaro sodybos virtu-
vė,  kai čia buvo atlikti tvar-
kybos darbai.  Tvarkybos (re-
monto) projektą parengė UAB 
„Projektavimo ir restauravimo 
institutas“, projekto vadovė Rūta 
Klimavičienė. Pastatas apdeng-
tas keraminėmis čerpėmis, iš-
mūrytas keraminių plytų kami-
nas, suremontuotos langų, durų 
angos, tinkuoti fasadų karnizai, 
profiliuotos fasado juostos, tin-
kuoti durų, langų apvadai, lauko 
akmenų mūro su skaldos užpildu 
išorės sienos, plytų akmenų mūro 
vidaus sienos,  įrengta alsuojanti 
atgrinda. Išsaugotas langų, durų 
angų užpildymo gaminių tipas, 
gaminiai pakeisti analogiškais, 
atlikta metalo gaminių tvarkyba 
(apskrito lango metalinės gro-
telės), buvusios virenėje (didelė 
patalpa po kaminu) suremontuo-
tos plytų akmenų mūro sienos. 
Ši patalpa pritaikyta edukacijai. 
Darbus vykdė UAB „Rokiškio 
apdaila“.

Sutvarkyti ir pagrindinio, re-
prezentacinio dvaro sodybos 
pastato – rūmų – fasadai. Rokiš-
kio dvaro sodybos rūmų fasadų 
tvarkybos darbų (restauravimo ir 
remonto) projektą  parengė UAB 
„Synergy Solutions“, projekto 
vadovas Tomas Kazlauskas. At-
likti tvarkybos darbai: rytų fasa-
do ir pietų, šiaurės fasadų (ne-
tvarkytų dalių) tinko remontas, 
netekčių atstatymas, architektū-
rinio dekoro elementų, profiliuo-
tų tinko apvadų, traukų, karnizų 
remontas ir dažymas, rytų fasado 
ir pietų, šiaurės fasadų (netvarky-
tų dalių) langų ir durų remontas, 
vakarų fasado centrinio įėjimo 
terasos grindų plytelių remontas, 
rytų fasado III a. terasos grindų 
plytelių remontas, vakarų fasado 
centrinio įėjimo ir rytų fasado III 
a. terasų turėklų akmeninių stul-
pelių nuvalymas, turėklų dekora-
tyvinių metalo grotelių dažymo 
remontas, pirmo aukšto patalpos, 
esančios po rytų fasado III a. te-
rasa, sienų dažymo remontas, va-
karų ir rytų fasadų laiptų akmens 
pakopų ir atraminių sienučių pa-
viršių valymas nuo apnašų, drus-
kų, siūlių netekčių atstatymas, 
palangių, sandrikų ir atbrailų ke-
raminės dangos remontas, balko-
no pietų fasade remontas. Darbus 
vykdė UAB „Rokiškio apdaila“.

KPD inf.

2023 m. sausis. Avarijos grėsmė pašalinta. (R. Kerbedienės nuotr.)

2022 m. pavasarį pastatas dar buvo avarinės būklės. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Sutvarkytas dvaro virtuvės pastatas. (R. Kerbedienės nuotr.) Alaus darykla Pirmojo pasaulinio karo metais. Tada dvaro teritorijoje stovėjo ir vėjo malūnas.
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Vaikydami žiemą aukštaičiai kviečiasi 
Žemaitijoje klaidžiojančius personažus

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Pavasario budindami žemę 
aukštaičiai jau įprato pasikviesti 
anksčiau tik Žemaitijoje klaidžio-
jusius personažus, pasiskolino ir 
kitas Užgavėnių tradicijas. Tačiau 
senieji rokiškėnai prisimena, kad  
švęsdami Užgavėnes, neapsieida-
vo be pasivažinėjimų po laukus, 
o Gavėną sutikdavo nebent ties 
Kupiškiu. Nežiūrint to, ar verta 
skolintas tradicijas grąžinti že-
maičiams?

Gamino pasislėpę
Rokiškio krašto muziejaus mu-

ziejininkė-archyvarė Vilė Sarulienė 
sako, kad pasklaidžius tarpukario 
spaudą ir ieškant kitų tyrinėtojų at-
sakymų, matyti, jog Rokiškio krašte 
ir link Panevėžio, kaukių nebuvo, 
paprastai linksmuoliai suodžiais išsi-
tepdavo veidą. Tautosakoje minima, 
kad reikėdavo kuo daugiau laukų 
apvažiuoti, būtinai iš vežimo ar ro-
gių išvirsti, pasivolioti sniege – taip 
sužadinti, pabudinti žemę, o linai 
būsią tokia, kokį atstumą nuvažiuo-
si. Gal ne visi žmonės žinojo, kodėl 
reikėdavo važiuoti per laukus, tačiau 
jie žinojo, kad reikia tą daryti iš savo 
tėvų, senelių.

„Mes bandome prisijaukinti že-
maičių kaukes, advento vainikus, 
kurių mūsų krašte taip pat nebuvo. 
Tarpukariu etnografinės bendruome-
nės buvo uždaresnės, šios tradicijos 
labiau paplito dabar. Žemaičiuose 
Užgavėnių kaukių tradicija yra labai 
gili, kaukes gamindavosi pasislėpę, 
kad  niekas nepamatytų. Kitoms 
Užgavėnėms kaukes perdažydavo, 
perdarydavo, kad būtų vėl nauja“, – 
pasakoja V. Sarulienė.  

Briedis ir meška
Gamta, žemės darbai diktavo 

gyvenimo ritmą, todėl  nesunku at-
rasti kalendorinių švenčių tradicijų 
sąsajų. Pvz. per  rugiapjūtę laukuose 
palikdavo nenupjautų rugių sruogą, 
iš jos nupindavo kasą ir  nulenkda-
vo link namų. Tą kasą vadindavo 
jievaro tiltu ir tikėdavo, kad dvasios, 
saugojusios pasėlius, tuo tiltu per-
eis saugoti aruodų. Per Užgavėnes 
žemę pabudindavo, kad vėlės ruoš-
tųsi grįžti į lauką saugoti pasėlių.  

Pasak V. Sarulienės, pagrindiniai 
personažai Kanapinis ir Lašininis – 
krikščionybės reliktas, jie sukurti ir 
pritaikyti šiam laikmečiui. Kadangi 
žmonių pasaulėjauta, žinios keičiasi, 
jie tradicijas pritaiko savo dabarčiai. 
Pagal senąją tradiciją žiemos valdo-
vas buvo briedis, jis ateina į valdžią 
lapkričio pradžioje, maždaug tuo 
metu, kai meška eina miegoti. Kai 
meška pabunda, būna šių dviejų 
miško žvėrių – pavasario ir žiemos 
grumtynės. Žmonės senąją tradiciją 
pritaikė savo dienų aktualijoms, atsi-
rado  komiški, šmaikštūs personažai.

Linksminosi prieš pasninką
Rokiškio krašto muziejuje saugo-

mi 1979 metais vykusios etnografi-
nės ekspedicijos užrašai, kuriuose 
surašyti šio krašto žmonių atsimini-

mai apie kalendorines šventes. Prisi-
minimai apie Užgavėnes – taupūs, 
dažniausiai užsimenama apie pasi-
važinėjimus kinkytu arkliu ir būsimą 
pasninką. Pateikiame keletą prisimi-
nimų fragmentų. 

„Per Užgavėnes supdavosi 5–6–7 
žmonės. Važiuodavo važinėti su ar-
kliais, tėvai vežiodavo vaikus, tai 
didelis pasilinksminimas, nes 7 sa-
vaites bus liūdna, nebus vakaruškų. 
Per Užgavėnes valgydavo 12 kartų, 
kad prisivalgytų“. Rokiškio rajonas, 
Nevieriai. Marijona, g. 1901 m.  ir 
Kazimieras, g.  1896 m.

„...važinėdavosi arkliais, važiuo-
davo net į miestą, pavyzdžiui, į Pa-
nemunėlį. Valgydavo per dieną apie 
12 kartų“. Jurkupių kaimas, Pretku-
vienė Anelija. g. 1894 m.

 „Per Užgavėnes iki 24 val. šok-
davo ir sakydavo, kad reikia tą dieną 
daug kartų valgyti su mėsa“.  Stukas 
Jonas, g. 1906 m. Jurkupių kaimas.

Išvirtai – banda derės
„Per Užgavėnes važinėdavosi 

arkliais, rinkdavo pinigus, nežinau 
kam ir dėl ko, ir kur dėdavo, eidavo 
persirengę čigonais. Išsipaišindavo, 
apsirengdavo išvirkščius kailinius, 
apsijuosdavo rankšluosčiu ir eida-
vo“. Mačiulis Juozas, g. 1904 m.  

„Per Užgavėnes kaimuose kloji-
muose kabindavo supeklas (sūpy-
nes) ir supdavosi. Sueidavo daug 
žmonių, nes ne visur kabindavo 
supeklas. Tėvas vaikams pakinky-
davo arklį ir pavažinėdavo. Išgriūti 
reikšdavo gerai“. Mažeikienė Ona, 
g. 1904 m. Panemunėlio apyl. Vilių 
kaimas.

 „...važiuodavo pasivažinėti ber-
niukai ir mergaitės, net roges sulau-
žydavo, jeigu išvirsdavo iš vežimo, 
sakydavo, kad bunda (banda) de-
rės...“ Šešelgienė Uršulė, g. 1892 m. 
Jurkupių kaimas.

„Tą dieną reikia gerai valgyti, 
nes per Gavėnią 7 savaites negalima 
valgyti mėsiškų patiekalų. Valgy-
davo burokus, grybus, šustinius“. 
Peldžiuvienė, g. 1905 m. Pandėlio 
parapijoje.

Grumtynių nebuvo
Paprašyta pasidalinti savo prisi-

minimais, 85-erių Stefanija Čypienė 
iš Bajorų kaimo pasakojo, kad  kau-
kėtų personažų grumtynių ar degi-
nimų per Užgavėnes jos vaikystės 
laikais nebūdavo, tik vienas kitas 
kaimynas su išdrožta nosimi ir lini-

ne barzda į namus užeidavo – tuo-
met vaikai ant krosnies slėpdavosi.  
Stefanijos šeima gyveno kaime, ne-
toli Obelių. Užgavėnių linksmybes 
labiau mėgo vaikai. 

„Vaikystėje eidavom pasipuošę 
čigoniukais, aplankydavome kai-
mynus. Tėvelis pavakary kinkydavo 
arklį, mus su broliu susisodindavo į 
roges ir pavežiodavo. Vaikai persi-
rengę žydukais eidavo, puodą pasi-
imdavo, kai kuriems ant veido ko-
jinę užtraukdavo, užmaukšlindavo 
seną senelio kepurę. Mums su broliu 
neleisdavo labai išdykauti, saky-
davo: jeigu išdykausit, per Velykas 
sėdėsit po kubilu. Jaunystėje, kai 
paaugome, nebeidavom čigonuos, 
laukdavome, kada bus šokiai, jeigu 
niekas neorganizuodavo, tai susi-
rinkdavome namuose, kur didesnis 
kambarys, atsinešdavo kuris nors ar-
moniką ir švęsdavome Užugavas“, – 
prisimena S. Čypienė.

Švęsti – į Žemaitiją
Folklorinio ansamblio „Gastau-

ta“ vadovė Nida Lungienė įsitiki-
nusi, suniveliuodami tradicijas, už-
mirštame tikrąją jų prasmę, o šventė 
tampa labiau panaši į folklorininkų 
surengtą spektaklį.

„Gal jau būtų metas išgryninti 
tradicijas ir važiuoti švęsti Užga-
vėnių į Žemaitiją, kur jos tikros, su 
įspūdingomis drožtinėmis medinė-
mis kaukėmis. Aukštaičiai turi va-
saros šventes, pas mus labiau buvo 
minimos Rasos, tegul žemaičiai 
atvažiuoja jų švęsti pas mus. Taip 
parodytume savo savitumą“, – sako 
pašnekovė.  

Anot jos, tik kai kurios iš dabar 
švenčiamų Užgavėnių tradicijų iš 
tiesų yra būdingos  Aukštaitijai. Kai-
muose aukštaičiai turėjo važinėjimo, 
svečiavimosi tradiciją, būtinai – iš-
ėjimo iš namų tą dieną. Reikėdavo 
kuo toliau nueiti, nuvažiuoti, judėti, 
nes tai lėmė gerą linų augimą – li-
nas rengė žmogų.  Persirengėliai, t. 
y. kalėdotojai šiame krašte vaikščio-
davo nuo Kalėdų iki Pelenų dienos, 
jie persirengdavo čigonais, ubagais, 
demoniškomis būtybėmis, užsidėda-
vo gyvulines ožio, arklio – kaukes. 
Dabar kai kurie dalykai pritemti, 
pavyzdžiui, blynų valgymas per 
Užgavėnes, nors jie nebuvo kaip 
pagrindinis patiekalas. Buvo valgo-
mi riebūs, mėsiški valgiai, spurgos, 
virtos taukuose.

Pavirto spektakliu
N. Lungienė abejoja, ar išvis rei-

kalinga organizuoti didžiulį renginį 
šiame krašte, kur tokių tradicijų net 
nebuvo, galbūt užtektų vakaronės. 

„Pavyzdžiui, kupiškėnai Užgavė-
nių proga rengia šokių ir dainų va-
karą. Labai drąsus žingsnis ir gražus 
pavyzdys, kuriuo reikėtų pasekti. Ar 
tikrai mums reikia didžiulės šventės, 
kur į suplukusius šokėjus žiūrėtų bly-
nų valgytojų minia?“, – svarsto paš-
nekovė.

Folkloriniam ansambliui vado-
vaujanti rokiškietė pasakoja, kad 
dabar į šventes žmonės ateina ne da-
lyvauti, o pažiūrėti, tuomet atsiranda 
nepasitenkinimas, kad kažkas nege-
rai, neįdomu ir pan.  Seniau šventė-
se nebūdavo žiūrovų, kaimuose visi 
turėdavo savo vaidmenis. Pasiren-
gimas šiam įvykiui, bendravimas ir 
būdavo didžioji šventė.

„Sovietmečiu mes šventėme vis-
ką iš eilės, nes reikėjo kažkaip tra-
dicijas išsaugoti, taip parodydavome 
savo patriotiškumas, bet kai esame 
laisvi, mums nereikia daryti to, ko 
nebuvo mūsų krašte. „Gastautoje“ 
turime gražią tradiciją, tais metais, 
kai didelių švenčių nedarydavome, 
mes vaikščiodavome: lankydavome 
savo senuosius ansambliečius, pažįs-
tamus, palinkėdavo jiems gerų metų, 
padainuodavome, patriukšmaudavo-
me. Ir taip per visą Rokiškį, ir į par-
duotuves užeidavome. Anksčiau irgi 
vaikščiodavo prašytojai, melstuvini-
nai: jie ateidavo į namus su palinkėji-
mai: gausaus derliaus, gerų metų, už 
tai būdavo pavaišinami“, – sako N. 
Lungienė.  

Geriau nei Helovynas
Triukšmo kėlimas, juokas, laisty-

masis vandeniu žadinant gyvybines 
galias, išvarant sąstingį – visa tai ne-
atsiejama nuo Užgavėnių. Kaukių, 
tradicijų simbolika neretai šventės 
dalyviams lieka antrame plane – jos 
arba nežino, arba ji yra neaktuali. 
Kaukėmis persirengėliai pasišaipy-
davo iš blogųjų savybių, o jas nusi-
imdami, simboliškai atsikratydavo 
ir ydų. Kalendorinės šventės būdavo 
susiejamos su derliumi, todėl jų sim-
bolika irgi nebetenka pirminės pras-
mės.

„Kai žydukais persirengę vaikai 
ateina prašyti pinigų, tiesia ranką, 
net nežinodami, kodėl atėjo – čia yra 
tragedija. Jie nesupranta, kad tai ne 
pasipinigavimo, ne saldumynų praši-
nėjimo šventė, tai yra atėjimas linkėti 
gerų metų ir išvaryti žiemą… Tra-
dicijų simbolikos dauguma nežino, 
tačiau jeigu jau yra noras švęsti, tada 
geriau Užgavėnes, bet ne Helovyną. 
Puolėme helovynus rengti kaimuose, 
bendruomenėse. Baltiškoji pasaulė-
žiūra yra taikoje su mūsų vėlėmis, 
artimųjų sielomis,  tokia pati ir ka-
talikiškoji linija, o mes vieną dieną 
vaikome savo artimųjų dvasiais to-
lyn tomis baisiomis kaukėmis, o kitą 
dieną bėgame  į kapus, bažnyčias, 
ir nuolankiai deginame žvakutes. 
Trūksta sakralumo, supratimo, kas 
čia vyksta iš esmės“, – apie švenčių 
tradicijas kalbėjo N. Lungienė.  

N. Lungienė siūlo išgryninti tradicijas. V. Sarulienė pastebi, kad žmonės 
laikosi tradicijų net nežinodami jų 
semantikos.

Rokiškio krašto muziejuje gamintos 
kaukės.
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Juodupiečių komanda buvo išvykusi į Strasbūrą
Antrus metus iš eilės Rokiškio 

r. Juodupės gimnazijos koman-
da dalyvauja tarptautiniame 
projekte „MEPA“ (Mokykla Eu-
ropos Parlamento ambasadorė) 
#mepaLietuva.

 
Sėkmingi praeitų mokslo metų 

veiklos rezultatai ne tik gimnazi-
jai suteikė ambasadorės vardą ir 
dovanojo vardinę lentelę, bet ir 
suteikė galimybę keliauti – Euro-
pos Parlamentas mokiniams pa-
dovanojo ekskursiją į Strasbūre 
vykstantį Euroscolos renginį, kur 
susirinko komandos iš 21 Europos 
Sąjungos valstybės. Mūsų gim-
nazijos 12 mokinių grupė ir dvi 
mokytojos – Loreta Michailovie-
nė ir Rima Šimėnienė – sausio 28 
d. – vasario 2 d. kartu su Kauno 
Kovo 11-osios gimnazijos koman-
da vyko į kelionę ir atstovavo Lie-
tuvai. Komanda keliavo autobusu 
per Lenkiją, susipažino su Čekijos 
sostine, nuostabiu istoriniu miestu 
Praha. Pirma nakvynės vieta buvo 
labai gražiame kalnų mieste Be-
roune. Kelionė link Prancūzijos 
tęsėsi per Vokietiją. Įveikus 1400 
km. keliautojai apsistojo Strasbū-
ro mieste, kuris priklauso istori-
niam Elzaso regionui. Ekskursiją 
vedė Strasbūro lietuvių bendruo-
menės pirmininkė Jolita Šilanskie-
nė. Ji kaip tikra miesto ambasado-
rė vedžiojo mus miesto gatvėmis, 
parodė visas įžymybes, pačius 
įspūdingiausius statinius, kuriuos 
pamačius iš nuostabos norėjosi su-
laikyti kvėpavimą, pasakojo apie 
galimybes studijuoti Strasbūre ir 
pakvietė bendradarbiauti su Lietu-
vių bendruomene.

Pagrindinė kelionės diena Eu-
ropos Parlamente vykusiame Eu-
roscola renginyje pralėkė greitai. 
Ji buvo dalykiška, emocinga, pras-
minga, informatyvi ir kupina nau-
jų pažinčių bei patirčių. Po ofici-
alios atidarymo šventės mokiniai 
ir mokytojai dalyvavo skirtingose 
veiklose. Mokytojai dalyvavo se-
minare, kuriame pranešėjas Jac-
kob Lolck kalbėjo apie dezinfor-
maciją. Jis pabrėžė, kad Europos 
Parlamentas skatina daugybę kū-
rybiškų ir sėkmingų žiniasklaidos 
ir skaitmeninio raštingumo bei są-
moningumo didinimo iniciatyvų, 
kurias įgyvendina ir mokyklos. 
Europos Parlamentas ragina visas 
valstybes nares į savo mokymo 
programas įtraukti mokymus apie 
žiniasklaidos vaidmenį ir skaitme-
ninį raštingumą, švietimą apie de-
mokratiją, pagrindines teises, nau-
jausią istoriją, pasaulio įvykius, 
kritinį mąstymą. Buvo aiškinama, 
kad dezinformacijai kelią gali už-
kirsti jos demaskavimas, faktų ti-
krinimas, kokybiškų ir patikimų 
medijų skaitymas, informuotumo 
didinimas bei švietimas. Mokyto-
jai grupėse atliko simuliacinę už-
duotį Your Voice Matters („Jūsų 
balsas yra svarbus“), skirtą mokyti 
skaitmeninio raštingumo. Buvo 
pateikti netikros informacijos pa-
vyzdžiai (paveikslėliai ir užrašai) 
ir klausimai diskusijai (Ką jūs 
stebite? Kas už to slypi? Kaip ver-
tinate situaciją? Kokių veiksmų 

imatės?) Mokytojai diskutavo ir 
išsakė savo mintis.

Tuo metu mokiniai Europos 
Parlamento salėje bendravo su 
Heidi Hautala (Europos Parlamen-
to viceprezidentė) ir Delphine Co-
lard (Europos parlamento atstovė 
spaudai), Prancūzų influenceriu 
ir YouTube kanalo „AdamBros“ 
įkūrėju Adamu. Pranešėjai atsa-
kinėjo į mokinių užduotus klau-
simus. Mūsų gimnazijos III g kl. 
mokinys Nojus Juchna turėjo gali-
mybę gyvai užduoti klausimą apie 
saugumą socialinėse medijose ir 
ES bendradarbiavimą su šių įmo-
nių savininkais. Kaip sako pats 
Nojus, „suteiktas žodis man buvo 
didelė garbė ir tiek asmeninis, tiek 
mūsų, kaip Lietuvos atstovų, pa-
siekimas. Viskas neužsibaigė tik 
klausimais, turėjome galimybę 
išbandyti elektroninę balsavimo 
sistemą, dalyvauti debatuose, kad 
pasijaustume tikrais europarla-
mentarais bei susipažintume su 
institucijos darbo principais. Tai 
įdomi, neeilinė patirtis, kuri gal-
būt net turės įtakos mano karjeros 
pasirinkimui.“ Liepa Paukštytė 
džiaugėsi: „sėdėdama toje konfe-
rencijoje jaučiausi, lyg būčiau am-
basadorė. Diskutavome ir išklau-
sėme kitų nuomonę apie Ukrainos 
karą, žmonių rases ir religiją, 
LGBTQ+, kaip išsirinkti teisin-
gą informaciją internete.“ Saulei 
Kazlauskaitei, Brigitai Šedytei se-
kėsi susipažinti su bendraamžiais 
iš Nyderlandų, Čekijos, Estijos, 
Suomijos, Latvijos, Kroatijos, Ki-
pro ir dar daugiau šalių, su keliais 
net apsikeitė kontaktais. Eurosco-
los metu Ramintą Kviliūnaitę (III 

g kl.) sužavėjo jaunatviška drąsa 
ir nuoširdumas, kuria pasižymėjo 
kalbėjusieji. „Ta mintis „jūs esate 
mūsų ateitis“, kurią mums dažnai 
kartojo organizatoriai, iš tiesų įga-
vo prasmę. Mes visi kuriame savo 
valstybę, išlaikydami vertybes: 
lygybę, teisingumą ir demokratiją. 
Esu labai dėkinga už šią kelionę!“. 
Pertraukos metu komanda turėjo 
galimybę padėkoti renginio orga-
nizatoriams už progą dalyvauti ir 
perdavė suvenyrus iš Rokiškio, už 
kuriuos dėkojame Rokiškio rajono 
savivaldybei. Euroscola baigėsi, 
visi džiaugėsi šilta atmosfera ir 
suorganizuota produktyvia veikla. 

Atsisveikinę su Prancūzija, 
keliautojai pasuko link namų ir 
aplankė kelis Vokietijos miestus 
bei miestelius: Vokietijos miestas 
Štutgartas sužavėjo svetingumu, 
vėjas pasitiko, bet saulė išlydė-
jo iš labai jaukaus architektūra 
ir ramybe užburiančio unikalaus 
viduramžiško kalėdinio miestelio 
Rotenbergo prie Tauberio upės, 
didingumu žavėjo Dresdenas. Tai 
buvo paskutinis aplankytas mies-
tas. 

Nuoširdų ačiū keliautojai taria 
kelionės organizatoriui ir vežė-
jui Stanislovui Petrukaičiui. Mes 
jautėmės lepinami, globojami, 
gerbiami ir saugūs visos kelionės 
(maršrutu Lietuva-Lenkija-Čeki-
ja-Vokietija-Prancūzija-Vokieti-
ja-Lenkija- Lietuva) metu. 

Istorijos ir pilietiškumo pagrin-
dų mokytoja ekspertė, MEPA ko-
mandos vadovė ir vyresnioji am-
basadorė Rima Šimėnienė 

Rokiškio rajono Juodupės 
gimnazijos inf.

Juodupės gimnazistai lankėsi Strasbūre.

Kelionėje – tik geros emocijos.

Europos Parlamente.

Su kolegomis iš kitų šalių.

Ekskursija po miestą.Strasbūro gatvėse.
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Rokiškio policijos komisariate suskaičiuoti    
2022 metų rodikliai

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Dvejus metus nuotoliniu būdu 
ataskaitas teikęs Panevėžio aps-
krities vyriausiojo policijos ko-
misariato Rokiškio rajono po-
licijos komisariato viršininkas 
Rimantas Čepulis džiaugėsi, kad 
šiais metais virtualus bendra-
vimas pamirštas ir vėl vyksta 
„gyvas“ susitikimas. Viršininko 
pranešime buvo pristatyti 2022 
m. pareigūnų įgyvendinti darbai 
ir pasiekti rodikliai. 

Rodikliai augo
„Praėjusiais metais išaugo gau-

tų pranešimų skaičius: viso jų gau-
ta 4 tūkst. 373. Tai – net 19 proc. 
daugiau, nei 2021 m. Nepaisant 
to, kad Rokiškio rajonas yra vie-
nas didžiausių Lietuvoje, į visus 
iškvietimus pareigūnai vyko labai 
operatyviai: A kategorija (leisti-
nas reagavimo laikas į tokios ka-
tegorijos įvykius – 12 min.) – 247 
įvykiai, nuvykta laiku 98,8 proc., 
B kategorija (leistinas reagavimo 
laikas – 20 min.) – 879 įvykiai, nu-
vykta laiku 99,7 proc., C kategori-
ja (leistinas reagavimo laikas – 1 
val.) – 3 tūkst. 247, nuvykta laiku 
97,8 proc. Du metus nusikalstamų 
veikų mažėjo, deja, praėjusiais 
metais praktiškai grįžome į 2019 
m. dinamiką. Augimas, lyginant 
su 2021 m., buvo 40 proc. Tačiau 
galiu pasakyti, kad šis augimas 
dalinai yra mūsų pareigūnų dar-
bo vaisius: pradėję 2 tyrimus dėl 
sukčiavimo, dar iš 12-os rajonų 
papildomai gavome 20 ikiteismi-
nių tyrimų dėl to paties asmens 
vykdytų sukčiavimų, o tyrimo ei-
goje nustatėme, kad tas pats asmuo 
įvykdė dar 17 veikų dėl neteisėto 
elektroninių mokėjimo priemonių 
ir duomenų panaudojimo“, – skai-
čius vardijo R. Čepulis.

Nužudymų nebuvo
Pasak viršininko, praėjusiais 

metais pastebėtas ir išaugęs prane-
šimų dėl smurto artimoje aplinkoje 
(111 atvejų) bei dėl vagysčių (61 
atvejis) skaičius. Ištirta 74,2 proc. 
šių nusikalstamų veikų.

„Beveik trečdalį visų nusikals-
tamų veikų sudaro smurto artimoje 
aplinkoje ir veikos, dėl neblaivių 
vairuotojų. Džiugu, kad du metus 
rajone nebuvo įvykdytų nužudy-
mų. Pagal seniūnijas mažiausiai 
nusikalstamų veikų registruota: 
Kriaunų, Kazliškio, Panemunėlio, 
Jūžintų seniūnijose. Skaičiuojant 
veikas 100-ui tūkst. gyventojų, 
mažiausiai – Obelių ir Kazliškio 
seniūnijose. Lyginant su 2021 m., 
šiek tiek išaugo vagysčių skaičius: 
jų padaryta 15 daugiau, o tai suda-
ro 32 proc. Nors analizuojant 5-rių 
metų laikotarpį matyti, kad pasku-
tinius 3-us metus yra mažėjimas. 
Ištirtų vagysčių dalis 2022 m. yra 
37,7 proc. Vis didesnė dalis nusi-
kalstamų veikų nuosavybei, turti-
nėms teisėms keliasi į elektroninę 
erdvę. Čia matome didžiausias 
grėsmes ir labai tikėtina, kad tokių 
nusikalstamų veikų tik daugės“, – 
įspėjo policijos viršininkas. 

Didžiausia grėsmė 
Pasak pareigūno, praėjusiais 

metais padaugėjo sukčiavimų, 
kai kurie tyrimai dar atliekami: 
„Sukčių išmonė yra begalinė, nors 
nemažai atvejų kartojasi. Preven-
ciškai intensyviai viešinama in-
formacija apie sukčiavimus, bet 
„užkibusių ant sukčių kabliuko“ 
nemažėja. Ištirti tokias veikas nėra 
paprasta, nes joje dalyvauja ne vie-
nas nusikaltėlis, pinigai pervedami 
iš sąskaitų į sąskaitas, dažnai – į 
kitas valstybes. Todėl šių nusikals-
tamų veikų ištyrimas užtrunka il-
gai ir yra problematiškas. Kaip ir 
ankstesniais metais, populiarios 
veikos, kai vykdoma prekyba sura-
dus įvairius skelbimus ir lengvabū-
diškai pervedant pinigus.“

R. Čepulis priminė, jog sėkmin-
gai tęsiama praktika, kai įvykiai 
registruojami ir tiriami nuotoliniu 
būdu: „Kai situacija yra aiški, kai 
negresia pavojus, policijos pa-
reigūnai paprašo nufotografuoti 
įvykio vietą, pridėti reikiamus 
dokumentus ir pateikti internetu 
per portalą epolicija.lt. Jei nuken-
tėjusysis nežino, kaip tą padaryti, 
pareigūnai paaiškina viską pa-
punkčiui. Toks sprendimas leidžia 
ne tik efektyvinti pareigūnų darbą, 
bet ir pranešėjams nebūtina laukti, 
kol atvyks pajėgos. Pakanka pra-
nešti ir tinkamai pateikti duomenis 
apie įvykį.“

Tiriant nusikaltimus, stengia-
masi kuo daugiau bylų baigti eko-
nomiškesniu principu, o vidutinis 
ikiteisminio tyrimo laikas yra 76 
dienos.

Rekordinis radinys
Kasmet policijos pareigūnai 

aktyviai dirba siekdami atskleisti 
narkotinių medžiagų laikymo ir 
platinimo atvejus. 2022 m. pradėta 
14 ikiteisminių tyrimų (3 veiko-
mis daugiau, nei pernai): „Noriu 
pasidžiaugti išskirtiniu atveju, kai 
rugsėjo mėn. mūsų rajone buvo 
nustatytas asmuo, laikęs didelį kie-
kį kanapių ir jų dalių, haliucinoge-
ninių grybų bei kitų psichotropinių 
medžiagų. Taip pat rasta tokių me-
džiagų auginimui skirta patalpa. 
Tokių surastų ir paimtų kiekių Ro-
kiškio rajone dar nebuvo“, – džiau-
gėsi policijos viršininkas.

Atkreipė kitų dėmesį
2022 m. registruota 70 nusikals-

tamų veikų, susijusių su smurtu 
artimoje aplinkoje. Tai – 16 proc. 
daugiau nei 2021 m.

„Pareigūnai aktyviai dirba net 
ir tais atvejais, kai yra tik smurto 
užuomazgos. Kai smurto atvejai 
nepasitvirtina (būna šeimyninis ki-
virčas), trijų darbo dienų laikotar-
pyje pareigūnai dar kartą aplanko 
šeimą. Pastebime šeimų, kuriose 
tokios situacijos nuolat kartojasi. 
Norėtume, kad šioje srityje dar ak-
tyviau pasijungtų nevyriausybinės 
organizacijos, savivalda, sociali-
niai darbuotojai. Jei per metus toje 
pačioje šeimoje registruojami 2-3 
smurto artimoje aplinkoje atvejai, 
tai jau yra ne vien policijos dar-
bas“, – reaguoti skatino R. Čepu-
lis.

Eismo įvykių statistika
Kalbėdamas apie eismo saugu-

mą, policijos viršininkas džiau-
gėsi, kad dveji paskutinieji metai 
buvo vieni saugiausių: „Praeiti ir 
už praeiti metai buvo vieni iš sau-
giausių per paskutiniuosius 5-erius 
metus. Per eismo įvykius rajone 
nežuvo nei vienas eismo dalyvis. 
Įvyko 23 įskaitiniai eismo įvykiai, 
kurių metu sužaloti 26 asmenys. 
22 įvykiai įvyko dėl vairuotojų 
kaltės, kuriuos lėmė saugaus grei-
čio nepasirinkimas; manevravimo 
taisyklių pažeidimai. Fiksuoti ir 
pėsčiųjų padaryti pažeidimai.“ 

Remiantis statistika, pernai su-
laikyta daugiau neblaivių vairuo-
tojų nei 2021 m. Nustatyta net 120 
vairuotojų, kurie vairavo neblaivūs 
(18 neblaivių vairuotojų daugiau). 
Iš jų 57-ių girtumas viršijo 1,5 
promilės. Vienas rajono gyvento-
jas, neblaivus ir neturintis teisės 
vairuoti, per metus buvo sulaiky-
tas net 4 kartus. Iš neblaivių vai-
ruotojų per 2022 m. konfiskuoti 66 
automobiliai.

„Dalis neblaivių vairuotojų 
buvo nustatyti kitų eismo dalyvių, 
neabejingos saugumui visuomenės 
pagalba. Džiugu, kad visuomenė 
yra tikrai aktyvi ir gauname nema-
žai pranešimų dėl įtartinų vairuo-
tojų, į juos visus reaguojame. Net 
30 proc. atvejų pagal pranešimus 
pasitvirtina“, - visuomenės sąmo-
ningumą gyrė pareigūnas. 

Darbais „trikojais“
Viso už padarytus administra-

cinius pažeidimus per metus su-
rašyta 3 tūkst. 207 protokolai, iš 
kurių net 73 proc. už ypač grubius 
pažeidimus. Per 2022 m. Rokiškio 
rajone fiksavimo sistemomis užfik-

suotų pažeidimų nustatyta daugiau 
nei 5 tūkst.

„Apskrityje darbas organizuoja-
mas taip, kad praktiškai kartą per 
savaitę rajone dirba pareigūnai su 
mobilia pažeidimų fiksavimo įran-
ga, liaudyje vadinama „trikojais“. 
Taip pat patruliuoja specialiais 
ženklais nepažymėtas automobilis. 
Vien šia įranga 2022 m. fiksuoti 
586 greičio viršijimo atvejai, kai 
leistinas greitis viršijamas 20 ir 
daugiau kilometrų per valandą. 
Pareigūnai aktyviai dirbo tirdami 
administracinius nusižengimus 
dėl smulkių vagysčių ir turto su-
naikinimo, kai žala neviršija 150 
Eur. Tokių vagysčių įvykdyta 120, 
ištirta 75 (79 proc.). Taip pat ištir-
ta 66 proc. nusižengimų dėl turto 
sunaikinimo“, – statistiką liejo R. 
Čepulis.

Akcizinės prekės
2022 m. didžiulis dėmesys buvo 

skiriamas neteisėto alkoholio ir ta-
bako gaminių laikymo ir pardavi-
mo išaiškinimui. Konfiskuota be-
veik 186 litrai neteisėtai laikomo 
ar parduodamo alkoholio. Taip pat 
– 9 tūkst. 487 pakelių cigarečių, 
nepažymėtų Lietuvos respublikos 
banderolėmis.

Dėl akcizinių prekių laikymo, 
gabenimo, pardavimo pažeidimų 
surašyti 73 administracinio nu-
sižengimo protokolai. Tai net 25 
proc. daugiau ne 2021 m.

Aktyvus darbas buvo dėl ak-
cizinių prekių perpardavinėtojų, 
liaudyje vadinamų „taškų“. 14-oje 
atvejų buvo surasti ir paimti netei-
sėtai laikomi ir parduodami taba-
ko gaminiai, nepažymėti Lietuvos 
respublikos banderolėmis, alkoho-
liniai gėrimai. 

„Kovo mėn. Rokiškio komisa-
riato policijos pareigūnai sustabdė 
automobilį, kuriame buvo gabe-
nama daugiau nei 6 tūkst. pakelių 
cigarečių, nepažymėtų Lietuvos 
respublikos banderolėmis. Šiuo 
atveju buvo pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl neteisėto disponavi-
mo akcizais apmokestinamomis 
prekėmis“, – sėkminga operacija 
džiaugėsi R. Čepulis. 

Rėmėjai ir grupės
2022 m. daug dėmesio buvo 

skiriama Policijos rėmėjų ir Jau-
nųjų policijos rėmėjų veiklos ak-
tyvinimui: „Šiuo metu rajone yra 
14-a policijos rėmėjų. Jiems vyks-
ta sportiniai, taktiniai užsiėmimai, 
kuriuose jie tobulina savo įgūdžius, 
vyksta tiksliniai mokymai. Nema-
žiau svarbų vaidmenį užtikrinant 
viešąjį saugumą vaidina Saugios 
kaimynystės grupės. Mūsų rajo-
ne įkurta 30 saugios kaimynystės 
grupių. Iš jų net 22 yra aktyvios. 
Skatiname daugiabučių namų 
bendrijas ir kaimo bendruomenes 
įsirengti vaizdo stebėjimo siste-
mas: iš prevencinio projekto „Pre-
vencija 2022“ Jūžintų miestelio ir 
Kalvių kaimo bendruomenėms nu-
pirktos vaizdo stebėjimo kameros, 
policijos rėmėjams nupirkti atskiri 
uniforminiai elementai. Džiugina, 
kad visuomenė aktyviai talkina 
ir yra neabejinga, kai kreipiamės 
dėl dingusių asmenų ar įtariamųjų 
paieškos pagal pateiktas foto ar vi-
deo medžiagas. Taip pat sulaukia-

me dalykiškų pastebėjimų kur rei-
kalingas aktyvesnis patruliavimas, 
galimi teisės pažeidimai.“

Pareigūnų trūkumas
Viena aktualiausių problemų, 

pasak R. Čepulio, išlieka didžiulis 
policijos pareigūnų stygius: „Ko-
misariate yra 68-os pareigybės, iš 
jų – 65 statutinės, dirba 48 parei-
gūnai. Ne komplektas viso yra 17 
pareigūnų, o tai sudaro 26 proc. 
Šiuo metu turime 10 laisvų pir-
minės grandies, t. y. vyriausiųjų 
patrulių, pareigybių ir šis stygius 
sudaro net 52 proc. Viduriniosios 
grandies stygius yra 25 proc. Per-
nai pristatydamas ataskaitą sakiau, 
kad kreipėmės į Rokiškio rajono 
merą ir savivaldybę prašydami ini-
cijuoti skatinimo priemones, sie-
kiant pritraukti daugiau pareigūnų 
į rajoną ar jaunuolius, rinktis poli-
cininko profesiją. Meras palaikė šį 
norą ir su savivaldybe pasirašėme 
bendradarbiavimo sutartis. Vieni 
pirmųjų Lietuvoje realiai pradėjo-
me spręsti policijos etatų problemą 
imdamiesi įgyvendinti programą 
„Trūkstamų specialistų pritrauki-
mo į Rokiškio rajoną programa“. 
Nes tai yra ne tik etatų klausimas, 
bet ir viso rajono gyventojų sau-
gumo, efektyvių tyrimų, viešosios 
tvarkos užtikrinimo klausimas. Jau 
turime vieną pareigūnę, kuri pradė-
jusi dirbti pagal minėtą susitarimą, 
gavo finansinį paskatinimą. Šuo 
metu Lietuvos Policijos mokyklo-
je mokosi 4 rajono jaunuoliai.“

Prioritetinės veiklos 2023 m.
Ataskaitą visuomenei policijos 

viršininkas R. Čepulis užbaigė 
pagarsindamas 2023 m. prioriteti-
nes veiklas: „Didinti visuomenės 
saugumą palaikant viešąją tvarką, 
eismo saugumo kontrolę, įgyven-
dinant teisės pažeidimų preven-
cijos priemones; užtikrinti nusi-
kalstamų veikų ir administracinių 
nusižengimų atskleidimą ir tyrimą; 
reagavimo į gyventojų pranešimus 
operatyvumas ir nusikalstamų vei-
kų tyrimas „karštais pėdsakais“; 
aktyvus darbas užkardant veikas 
dėl neteisėtų akcizinių prekių ir 
narkotinių, psichotropinių medžia-
gų laikymo ir platinimo; visokerio-
pos pagalbos ir informacijos sutei-
kimas nukentėjusiems asmenims; 
visuomenės sąmoningumo didi-
nimas, saugios aplinkos kūrimas, 
aktyvi prevencinė veikla, aktyvus 
bendradarbiavimas su bendruome-
nėmis, saugios kaimynystės grupė-
mis; policijos pareigūno profesijos 
populiarinimas ir priemonių, skirtų 
pritraukti naujus policijos pareigū-
nus, įgyvendinimas.“

Padėkojo kolegoms
Viršininkas nepamiršo padė-

koti kolektyvui. „Pateikiau nema-
žai skaičių, už kurių slypi sunkus 
pareigūnų darbas. Dėkoju savo 
kolektyvui už darbą, už įdėtas 
milžiniškas pastangas rezultatams 
pasiekti. Tikiu, kad bendromis pa-
stangomis, bendru, sutelktu darbu 
ir 2023 m. pasieksime ne ką pras-
tesnių darbo rezultatų, sugebėsime 
įvykdyti mums pavestas funkci-
jas“, – užbaigė R. Čepulis.

R. Čepulis kalbėjo apie tai, kokie praėjusieji metai buvo Rokiškio 
pareigūnams. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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PASLAUGOS

Spektaklis inspiruotas Berlyne gyvenusios 
lietuvių poetės ir dailininkės 
Aldonos Gustas (1932-2022 m.) 
gyvenimo bei kūrybos
„Kiekviena linija – meilės ryšys tarp minties ir rankos“, – įsitikinusi ji. Meno kūriniai 
atsiranda savitoje transo būsenoje. Užsimerkusi priešais popieriaus lapą, tarsi 
vedama Dievo rankos, dailininkė brėžia liniją. Ši linija A. Gustas pasąmonę sujungia 
su atliekamu judesiu, su popieriumi, tarsi du šviežiai padarytos žaizdos kraštus. 
Piešinys gimsta „pirmu sukibimu“, atskleisdamas išskirtinį jos talentą.
Režisierė ir choreografė: Birutė Letukaitė
Kompozitorius: Gediminas Gelgotas
Atlikėjai: Kauno šokio teatras „Aura“ (meno vadovė B. Letukaitė),
Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO (meno vadovas G. Gelgotas)
Šviesų dailininkas: Vilius Vilutis
Kostiumų dailininkė: Olesė Kekienė
Videografikos dailininkas: Tadas Stalyga
Prodiuseris: Zigmas Kalesinskas
Trukmė: 50 min. | N-10

Bilietai: https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/niko-aura-rokiskio-kulturos-centras-bilietai-2023
Užs. Nr. 2076
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NEKILNOJAMAS 
TURTAS

PARDUODA

PERKA

NUOMOJA

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
...........................................................
3 kambarių butą Jaunystės g. 21 (5 
a., arba keičiu į 2 kambarių butą). 
Skambinti po 12 val.  
Tel. 8 603 10 473
...........................................................
Namą Panemunėlio gel. stotyje 
(erdvus 30 a sklypas, miestelio 
komunikacijos, plastikiniai langai, 
po namu rūsys, šildymas kietu 
kuru, ūkinis, pavėsinė, šiltnamis, 
vaiskrūmiai). Kaina 35 000 Eur 
(derėtis vietoje). Tel. 8 600 98 909
...........................................................
1 kambario butą Vilties g. (5 a., 
butas šiltas, maži komunaliniai 
mokesčiai, erdvi virtuvė). Kaina 23 
000 Eur. Tel. 8 601 55 290
...........................................................
2 kambarių butą (2 a., reikia 
remonto, kanalizacija pakeista, 
pradėta namo renovacija).  
Tel. 8 615 16 574

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
...........................................................
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
...........................................................
Atliekame grūdų įrangos montavimo 
bei priežiūros darbus (įrengiame 
drenažą, pamatus, sumontuojame 
užsakovo įrangą, montuojame grūdų 
vamzdynus, montuojame saulės 
jėgaines). Tel. 8 619 37 758
...........................................................
Buitinius nuotekų valymo įrengimus 
„Feliksnavis“ ir montuojame. 
Atliekame įvairius kasybos darbus 
(drenažo įrengimas, lietaus bei 
kanalizacijos įrengimas, grunto 
paruošimas pamatų, aikštelių 
betonavimui bei kiti). Kaina 1 600 
Eur. Tel. 8 692 12 692
...........................................................
Pjauname pavojingai augančius 

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 
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
...........................................................
Butą be skolų (tvarkingame 
mūriniame name, 4/5 a., 3 kambarių, 
reikiant lengvai galima perdaryti į 
4 kambarių butą, saulėtas ir puikiai 

medžius. Genime šakas, tvarkome 
apleistas pakrantės, miškus.  
Tel. 8 644 41 260
...........................................................
Valome kaminus, krosnių angis. 
Atliekame smulkius remonto, 
santechnikos ir griovimo darbus. 
Tel. 8 644 41 260
...........................................................
Įvairus virinimo darbai (nuo kėbulų 
iki konstrukcijų virinimo).  
Tel. 8 623 68 715
...........................................................
Galime išpjauti, išvalyti apleistus 
plotus, pjauname avaringus medžius 
(atliekame savo įranga).  
Tel. 8 623 68 715
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Geros būklės pjūklą „Husqwarna 
353“ (veikia puikiai, 2,4 kW).  
Tel. 8 647 10 234

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 
IR JŲ DALYS

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

MEDIENA, MALKOS
PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PERKA

PERKA

PERKA

Smagratį, skardą, starterinį diska-
torių, 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 doku-
mentais. Tel. 8 610 10 410
...........................................................
Kultivatorių (2,1 m, S spyruoklėmis, 
puikios būklės). Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 687 53 853
...........................................................
Smulkintuvą-mulčerį (plaktukinis, 
bendras plotis – 1,55 m, darbinis – 
1,45 m, yra kardanas, puikiai tinka 
prie T-25). Kaina 1 200 Eur.  
Tel. 8 674 53 910 (Kupiškis)
...........................................................
„Yanmar“ su freza ir mulčeriu 
(16D, 4VD, kosmetiniai defektai). 
Kaina 4 350 Eur. Tel. 8 675 88 304 
(Kupiškis)

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS

PARDUODA

15 ha ūkio paskirties žemę netoli 
Rokiškio. Tel. Tel. 8 656 47 808
...........................................................
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
...........................................................
Dirbamos žemės sklypą Pandėlio 
sen., Lailūnų k.v. (7,34 ha, kadastro 
nr. 7350/0003:189). Kaina 5 300 
Eur. Tel. 8 611 01 421

ŽEMĖS SKLYPAI
PARDUODA

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

„Audi A4 B5“ (1,9 l, 81 kW 
varikliu, nesenai praeita TA). Kaina 
850 Eur (derinama).  
Tel. 8 642 79 495
...........................................................
„Passat B5“ (1999-03-02, TA iki 
2024-02-07, kuriasi, važiuoja gerai, 
defektai galinis sparnas vairuotojo 
pusėje nubrauktas,  galinis dantis 
parūdijęs). Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 693 49 068
...........................................................
Tvarkingą „Audi A4“ (2006-02-22, 
3,0 l, TDI, „Quattro“, TA iki 2023-
09). Kaina 3 500 Eur.  
Tel. 8 609 20 427
...........................................................
„Opel Zafira“ (2006 m., 7 vietų, 
benzinas, automatas, yra kablys). 
Kaina 4 200 Eur. Tel. 8 637 81 251
...........................................................
„Ford Mondeo“ (2005 m., 2 l, 
dyzelis, automatinė greičių dėžė, 
universalas, 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). 
„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
...........................................................
Dviratį „Galaxy“. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 679 41 528
...........................................................
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 
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 

„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
...........................................................
 „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
...........................................................
„Opel Signum“ (2004 m., 2,2 l, 
DTI, 92 kW, TA iki 2025-02-06, 
yra kablys, pusiau odinis salonas, 
kuro sąnaudos apie 6 l/100 km). 
Kaina 1 350 Eur. Tel. 8 627 30 062 
(Kupiškis)

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
...........................................................
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

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

Superkame automobilius 
ardymui (gali būti be dokumentų, 
nevažiuojantys, su defektais, 
atvažiuojame, pasiimame savo 
transportu). Tel. 8 623 68 715
...........................................................
Perku motociklą „Jawa“ (gali būti 
išardytas, nevažiuojantis ir be 
dokumentų). Tel. 8 624 62 178

l, 81 kW, kėbulo dalių nebėra).  
Tel. 8 682 58 004
...........................................................
Ratlankius su padangomis „Kia 
Sorento“ (2005 m., dygliuotos).  
Tel. 8 628 08 138
...........................................................
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
...........................................................
„VW ratus R17“ (5x112, tiesūs).  
Tel. 8 647 10 234
...........................................................
Padangas (R16), vasarines (R15). 
Tel. 8 637 81 251
...........................................................
„Opel Zafira“ dalis.  
Tel. 8 614 87 836
...........................................................
„Opel Astra G“ dalimis (2000 m., 
2 l, 60 kW, nėra dešiniojo sparno 
dangčio, bamperio ir vairuotojo 
sparno, geros R15 M+S padangos, 
variklis ir dėžė). Tel. 8 626 29 774
...........................................................
Padangas (195/50 R15, vasarines 
185/65 R15, 185/60 R15). Kaina 80 
Eur. Tel. 8 685 75 884
...........................................................
„BMW 320D E46“ dalimis (2 l, 110 
kW). Tel. 8 627 41 833
...........................................................
„Audi A6“ dalimis (2000 m., 2,5 l). 
Skambinti vakare. Tel. 8 611 67 720
...........................................................
„Peugeot 306“ dalimis (2001 m., 2 l, 
88 kW). Tel. 8 623 68 715

Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel 8 677 08 977
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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
...........................................................
 „Samsung S9“ (64 GB, turi du 
dėklus, dėžutė, kroviklis, 100 Eur). 
„Sony Z3“ (naujas dėklas, plėvelė, 
kroviklis, 50 Eur). Abu kartu – 140 
Eur. „IPhone 7“ (daug priedų, 
stikliukai, dėkliukai, dėžutė, pilnai 
paruoštas naudojimui, kaina 100 
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
...........................................................
„Nous“ telefono akumuliatorių.  
Tel. 8 608 07 150
...........................................................
„Samsung Galaxy mini GT 
18200N“. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 693 82 442

PREKĖS VAIKAMS

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
...........................................................
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
...........................................................
 „Xbox One“ (viskas veikia puikiai, 
būklė 10/9, 2 pulteliai ir visi 
reikalingi laidai). Tel. 8 658 20 404
...........................................................
Mažai naudotą kolonėlę ir du 
mikrofonus. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 28 991
...........................................................
Kroviklį „Dell“ nešiojamam 
kompiuteriui. Gerai laikantį 
akumuliatorių „Acer“. 
Gerai skambančias ausines „Bose“ 
su dėklu. Tel. 8 608 07 150

GYVŪNAI

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

DARBAS

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

SIŪLO

IEŠKO

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

MAISTO PRODUKTAI

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

DOVANOJA

DOVANOJA

DOVANOJA

SPORTO REIKMENYS
PARDUODA

PARDUODA

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, 
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
...........................................................
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
...........................................................
Rankinę „Lanetti“. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 647 76 826

Gal kas dovanojate veikiančią dujinę 
viryklę Rokiškyje. Tel. 8 699 28 563
...........................................................
Mikrobangų krosnelę „Samsung“. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 646 49 930
...........................................................
Geros būklės naudotą skalbimo 
mašiną „Beko AA Class“. Kaina 
derinama. Tel. 8 679 95 305
...........................................................
Naują kompaktišką elektrinį dulkių 
siurblį-šluotą (kaina 35 Eur). Naują 
plaukų džiovintuvą (kaina 15 Eur). 
Naują elektrinį virdulį (kaina 15 
Eur). Tel. 8 697 41 092

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

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
...........................................................
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
...........................................................
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
...........................................................
2 aukštų lovą (čiužinių plotis – 
90x200 cm, viena nuo kitos galima 
numontuoti, kaina 195 Eur). 
Komodas (130 cm ir 135 cm pločio 
pagal sieną, kaina 69 Eur). Sofą-lovą 
(išsiskleidžia, dėžė patalynei, kaina 
135 Eur). Išskleidžiamą viengulę 
lovą (89 cm pločio, kaina 83 Eur). 
Virtuvės spinteles (60 cm pločio, 
pastatoma ir pakabinama, kartu 
arba tik pakabinama, kaina 67 Eur).  
Stalus (metalinės kojos, matmenys 
– 90x90 cm, 75x75 cm, 120x75 cm, 
yra ir kėdės 12 vnt., kaina 41 Eur). 
Sulankstomą stalą (tinka siuvimo 

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

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
...........................................................
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
...........................................................
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
...........................................................
Sausas malkas kaladėmis (nuo 5 iki 
6 erdm., nesupuvusios, nemokamas 
atvežimas). Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Uosines malkas (skaldytas). Atvežu. 
Tel. 8 624 90 330

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
...........................................................
Siūlau darbą CE kategorijų 
vairuotojams Rokiškyje (važiuoti LT-
LV). Darbo užmokestis – 1 500 Eur. 
Tel. 8 656 87 199
...........................................................
UAB „Aldma“ siūlo darbą 
ekskavatorininkui. Pageidautina 
darbo patirtis prie lauko inžinerinių 
tinklų (vandentiekis, nuotekos, 
lietaus sistemos) tiesimo. Detalesnė 
informacija tel. 8 612 26 200
...........................................................
Reikalingas fermos darbininkas 
(suteikiamas apgyvendinimas).  
Tel. 8 615 34 570

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

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

TELEFONAI
PARDUODA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

PARDUODA

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

BALDAI

PARDUODA

Naudotą futbolo stalą.  
Tel. 8 608 07 150

BUITINĖ TECHNIKA

PARDUODA

mašinai, kaina 52 Eur). Viengulę 
lovą (čiužinio ilgis 160 cm, plotis 
80 cm, yra dėžė patalynei, kaina 72 
Eur).  Dvigulę lovą (čiužinio plotis 
140 cm, nėra dėžės patalynei, kaina 
175 Eur). Dvigulę lovą (čiužinio 
plotis 160 cm, yra dėžė patalynei, 
kaina 225 Eur). 
Fotelį-lovą (išsiskleidžia, gulima 
dalis 1 m, kaina 125 Eur).  
Tel. 8 685 42 153

AUGALAI

PARDUODA

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



09:05 Bajala. Magiški nuotykiai 
10:45 Transformeriai. Tamsioji 
Mėnulio pusė 
13:45 Įsivaizduok tai 
15:55 Pametę galvas Las Vegase 
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios 
19:30 Šrekas. Ilgai ir laimingai 
21:20 Kompanijos siela 
23:30 Senoji mokykla 
01:20 Midvėjaus mūšis

Btv

06:10 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:10 Povandeninė visata
07:45 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 

09:00 Lenktynės aplink pasaulį 
10:20 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
11:30 Povandeninė visata
12:40 Lenktynės aplink pasaulį
14:00 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
15:00 Ekstrasensų mūšis 
17:15 Herbas ar skaičius. Merginos 
18:25 Iškvietimas 
19:30 Muzikinė kaukė
22:10 Agentė 
00:30 Amerikietiškos imtynės 
02:30 Priešprieša

Lrytas

07.00 Neišsižadėk
08.00 Pajūrio švyturiai
08.30 Vyrų šešėlyje 
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17 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Leipcigo 
kriminalinė policija
09:40 Alpių detektyvai 
10:30 Paskutinis pėdsakas 
11:15 Euromaxx.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyvenimas su 
ugnikalniais 
13:00 Nacionalinė 
ekspedicija. Nerimi per 
keturias Lietuvos sostines
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:15 Ist Endo seserys

17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Kandidatų į merus debatai 
2023
19:30 Mano daina
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Spektras (Spectre). Veiksmo 
trileris 
01:10 Nesijaudink, jis toli nenueis

Tv3

06:00 Monstrų viešbutis
06:35 Madagaskaro pingvinai
07:10 Tegyvuoja karalius Žiuljenas
07:45 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

11:00 Dėl meilės paaukosiu viską
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
17:55  Namų idėja su IKEA
18:30 TV3 žinios 
19:30 Madagaskaro pingvinai 
21:15 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 2 dalis

Lnk

06:00 Ogis ir tarakonai 
06:30 Tomas ir Džeris 
06:50 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Rimti reikalai 5
11:00 Šeškinės 20 

12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Tu man gražiausia 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Midvėjaus mūšis 
23:50 Keršto valanda. Teisingumas 
01:45 Bruklino našlaičiai

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Vandens policija 
09:25 Šuo 
10:35 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
11:35 Mentalistas 

12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Vandens policija 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Priešprieša 
23:35 Jakudzos princesė 
01:45 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija

Lrytas

05.30  Nauja diena
06.30 Reali mistika
07.30 Pirmi kartai
08.00 Neišsižadėk
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 

10.00 Pėdsakas
11.00 Paslaptys
12.00 Gyvenimas versle
12.30 Lietuvos mokyklos
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
17.30 Gelbėjimo tarnyba 9
18.00 Reporteris
18.30 Azija 3600
19.30 Pusvalandis su Valatka
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Pusvalandis su Valatka
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 Teisingumo agentai
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Lrt Tv
06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Nuomonę ant stalo! 
07:30 Mano daina
08:30 Mano pasas 
meluoja
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Gyvūnai genijai  
12:55 Kelionės 
vaizdingiausiomis 
pasaulio upėmis  
13:45 Jaunasis Morsas 
15:15 Citadele Karaliaus 
Mindaugo krepšinio taurė. 
Pusfinalis

17:30 Žinios
18:00 Citadele Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Pusfinalis
20:30 Panorama
21:00 Pabandom iš naujo!
23:10 Muzikinė komedija 
01:05 Spektras

Tv3

06:00 Kasagrandes
06:30 Tegyvuoja karalius Žiuljenas
07:00 Bakuganas. Kovos planeta
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Tegyvuoja karalius Žiuljenas
08:30 Simpsonai 
09:00 Į sveikatą!
09:30 Tvarumo istorijos
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu 

11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Kosmosas. Galimi pasauliai
12:35 Pakeliui 
14:50 Saulėlydis 
17:20 Įsikūnijimas
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK 5
21:30 Viskas prarasta 
23:40 Juodoji jūra

Lnk

06:10 Tomas ir Džeris 
06:30 Kikumba. Kovos dėl karūnos 
07:00 Žvėrelių būrys 
07:30 Obuolys ir Svogūnas 
08:00 Ogis ir tarakonai 
08:10 Moko nuotykiai 
08:30 Tomas ir Džeris 
08:50 Beprotiškos melodijos 

09.00 Aiškiaregė
10.00 Pirmi kartai
10.30 Klausimėlis
11.00 180° kampu
11.30 Būsto anatomija 
12.00 Pėdsakas
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos mokyklos
17.00 Kuriantys Lietuvą
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00 Aiškiaregė
20.00 Žinios
20.30 Paranormalūs atvejai. 911 
22.30 Žinios
23.00 Pėdsakas
01.00 Teisingumo agentai

SE
K

M
A

D
IE

N
IS

 0
2.

19

06:00 Himnas
06:02 Legendos. Šiandien 
ir visados
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Gyvybės metai 
Afrikoje
12:55 Vajomingas iš 

paukščio skrydžio
13:55 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės 
15:30 Citadele Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Rungtynės dėl 3 
vietos
17:45 Citadele Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Snaiperių 
konkursas
18:30 Žinios
19:00 Citadele Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Finalas
21:30 3 minutės iki kino
21:35 Bėgikė 
23:00 Rytoj ir visados 
00:35 Muzikinė komedija

Tv3

06:00 Madagaskaro pingvinai
06:30 Tegyvuoja karalius Žiuljenas 

07:00 Bakuganas. Kovos planeta
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Tegyvuoja karalius Žiuljenas 
08:30 Simpsonai
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Laukinis slėnis
13:05 Dantukų fėja 2 
14:55 Žmogus-voras 
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios 
19:30 DGM: Didysis Gerulis 
Milžinas 
21:50 Džonas Vikas 2

Lnk

06:05 Ogis ir tarakonai 
06:35 Kikumba. Kovos dėl karūnos 

07:05 Žvėrelių būrys 
07:35 Vasaros stovyklos sala 
08:05 Moko nuotykiai 
08:35 Gnomai sugrįžta
10:10 Margi, pirmyn!  
12:10 Dafnė ir Velma  
13:45 Jaunavedžiai 
15:35 Aeroplanas 
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
21:50 Nuostabioji moteris 1984 
00:55 Sukčiai

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Lietuvos galiūnų komandinis 
čempionatas 
08:00 Varom! 

08:30 Tauro ragas
09:00 Pasaulio galiūnų taurė 2022 
10:00 Varom! 
10:30 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos 
11:40 Povandeninė visata
12:50 Lenktynės aplink pasaulį 
14:05 Nacionaliniai darbo ypatumai 
15:05 Ekstrasensų mūšis 
17:15 Herbas ar skaičius. Merginos 
18:25 Iškvietimas 
19:30 Policininkų šou 
21:25 Kas juoksis paskutinis?
22:10 Gyvi numirėliai 
01:30 Agentė

Lrytas

07.00 Neišsižadėk
08.00 Kuriantys Lietuvą
08.30 Kaimo akademija

09. 00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje
10.30 Gyvenimas versle
11.00 Sveikatos kodas
12.00 Pėdsakas
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Pusvalandis su Valatka
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje
19.00 Aiškiaregė
20.00 Žinios
20.30 Gelbėjimo tarnyba 9 
21.30 Susikirtimo linijos 
22.00 Pusvalandis su Valatka
22.30 Žinios
23.00 Pėdsakas
01.00 Teisingumo agentai
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DĖMESIO! Nuo šiol visos savaitės TV programą rasite penktadienio numeryje!

Priekalą (100 kg). Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 686 91 282
...........................................................
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)
...........................................................
„Pioneer DDJ-FLX6“ (4 kanalų DJ 

PERKA
Pirkčiau skubiai naudotą, geros 
būklės kieto kuro katilą. 
Tel. 8 622 03 116

ĮVAIRŪS
PARDUODA

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
...........................................................
Ieškau suvirintojo darbo 
pusautomačiu aparatu. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 629 22 446
...........................................................
Ieškau darbo (turiu patirties 
prekyboje, gali būti ir kiti darbai, 
tinka naktinė pamaina).  
Tel. 8 622 69 561
...........................................................
Ieškau darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 662 46 528

valdiklis, skirtas „Rekordbox“ ir 
„Serato DJ Pro“). Suinteresuotas 
pirkėjas gali susisiekti el. paštu: 
douglasdjequipment@gmail.com. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 585 85 942
...........................................................
Elektrinį keltuvą žmonėms su 
negalia (iki 150 kg svoriui). Kaina 
150 Eur. Tel. 8 622 37 821
...........................................................
Šiaudų rulonus (Obeliai).  
Tel. 8 607 56 198
...........................................................
Laikrodžio dokumentus „Samsung 
Galaxy Watch 3“. Tel. 8 608 07 150



Viską gerai išmaišyti ir kepti aliejuje, kol gražiai apskrus. Karštus varš-
kėčius galima pagardinti pagal skonį: grietine, jogurtu, uogiene ar 
šaldytomis uogomis.
Skanaus!

INGRIDIENTAI:
• Kiaušiniai
• Varškė 
• Miltai
• Truputis cukraus ir druskos

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16 www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 17 d.

MANO RECEPTAS TAVO
Varškės blyneliai

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
• Vasario 21 d. 12.00 val. UŽGAVĖNĖS dvaro sodyboje
• Ukrainiečio menininko Serge Ra tapybos darbų paroda 
• Justino Vienožinskio (1886–1960) tapybos darbų 

paroda „Sugrįžęs gimtinėn“ iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus 
rinkinių

• „Du Karmen pasauliai“, skirta Lietuvos dainininkės, operos primado-
nos, 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 kultūros centras
(Respublikos g. 96 Rokiškis)

• Vasario 19 d. 14.00 val. Užgavėnių linksmybės
• Vasario 25 d. 17.00 val. Spektaklis „Laimingasis miestas/ Drakonas“

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.
• Paroda iš Rokiškio krašto muziejaus fondų „Lietuviškos knygos kelio 

dešimtmečiai“, Meno ir muzikos erdvėje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje
• Spaudinių paroda „Žiemos skaitiniai“.
• Spaudinių paroda „Kilę iš Aukštaitijos žemės'', skirta Aukštaitijos me-

tams.
• Spaudinių paroda „Ta paukštė laisva – Lietuva“, skirta Vasario 16–ąjai, 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

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

Vasario 21-ąją švęsime Užgavėnes, ta proga Egidijus Pertikas, akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ pardavimų vadovas iš Vilniaus, siūlo 
pasilepinti varškės blyneliais arba varškėčiais.
„Labai myliu savo šeimą, todėl savaitgaliais ją palepinu nuostabiausiais pusryčiais. Šiam kartui rekomenduoju varškinius blynus arba 
keptus varškėčius. Svarbiausias ingredientas – noras nustebinti ir pradžiuginti bei palepinti, kitaip tariant – meilė“, – šypsosi pašnekovas. 

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

E. Pertikas šeimą lepina varškėčiais. (Asmeninio archyvo nuotr.).

Du medžiotojai eina mišku. 
Staiga vienas nualpo, ėmė ir 
nugriuvo. Nekvėpuoja, akys 
užsimerkė. Kitas medžiotojas 
telefonu kviečia pagalbą:

– Mano draugas negyvas! Ką 
turiu daryti?

– Prašome nusiraminti. Visų 
pirma prašom įsitikinti, kad jūsų 
draugas tikrai negyvas.

Po kiek laiko – šūvis.
– Tvarkoj, ką dabar daryti?

***
Mama, grįžusi iš ligoninės, 

klausia vaiko:
– Na, sūneli, kaip čia judu su 

tėveliu sutarėt, kol manęs nebuvo?
– Labai gerai, mamyte. Kas 

rytą irdavomės valtimi į ežerą 
iki pat vidurio, paskui aš pats 
parplaukdavau į krantą...

– Vajėzau, juk toks didelis 
ežeras!

– Nesijaudink, mamyte. 
Aš nesunkiai parplaukdavau. 
Sunkiausia būdavo kiekvieną sykį 
išlįsti iš maišo.


