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Kaina 1,00 Eur

100 metų švenčiantis rokiškėnas – apie 
tremtį, kadrilius ir mokytojų patarimus 7 p.

Mažėjant mokinių, planuojama uždaryti Jūžintų skyrių, 
diskutuojama apie kitų gimnazijų ateitį

Įpusėjo daugiafunkcės sporto salės statybos

3 p.

4 p.

Mero padėkų vakare netrūko 
sveikinimų ir juoko

11 p.

7 p.

Jūžintai atsiskaitė iš... paukščio skrydžio 8 p.

Atidarymo iškilmėse „Jautri širdis“ 
pristatė teikiamas paslaugas 10 p.

Vaikų žaidimų kambarys savivaldybėje 
atsiras... nežinia kada

Kas tie „Meškutės gardumynai“?

5 p.

6 p.

2-3 p.
Kovo 5-ąją rinksime Rokiškio merą: ką žada 
kandidatai ir kokios jų biografijos

Savaitė prasidėjo Sveikatos apsaugos 
ministro A. Dulkio vizitu 4 p.

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka 
žengia į antrą šimtmetį 9 p.

Rokiškio ligoninės skyriaus buvusiam vedėjui 
A. Vitkui siūloma skirti 75 tūkst. eurų baudą



AKTUALIJOS2 www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 21 d.

Leidžiamas antradieniais ir penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3 000 egz.
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė“

Prenumerata: „Rokiškio Sirena“ redakcijoje ir „Lietuvos pašto“ skyriuose.
Skelbimai priimami: www.rokiskiosirena.lt, „UAB Zirzilė“, Panevėžio g. 12-1, Rokiškis
Redakcija už skelbimų, reklamos ir užsakomųjų straipsnių turinį neatsako.
Neturint raštiško UAB „Rokiškio Sirena“ sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena“ informaciją kopijuoti ir 
platinti griežtai draudžiama.

ISSN 2351-7433
Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, 
Nepriklausomybės a. 12, 
Rokiškis, LT-42115
Darbo laikas: I-V 8-17 val. 
Pietūs 12-13 val.
Mob. 8 666 76 777
El. paštas: info@rokiskiosirena.lt
www.rokiskiosirena.lt

Vyr. redaktorė
Aušra Malinauskienė
Mob. 8 644 66 665
El. paštas: redaktorius@rokiskiosirena.lt

Reklamos vadybininkė
Gintarė Lapienė
Mob. 8 666 76 777
El. paštas: reklama@rokiskiosirena.lt

Korespondentai: 
Miglė Dambrauskaitė
Mob. 8 646 66 676
El. paštas: migle@rokiskiosirena.lt

Kristina Ramanauskaitė
Mob. 8 670 66 060
El. paštas: kristina@rokiskiosirena.lt

Kovo 5-ąją rinksime Rokiškio merą: ką žada kandidatai ir kokios jų       biografijos
Šeštadienį, vasario 18 dieną, 

įvyko antrieji kandidatų į Ro-
kiškio rajono merus debatai, 
kuriuose dalyvavo penki iš šešių 
kandidatų.

Pustrečios valandos trukusiuose 
debatuose, kuriuos vedė LRT radi-
jo žurnalistas Edvardas Kubilius, 
daugiausiai diskutuota aktualiau-
siais rajono gyventojams sveikatos 
ir švietimo klausimais: ilgas eiles 
norint patekti pas šeimos gydytojus 
ir gydytojus specialistus, gimnazijų 
jungimą ir švietimo tinklo mažini-
mą rajone, specialistų trūkumą ir 
kt. 

Debatų pabaigoje penki kan-
didatai į Rokiškio rajono merus: 
Ramūnas Godeliauskas – Lietuvos 
socialdemokratų partija, Audronė 
Kaupienė – Tėvynės sąjunga-Lie-
tuvos krikščionys demokratai, 
Mindaugas Petkevičius – Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga, Irman-
tas Tarvydis – Liberalų sąjūdis, 
Antanas Vagonis – Demokratų są-
junga „Vardan Lietuvos“, pasakė 
kokiais jie ketina būti merais ir 
pateikė po tris konkrečius pažadus, 
kuriuos įsipareigoja įgyvendinti 
tapę rajono vadovais. 

Taigi, likus mažiau nei porai sa-
vaičių iki savivaldos rinkimų, vyk-
siančių kovo 5 dieną, „Rokiškio 
Sirena“ pristato visus šešis kandi-
datus, siekiančius Rokiškio rajono 
mero posto. 

Robertas BALTRŪNAS

Ramūnas GODELIAUSKAS Mindaugas PETKEVIČIUS Irmantas TARVYDIS

Partija „Laisvė ir teisingumas“
Kadangi šis kandidatas nedaly-

vavo debatuose, neturime galimy-
bės pateikti jo pažadų (red. pastaba)

Einamos pareigos (tarnyba):
gydytojas

Pomėgiai: politika, šachmatai, 
medicina, psichologija, mokslas, bi-
tininkystė, holistinė medicina

Išsilavinimas: aukštasis univer-
sitetinis, Vilniaus Universitetas, gy-
dytojas (1992 m.)

Užsienio kalbų mokėjimas: an-
glų, rusų, vokiečių

Darbo patirtis:
2021 m. Viešoji įstaiga Utenos 

ligoninė
2017 m. Rokiškio rajono savival-

dybės administracija
1997 m. Viešoji įstaiga Rokiškio 

rajono ligoninė
Šeiminė padėtis: našlys
Metinės gyventojo (šeimos) 

turto deklaracijos pagrindinių 
duomenų išrašas (2021 m.):

Privalomas registruoti turtas:
35 tūkst. 245 Eur

Piniginės lėšos: 21 tūkst. 167 
Eur

Gautos paskolos: 9 500 Eur

Lietuvos socialdemokratų partija
„Su visais žmonėmis bendrausiu, 

kaip su sau lygiais ir išliksiu papras-
tu žmogumi. Jokio kalbėjimo „iš 
balkono“, tik paprastas, nuoširdus 
bendravimas“.

Pažadai:
1. Užbaigti Rokiškio daugiafunk-

cinės sporto arenos statybas kartu L. 
Šepkos parke įrengiant riedlenčių 
parką jaunimui.  

2. Pilnai renovuoti ir apšiltinti 
visus miesto vaikų darželius, su-
tvarkant jų išorę ir vidų, taip pat 
sutvarkyti ir pritaikyti mažylių bei 
darbuotojų poreikiams vaikų darže-
lius kaimo vietovėse. 

3. Visuomenei senstant sukurti 
mobilias komandas, kurios visame 
rajone teiktų kompleksines medici-
nos ir socialines paslaugas namuose. 

Einamos pareigos (tarnyba):
meras

Darbo patirtis:
2019-2023 Rokiškio rajono savi-

valdybės meras
2016-2019 LR Seimo nario Rai-

mundo Martinėlio padėjėjas 
2009-2019 UAB „Rokvesta“ tei-

sininkas
2004-2014 Rokiškio rajono savi-

valdybės administracijos Juridinio 
ir personalo skyriaus vedėjas

1996-2004 Rokiškio rajono poli-
cijos komisariato tyrėjas

1994-1996 Lietuvos transporto 
policijos valdybos tyrėjas

Visuomeninė veikla: savanorys-
tės veikla su asociacija „Vieningi 
kartu“, paramos ir pagalbos akcijų 
organizavimas

Išsilavinimas: aukštasis univer-
sitetinis, magistras, Lietuvos teisės 
akademija, teisininkas (1998 m.)

Užsienio kalbų mokėjimas: an-
glų

Pomėgiai: sportas, giedojimas 
sakralinės muzikos chore, kinolo-
gija

Šeiminė padėtis: vedęs 
Sutuoktinis, sugyventinis ar 

partneris: Ramunė Godeliauskienė
Metinės gyventojo (šeimos) 

turto deklaracijos pagrindinių 
duomenų išrašas (2021 m.):

Privalomas registruoti turtas:
66 tūkst. 110 Eur

Piniginės lėšos: 4 365 Eur.
Gautos paskolos: 31 tūkst. 466 

Eur.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
junga

„Mano siekis – kompetencija, 
teisingumas ir komandinis darbas“. 

Pažadai:
1. Atidaryti savivaldybę, palie-

kant ir vieno langelio aptarnavimo 
principą, užrašant „Skubus aptarna-
vimas“ (asmenys patys galės apsi-
spręsti ar nori tvarkyti savo reikalus 
„viename langelyje“, ar klaidžioti 
koridoriais). 

2. Trumpųjų maisto grandinių 
sprendimai – kad maisto produktai 
visus Rokiškio rajono vaikų darže-
lius ir dalį rajono mokyklų pasiektų 
tiesiai iš ūkininkų. 

3. Užbaigti Rokiškio daugiafunk-
cės sporto arenos statybas. 

Einamos pareigos (tarnyba):
kooperatyvo „EKO tikslas“ direk-
torius

Darbo patirtis:
2015-2022 Ūkininkas
2007-2022 Kooperatyvas „EKO 

tikslas“ direktorius
1996-2005 LPD KP SP GRR 

„ARAS“; LP liudytojų ir nukentėju-
siųjų apsaugos tarnyba. Pareigūnas

Visuomeninė veikla: Lietuvos 
žemės ūkio kooperatyvų asociaci-
jos „Kooperacijos kelias“ valdybos 
narys, Lietuvos ekologinių ūkių 
asociacijos valdybos narys, Viešoji 
įstaiga Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto praktinio mokymo 
ir bandymų centro valdybos na-
rys, Lietuvos pienininkų asociacija 
„Karvutė“ valdybos narys, asocia-
cijos „Rokiškio rajono ūkininkų są-
junga“ pirmininkas.

Išsilavinimas: aukštasis univer-
sitetinis, bakalauras, Lietuvos že-
mės ūkio universitetas, verslo admi-
nistravimas (2009 m.)

Užsienio kalbų mokėjimas: 
rusų, vokiečių

Pomėgiai: sportas, kelionės, fi -
nansinis raštingumas, savanorystė, 
boulingas, plaukimas

Šeiminė padėtis: vedęs
Sutuoktinis, sugyventinis ar 

partneris: Kristina Petkevičienė
Metinės gyventojo (šeimos) 

turto deklaracijos pagrindinių 
duomenų išrašas (2021 m.):

Privalomas registruoti turtas: 
40 tūkst. 225 Eur

Vertybiniai popieriai, meno 
kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 4 
237 Eur

Piniginės lėšos: 30 tūkst. Eur

Liberalų sąjūdis
„Savivaldybė turi pradėti skai-

čiuoti ir daryti logiškus sprendimus. 
Raktas, kad pradėtume kažką spręsti 
– darbas su vietiniu verslu, pritrau-
kiant ir užsienio investicijas. Rokiškio 
įmonėse sukurtos darbo vietos“. 

Pažadai:
1. Rokiškio rajone įkurti naujų dar-

bo vietų ir sumažinti nedarbo lygį iki 
9 proc. (nuo dabar esančių 12 proc.)

2. Sukurti infrastruktūrą jaunimui: 
kino teatras (30-50 vietų). 

3. Atidaryti savivaldybės duris: 
diskusijos su žmonėmis, bendruome-
nėmis, tariantis su jais priimant spren-
dimus. Po vieną mero darbo dieną su 
verslininkais ir ūkininkais, gydytojais, 
pedagogais. 

Einamos pareigos (tarnyba): Ge-
neralinis direktorius

Darbo patirtis: 1995-2022 UAB 
„Ivabaltė“ gen. direktorius

Visuomeninė veikla: Rokiškio 
verslo klubo narys, Rokiškio miesto 
veiklos grupės pirmininkas

Išsilavinimas: aukštasis universi-
tetinis, Lietuvos žemės ūkio akademi-
ja, inžinierius-mechanikas (1988 m.)

Užsienio kalbų mokėjimas: rusų
Pomėgiai: knygos, kelionės, val-

gio gaminimas, sportas
Šeiminė padėtis: vedęs
Sutuoktinis, sugyventinis ar par-

tneris: Asta Tarvydienė
Metinės gyventojo (šeimos) turto 

deklaracijos pagrindinių duomenų 
išrašas (2021 m.):

Privalomas registruoti turtas: 2 
332 761 Eur

Vertybiniai popieriai, meno kū-
riniai, juvelyriniai dirbiniai: 1 280 
032 Eur

Piniginės lėšos: 154 898 Eur

Audronė KAUPIENĖ

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikš-
čionys demokratai

„Klausytis ir išgirsti. Dirbti ko-
mandoje, nes svarbūs specialistų pro-
fesionalų patarimai. Nesivadovausiu 
savo asmeninėmis ambicijomis ar 
užgauta savimeile“.

Pažadai:
1. Neįgaliesiems pritaikytas Rokiš-

kio miestas. 
2. Švarus miestas – vizualiai pa-

traukliai aptvertos komunalinių atlie-
kų surinkimo vietos (strateginiuose 
objektuose, kur renkasi turistai ir lan-
kosi ar gyvena daug žmonių), pasta-
tant prie jų vaizdo stebėjimo kameras. 

3. Skatinti ir palaikyti visas idėjas, 
kurios skiepija ir didina patriotišku-
mą. 

Einamos pareigos (tarnyba): Lie-
tuvos Respublikos (LR) Seimo kan-
celiarija, LR Seimo nario P. Saudargo 
patarėja, LR Seimo nario Lauryno 
Kasčiūno padėjėja.

Darbo patirtis:
2020-2024  LR Seimo kanceliari-

ja, Seimo nario P. Saudargo patarėja
Pomėgiai: Laisvės kovų istorija, 

savanorystė, politika, genealogija, 
muzika, kelionės

Išsilavinimas: aukštasis universi-
tetinis M. Romerio universitetas, soci-
alinis darbas (2004 m.)

Užsienio kalbų mokėjimas: rusų, 
vokiečių

Šeiminė padėtis: ištekėjusi
Sutuoktinis, sugyventinis ar par-

tneris: Julius Kaupas
Metinės gyventojo (šeimos) turto 

deklaracijos pagrindinių duomenų 
išrašas (2021 m.):

Privalomas registruoti turtas: 25 
tūkst. Eur
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Kovo 5-ąją rinksime Rokiškio merą: ką žada kandidatai ir kokios jų       biografijos
Antanas VAGONIS

Demokratų sąjunga „Vardan Lie-
tuvos

„Atstovauti Rokiškio rajono žmo-
nėms, išgirsti kiekvieną, nes visi – 
svarbūs ir visada tam galima surasti 
laiko“. 

Pažadai:
1. Kaimo keliai ir jų priežiūra, 

sumažinti žemės mokestį (bent 30 
proc.). 

2. Nebebus eilių pas gydytojus 
– pas šeimos gydytoją reikės laukti 
ilgiausiai 7 dienas, pas gydytoją spe-
cialistą 10 dienų. 

3. Savivaldos ir verslo sinergija.
Einamos pareigos (tarnyba): BTA 

„Vienna insurance group KAC“ va-
dovas

Darbo patirtis:
2021-2022 BTA „Vienna insuran-

ce group KAC“ vadovas
2015-2019 Rokiškio rajono savi-

valdybės meras
2012-2015 „Rokiškio komunali-

ninkas“ direktorius
2007-2012 „Ūkio bankas“ sky-

riaus viršininkas
2003-2007 Rokiškio Juozo Tu-

mo-Vaižganto gimnazijos direktorius
1993-2003 Rokiškio 2 vid. moky-

klos mokytojas. Pavaduotojas ūkiui
Visuomeninė veikla: Lietuvos pi-

lietinių judėjimų asociacija
Išsilavinimas: aukštasis universi-

tetinis, bakalauras, Lietuvos muzikos 
akademija, muzikos mokytojas (1993 
m.) 

Užsienio kalbų mokėjimas: an-
glų, rusų

Pomėgiai: sportas, muzika, disku-
sijos

Šeiminė padėtis: vedęs 
Sutuoktinis, sugyventinis ar par-

tneris: Inga Vagonė
Metinės gyventojo (šeimos) turto 

deklaracijos pagrindinių duomenų 
išrašas (2021 m.):

Privalomas registruoti turtas: 25 
tūkst. 927 Eur

Piniginės lėšos: 14 tūkst. 100 Eur

„Rokiškio Sirenos“  inf.

Šaltinis: vrk.lt 2022 m. gruodžio 
mėn. Vyriausiajai rinkimų komi-
sijai (VRK) kandidatų deklaruoti 

duomenys.

Mažėjant mokinių, planuojama uždaryti Jūžintų 
skyrių, diskutuojama apie kitų gimnazijų ateitį

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Dėl mažo mokinių skaičiaus 
tęsiasi mokyklų tinklo pertvarka. 
Nuo rugsėjo 1 d.  turėtų nebelikti  
Kamajų Antano Strazdo gimnazi-
jos Jūžintų skyriaus, ateityje per-
mainos gali paliesti ir kitas švie-
timo įstaigas. Aiškėja ir galimas 
scenarijus dėl J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijos ateities. 

Vertina adekvačiai
Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto 
skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis 
sakė, kad dabar diskutuojama tik dėl 
Jūžintų skyriaus, greičiausiai jo ne-
liks, nes neatitinka Vyriausybės nu-
statytų reikalavimų, dėl kitų kaimo 
mokyklų skyrių kol kas svarstymų 
nėra. „Savivaldybė savo iniciatyva 
nei vienos mokyklos nežada nai-
kinti, bet yra Vyriausybės nutari-
mas, kiek mokinių turi būti vienoje 
klasėje, jeigu mokykla reikalavimų 
neįvykdo, tada žiūrime. Šiuo metu 
Jūžintų skyriuje iš viso yra 53 mo-
kiniai“, – sakė Švietimo ir sporto 
skyriaus vedėjas.

Savivaldybės atstovai buvo su-
sitikę su mokyklos bendruomene, 
darbuotojais mokinių tėvais. Pas-
tarieji, pasak pašnekovo, situaciją 
vertina adekvačiai.

Stebuklo nesitiki
Kamajų Antano Strazdo direkto-

rė Loreta Grochauskienė sako, kad 
Jūžintų skyrių gali išgelbėti nebent 
stebuklas – jeigu plūstelėtų daugiau 
mokinių. Deja, perspektyvos ne to-
kios optimistinės – praėjusiais me-
tais skyriuje nesulaukta nei vieno 
pirmoko, o nuo rugsėjo 1 d. vaikų 
dar labiau sumažėtų – iš pusšimčio 
dabar besimokančiųjų, liktų tik apie 
30.  

„Pagal švietimo teisės aktus, 
jungtinių klasių nebegali būti. Kla-
sėse minimaliai turėtų būti 8–12 
vaikų. Pas mus per visas keturias 
klases mažiukų liko mažiau nei 10. 
Trūksta mokinių, nebesusidaro krū-
vis mokytojams. Labai gaila mums, 
vaikams, darbuotojams, visą laiką 
miestelyje buvo mokykla su savo 
tradicijomis, aura, bet situacija yra 
tokia, kokia yra“, – kalbėjo gimna-
zijos direktorė.  

Jūžintų skyriuje besimokantys 
vaikai galės rinktis kitas mokyklas. 
Pagal gyvenamąją vietą mokykli-
niai autobusiukai vežios į Kamajų 
Antano Strazdo gimnaziją, kurioje 
šiuo metu mokosi 232 mokiniai. 
Norinčius mokytis kitose švietimo 
įstaigose, vežios tėveliai. L. Gro-
chauskienė sakė, kad dėl pavežė-
jimo problemų nebus – gimnazija 
turi pakankamai autobusiukų, dar 
vieną  iš Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos tikisi gauti ateinančiais 
mokslo metais.

 Priėmus sprendimą, rugpjūčio 
31 d. turėtų būti paskutinė Jūžintų 
skyriaus darbo diena. Ką daryti su 
ištuštėjusiu pastatu, kuriame taip pat 
įsikūrusi Jūžintų miestelio bibliote-
ka, spręs savivaldybė.

Komentuoti per anksti
Paklaustas apie pokyčius Rokiš-

kio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje 
ir galimo jungimo su „Romuvos“ 
padaliniu bei pavadinimo keitimo, A. 
Laužadis pabrėžė, kad kol kas jokie 
sprendimai nėra priimti, viskas kol 
kas diskusijų stadijoje.

Svarstyti apie pokyčius pradė-
ta, nes dėl mažo mokinių skaičiaus, 
gimnazijoje nepatogus ugdymas per 
su pastatus, negalima sudaryti geres-
nių sąlygų mokiniams.  

 Ar gimnazija persikels į vienas 
patalpas vedėjas sakė dar negalintis 
komentuoti, tačiau 2023 metais šios 
švietimo įstaigos permainos nepalies.

Pavadinimas neaktualus
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto 

gimnazijos direktorė Rasa Pranc-
kūnienė teigė, kad tokiam dariniui, 
kokiame dabar yra gimnazija, nebe-
užtenka nei lėšų, nei žmogiškųjų iš-
teklių – mokytojai pervargę. 

„Reikia aprūpinti abu pastatus 
laboratorijomis, kompiuterine tech-
nika, o lėšos skirstomos pagal vaikų, 
klasių skaičių. Nebeišsitenkame fi-
nansiškai. Mes pageidautume persi-
kelti į vieną pastatą, bet sprendimus 
priims rajono savivaldybės taryba, 
jokių pokyčių pati gimnazija neda-
rys. Apie vardą iš viso nėra jokių dis-
kusijų. Dabar yra J. Tumo-Vaižganto 
gimnazija ir pavadinimo klausimas 
šiuo metu neaktualus“, – sakė įstai-
gos vadovė.

Vaižganto gimnazija įsikūrusi 
dviejuose pastatuose: Riomerio g. 1, 
kur mokosi 184 mokiniai, ir Taikos 
g. 17,  kur veikia  „Romuvos“ padali-
nys, jį lanko 331 mokinys. Strategiš-
kai žiūrint, linkstama prie pastarojo 
pastato.

 „Bet tai tik svarstymai, –  pabrėžė 
direktorė. – Mes diskutavome kelis 
variantus ir matymas yra toks. Neį-
manoma 2 ar 3 km zonoje padaryti 
tunelio, kuriuo vaikai ar mokytojai 
kursuotų ir produktyviai dirbtų“.

Vienodos galimybės
Pasak R. Pranckūnienės, jeigu 

lėšos būtų telkiamos į vieną pastatą, 
mokykla galėtų įsigyti daugiau  prie-
monių, pagerėtų ugdymo kokybė. 
Visi vaikai turi gauti vienodai koky-

nuperkame 30 ir to užtektų o dviem 
pastatams reikia 60. Ir tai galioja vi-
siems dalykams. Jeigu būtų vienas 
pastatas, būtų bendros tradicijos, 
bendra veikla, o didžiausias dalykas 
– būtų optimaliau naudojamos ir pa-
talpos, ir lėšos“, – kalbėjo gimnazijos 
direktorė. 

Anot pašnekovės, nuo rugsėjo 1 
d. jokių pokyčių gimnazistai nesu-
lauks, kaip ir dabar, mokysis dvie-
juose pastatuose.

Rokiruotės
Apie švietimo įstaigų ateitį de-

batų „Žinau, ką renku“ metu savo 
poziciją išdėstė ir Rokiškio rajono 
savivaldybės meras Ramūnas Go-
deliauskas. Jo teigimu, dėl Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos nusta-
tytų kriterijų, įgyvendinus tūkstan-
tmečio mokyklų programą, iškyla 
grėsmė dviem rajono gimnazijoms 
– Juodupės ir Obelių, kurios grei-
čiausiai nuo 2025 m. neteks gimna-
zijos statuso, jeigu  neatsiras daugiau 
vaikų. Norint sukomplektuoti gim-
nazines klases, bandoma prisivilioti 
mokinių iš kitų rajonų.  

Kalbėdamas apie J. Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos perspektyvas, me-
ras sakė, kad šiuo klausimu dirbama 
jau antri metai, abi bendruomenės 
atskiruose pastatuose nėra tuo pa-
tenkintos, ypač mokytojai, kuriems 
reikia lėkti iš vieno padalinio į kitą, 
norint pravesti pamokas. Su abiejų 
bendruomenių atstovais buvo taria-
masi, kaip sudaryti geresnes sąlygas 
ne tik darbuotojams, bet ir moki-
niams. 

„Mes sudarėme darbo grupę iš 
abiejų pusių atstovų: tėvų  profesi-
nių sąjungų, mokytojų ir vadovybių, 
kurie tektų siūlymus, kaip tą dalyką 
išspręsti. Šiandien jau turime siūly-
mus, viziją, kaip tą pertvarką įgy-
vendinti. Pagal mus, išgryninta gim-
nazija liktų „Romuvos“ padalinyje, 
o Vaižganto rūmuose liktų pagrin-
dinė mokykla. <...> Senamiesčio 
progimnazija persikeltų į Vaižganto 
didįjį pastatą. Į Senamiesčio progim-
nazijos dabartinį pastatą persikel-
tų vaikai su negalia iš pagrindinės 
mokyklos, kur jiems būtų geresnės 
sąlygos nei dabar: erdvesnės klasės, 
platesni koridoriai“, – sakė R. Gode-
liauskas. 

Pasak mero, taškas dėl gimna-
zijos pavadinimo dar nėra padėtas, 
bendruomenės galės išsakyti savo 
nuomonę.   

Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje dikutuojama apie galimą pertvarką.Rokiškio J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijos direktorė R. Pranckūnienė 
sakė, kad išlaikyti du pastatus 
finansiškai nuostolinga.

Kamajų A. Strazdo gimnazijos 
direktorė L. Grochauskienė sako, kad 
pernai į Jūžintų skyrių neatėjo nei 
vienas pirmokas.

bišką ugdymą, tam reikia modernių 
klasių ir įrangos. Jas įrengti  nemažai 
kainuoja, pvz., vienos laboratorijos 
įranga kainavo apie 36 tūkst. Eur, dar 
apie 12 Eur reikėjo infrastruktūros 
parengimui. „Kokie pinigai turi būti, 
kad sukurtume vienodas galimybes 
abiejuose pastatuose? Chemijos la-
boratorijos dabar yra tiek viename, 
tiek kitame pastate. Chemikai prašo 
matavimo cilindrų. Vienam pastatui 

Jūžintų skyriaus nuo rugsėjo 1. d. nebeliks. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Mūsų ūkininkai dalyvavo proteste 

Vasario 17 d. Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos vadovas Mindaugas 
Petkevičius su Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Koopera-
cijos kelias“ nariais dalyvavo akcijoje „Mes už teisingą pieno kainą vi-
siems“ Vilniuje, prie Žemės ūkio ministerijos.

Šios akcijos tikslas – informuoti visuomenę, vartotojus ir atkreipti dė-
mesį kokia pieno kaina Lietuvoje mokama ūkininkams (apie 25 ct/kg). To-
kia pieno kaina yra apie 30 proc. mažesnė nei Europos Sąjungos vidutinė 
pieno kaina. Ūkininkai su Žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku kalbėjo 
apie pieno kainų kritimą, taip pat kitus svarbius ūkininkams ir kooperacijai 
klausimus. 

Tądien sostinėje Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Koo-
peracijos kelias“ nariai – kooperatyvai: „Eko tikslas“, „Eko Žemaitija“ ir 
„Pienininkai“ bei žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pamario pienas“ ir 
,,Pieno gėlė“, organizavo pieno dalinimo akciją.

„Rokiškio Sirenos“  inf.

Rokiškis užleidžia pozicijas?

Susisiekimo ministerija informavo, kad vasario 17 dienos duomenimis, 
akcijos #DviratisUkrainai metu šalyje surinkti 153 dviračiai. Prieš gerą 
savaitę Vilnius buvo pirmoje vietoje, o Rokiškis su Klaipėda, surinkę po 
10 dviračių, dalinosi antrąją vieta. Praėjus savaitei Rokiškis, su tuo pačiu 
dviračių skaičiumi, smuktelėjo į penktą vietą. 

Tad dabar TOP 10 atrodo taip: 
1. Kaunas 35 vnt.
2. Vilnius 33 vnt.
3. Klaipėda 17 vnt.
4. Panevėžys 14 vnt.
5. Rokiškis 10 vnt.
6. Šiauliai 8 vnt.
7. Alytus, Marijampolė, Utena 5 vnt.
8. Kiti miestai <5 vnt. 
9. Sausio 17-ąją – kovo 11-ąją Susisiekimo ministerija inicijuoja 

gerumo akciją #DviratisUkrainai. 
Primename, kad Rokiškyje dviračiai nuo sausio 17 dienos iki kovo 

11-osios surenkami tarnyboje „Kelių priežiūra“ (Rokiškio kelių tarnyba), 
Jūžintų g. 3, nuo pirmadienio iki penktadienio 7–11 val. Kontaktinė infor-
macija – info@keliuprieziura.lt arba 837202293.

Ukrainos žmonėms galite dovanoti naujus ir naudotus (be didelių 
defektų) dviračius, skirtus tiek suaugusiems, tiek vaikams. Ukrainiečiams 
taip pat reikalingi dviračių aksesuarai bei kitos jų dalys – šalmai, liemenės, 
atšvaitai, žibintai ir bagažinės.

Šios gerumo akcijos metu dviračiai renkami 25 šalies miestuose.  
„Rokiškio Sirenos“  inf.

Įpusėjo daugiafunkcės sporto 
salės statybos

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Rokiškyje daugiafunkcės 
sporto salės statybos projektas 
sėkmingai stumiasi į priekį. Nuo 
trečiadienio, vasario 15-osios, 
ryto salės stogo konstrukcijas 
puošia vainikas, žymintis įpusėju-
sius darbus.

Aikštelės rangovų, firmos „In-
fes“ rinkodaros projektų vadovė 
Toma Muznikaitė sakė, jog siekiant 
išvengti nesklandumų, vainiką ant 
stogo statybininkai iškėlė išvaka-
rėse, baigdami antradienio dienos 
darbus. 

Iškeltas vainikas ant statomo 
namo stogo reiškia, kad pagrindiniai 
statybos darbai yra baigti. Vainikas 
įprastai iškeliamas tuomet, kai pa-
statomos gegnės – statybinės kons-
trukcijos, laikančios stogą. Šiuo 
metu Rokiškio sporto aikštelėje su-
montuotos stogo ir sienų konstruk-
cijos, uždengta dalis sienų, pradėtos 

mūryti vidaus konstrukcijos, ruošia-
masi apšiltinimo darbams.

Projekto įgyvendinimo darbai 
turi būti baigti 2025 metais, o dabar, 
pasak rajono savivaldybės atstovų, 

„svarbiausia, kad būtų užkalta dėžu-
tė“ ir pradėti vykdyti vidaus darbai. 
Užsakovai taip pasidžiaugė, jog dar-
bai vykdomi labai sklandžiai, „šva-
riai ir tvarkingai“.

Statybos projekto vadovas Virginijus Grigaliūnas rajono merui Ramūnui 
Godeliauskui vardija numatomus darbus. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Savaitė prasidėjo Sveikatos 
apsaugos ministro A. Dulkio vizitu

Aušra MALINAUSKIENĖ

Vasario 20 d., pirmadienį, į 
Rokiškį su darbo vizitu atvyko 
Sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys. Šiemet – tai jau 
septinta savivaldybė, kurioje 
savo iniciatyva Sveikatos apsau-
gos ministras lankėsi su koman-
da. „Rokiškio Sirenai“ svečias 
sakė, kad Rokiškyje vieši pirmą 
kartą.

„Pandemijos metu teko lankytis 
trečdalyje Lietuvos savivaldybių, 
tačiau tai buvo susitikimai vak-
cinacijos centruose. Pandemija 
baigėsi, tai dabar puikus metas 
atsigriebti ir atkreipti dėmesį į pir-
minę priežiūrą. Šiuos metus noriu 
paskirti kovai su biurokratizmu 
ir popierizmu, taip pat labai no-
riu pamatyti darbo organizavimo 
praktikas regionuose, nes naciona-
linėje medijoje labiau yra aktyvūs 
gydytojai, ekspertai, specialistai 
iš didžiųjų Lietuvos miestų. Mūsų 
pokyčiai, reformos ir žmonės gy-
vena ne tik didmiesčiuose. Labai 
vertinu pokalbius su šeimos gy-
dytojais ir specialistais regionuo-
se, noriu iš pirmų lūpų išgirsti jų 
nuomonę apie tai, ką mes darome, 
kokie jų lūkesčiai, kaip jie mato 
biurokratizmo, popierizmo daly-
kus, kas jiems sunkiausia ir labiau-
siai trukdo  darbui“, – vos atvykęs 
į Rokiškį „Rokiškio Sirenai“ sakė 
Sveikatos apsaugos ministras.

Pasak svečio, po pirmųjų šių 
metų vizitų rajonuose jis jau turi 
ir pirmuosius rezultatus: būtent iš 
regiono žmonių tapo aišku, kad 
sugrįžo praktika gydytojų prašyti 
pažymų moksleiviams mokyklai.

„Šito popierizmo jau turėtų ne-

Rokiškyje lankėsi Sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
būti. Siuntimų tvarką peržiūrime, 
kad jie galiotų ilgiau. Reikia ma-
žinti perteklinius priėmimo sku-
biosios pagalbos siuntimus. Visa 
tai gimsta iš pokalbių regionuose, 
todėl reikia palikti kabinetą, susi-
tikti ir bendrauti su praktikais jų 
darbo vietose“, – sakė A. Dulkys.

Ministras A. Dulkys su vicemi-
nistre Danguole Jankauskiene ir 
patarėju Tomu Bagdonu pirmiau-
siai susitiko su Rokiškio rajono 
vadovais.

„Pagrindinis tikslas – susipa-
žinti su Rokiškio rajono gydymo 
įstaigų vadovais ir pasidarbuoti, 
tam skirsiu pakankamai laiko, kad 
būtų galima detaliai su žmonėmis 
pasikalbėti, pabendrauti“, – pabrė-

žė ministras.
Po to svečias lankėsi Greitosios 

medicinos pagalbos stotyje, Ro-
kiškio pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centre ir Rokiškio rajo-
no ligoninėje.  

Vizito metu ministras domėjo-
si gydymo įstaigų darbu, išklausė 
pasiūlymus ir kokie sprendimai 
prisidėtų prie biurokratinės naštos 
mažinimo kasdieniame medikų ir 
slaugytojų darbe, taip pat aptarė 
eilių situaciją. 

Sveikatos apsaugos ministras 
tikisi aplankyti visas šalies savi-
valdybes.

Plačiau apie šį vizitą skaitykite 
vasario 24 dienos, penktadienio, 
„Rokiškio Sirenos“ numeryje.
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TRUMPAIVaikų žaidimų kambarys 
savivaldybėje atsiras... nežinia kada

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija (SADM) įpareigojo 
valstybines įstaigas, kuriose dirba 
daugiau nei 100 tarnautojų, iki 
sausio mėn. įsirengti vaikų kam-
barius. Tačiau Rokiškio rajono 
savivaldybė apie tokį kambarį 
dar tik kalbės.  

Buvo aktualesnių klausimų
Rokiški rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus pava-
duotojas Valerijus Rancevas sakė, 
jog poreikis vaikų kambariui yra, 
tačiau aktualiau buvo savivaldybė-
je įrengti virtuvėlę: „Kalbėjomės 
su darbuotojais, aiškinomės poreikį 
ir taip nutiko, kad pirmiausiai įren-
gėme virtuvėlę, kurioje darbuotojai 
dabar gali pietauti, nes jos poreikis 
buvo didesnis. Iki šiol savivaldybėje 
to nebuvo. Jei darbuotojai pietus at-
sinešdavo iš namų, neturėjo net kur 
jų pasišildyti, o ir valgyti tekdavo 
vos ne darbo vietoje. Dabar 8 aukšte 
yra kambarėlis su stalu, mikrobangų 
krosnele, virduliu – tai, ko reikia pa-
togiai papietauti“.

Pašnekovas patikino, jog SADM 
įpareigojimą tikrai žino ir jis bus 
įvykdytas. Deja, nei tikslios datos, 
kada darbuotojų atžalos jau galės 
jame žaisti, nei sumos, skirtos kam-
bario įrengimui, įvardinti negalėjo. 

Planuojamas remontas
„Planuose – rajono savivaldybės 

I a. remontas. Čia po remonto ir turi 
atsirasti vaikų kambarys. Poreikis 

tikrai yra, žinom. Respublikos g. 
94 pastate vien savivaldybės admi-
nistracijos darbuotojų dirba 137. O 
juk kartu dar yra Visuomenės svei-
katos biuras, kitos institucijos. Deja, 
su vaikų kambario įrengimu šiek 
tiek vėluojam... Kiek lėšų numaty-
ta? Čia ir yra problema, kad tik šią 
tarybą (vasario 24 d.) bus svarsto-
mas objektų sąrašas, kuriame nu-
matomas objektas – savivaldybės 
administracija. Tada komisija, atsi-
žvelgdama į patvirtintus prioritetus, 
nuspręs, kiek konkrečiai ir kokiam 
objektui bus skiriama lėšų. Mūsų 
preliminariais skaičiavimais dalies 
pirmo aukšto, tame tarpe ir vaikų 
kambario įrengimo, remonto kaštai 
– apie 35 tūkst. Eur“, – skaičiavo V. 
Rancevas.

Anot jo, iš šių lėšų bus atliekami 

tik remonto darbai, įrengtos patal-
pos. Baldai, žaislai, kita reikalinga 
įranga palaipsniui bus perkama iš 
administracijos lėšų. Kambarys bus 
pritaikytas vaikams iki 14 metų, ku-
rie negali likti be vyresnių asmenų 
priežiūros.

„Koją pakišo“
Administracijos direktoriaus pa-

vaduotojas apgailestavo, kad patal-
pų remontui „koją pakišo“ ir rinki-
mai: „Kol kas negalim remontuoti ir 
dėl to, kad jos (patalpos – aut. past.) 
atiduotos Rinkiminės komisijos dar-
bui ir bus atlaisvintos tik kai komisi-
ja baigs savo darbą.“ 

Komisija dirbs mažiausia iki pir-
mojo rinkimų turo – kovo 5 d., po 
kurio paaiškės, ar Rokiškio rajono 
gyventojai bus kviečiami į antrąjį. 

Vaikų žaidimų kambarys Rokiškio rajono savivaldybėje turėjo būti 
įrengtas iki sausio mėn., tačiau rajono taryba tik vasario 24 d. apie tai 
kalbės... („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Vasario 16-osios minėjimas 
prie Laisvės paminklo

Lietuvos Taryba 1918 m. va-
sario 16 d. pasirašė dokumen-
tą, skelbiantį, kad atkuriama 
Lietuvos Valstybė, ir ji „atsiža-
da nuo visų valstybinių ryšių, 
kada nors buvusių su kitomis 
tautomis“. Tolimesnį valstybės 
likimą bei santvarką pavesta 
kurti Steigiamajam Seimui... 
Tai tik istorijos smiltelės, ku-
rios Ukrainoje beveik metus 
vykstant karui, labai svarbios. 

O Lietuva mini jau 105-ąją Va-
sario 16-ąją. Pasidabinę Lietuvos 
trispalvę atkartojančiais šalikais, 
nešini mažytėmis vėliavomis ir 
trispalviais balionais į minėjimą 
prie Nepriklausomybės pamin-
klo rinkosi seneliai su anūkais, 
šeimos su vaikais, poros, draugai 
ir pavieniai rokiškėnai. Susirin-
kusiuosius pasveikino moks-
leivis Dominykas Kolosovas, 
perskaitęs savo kūrybos eilėraš-
tį „Žalioji Lietuva“. Minėjimo 
vedančioji, Rokiškio kultūros 
centro režisierė Neringa Danienė 
atskleidė, kad šis eilėraštis buvo 
rašytas Europos parlamento na-
rio, profesoriaus Liudo Mažylio 
organizuotam Pasaulio lietuvių 
moksleivių Vasario 16-ajai bei 
105-ajam Lietuvos gimtadieniui 
skirtam eilėraščių ir esė konkur-

sui „Švenčiu Lietuvą“. 
Skambant Lietuvos himnui 

į viršų kilo trispalvė, kurią pa-
kelti garbė buvo patikėta Algiui 
Veikšiui. Vėliavą trimis salvėmis 
pagerbė KASP Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės Rokiškio 
506-osios pėstininkų kuopos 
šauliai, prie Nepriklausomybės 
paminklo rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas padėjo atminimo 
puokštę. 

„Rokiškio Sirenos“  inf.

Skambant Lietuvos himnui į viršų kilo trispalvė, kurią pakelti garbė buvo 
patikėta Algiui Veikšiui. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Prezidentūroje pagerbtas signatarų atminimas
Prezidento Gitano Nausėdos 

vardu, pagerbiant 1918 m. Ne-
priklausomybės Akto signatarus, 
kiekvienais metais vasario 15-ąją 
jų artimiesiems perduodamos gė-
lių kompozicijos, kurios Vasario 
16-ąją papuošia šių valstybingumą 
sugrąžinusių asmenybių kapus vi-
soje Lietuvoje. Su kraštiečio signa-
taro Vlado Mirono giminaičiais 
prezidentūroje šiemet lankėsi ir 
delegacija iš Rokiškio.

Pasak į prezidentūrą vykusio 
Rokiškio rajono mero pavaduotojo 
Tado Barausko, kasmet, vasario 15 
d. Prezidentūra pagerbia 20-ies Ne-
priklausomybės akto signatarų at-
minimą perduodami giminėms gėlių 
puokštes, kurios papuošia signatarų 
kapus. 14 puokščių iškeliauja į skir-
tingas Lietuvos vietas, o likusiųjų 
atminimas pagerbiamas bendrai, nes 
nėra tiksliai žinoma palaidojimo vie-
ta. T. Barauskas apgailestavo, kad, 
visgi, būtent taip nutiko su kraštiečio 
signataro Vlado Mirono kapu. 

„Vladas Mironas palaidotas kaž-
kur Rusijoje, kalėjimo sienoje, tad, 
deja, pagerbti jo atminimą galime 
tik jį prisimindami, apie jį kalbėda-
mi. Tačiau Prezidentas Valstybės at-
kūrimo dienos proga padeda bendrą 
gėlių puokštę visiems tiems 20-čiai 
signatarų Vilniuje, Signatarų kapi-

nėse. Kaip žinote, V. Mironas buvo 
kunigas, tad šeimos nesukūrė. Į šį pa-
gerbimo renginį būna kviečiami kiti 
giminaičiai. Mus pakvietė Milda Mi-
ronaitė – signataro pusbrolio anūkė. 
Viską, kas su tuo susiję, atidžiai stebi 

rokiškietė Elena Baronienė. Prezi-
dentūroje susitikome ir su signataro 
broliu bei seserimi. Renginys vyks-
ta kasmet, ir beveik kiekvieną kartą 
mūsų savivaldybės atstovai į jį vyks-
ta“, – sakė R. Barauskas.  

Rokiškio delegacija – rajono mero pavaduotojas T. Barauskas ir E. Baronienė 
Prezidentūroje susitiko su kraštiečio signataro V. Mirono broliu bei seserimi. (T. 
Barausko nuotr.) 

Rajono keliams – beveik 2,5 mln. Eur
AB „Lietuvos automobilių kelių direkcijos“ duomenimis, Rokiškio 

rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams 2023 metais 
planuojama skirti 2,493 mln. Eur iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 
(KPPP) lėšų. Kokius vietinės reikšmės kelių projektus finansuos Rokiškio 
rajono savivaldybė paaiškės, kai su Kelių direkcija bus pasirašyta finansa-
vimo sutartis dėl KPPP lėšų panaudojimo.

Gedimų daugiau nefiksuota
Praėjusį savaitgalį, vasario 17-19 dienomis, šalyje siautęs stiprus vė-

jas bėdų elektros skirstomajam tinklui nepridarė, gedimų nebuvo fiksuota 
daugiau nei įprasta, „Rokiškio Sireną“ informavo Paulius Kalmantas, ESO 
Ryšių su visuomene projektų vadovas. 

Nešini vėliavomis ir trispalviais 
balionais į minėjimą rinkosi rokiškėnai.
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Kas tie „Meškutės gardumynai“?
Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Turbūt ne vienas rokiškėnas 
ar rajono gyventojas girdėjo apie 
„Meškutės gardumynus“. Skam-
ba intriguojančiai... 

Kas slepiasi po šiuo pavadinimu 
aiškinosi „Rokiškio Sirenos“ ko-
respondentė. 

– Labai smalsu sužinoti apie 
Jus daugiau, ne tik tai, kad kepa-
te gražius tortus ar sočias picas. 
Taigi – kas Jūs? Esate iš šio kraš-
to? 

– Po meškutės slapyvardžiu sle-
piasi 37-erių Neringa Vaikutė. Gi-
miau ir užaugau Rokiškyje. Baigiau 
Juozo Tūbelio gimnaziją. Būdama 
moksleive labai norėjau gyventi 
Vilniuje, todėl net nesvarsčiusi kitų 
galimybių, studijuoti išvažiavau į 
Vilnių. Ten pragyvenau 12 metų. 
Sostinėje susipažinau su būsimu 
vyru, beje, taip pat rokiškėnu. 

– Taip nutinka gan dažnai: turi 
išvykti kažkur toli, kad rastum 
tai, kas arti... „Meškutės gardu-
mynai“ – labai intriguojantis pa-
vadinimas. Kaip jis atsirado? Gal 
jis turi kokią simbolinę prasmę?

– Manau daugelis porų, drau-
gystės pradžioje, vienas kitą va-
dina meiliais vardais: „kačiukais, 
zuikeliais“ ir pan. Mes vienas kitą 
vadinome meškinu ir meška. Vė-
liau gimė dvi meškutės... Todėl pa-
vadinimas labai lengvai „prilipo“ ir 
kepyklėlė tapo „Meškutės gardu-
mynais“.

– Ar seniai pradėjote veiklą? 
– Pirmąjį tortą iškepiau vyro 

gimtadienio proga – tinginio Napa-
leoną iš... pirktinės sluoksniuotos 
tešlos. Buvo tikrai skanus, ar, bent 
jau man taip tada atrodė (juokiasi – 
aut. past.). Gaminti visada patiko, 
o gimus pirmajai dukrytei poreikis 
gaminti dar padidėjo. „Rimtesnis“ 
tortas buvo dukros pirmajam gim-
tadieniui. Ir taip po truputį gimė 
„meilė“ tortams ir saldumynams. 
Socialiniame tinkle Facebook 
„Meškutės gardumynai“ sukurti 
2017 m. liepos 26 d., kaip laisva-
laikio puslapis. Oficialiai kepyklėlę 
atidariau visai neseniai: 2022 m. 
gruodžio 22 d. prieš gražiausias 
metų šventes. Taigi, dirbame dar 

tikrai nedaug laiko. Esu ne viena, 
darbuojamės su puikia kepėja Šarū-
ne Savickaite.

– O dirbate namuose ar turite 
atskirą kepyklėlę? Ir kodėl Laib-
galiai? Kodėl ne Rokiškis? Kaip 
bebūtų, Rokiškyje didesnės gali-
mybės tokiam „maisto“ verslui... 

– 2016 metais grįžome iš Vil-
niaus į Rokiškėlių kaimą, Jūžintų 
seniūnijoje, į vyro senelių sodybą. 
Iš karto žvalgiausi patalpų Rokiš-
kyje, norėjau atidaryti piceriją ar 
kavinukę. Tuo metu  pasirinkimo 
nelabai buvo ir supratau, kad tinka-
mų patalpų nuomai nerasiu. Laikas 
bėgo, o kepti norėjau. Veždavau 
vaikus į darželį Laibgaliuose, tad 
akį patraukė apleistas, buvęs Laib-
galių pašto ir telekomo pastatas. Pa-
siskolinau pinigų ir tą pastatą nusi-
pirkau. Parašiusi projektą „Parama 
verslo pradžiai kaime“ gavau Euro-
pos Sąjungos paramą, suremonta-
vom dalį patalpų, ir taip „meškutė“ 
rado naujus namus. Ateities viziją 
tikrai turiu, bet pradžiai dar reikia 
įdėti daug darbo ir pastangų, kad iš 
vaiduoklio virstų realybe... Laibga-
liai yra labai šaunus kaimelis, jame 
gyvena daug jaunų, aktyvių šeimų. 
Todėl tikrai nebuvo abejonių, kodėl 
Laibgaliai, o ne Rokiškis. 

– Socialiniame tinkle Facebo-
ok matomi Jūsų skanumynai: 
picos, tortai, keksiukai... Ar mo-
kėtės kažkur konditerijos meno? 
Ar viskas „iš širdies“, pagal pa-
vyzdžius, nuojautą, savo skonį...?

– Vilniuje esu dirbusi picerijo-
je, kepykloje, bet su tortais netu-
rėjau nieko bendro. Konditerijos 

meno mokiausi pati. Kepdavau, 
ragaudavau, derindavau skonius. 
Mano mokytoju buvo... internetas. 
Pasitaikius progai pasisemti žinių, 
išmokti kažko naujo, važiuodavau 
į įvairius kursus, mokymus. Vi-
sai neseniai pradėjom kepti ne tik 
saldumynus, bet ir picų rinkinius. 
Picas mėgdavau kepti namuose, 
draugams. Būdavo picų vakarėliai 
(juokiasi – aut. past.) ir taip gimė 
idėja platesnei auditorijai pasiūlyti 
paragauti mano picų. Džiaugiuosi 
gaudama teigiamus atsiliepimus ir 
jau planuoju  asortimentą plėsti, tik 
tam reikia daugiau laiko. Kadangi 
be kulinarinės veiklos, dar dirbu 
Obelių seniūnijoje.

– Atrodo, jog Rokiškio rajo-
ne jau išpopuliarėjote. Tikėjotės 
taip greit? 

– Nemanau, kad išpopuliarėjau, 
tiesiog, turbūt, tapau „matomesnė“ 
nei anksčiau. Nes visą laisvalaikį 
praleidžiu kepykloje, šeima šiuo 
metu mane mažai mato. Ir pasi-
naudojus galimybe noriu padėkoti 
visiems žmonėms, prisidėjusiems 
prie mano svajonės įgyvendinimo. 
Ypač, žinoma, savo šeimai, kuri 
manimi tikėjo ir palaikė. O visus, 
manęs dar nepažįstančius, kviečiu 
susipažinti ir paragauti „meškutės“ 
gaminių. 

„Meškutės gardumynų“ kepėjos (iš kairės): N. Vaikutė ir Š. Savickaitė.

Rokiškio PGT viršininkas D. Kunigėlis (centre) nuo žemės drebėjimo 
nukentėjusioje Turkijoje su vietiniais gyventojais.

Dabartiniai tortai, pasak N. Vaikutės, skiriasi nuo pirmojo, kuris buvo 
keptas iš... pirktinės sluoksniuotos tešlos. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Pirmiausia meškutės kepė 
tortus, tačiau po truputį plečia 
asortimentą: saldumynų gerbėjus 
kviečia paragauti naminių picų. 

Gelbėjimo darbus Turkijoje vykdęs 
rokiškėnas: neįmanoma perteikti 
to ką pamatėme

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Kaip jau skelbėme, vasario 16 
d. vakare iš Turkijos grįžo Lietu-
vos tarptautinės pagalbos teiki-
mo komanda, vykdžiusi paieškos 
darbus nuo žemės drebėjimo nu-
kentėjusiose teritorijose. Kartu su 
komanda, kurią sudarė 42 žmo-
nės, į Turkiją vyko ir Rokiškio 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininkas Dalius Kunigėlis, ku-
ris sutiko plačiau papasakoti apie 
vykdytus paieškos darbus.

Vyko savanoriai
Komandą, sudarė savanoriai, 

atsakingi už logistiką, medikai, į 
paieškos teritorijas taip pat vyko 
kinologai su 3 šunimis, gelbėtojai ir 
valdymo grupė, vykdžiusi koordi-
navimo darbus. 

 „Gelbėjimo darbai vykdomi pa-
gal tam tikras procedūras. Atvykę 
į nelaimę ištiktą šalį turėjome kuo 
greičiau organizuoti žmonių paiešką 
tose vietose, kur mums nurodė vie-
tinė valdžia. Šalia mūsų komandos 
dirbo lenkų, turkų, čekų ir kitų šalių 
komandos, su jais bendradarbiavo-
me“, – pasakojo D. Kunigėlis.  

 Kol darbavosi, gelbėtojai jautė 
pakartotinius žemės drebėjimus, tai 
skatino būti dar labiau pasiruošu-
siais ir atsakingais.

 „Milžiniškas kiekis  žmonių liko 
be namų, kai kurie namai dar ne vi-
siškai sugriuvę, tačiau į juos įeiti ne-
saugu. Jautėme vietinių žmonių pa-
sitikėjimą, dėkingumą. Buvo daug 
jautrių momentų, gana slegianti 
atmosfera, nes labai daug žmonių 
buvo tiesiog po griuvėsiais“, – pasa-
kojo pašnekovas.

Sumišimas ir dėkingumas 
„Jausmai, kurie mane apėmė pir-

minėmis atvykimo valandomis – su-
mišimas, tikrai neįmanoma perteikti 
to, ką pamatėme, kai nuskridome į 
šalį, į tą zoną, kuri stipriausiai buvo 
nuniokota žemės drebėjimo. Įsi-
vaizduokite miestą, turintį daugiau 
gyventojų nei Vilnius. Jis – kaip vai-
duoklis, visi, absoliučiai visi pasta-
tai, kurie dar nesugriuvę, ar ne visiš-
kai sugriuvę, tušti, durys atviros, pro 
langus matyti plevėsuojančios užuo-
laidos, visame mieste nėra nei elek-
tros, nei vandens, o parduotuvės, 
vaistinės ar kitos įstaigos nedirba. 
Žmonės, išbėgę iš pastatų, susibūrę 
atvirose erdvėse toliau nuo pastaty-
tose palapinėse. Dalis žmonių sėdi 

prie laužų šalia sugriuvusių pastatų, 
kur gelbėjimo komandos ieško gy-
vųjų ar žuvusiųjų, ir kantriai laukia. 
Vietiniai siūlo savo pagalbą, kvie-
čia gelbėtojus sušilti prie kūrenamų 
laužų, nes lauke iš tiesų labai šalta ir 
vėjas labai žvarbus“, – nelaimės iš-
tiktoje Turkijoje  išgyventa patirtimi 
dalinasi D. Kunigėlis. 

„Labai ačiū, teşekkür ederim“ – 
tai turbūt daugiausia kartų girdėtas 
ir tartas žodis lietuvių komandai 
vykdant gelbėjimo darbus Turkijoje. 

„Tikriausiai niekada nepamir-
šiu aš ir šalia buvę kolegos mažos 
mergaitės, atėjusios su tėvais į mūsų 
stovyklą, padėkoti už tai, ką mes da-
rome“, – prisimena Rokiškio PGT 
viršininkas.  

Ledkalnio viršūnė
Dėliodamas savo mintis apie bu-

vusią misiją, D. Kunigėlis neslepia, 
kad dažnai tenka išgirsti klausimą, 
ar komanda išgelbėjo žmonių? „Tai 
labai jautrus klausimas... Taip, gel-
bėti žmones ir yra visos mūsų ko-
mandos tikslas. Ar mes ištraukėme 
žmonių iš po griuvėsių – taip, ar jie 
dar buvo gyvi – ne. Po tokios skau-
džios nelaimės, kai kelių ar kelioli-
kos aukštų pastatai sugriūna į kelių 
metrų kalnus, turbūt visiems su-
prantama, kad išgyventi lieka mažai 
vilties, tačiau mes už jos „kabino-
mės“, kaip įmanydami. Nors mūsų 
komandai priskirtose teritorijose ir 
nepavyko išgelbėti gyvų žmonių, 
bet šalia mūsų ir toliau jų buvo iš-
gelbėta labai nemažai. Ačiū Dievui, 
kad neturime tokio pobūdžio nelai-
mių mūsų šalyje…

Jaučių dėkingumą komandos na-
riams ir kiekvienam, prisidėjusiam 
prie to, kad komanda galėtų sklan-
džiai vykdyti savo darbą. Komanda, 
tai tik ledkalnio viršūnė, kuri šiai 
dienai matoma ir girdima, bet ne-
reikia pamiršti tų, kurie ir dienomis, 
ir naktimis nemiegojo ir viską darė, 
kad nebūtų sunkumų logistiniais, 
aprūpinimo ir kitais klausimais, kad 
tik darbas galėtų būti kuo sklandes-
nis. Taip pat dėkingas kiekvienam 
Lietuvos ir Turkijos gyventojui tiek 
morališkai, tiek gražiais atsiliepi-
mais palaikiusiems komandos dar-
bą, nes, matyt, tai pats geriausias 
stimulas, kuris leido komandai ati-
duoti 200 proc. savo jėgų,“ –  teigia 
vienas iš lietuvių komandos, vyk-
džiusios paieškos darbus, narių D. 
Kunigėlis. 
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100 metų švenčiantis rokiškėnas – 
apie tremtį, kadrilius ir mokytojų 
patarimus

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Rokiškyje gyvenančio Jono 
Jonkaus gimimo liudijime 
įrašyta gimimo data 1923 m. 
vasario 14 d., o prieš tremtį, 
tardymo metu dokumentuose 
atsirado kita data –  1924 m. 
vasario 14 d. „Datos nekeitėme, 
nes reikėtų perrašyti visus do-
kumentus. Gimtadienį švenčia 
pagal gimimo liudijimą, o ne 
klaidingus įrašus“, – sako Jono 
dukra Janina.

Dirbo tėvų ūkyje
J. Jonkus gimė Žemaitijoje, 

Skuodo rajone, nuo mažumės dir-
bo savo tėvų ūkyje. Šeima buvo 
didelė, augo 15 vaikų.  Tėvas tu-
rėjo 34 ha žemės, laikė daug avių, 
kitų gyvulių. Vaikai ganė žąsis, 
ūgtelėję dirbo kitus ūkio darbus. 
Tėvų namuose veikė mokykla, 
Jonas joje pabaigė 4 skyrius. Mo-
kytojai, tėvai, kunigai nuo jaunys-
tės skiepijo lietuvybę, patriotišku-
mą. Paklaustas, ar mėgo mokytis, 
šimtametis juokiasi: ne, geriau 
eidavęs žabų kapoti. Tačiau buvo 
toks mokytojas Leščinskas, kari-
ninkas, kurio istorijos pamokas 
Jonas ypač mėgdavo. Mokytojas 
pasakodavo apie Lietuvos istoriją, 
nepriklausomybės kovas, skiepijo 
vaikams lietuvybę, patriotiškumą.

Užsispyrimo neprarado
Prasidėjus mobilizacijai, ne-

norėdamas tarnauti sovietinėje 
armijoje J. Jonkus slapstėsi. Kai 
susekė, laukė tardymas ir ilgi 
tremties metai. Pradžioje jį kar-
tu su kitais pabėgėliais iš fronto 
išvežė į Latviją, paskui kalino 
Mažeikių, Šiaulių kalėjimuose, 
vėliau ištrėmė į Magadaną. Trem-
tyje susipažino su būsima žmona 
– aukštaite nuo Ragelių, kurios 
šeima taip pat buvo ištremta. 
Ten ir atšoko vestuves, gimė dvi 
dukros – Janina ir Virginija.  Po 
tremties 1961 m. grįžęs į Lietu-
vą J. Jonkus su šeima kurį laiką 
gyveno Druskininkuose, o paskui 
persikėlė į žmonos gimtinę – Ro-
kiškio kraštą. Paklaustas, kokia 
tarme – aukštaičių ar žemaičių su 
žmona bendraudavo, pašnekovas 
juokiasi: lietuviškai, nors nesu-
sipratimų būta. Jonas įsitikinęs, 
kur gyveni, tokia tarme ir reikia 
kalbėti.

Šilto ir šalto gyvenime matęs 
vyras žemaitiško užsispyrimo ne-
prarado: sako nemėgstantis kaip 
tas medelis lenktis ten, kur vėjas 
papučia. Iš to užsispyrimo ir namą 
savo rankomis pasistatė. Ilgą lai-
ką dirbo tarpkolūkinėje valdybo-
je, paskui sūrių gamykloje. 

Ristele į Ylakius
Jubiliatas pasakoja visą gyve-

nimą dirbęs sunkų fizinį darbą: 
ūkyje, paskui staliumi, statybi-
ninku.  Pirmieji mokytojai davė 
ir sveikos gyvensenos patarimus. 

Kaimo mokykloje mokytojas sa-
kydavo: vaikai, bėkite ristele arba 
eikite pilnu žingsniu, nes visas or-
ganizmas jaučia krūvį, o eiti mažu 
žingsneliu, tas pats, kaip lovoj 
gulėti. Jonas 12 km ristele nubėg-
davo iš Vabalių kaimo iki Ylakių 
miestelio, kai tėvas prašydavo 
nunešti dokumentus. „Sveikata 
gera buvo, tik kartą sirgau plaučių 
uždegimu, žaidėme kvadratą, su-
šilome, šalto vandens atsigėriau“, 
– pasakoja Jonas. Dietų tuomet 
nebuvo, šeima valgė kaimišką 
maistą, kiaulienos kumpį, rūgusį 
pieną su bulvėmis.

Mėgo paneles šokdinti
Pasakodamas apie praeitį, ju-

biliatas neslepia: mėgo ir valsą, ir 
kadrilį su panelėmis sušokti,  dai-
nuodavo net tada, kai šienaujant 
ir kitus darbus dirbant  prakaitas 
nuo nosies lašėdavo. Šokiai pra-
sidėdavo po pietų, apie 16 val. ir 
trukdavo iki vidurnakčio. Jonas 
sako, kad net po sunkių darbų 

jėgų užtekdavo.  
Prisimindamas gyvenimą  prieš 

karą Žemaitijoje,  pašnekovas pa-
sakojo, kad ūkininkai sunkiai dir-
bo, tačiau gyveno neblogai: buvo 
apsirengę, pavalgę, tarnaitės gerai 
uždirbdavo ir į bažnyčią taip pa-
sipuošusios ėjo, kad niekuo nesi-
skyrė nuo ponių.

10 įsakymų
Paklaustas apie šiuos laikus, 

šimtametis sako pasigendantis au-
toritetų. Nemažai politikų keičia 
kailį daugybę kartų ir žiūri savo 
interesų. „Šiais laikais beveik ne-
bėra iš ko mokytis, kuo pasitikė-
ti. Lietuvoje trūksta reformų, kad 
valdžia į žmonių pusę labiau žiū-
rėtų“, – pastabų negaili senjoras.

Jo įsitikinimu, 10 Dievo įsa-
kymų turėtų būti kaip valstybės 
įstatymai, o jeigu jų visi laikytųsi, 
nereikėtų  nei durų rakinti, nei ka-
lėjimų statyti.

Šimtą metų atšventęs J. Jonkus sako, kad darbštumas – viena didžiausių 
vertybių. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Mero padėkas gavę kraštiečiai iš karto scenoje stojo bendrai nuotraukai. 
Nuotraukoje – pedagogų kolektyvas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Jaunystėje su šeima.

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Vasario 16-oji Rokiškyje mi-
nima ne tik iškilmingu vėliavos 
pakėlimu ar gėlių padėjimu prie 
Laisvės paminklo. Ketvirtus me-
tus iš eilės šią dieną rajono me-
ras padėkos raštais apdovanoja 
krašto žmones, savo darbais, vi-
suomenine veikla, užsidegimu ir 
entuziazmu puošiančius Rokiškį 
ir jo rajoną. Šiais metais iš mero 
rankų padėkas gavo 44 asmenys, 
tarp kurių ir dvi asociacijos. 

Prireikė papildomų kėdžių
Dėl gausaus nominantų skai-

čiaus, renginys, kurį kartu su Ro-
kiškio rajono meru Ramūnu Gode-
liausku vedė Loreta Sungailienė, 
užsitęsė tris valandas. Sausakim-
šoje Rokiškio kultūros centro salė-
je sunkiai tilpo žiūrovai – organi-
zatoriams teko papildomai atnešti 
kėdžių. Patys sakė nesitikėję, kad 
susirinks tiek žiūrovų, sveikintojų 
ir svarstė, jos tokią gausą tikriau-
siai lėmė didžiulis mero raštais ap-
dovanojamų kraštiečių būrys. 

Kadangi apdovanotieji padėkas 
gavo už skirtingas veiklas, todėl ir 
į sceną lipo suskirstyti grupelėmis: 
visuomenininkai, kultūros atsto-
vai, medikų bendruomenė, senjo-
rai, pedagogai. Iškilmingam va-
karui papuošti, organizatoriai per 
vidurį paruošė papildomus laiptus 

Mero padėkų vakare netrūko 
sveikinimų ir juoko

į sceną ir nutiesė raudoną kilimą, 
kuriuo, kaip šmaikštavo vedėja L. 
Sungailienė, pagal scenarijų turi 
lipti visi apdovanotieji. Deja, dau-
gelis mieliau rinkosi įprastus šoni-
nius laiptus... 

Išrėžė smagią kalbą
Atsiėmę padėkos raštus visi be 

išimties žiūrovus sveikino Vasario 
16-osios proga ir linkėjo gražios 
šventės. Bene smagiausiu vakaro 
akcentu tapo Stanislavos Čeršku-
tės – Salų Šv. Kryžiaus bažnyčios 
prižiūrėtojos – sveikinimo kalba. 
Prie mikrofono priėjusi garbaus 
amžiaus senjorė padėkojo už įver-
tinimą ir pakvietė atvykti į Salas 
(Kamajų sen.): „Labai kviečiu vi-
sus atvažiuoti į Salų bažnyčią ir... 
atnešti daugiau purvo, kad turė-
čiau darbo.“ Po šių žodžių salėje 
nuaidėjo garsūs plojimai ir juoko 
pliūpsnis, šypsena papuošęs ir pa-
čios senjorės veidą. 

Vakaro metu žiūrovams savo 
muzikinius pasirodymus dovanojo 
Rokiškio Rudolfo Lymano muzi-
kos mokyklos bendruomenė, Pan-
dėlio universalaus daugiafunkcio 
centro dainorėlės, o šventę užbai-
gė Rokiškio KC ir Rokiškio Ru-
dolfo Lymano muzikos mokyklos 
choreografijos skyriaus bendras 
projektas – šokio kompozicija 
„SVETIMI/ARTIMI“, pasakojęs 
filmo „Mulen Ružas“ istoriją.

Stanislava Čerškutė – Salų Šv. Kryžiaus bažnyčios prižiūrėtoja – renginį 
stebėjusius žmones prajuokino pakvietusi atvykti į Salų bažnyčią ir atnešti 
... daugiau purvo, kad turėtų darbo. 
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Jūžintai atsiskaitė iš... paukščio skrydžio 
Aušra MALINAUSKIENĖ

Viena iš rajono seniūnijų – Jū-
žintų, nepaliauja stebinti naujo-
vėmis ir iniciatyvomis. Praėjusių 
metų pabaigoje jūžintiškiai pir-
mieji rajone pristatė kultūrinį-pa-
žintinį lankstinuką „Mūsų Jūžin-
tai jūsų“ ir išleido kalendorių, šių 
metų pradžioje, kol kas vieninte-
liai mūsų krašte, atvėrė higienos 
centro vienišiems žmonėms duris. 
Vasario viduryje 2022 metų seniū-
nijos ataskaitą Jūžintų seniūnas 
Vytautas Stakys pristatė itin neį-
prastai – video formatu. 

Fiksavo visus metus
Vasario 10 dieną į Jūžintų ben-

druomenės centrą susirinkusiems 
seniūnijos gyventojams ir svečiams: 
kaip ir privaloma, Jūžintų seniūnas 
V. Stakys pristatė praėjusių metų vei-
klos ataskaitą. Ji buvo pateikta itin 
netradiciškai: dronu filmuoti vaizdai 
ir fotografijos sugulė į gražų vientisą 
dokumentinį filmą, kurį įgarsino pro-
fesionalus aktorius, apie seniūnijos 
gyvenimą, atliktus darbus, pasiektus 
rezultatus, renginius ir žmones. 

Visus metus svarbiausius seniū-
nijos gyvenimo įvykius dronu ir fo-
toaparatu fiksavo fotografas Darius 
Baltakys, o su fotografijomis ir video 
montažu, kuriant ataskaitą, darbavosi 
Jūžintų seniūnas. 

Atsidėkojo kiekvienam
Po ataskaitos pristatymo V. Sta-

kys teigė, kad tiek daug darbų nebūtų 
buvę įmanoma nuveikti ir pasiekti 
puikių rezultatų, jeigu ne darbštūs, 
geranoriški bei visuomeniški seniū-
nijos bendruomenių pirmininkai, 
seniūnaičiai, seniūnijos darbuotojai 
ir aktyvūs vietos gyventojai. Už tai 
seniūnas atsidėkojo kiekvienam as-
meniškai įteikdamas gėlės žiedą. 

Ataskaitiniame renginyje dalyva-
vo svečiai: Rokiškio rajono savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Valerijus Rancevas, 
Rokiškio policijos komisariato Vei-
klos skyriaus viršininkas Robertas 
Krasauskas, nuolatiniai šios seniū-
nijos rėmėjai: renginių ir viešųjų er-
dvių, „Audrupio paukštyno“ direk-
torius Vidmantas Stašiškis su žmona 
Audrone. 

Kultūrinė programa
Ataskaitinis renginys prasidėjo 

Rokiškio krašto muziejaus darbuoto-
jų: Istorijos skyriaus vedėjos Laimos 
Skardžienės, muziejininkų Simonos 
Strumskytės ir Justino Malciaus bei 
archyvarės Vilės Sarulienės, krašto-
tyrinės ekspedicijos, surengtos Jūžin-
tų krašte, pristatymu. Tai – pirmoji 
ekspedicija šioje seniūnijoje, po ku-
rios vietos gyventojams buvo vaiz-
džiai pateikta surinkta informacija 
apie to krašto istoriją, įvykius, žmo-
nes, kultūrinius ir paveldo objektus. 

Po oficialiosios dalies, vakaro 
pabaigoje, susirinkusiųjų širdis džiu-
gino Jūžintų Šv. arkangelo Mykolo 
bažnyčios klebono Jono Bučelio dai-
nos ir šilta, romantiška Obelių soci-
alinių paslaugų namų kultūros pada-
linio Aleksandravėlės kaimo kapela 
„Pilenė“ programa. 

Vakaras baigėsi bendromis vietos 
šeimininkių suneštomis vaišėmis, 
prie kurių jūžintiškiai dar ilgokai 
bendravo. 

Kaip atrodo skaičiais? 
Jūžintų seniūnijos teritorija su-

skirstyta į keturias seniūnaitijas: Jū-
žintų, Čivylių, Laibgalių ir Ragelių. 
Veiklą vykdo Jūžintų, Laibgalių ir 
Ragelių bendruomenės, veikia visuo-
meninė organizacija sporto-pramo-
gų klubas „Elniaragis“, asociacijos 
„Mūsų Jūžintai“ bei „Kuparas“, taip 
pat Stačiaragio medžiotojų klubas ir 

Jūžintų medžiotojų būrelis.
2022 metų pradžioje seniūnijoje 

gyveno 1 417, metų pabaigoje – 1 
374 gyventojų. Pernai čia deklaruota 
9 naujagimių gyvenamoji vieta. 

Jūžintų seniūnijoje yra 56 kaimai, 
29 lankytinos vietos, 6 kultūros pa-
veldo objektai ir 1 parkas, o bendras 
vidaus kelių ilgis sudaro 183 kilo-
metrus. Čia yra 3 veikiančios, ir 28 
neveikiančios. 

Šiame krašte gyvena 69 socialiai 
remtinos šeimos ir 169 asmenys su 
negalia.

Pagal darbo užimtumo programą 
Jūžintų seniūnijoje dirbo 4 asmenys.

Kam panaudojo
Seniūnijos biudžetą 2022 metais 

sudarė 81 tūkst. Eur. Didžioji dalis 
lėšų skirta programai, apimančiai ra-
jono infrastruktūros objektų priežiū-
rą, plėtrą ir modernizavimą. 

Kelių priežiūros darbams žiemą ir 
kitiems kelių priežiūros darbai išleis-
ta 9 010 Eur, Laibgalių ikimokykli-
nio ugdymo skyriaus, bendruomenės 
ir kultūros namų stogo remontui – 16 
823 Eur, o šių namų nuotekų sistemų 
keitimui – 8 177 Eur, gatvių apšvieti-
mo atnaujinimui – 5 020 Eur, Žiūke-
liškių poilsiavietės namukų dažams 
ir jų priemonėms bei pavojų kelian-
tiems medžiams šalinti – po 3 000 
Eur, naujų želdinių įsigijimui ir veisi-
mui – 2 000 Eur. Kitiems objektams 
panaudotos mažesnės lėšų sumos. 

Dėmesys keliams
Seniūnijoje yra 183 km kelių ir 

gatvių. 2022-aisiais kelių lyginimo, 
dulkėtumo mažinimo paslaugoms 
ir žvyruoti seniūnijai buvo skirta 
47 815 Eur. Už gautas lėšas buvo 
nupirkta 270 kub. m žvyro, iš skal-
dos įrengta 51 kub. m kelio dangos, 
išlyginta 652,38 km kelių ir gatvių, 
užtaisyta 217 kv. m duobių asfaltbe-
tonio dangoje, sutvarkyta 5 km išo-
rinių kelkraščio briaunų, suformuota 
8,656 km pakelės griovio. Suremon-
tuotos 2 įgriuvusios pralaidos, naujai 
įrengtos 3. 

Per ataskaitinius metus Jūžintų 
seniūnija nusipirko sniego peilį už 5 
324 Eur, priekinę traktoriaus pakabą 
– už 4 598 Eur, automobilinę prieka-
bą – už  2 350  Eur, benzininę šlavi-
mo mašiną – už 1 509 Eur, akumu-
liatorinis veržliaraktis – 676,43 Eur. 

Jūžintų seniūnas V. Stakys dėkojo nuolatiniams rėmėjams 
V. ir A. Stasiškiams.

Renginį vedė Vilmantė Mačiežienė ir Jonas Rubikis. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Seniūnas V. Stakys už bendrą darbą dėkojo Laibgalių bendruomenės 
pirmininkei V. Cicikai.

Padėkota ir sporto klubo „Elniaragis“ vadovui V. Gaigalui. 

Su romantiška programa svečiavosi Aleksandravėlės kaimo kapela „Pilenė“. Padėką atsiėmė Ragelių seniūnaitė L. Stakienienė.
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Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka 
žengia į antrą šimtmetį

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Vasario 15 dieną Rokiškio ra-
jono savivaldybės Juozo Keliuo-
čio biblioteka minėjo 100 įkūri-
mo metines. Į iškilmes susirinko 
esami ir buvę bibliotekos dar-
buotojai, jų  pasveikinti atvyko 
Lietuvos kultūros ministerijos, 
Lietuvos savivaldybių bibliote-
kų asociacijos, vietos valdžios 
atstovai, kolegos iš Panevėžio, 
Kupiškio, Utenos, Ignalinos, 
Pasvalio bei kitų miestų biblio-
tekų, Rokiškio kultūros įstaigų 
vadovai, kiti svečiai.

Šiek tiek istorijos  
Renginio vedėja Virginija Ko-

chanskytė priminės bibliotekos 
istorijos svarbiausius etapus.

1923-iais iškilus būtinybei dėl 
knygyno Rokiškio mieste steigi-
mo, kuriuo galėtų naudotis vietos 
inteligentija ir visuomenė, kreipta-
si į švietimo ministeriją. Knygynas 
turėjo apsaugoti dvaruose esančias 
turtingas bibliotekas, kurios, nebe-
likus savininkų, sparčiai nyko.

1923 m. vasario 15 d. tuome-
tinio švietimo ministro įsakymu 
Rokiškyje įsteigtas centralinio 
valstybės knygyno skyrius, jam 
vadovauti paskirtas mokytojas, 
knygų mylėtojas Stasys Meilus.   
Pradinį fondą sudarė visuomenės 
paaukotos ir iš savivaldybės gau-
tos knygos.

1976 m. Rokiškio rajoninė bi-
blioteka tapo centrine su 4 miesto 
ir 52 kaimo filialais. 2004 m. va-
sario 16 d. viešojoje bibliotekoje 
atidarytas Juozo ir Alfonso Ke-
liuočių palikimo studijų centras. 
2006 m. atgaivinta Rokiškio kraš-
tui svarbaus leidinio „Prie Nemu-
nėlio“  leidyba, o dar po metų vie-
šajai bibliotekai Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos sprendimu 
suteiktas Rokiškio rajono savival-
dybės J. Keliuočio viešosios bibli-
otekos vardas.

Pastaraisiais dešimtmečiais bi-
blioteka sparčiai keitėsi, vyko mo-
dernizavimo procesai. Žengdama 
į antrą šimtmetį Rokiškio rajono 

savivaldybės J. Keliuočio viešoji 
biblioteka, vadovaujama Alicijos 
Matiukienė, tapo viena inovaty-
viausių Panevėžio regiono ir šalies 
bibliotekų.

Už drąsą keistis
Įstaigos100-mečio minėjimo 

renginyje Kultūros ministerijos 
Atminties institucijų politikos 
grupės patarėja Gražina Lama-
nauskienė sakė, kad šalies bibli-
otekos sparčiai keičiasi, vykdy-
damos savo pagrindinę funkciją 
aprūpinti gyventojus knygomis 
bei kita naujausia literatūra, jos 
puikiai tvarkosi su kitais valstybės 
pavedimais. Šiose įstaigose vyk-
domi kompiuterinio skaitmeninio 
raštingumo mokymai, vyksta li-
teratūriniai renginiai, bibliotekos 
pritaikytos neįgaliesiems, atviros 
vyresniems ir jauniausiems ben-
druomenės nariams. 

„Matydami, kad šiandien turi-
me stiprų viešųjų bibliotekų sek-
torių ir labai darniai bei profesio-
naliai dirbantį Panevėžio regiono 
viešųjų bibliotekų tinklą, norime 
pasakyti: jūs esate matomi. Vy-
riausybės pavedimu nuo kitų metų 
viešosiose bibliotekose bus pra-
dėtos vykdyti Sąjūdžio atminimo 
veiklos, jau šių metų rudenį kar-
tu su Krašto apsaugos ministerija 
pradedame įgyvendinti mokymus 
medijų ir informacinio raštingumo 

kompetencijų ugdymui, mes suda-
rome galimybę bet kuriame mies-
te gyvenančiam skaitytojui gauti 
knygą iš bet kurios šalies biblio-
tekos, kad visiems  būtų sudary-
tos vienodos sąlygos naudotis in-
formacijos ištekliais, kuriuos yra 
sukaupusios Lietuvos bibliotekos. 
Ši biblioteka yra viena iš inova-
tyviausių ir stipriausiai dirbančių 
šalies viešųjų bibliotekų“, – dėko-
dama visai bibliotekos komandai 
už drąsą keistis, greitą reagavimą 
į bendruomenės poreikius bei kū-
rybiškumo skatinimą, kalbėjo G. 
Lamanauskienė.

Padėkos
Kultūros ministro padėkos 

įteiktos Rokiškio rajono savival-
dybės J. Keliuočio viešosios bibli-
otekos Lankytojų skyriaus vedėjai 
Snieguolei Galvelienei, Lankytojų 
skyriaus vyresniajai bibliotekinin-
kei Alinai Malcienei, Fondo orga-
nizavimo skyriaus vyresniajai bi-
bliotekininkei Jūratei Neniškienei.

Vaikų ir jaunimo skyriaus vy-
resniajai bibliotekininkei Sigitai 
Tvirkutienei, vyriausiajai bibli-
ografei Audronei Tupalskienei, 
Vaikų ir jaunimo skyriaus vedėjai 
Aušrai Žukauskienei, informaci-
nių sistemų vyriausiajam inžinie-
riui Tomui Gajauskui, bibliotekos 
projektų koordinatorei Rasai Vi-
gėlienei bei bibliotekos direktorei 
Alicijai Matiukienei.

Bibliotekininkams dėkojo Ro-
kiškio rajono savivaldybė meras 
Ramūnas Godeliauskas, Seimo 
pirmininkės padėkas bibliotekos 
darbuotojams įteikė jos pavaduo-
tojas Jonas Jarutis, kolegoms  už 
darbą dėkojo bibliotekos direktorė 
A. Matiukienė. Ypatingo dėmesio 
ir pagarbos nusipelnė dešimtme-
čius knygoms ir skaitytojams ati-
davę buvę ilgamečiai bibliotekos 
darbuotojai ir vadovai, jiems salė 
plojo atsistojusi.      

Pagerbtos buvusios ilgametės bibliotekos darbuotojos. Į antrą šimtmetį žengiančiai bibliotekai – kultūros bei kitų įstaigų vadovų, 
darbuotojų sveikinimai.

Kolegų iš regiono bibliotekų sveikinimai.

J. Jarutis įteikė Seimo pirmininkės padėkas

Šimtmečio proga – jaunųjų atlikėjų koncertas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)Į iškilmingą renginį susirinko biliotekos darbuotojai, bičiuliai, svečiai.
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Atidarymo iškilmėse „Jautri širdis“ pristatė 
teikiamas paslaugas

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Šių metų pradžioje veiklą pra-
dėjusi VšĮ „Jautri širdis“ vasario 
15 d. pakvietė į atidarymo iškil-
mes. Įkurtuvininkus sveikino so-
cialinių įstaigų, valdžios atstovai, 
socialiniai partneriai. Įstaigos 
„Jautri širdis“ vadovė Irma Rut-
kauskienė pristatė teikiamas so-
cialines paslaugas ir planuojamus 
darbus.

Skambučių daugėja
Rokiškyje, Vytauto g. 25, esan-

čiose patalpose veikia vaikų dienos 
centras, įstaiga taip pat teikia reabi-
litacijos bendruomenėje, pagalbos į 
namus, dienos socialinės globos ir 
asmeninio asistento paslaugas.

„Veikla įsibėgėja, sulaukiame vis 
daugiau, jaučiame, kad žmonėms 
pagalba reikalinga. Kai kuriems dar 
ne visai aišku, nuo ko pradėti, daug 
paslaugų gavėjų net negali atvykti į 
seniūniją, mes esame kaip tarpinin-
kai, patariame, kur kreiptis ir pan. 
Ateityje pagal poreikį didinsime 
pasiūlą, kad visi atokiausių kaimų 
gyventojai gautų paslaugas kaip ir 
miesto žmonės“, – kalbėjo I. Rut-
kauskienė.

Išlaikyti balansą
Šiuo metu vaikų dienos centrą 

lanko 15 vaikų, dauguma paauglių. 
Pasak užimtumo specialisto Povilo 
Šablevičiaus, dienos centras labai 
reikalingas, nes gyvename eko-
nomiškai įdomiais laikais – tarp 
paslaugos gavėjų yra sunkiau gy-
venančių šeimų, tuo pačiu kenčia ir 
vaikai. 

„Mes siekiame teikti paslaugas 
vaikams ir dalinai šeimoms, kad 
jiems būtų lengviau integruotis į vi-
suomenę“, – sakė pašnekovas.

Į dienos centrą vaikai gali ateiti 
kiekvieną dieną, dauguma jų ro-
kiškėnai, pora vaikų atvažiuoja iš 
Obelių ir Bajorų kaimo. Kai kurie 
laiką leidžia ruošdami mokykloje 
užduotus namų darbus, kiti žaidžia, 
bendrauja, sprendžia užduotis, ga-
minasi maistą. 

„Kas tinka vienam vaikui, nebū-
tinai tinka kitam. Yra intravertų, ku-
rie mėgsta pabūti ramiai. Sunkiausia 

prieiti prie kiekvieno, užmegzti su 
juo ryšį, tai ilgas darbas. Yra labai 
socialiai jautrių, pažeistų šeimų, iš 
šeimos modelio vaikai taip pat peri-
ma tą pažeidžiamumą. Tenka išlai-
kyti balansą bendraujant su tėvais ir 
vaikais“, – kalbėjo P. Šablevičius.  

Skatina lankyti mokyklą
Anot užimtumo specialisto, mo-

kyklos nelankantys vaikai skatinami 
į ją sugrįžti, ruošti pamokas, tačiau 
tai nebūtinai skatina tėvai. Kartais jų 
požiūris būna toks, kad vaikas gali ir 
nelankyti pamokų. „Dalis vaikų nori 
kuo daugiau laiko praleisti dienos 
centre, o ne šeimos aplinkoje, nes 
ten jie  patiria tam tikrus dalykus 
– nekalbu apie smurtą, kalbu apie 
psichologinius santykius“, – teigė 
pašnekovas. 

Vasarą vaikų dienos centro lan-
kytojams planuojama pasiūlyti 
sporto užsiėmimų lauke, aktyvesnės 
veiklos turėtų atsirasti ir šaltuoju 
metų sezonu: įsigijus sporto inven-
torių, jaunuoliai galėtų žaisti stalo 
tenisą ir pan.

Dar vienas darbdavys
Įstaigos patalpose veiklos užten-

ka ir suaugusiems lankytojams, jie 

užsiima rankdarbiais, lavina įgū-
džius, dainuoja, turi įkūrę savivei-
klos kolektyvą. „Jautri širdis“ tei-
kiamas Socialinės paslaugas iš viso 
gauna daugiau nei 100 žmonių.

Įstaigos atidarymo renginyje 
simbolinę juostelę perkirpo „Jautri 
širdis“ vadovė I. Rutkauskienė ir 
Rokiškio rajono savivaldybės meras 
Ramūnas Godeliauskas, startuojan-
čiam kolektyvui daug kokybiškų 
paslaugų ir patenkintų klientų linkė-
jo Skemų socialinės globos namų di-
rektoriaus pavaduotoja socialiniams 
reikalams Greta Žilėnienė, Rokiškio 
profesinio mokymo centro atstovai 
džiaugėsi, kad rajone atsirado dar 
vienas darbdavys centro mokiniams 
(profesinėje mokykloje ruošiami so-
cialinio darbuotojo padėjėjai) ir vy-
lėsi bendradarbiavimo rengiant spe-
cialistus. Prie sveikinimų prisijungė 
Rokiškio socialinės paramos centro 
ir Obelių socialinių paslaugų centro 
atstovai, kiti svečiai.

(Iš dešinės) Užimtumo specialistė I. Balčiūnienė su centro lankytojomis A. Davidoniene ir A. Jalop. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)Centro lankytojų rankdarbiai.

Rokiškio profesinio mokymo centro atstovai tikisi bendradarbiavimo.

Atidarymo renginyje VšĮ „Jautri širdis“ vadovė I. Rutkauskienę ir darbuotojus sveikino socialiniai partneriai.

Užimtumo specialistas P. Šablevičius 
pastebi, kad vaikams ypač reikalinga 
pagalba
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Pavogtą nešiojamąjį kompiuterį 
pardavė aludėje

KRONIKARokiškio ligoninės skyriaus buvusiam vedėjui 
A. Vitkui siūloma skirti 75 tūkst. eurų baudą

Kadangi išgėrusiam jaunuoliui 
niekas nepaskolino pinigų, todėl 
jis pavogė nešiojamąjį kompiuterį, 
kurį pardavė aludėje ir nusipirko 
degtinės butelį.

2022 m. rugpjūčio 20 d. apie 14 
val. jaunuolis A. K. Rokiškyje iš buto 
pavogė A. L. priklausantį nešiojamą-
jį kompiuterį.

Durys nerakintos
Kaltinamasis A. K. per apklausą 

pasakojo, kad tą dieną nuvažiavo iki 
A. L. buto, durys buvo nerakintos, 
todėl užėjo į vidų, tačiau buto šeimi-
ninkas tuo metu miegojo. Ant stalo 
kambaryje pamatė nešiojamąjį kom-
piuterį ir jį paėmė. 

Kompiuterį pardavė tą pačią 
dieną, miesto gale esančiame bare, 
vienam iš baro savininkų už 80 Eur. 
Buvo išgėręs, todėl už gautus pinigus 
nusipirko alkoholio, kurį gėrė vienas 
namuose. Vėliau jam paskambino 
draugė, kuri perspėjo, kad jo ieško 
policija, todėl jis po kelių valandų 
grįžo į nusikaltimo vietą, kur jį ir su-
laikė policijos pareigūnai.

Pasiskolinti pinigų
Liudytojo A. Š. parodymais, tą 

dieną jam paskambino draugas A. 
K. ir paprašė atvažiuoti pas jį bei nu-

vežti iki Skemų. Atvažiavęs pamatė, 
kad draugas jau smarkiai išgėręs, bet 
vis tiek nuvežė jį iki kaimo. Ten jis 
norėjo pasiskolinti pinigų, tačiau ne-
sutiko, todėl A. K. jo paprašė nuvežti 
atgal į Rokiškį, link geležinkelio sto-
ties. Sustojus kieme, draugas išėjo 
pasiskolinti pinigų, grįžo po 5 min. 
į mašiną su nešiojamu kompiuteriu, 
paaiškino, kad pas tą žmogų savo 
kompiuterį buvo palikęs iš vakaro. 
Paprašė nuvežti iki aludės, nes no-
rėjo užstatyti ar parduoti kompiute-
rį. Po kokių 30 min. grižo iš aludės 
į mašiną su degtinės buteliu ir apie 
50–60 Eur., tada jis nuvežė draugą A. 
K. į namus.

Aštuonis kartus teistas
Civilinis ieškinys byloje nepa-

reikštas, pavogtas kompiuteris yra 
grąžintas nukentėjusiajam.

Parenkant bausmės rūšį A. K., 
įvertinta, kad nusikaltimą pada-
rė būdamas aštuonis kartus teistas, 
teistumas neišnykęs, be to vienų 
metų bėgyje keturis kartus baustas 
už administracinius nusižengimus. 
Naują nusikaltimą padarė praėjus 
labai trumpam laikotarpiui po arešto 
bausmės atlikimo. Aplinkybės rodo 
tai, kad kaltinamasis A. K. nerodo 
noro taisytis, daro naujus nusikalti-
mus, skirtos bausmės įtakos elgesiui 

neturėjo, todėl jam paskirta laisvės 
atėmimo bausmė 8 mėnesiams.

A. K. teisiamas dėl nesunkaus 
nusikaltimo, prisipažino visiškai, 
nuoširdžiai gailisi, jis jauno amžiaus, 
dirbantis, nurodė, jog išvadas dėl ne-
tinkamo elgesio padarė, todėl teismo 
nuomone, bausmės tikslai dar gali 
būti pasiekti A. K. paskirtos laisvės 
atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 
metams ir paskirtį intensyvią priežiū-
rą – nuteistojo buvimo vietos pagal 
nustatytą laiką kontrolę elektroninio 
stebėjimo priemonėmis, įpareigojant 
jį šiuo laikotarpiu: pirmus aštuonis 
mėnesius neišeiti iš namų nuo 22 
val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su 
darbu; nevartoti psichiką veikiančių 
medžiagų ir alkoholio; viso bausmės 
vykdymo atidėjimo metu dirbti, o jo 
netekus pradėti dirbti arba būti užsi-
registravusiu Užimtumo tarnyboje.

Konfiskuoti iš kaltinamojo A. K. 
iš nusikaltimo gautas pajamas – 80 
Eur. į valstybės nuosavybę. Priteisti 
valstybės naudai 13,28 Eur. proceso 
išlaidų. 

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo 
paskelbimo dienos gali būti skun-
džiamas apeliacine tvarka Panevėžio 
apygardos teismui per Panevėžio 
apylinkės teismo Rokiškio rūmus.

„Rokiškio Sirena“ inf.

Rokiškio rajono ligoninės Pa-
laikomojo gydymo ir slaugos sky-
riaus buvusį vedėją bei vidaus ligų 
gydytoją Alfonsą Vitkų prokura-
tūra prašo pripažinti kaltu dėl ky-
šininkavimo ir skirti jam 75 tūkst. 
eurų baudą.

Pritaikius baudžiamojo įstatymo 
nuostatas ji būtų sumažinta trečdaliu 
iki 50 tūkst. eurų.

Kaip trečiadienį pranešė prokura-
tūra, per tyrimą buvo nustatyta, kad 
gydytojas galėjo paimti kyšius iš 
12-kos asmenų. Baigtą tirti bylą pro-
kuroras Mantas Jurkėnas antradienį 
perdavė teismui, prašydamas priimti 
joje baudžiamąjį įsakymą.

Rokiškio rajono ligoninės Direk-
toriaus pavaduotoja medicinai Ma-
rijana Čeponytė BNS sakė, kad A. 
Vitkus dabar dirba tik vidaus ligų gy-
dytoju, Palaikomojo gydymo ir slau-
gos skyriaus vedėjo pareigų nebeina 
prasidėjus ikiteisminiam tyrimui.

„Leista dirbti tik gydytoju, lau-
kiam galutinio sprendimo, doku-
mentacijos oficialios, įstaiga laukia 
dokumentų iš prokuratūros“, – BNS 
sakė M. Čeponytė.

A. Vitkų Specialiųjų tyrimų tar-
nybos (STT) Panevėžio valdybos 
pareigūnai sulaikė praėjusių metų 
rugpjūtį, jam buvo pareikšti įtarimai 
dėl kyšininkavimo. STT pareigūnų 
atliekamą ikiteisminį tyrimą kon-
troliavo ir jam vadovavo Panevėžio 
apygardos prokuratūros prokuroras 
M. Jurkėnas.

Prokuratūra teigia, kad per iki-
teisminį tyrimą surinkti duomenys 
leidžia pagrįstai manyti, kad minėtas 
gydytojas, būdamas valstybės tar-
nautojui prilygintu asmeniu, tiesio-
giai, savo naudai, 2022 metų gegu-
žės–liepos mėnesiais paėmė kyšius 
iš 12-os asmenų.

Manoma, kad kyšius A. Vitkus 
sistemingai ėmė už teisėtą veikimą 
vykdant turimus įgaliojimus – kad 
neteisėtą piniginį atlygį davusių as-
menų artimiesiems būtų tinkamai 
teikiamos paslaugos. Kyšių sumos – 
nuo 20 iki 200 eurų.

12-ka gydytojui kyšius davusių 
asmenų, pripažinusių savo kaltę, 
buvo atleisti nuo baudžiamosios at-
sakomybės dėl padarytų 11-kos pa-
pirkimų.

Pasak prokuroro M. Jurkėno, 
įstatymai numato, kad asmuo atlei-
džiamas nuo baudžiamosios atsako-
mybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo 
buvo reikalaujama ar provokuojama 
duoti kyšį ir jis, tiesiogiai arba netie-
siogiai pats ar per tarpininką pasiūlęs 

ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, 
per įmanomai trumpiausią laiką, bet 
ne vėliau negu iki jo pripažinimo įta-
riamuoju, savanoriškai apie tai pra-
nešė teisėsaugos institucijai.

„Raginame žmones būti nepa-
kančius korupcijai ir apie žinomus 
kyšininkavimo atvejus pranešti STT 
arba prokuratūrai“, – pranešime sako 
prokuroras.

Prokuroras M. Jurkėnas su pareiš-
kimu dėl proceso užbaigimo teismo 
baudžiamuoju įsakymu kreipėsi į Pa-
nevėžio apylinkės teismo Rokiškio 
rūmus.

Prokuroras taip pat teismo pra-
šo penkerių metų laikotarpiui atimti 
teisę A. Vitkui būti išrinktam ar pa-
skirtam į valstybės ar savivaldybių 
institucijų ir įstaigų, įmonių ar ne-
valstybinių organizacijų renkamas 
ar skiriamas pareigas bei skirti turto 
konfiskavimą, konfiskuojant jo iš nu-
sikalstamos veikos gautus pinigus – 
1 tūkst. 220 eurų.

BNS inf.

Ugniagesiai dalyvavo murklio gelbėjimo 
operacijoje

Dvi dienas iš eilės Rokiškio rajono ugniagesiai turėjo neeilinio darbo – 
iš medžio bandė ištraukti ten įsikorusį katiną.  

Vasario 15 dieną, 20.56 val., gautas pranešimas apie Skemų kaime, 
Klevų g., Rokiškio kaimiškoji seniūnijoje, medyje tupintį ir išlipti nega-
lintį katiną. Atvykus ugniagesiams, atlikta žvalgyba, gyvūnas išties sėdėjo 
aukštai medyje, tačiau ugniagesiai ištraukiamomis kopėčiomis negalėjo 
jo pasiekti. Liepta savininkei padėti maisto ir nesiartinti prie medžio, nes 
murklys išlips pats.

Tačiau kitą dieną, vasario 16 dieną, 08.34 val., ugniagesiai vėl vyko į 
Skemus, kur medyje tebetupėjo katinas. Pasistačius autokopėčias jis buvo 
iškeltas ir perduotas gyvūnų globos darbuotojams.

Užsidegė ESO transformatorinės 
izoliacinė medžiaga 

Vasario 16 dieną, 22.06 val., gautas pranešimas, kad Rokiškyje, Taikos 
g., iš vieno aukšto, mūrinės elektros transformatorinės rūksta dūmai. At-
vykusi ugniagesių gelbėtojų komanda sulaukė ESO darbuotojų ir pateko 
į vidų, paaiškėjo, kad viduje degė elektros laidų izoliacinė medžiaga. Ji 
užgesinta panaudojus miltelinį gesintuvą. 

Įvykis tiriamas.

Septyniolikmetis smurtavo prieš moterį – 
pradėtas tyrimas

Vasario 18 d., šeštadienį, apie 11 val. 25 min. Rokiškyje, kilus žodiniam 
konfliktui, nepilnametis (gim. 2006 m.) sukėlė fizinį skausmą moteriai 
(gim. 1980 m.).

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str. 2 d.

Tarp Kerelių ir Krylių laukuose rastas 
moters kūnas

Vasario 18 d. apie 20 val. 30 min. Rokiškio rajone, laukuose tarp Kere-
lių ir Krylių kaimų, rastas mirusios moters (gim. 1951 m.) kūnas irimo 
stadijoje.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė Odeta Jukniūtė, Panevėžio apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja, ant kūno 
smurto žymių nebuvo nustatyta. Galimai, tai nuo šių metų sausio 16 dienos 
ieškomos, kaip dingusios be žinios, moters kūnas.

Degė suodžiai
Vasario 18 d.  15 val. 15 min. gautas pranešimas, kad Juodupės sen., 

Lukštų kaime, Liepų gatvėje, dūmtraukyje dega suodžiai. Atvykus prieš-
gaisrinei gelbėjimo tarnybai gaisras likviduotas panaudojus 1 vnt. 6 kg 
miltelinį gesintuvą. Gaisro metu išdegė suodžiai kamine.
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PASLAUGOS

IŠĖJUSIEJI AMŽINYBĖN
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
ALGIMANTAS RIUKA 1957.08.07 – 2023.02.13
Panemunėlio seniūnija
PRANCIŠKA SAKALAUSKIENĖ 1931.08.07 – 2023.02.12 
Pandėlio seniūnija
STANISLAVA KELEČIENĖ 1934.08.01 – 2023.02.13

2023.02.28 Rokiškio r., Aukštadvario k. bus ženklinamos 
(projektinis Nr.267/4) žemės sklypo ribos. Kviečiame da-
lyvauti matavimuose gretimo besiribojančio sklypo (kad.
Nr.7370/0004:0138) mirusio savininko G.V. paveldėtojus. 
Tomo Jankausko individuali veikla.Tel. Pasiteiravimui: 8-674 
22216

Užs. 2086

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajo-
no savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste 
perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 

kambarių butai; Obelių mieste – 1 dviejų kamba-
rių butas; Juodupės miestelyje – 1 dviejų kambarių 
butas su visais komunaliniais patogumais. Butai su 
bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, duši-
ne), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, 
kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus 
perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pas-
tatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 
gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esa-
mų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė bū-
klė ir energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldy-
bės administracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš 
tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedė-
jo pavaduotojai Ernestai Jančienei, mob. +370 660 49 
589 arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujie-
nų skiltyje.
Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. paštu 
e.janciene@rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje 
(atvykus pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančienei, tel. Nr. +370 
660 49 589).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2023 m. vasario 24 
d. 13.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nu-
rodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifi kato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę as-
meniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei 
paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuo-
savybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2023 
m. vasario 27 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 1715

DIENOS NUOTRAUKA
Būna ir taip...
Pirmadienio rytą miesto centre ruseno lauželis. Iš pradžių buvo galima pamanyti, jog 
čia darbuojasi seniūnijos siųsti miestą tvarkantys darbininkai – valo kirtimą. Tačiau 
paaiškėjo, jog tarp Laukupės upelio ir dvaro tvenkinio, susikūręs lauželį, sėdi svečias 
iš Vilniaus. Patogiai įsitai-
sęs ant nulūžusios medžio 
šakos, iš kurios pasidarė 
„suolelį“, vaikinas sakė sė-
dintis jau nuo 5 val. ryto 
– švenčiantis Užgavėnes. 
Patikslinus, kad Užgavėnės 
– rytoj, vaikinas tik nusi-
šypsojo: „Ai, ne šiandien? 
Kažkaip man dienos susi-
maišę... bet nieko tokio. Va, 
pasidariau atsisėst – šaka 
buvo nulūžusi, bet įsirėmusi 
į medį. Pasidėjau taip.“
Pas senelius į Rokiškį atva-
žiavęs jaunuolis sakė tie-
siog norėjęs pasivaikščioti po miestą, paįvairinti laiko praleidimo būdą. Pasiteiravus, ar 
nebijo policijos pareigūnų ir baudos, už laužo kūrenimą vidury miesto, vaikinas gūžte-
lėjo pečiais: „Tai, kad čia labai sunku papasakot, kaip atvažiuoti. Praėjo keletas žmonių, 
bet, kad nieko nesakė.“
O laužo kūrenimas davė naudos aplinkos vaizdui: svečias sukūreno vėjo nulaužytas 
šakas, sausas smilgas. 
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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 
(derinama vietoje).  
Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Namą Juodupėje (83 kv. m, 
apmūrytas, rastinis, yra 6 a žemes, 
miesto kanalizacija, vandentiekis, 
šulinys, išlieti pamatai priestatui). 
Kaina 15 000 Eur. Tel. 8 608 47 389
...........................................................
Vienkiemį netoli Pandėlio, Kirdonys 
(sklypo plotas – 1 ha, namo tipas – 
rąstinis, bendras plotas – 58 kv. m, 
statybos metai – 1956, kambarių 
skaičius – 4). Kaina 40 000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691
...........................................................
Erdvų 4 kambarių butą Aukštaičių 
g. (79 kv. m, 2 a., erdvus plastikinis 
įstiklintas balkonas, nauja el. 
instaliacija, naujas san. mazgo 
vamzdynas, šiltintos sienos, erdvi 
virtuvė, šilumą atspindintys langai). 
Kaina 62 000 Eur. Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Butą be skolų (tvarkingame 
mūriniame name, 4/5 a., 3 kambarių, 
reikiant lengvai galima perdaryti į 
4 kambarių butą, saulėtas ir puikiai 
išplanuotas). Kviečiame apžiūrai, jei 
netinka kaina, siūlykite savo. Kaina 
4 900 Eur. Tel. 8 660 66 167
...........................................................
3 kambarių butą Kavoliškyje (2 a.). 
Kaina 47 000 Eur. Tel. 8 618 46 945
...........................................................
3 kambarių butą Panevėžio g., 
Rokiškyje. Kaina 57 000 Eur.  
Tel. 8 652 35 848
...........................................................
3 kambarių butą Jaunystės g. 21 (5 
a., arba keičiu į 2 kambarių butą). 
Skambinti po 12 val.  
Tel. 8 603 10 473
...........................................................
3 kambarių butą Jaunystės g. 
23 (namas blokinis, 5 a., netoli 
autobusų stotis, prekybos centrai, 
mokyklos, darželiai). Tel. 8 687 
53215, 8 611 21 831
...........................................................
2 kambarių butą (2 a., reikia 
remonto, kanalizacija pakeista, 
pradėta namo renovacija).  
Tel. 8 615 16 574
...........................................................
2 kambarių butą Pandėlio g. 31-5, 
Rokiškis (gyvenamasis plotas – 
38,59 kv. m, 2 rūsiai, pastovi vieta 
automobiliui, vonia kartu su tualetu). 
Galimas lankstus išsimokėjimas. 
Kaina 25 000 Eur. Tel. 8 621 27 880
...........................................................
1 kambario butą Vilties g. (5 a., 
butas šiltas, maži komunaliniai 
mokesčiai, erdvi virtuvė). Kaina 23 
000 Eur. Tel. 8 601 55 290
...........................................................
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 

NUOMOJA

Tvorų montavimas Rokiškyje 
(segmentinės, žaliuzinės, skardinės 
tvoros, senos tvoros demontavimas, 
tvorų montavimas, vartų ir vartelių 
montavimas, stulpų betonavimas, 
bortelių dėjimas, pamatėlių 
liejimas). Nemokama konsultacija ir 
sąmata. Tel. 8 656 68 923
...........................................................
Automobilių remontas (važiuoklės 
remontas, duslintuvų virinimas, 
paruošimas TA). Tel. 8 680 17 487
...........................................................
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, lietaus ir kanalizacijos 
įrengimas, grunto paruošimas 
pamatų, aikštelių betonavimui bei 
kiti). Kaina 1 600 Eur. Tel. 8 692 12 
692
...........................................................
Pjaunam pavojingai augančius 
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
...........................................................
Autoservisas Kavoliškyje. 
Atliekame šiuos darbus: kėbulo, 
važiuoklės, stabdžių sistemos, 
greičių dėžės ir sankabos remontas, 
smulkūs elektros darbai, paruošimas 
techninei apžiūrai. Tel. 8 622 06 975
...........................................................
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, špakliavimo, glaistymo, 
dažymo, laminato-plytelių klojimo ir 
kitus vidaus-lauko apdailos darbus. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 625 22 911

Išnuomojamos arba parduodamos 
80 kv. m komercines patalpas 
esančios P. Širvio gatvėje (gali būti 
naudojamos, kaip gyvenamasis 
plotas). Tel. 8 699 61 320
...........................................................
Išnuomojamas 1 kambario butas 
ilgesniam laikui. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 686 29 431

Tvarkingą „Toyota Avensis Verso“ 
(2,0 l, TA iki 2024-02, dyzelis, 
naujos padangos, pašildymo 
žvakės, odinis salonas, „Android“ 
multimedija, defektai: rūdelės prie 
slenksčių). Kaina 2 100 Eur.  
Tel. 8 607 37 618
...........................................................
Tvarkingą „Mitsubishi Space Star“ 
(2004 m., 1,9 l, 75 kW, dyzelis, 
nauja TA ir draudimas, reikia 
pakeisti kuro, tepalo filtrą). Kaina 
850 Eur. Tel. 8 626 95 098
...........................................................
„VW Golf Plus“ (2011 m., 1,6 l, 
dyzelis, juodos spalvos, kaina 4 999 
Eur). „VW Golf“ (2009 m., 1,6 l, 
75 kW, hečbekas, benzinas, keturių 
durų, juodos spalvos, kaina 4 999 
Eur). Tel. 8 637 81 251
...........................................................
„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)
...........................................................
„Audi A4 B5“ (1,9 l, 81 kW 
varikliu, nesenai praeita TA). Kaina 
850 Eur. Tel. 8 642 79 495

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS

PARDUODA

PERKA

PERKA

Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel 8 677 08 977
...........................................................
Pirksiu būstą Kazliškio km., 
Rokiškio raj. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 624 72 776

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
...........................................................
Sodus Steponių sodų bendrijoje 
(nuošaliau nuo kitų sklypų, 24 a). 
Kaina 3 100 Eur. Tel. 8 621 04 666

ŽEMĖS SKLYPAI

PARDUODA

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
...........................................................
1 kambario butą Jaunystės g. (1 a., 
29 kv. m, be balkono, reikalingas 
remontas, tinkamas komercinei 
veiklai). Kaina 24 000 Eur.  
Tel. 8 601 63 880
...........................................................
Garažą Šatrijos g. Kaina 5 000 Eur. 
Tel. 8 620 71 828

NEKILNOJAMAS 
TURTAS

PARDUODA
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PARDUODA

PARDUODA

DOVANOJA

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 
IR JŲ DALYS

GYVŪNAI

Girdyklą su filtru katėms. Kaina 13 
Eur. Tel. 8 600 52 867
...........................................................
Naują narvelį papūgai. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 600 52 867
...........................................................
Hidro sistemą terariumams 
(vokiška). Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 600 52 867

BALDAI

MEDIENA, MALKOS

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 21 d.

STATYBINĖ 
MEDŽIAGOS, ĮRANKIAI

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PERKA

AUGALAI

Dovanoju katytę. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Gal kas galėtų padovanoti ožį.  
Tel. 8 601 22 895 (Kupiškis)
...........................................................
Gal kas gali padovanoti mažą 
akvariumo filtrą (gali būti 
neveikiantis). Tel. 8 693 82 442

Perku savivartę priekabą, diskinę 
sėjamąją ir purkštuvą.  
Tel. 8 628 65 180
...........................................................
Perku įvairią žemės ūkio techniką 
ir traktorių, gali būti su defektu, gal 
žinote kas parduoda? Atsilyginsiu. 
Tel. 8 606 72 732

„Passat B5“ (1999-03-02, TA iki 
2024-02-07, kuriasi, važiuoja gerai, 
defektai galinis sparnas vairuotojo 
pusėje nubrauktas, matosi foto ir 
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
...........................................................
Tvarkingą „Audi A3“ (2002 m., 1,9 
l, dyzelis, 96 kW). Kaina 1 600 Eur. 
Tel. 8 662 17 559
...........................................................
„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
...........................................................
„Audi A4“ (1998 m., 1,9 l, 81 kW). 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 606 49 355
...........................................................
Priekabą be dokumentų. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Linginę, tentinę, tvarkingą priekabą 
(2021 m., išmatavimai 3x1,45 m, TA 
1 m.). Kaina 1 300 Eur.  
Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)
...........................................................
Savos gamybos priekabą (1,7x1,5 
m). Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 682 11 635
...........................................................
„Opel Astra“ dalimis (2001 m., 1,7 l, 
55 kW). Tel. 8 672 99 407
...........................................................
„Audi A4“ dalimis (2000 m., 1,9 l, 
TDI). Tel. 8 612 67 305
...........................................................
„Passat B5 B5+“ dalimis (1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW, yra ir daugiau 
dalių). Tel. 8 682 58 004
...........................................................
„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
...........................................................
„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
...........................................................
„Opel Zafira“ dalimis (2004 m., 
DTI, dyzelis, pilkos spalvos).  
Tel. 8 619 11 054
...........................................................
Padangas (195/75 R16 C M+S). 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 637 81 251
...........................................................
Naujas kameras( R14). Galiu siusti 
paštomatu. Už abi 10 Eur.  
Tel. 8 675 88 304
...........................................................
195/50 R15 vasarines 185/65 R15, 
185/60 R15. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884
...........................................................
„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
...........................................................
„Renault“ lengvojo lydinio 
ratlankius R15 (4 skylių). Kaina 160 
Eur. Tel. 8 682 11 635

Miežius (1 t – 240 Eur), kviečius (1 
t – 275 Eur), grikius (1 t – 700 Eur). 
Tel. 8 662 27 088
...........................................................
Sėklinio dydžio bulves „Vineta“ 
0,60 Eur/vnt. Tel. 8 628 65 180
...........................................................
Žieminius kviečius. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 686 21 088
...........................................................
Du kaimiškus antinus ir „Indijos 
bėgikių“ veislės antytę.  
Tel. 8 678 86 033

Sausas malkas (6 erdm. kaladėmis). 
Atvežimas nemokamas. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Parduodu beržo ir alksnio malkas 
rąstais ir kaladėlėmis.  
Tel. 8 672 68 234
...........................................................
Drebulės malkos (11 m, rąstai po 
4,40 m ilgio, yra galimybė norimo 
ilgio kaladėmis ir skaldytų). Kaina 
400 Eur. Tel. 8 662 27 088
...........................................................
Nebrangiai malkas (skaldytos arba 
kaladėmis). Tel. 8 606 49 522
...........................................................
Uosines malkas (skaldytas). Atvežu. 
Tel. 8 624 90 330
...........................................................
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. Daugiau 
informacijos 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
...........................................................
Malkas (pjautas, kaladėmis, pagal 

Naudotą plastikinį langą su vidine 
ir išorine palange (3 dalių, vidurinė 
dalis nevarstoma, rėmas bendras, 
išmatavimai 2,77x1,57 m).  
Tel. 8 623 43 539
...........................................................
Įvairaus pjovimo statybinę medieną. 
Medines terasines lentas. Lapuočių 
ir spygliuočių medienos dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Kompresorių (dirba tvarkingai, 
automatika veikia, pakelia iki 10 
atm.). Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 659 64 181
...........................................................
Liepines lentas (2,5 cm storio, ilgis 
2,6 m, plačios, rinktos be šakų). 
Kaina 380 Eur. Tel. 8 662 27 088
...........................................................
Metalinę talpą (svoris 950 kg, 
sieneles storis 1 cm, talpa 2,3 kub., 
kaina 500 Eur). Betono maišyklę 
(vokiška, naudota, kaina 200 Eur). 
Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Pigiai 2 rūšies dvigubo pjovimo 

Kultivatorių, vagotuvą, srutovežę 
(buvo naudojami prie T40 
traktoriaus). Tel. 8 622 63 372
...........................................................
„Yanmar F 16D“ (TA 1 m., 4 WD, 
freza – 150 cm, mulčeris – 95 cm 
plaktukinis, padangos naujos). 
Kaina 4 300 Eur. Tel. 8 675 88 304 
(Kupiškis)
...........................................................
„Iseki“ (1997 m, TA 2 m., 25AG, 
18,5 kW su frontaliniu krautuvu, 
su freza 1,50 m (nauji peiliai), 
plaktukinis mulčeris – 1,55 m). 
Kaina 11 250 Eur (derinama).  
Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)

Labai mažai naudotą rašomąjį-
kompiuterinį stalą su stalčiais 
iš abiejų pusių (baltos spalvos, 
išmatavimai – 130x50x77 cm). 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 674 22 216
...........................................................
Lovą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 699 24 411
...........................................................
Odinį kampą su foteliu (turi 
miegojimo funkciją ir patalynės 
dėžę, yra smulkių naudojimo 
žymių). Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 687 25 201
...........................................................
Medinę, pakabinamą lentyną su 
stalčiumi (kaina 37 Eur). Veidrodį su 
mediniu rėmu (kaina 37 Eur).  
Tel. 8 610 49 507
...........................................................
Miegamojo komplektą (dvigulę 
lovą 160x200 cm, spintą, komodą, 
dvi spinteles prie lovos, Lietuvos 
gamintojo). Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 615 92 729
...........................................................
2 aukštų lovą (čiužinių plotis 
90x200 cm, viena nuo kitos galima 
numontuoti, kaina 195 Eur). 

Perku motociklą „Jawa“ (gali būti 
išardytas, nevažiuojantys ir be 
dokumentų). Tel. 8 624 62 178
...........................................................
Superkame automobilius 
ardymui (gali būti be dokumentų, 
nevažiuojantis, su defektais, 
atvažiuojame, pasiimame savo 
transportu). Tel. 8 623 68 715
...........................................................
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)
...........................................................
Ieškau pirkti vaikišką keturratį 
motociklą (gali būti nevažiuojantis, 
sugedęs, sulūžęs ar be variklio).  
Tel. 8 646 82 607

PERKA

jūsų užsakyta ilgį, mišrus lapuotis 
– 35 Eur/erdm., beržas – 55 Eur/
erdm., kaina rąstelių, vežant 
kaladėmis perskaičiuojame pagal 
koeficientą). Tel. 8 620 64 983
...........................................................
Malkos (rąsteliais, beržines. gali būti 
maišytos su baltalksniu).  
Tel. 8 621 04 666
...........................................................
Drebulines malkas (11 m, rąstų ilgis 
4,40 m). Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 662 27 088

medieną. Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Suvirinimo aparatą „Mig 200“ (220 
V). Kaina 175 Eur. Tel. 8 674 92 644
...........................................................
Originalią krosnelę iš Vokietijos. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 56 882

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)
...........................................................
Smagratį, skardą, starterinį 
diskatorių, T-25 kuro siurblį, grėblį 
„Dobilas 3“, priekinį reduktorių 
„Dobilas 3“, „Jumz“ krosnelę, 
lenkiško purkštuvo siurblį, MTZ-
„patkavą“. Tel. 8 688 78 623
...........................................................
Cisterną (5 kub. m).  
Tel. 8 699 33 786

2pts4 r16 priekabos padangas su 
ratlankiais (protektorius geras, guma 
patrūkinėjusi). 95 Eur/vnt.  
Tel. 8 652 80 328
...........................................................
Dviratį „Galaxy“. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 679 41 528
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BUITINĖ TECHNIKA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI

TELEFONAI

DARBAS

Beveik nenaudotą elektrinę viryklę 
„Gorenje“. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 671 49 462
...........................................................
Mikrobangų krosnelę „Samsung“. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 646 49 930
...........................................................

Geros būklės, naudotą skalbimo 
mašiną „Beko AA Clas“s. 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

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

Bičių duonelę (30 Eur/kg). Medų 
kibirais (telpa apie 29 kg medaus, 
3,50 Eur/kg). Tel. 8 685 14 688

PREKĖS VAIKAMS

www.rokiskiosirena.lt
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PERKA

SIŪLO

SPORTO REIKMENYS

Naudotą pianiną „Lirika“. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 675 16 948
...........................................................
Elektrinę gitarą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 601 57 959
...........................................................
Parduodu drabužių kabyklas skirtas 
prekybai. Vienos kaina 25 Eur.  
Tel. 8 675 38 512
...........................................................
Diržus (ilgis 150 cm, tinka įvairių 
krovinių pritvirtinimui). 2,50 Eur/vnt. 
Tel. 8 698 55 357
...........................................................
Šieną rulonais. Tel. 8 671 89 551
...........................................................
Tvarkingą surenkamą garažą. Kaina 1 
000 Eur. Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)
...........................................................
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
...........................................................
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)
...........................................................
Spalvotai iliustruotą knygą apie 
Vokietiją (vokiečių kalba). Kaina 35 
Eur. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Statines (120 ir 220 l, tinka vandeniui, 
grūdams laikyti, lieptų gamybai).  
Tel. 8 659 64 181

IEŠKO

Reikalingas savivarčio vairuotojas 
(pastovus darbas – 5 dienas per savaitę 
Lietuvoje). Informacija tel. 8 650 23 
641
..............................................................
UAB „Ramundas GM“ reikalinga 
(-s) medienos staklių operatorė (-ius). 
Darbo vieta – Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami įmonės transportu. Darbo 
užmokestis – neatskaičius mokesčių 
nuo 960 iki 1 260 Eur.  
Tel. 8 610 03980, 8 656 20 131
..............................................................
UAB „Ramundas GM“ reikalingas (-a) 
šaltkalvis (-ė). Darbo vieta – Dirbtuvių 
g. 13, Obeliai, Rokiškio r. Darbas nuo 
7.00-15.30 val. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 1 100 iki 1 
290 Eur. 
Tel. 8 610 03980, 8 656 20 131
..............................................................
UAB „Ramundas GM“ reikalinga (-s) 
skiedrovežio vairuotoja (-s). Darbo 

Ieškau darbo (galiu slaugyti sunkius 
ligonius, senyvus žmones, rūpintis jų 
buitimi, 17 m. darbo patirtis, vairuoju). 
Tel. 8 603 57 421
..............................................................
Ieškau darbo. Tel. 8 651 49 537
..............................................................
Ieškau darbo (galiu prižiūrėti senyvo 
amžiaus žmogų, turiu patirties su 
sunkiais ligoniais, galiu padėti buityje, 
tvarkyti namus,  prižiūrėti vaikus, esu 
be žalingų įpročių, atsakinga, greitai 
mokausi). Tel. 8 625 68 639
..............................................................
Ieškau darbo (galiu pjauti malkas). 
Tel. 8 605 33 586
..............................................................
60 m. vyras ieško vairuotojo darbo 

„iPhone 6“ (baterijos lygis 90 proc., 
su dėžute). Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 628 75 022
...........................................................
Gerai veikiantį telefoną „Nokia 
G10“ (komplekte originalus 
kroviklis, kaina 75 Eur). 
Be defektų telefoną „Samsung S4“ 
(nauja baterija, komplekte dėžutė, 
kroviklis, kaina 40 Eur). 
Gerai veikiantį telefoną „Samsung 
J5“ (komplekte dėklas, knygutė, 
kroviklis, kaina 45 Eur).  
Tel. 8 633 93 011
...........................................................
„Samsung A41“ ir laikrodį 
„Samsung Watch4“ kartu (telefonas 
truputį skilęs, bet veikia puikiai, 
laikrodis nešiotas nepilnai metus, 
prie telefono pridedu du naujus 
stikliukus, yra trys nugarėlės, 
laikrodžiui pridedu dar vieną 
apyrankę). Kaina 160 Eur už viską. 
Tel. 8 620 38 158
...........................................................
„Nous“ telefono akumuliatorių. 
Grūdintą apsauginį stiklą „Samsung 
A13“. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
„iPhone 7“ (daug priedų, stikliukai, 
dėkliukai, dėžutė, pilnai paruoštas 
naudojimui). Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 610 88 020
...........................................................
Geros būklės telefoną „Samsung 
Galaxy S9“ (64 GB, spalva juoda, 
dėžutė, kroviklis, dangteliai). Kaina 
120 Eur. Tel. 8 602 16 269
...........................................................
„Samsung Galaxy mini GT 
18200N“. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 693 82 442
...........................................................
„Samsung S9“ (64 GB, turi du 
dėklus, dėžutė, kroviklis, 100 Eur). 
„Sony Z3“ (naujas dėklas, plėvelė, 
kroviklis, 50 Eur). Abu kartu kaina – 
140 Eur. Tel. 8 610 88 020

ĮVAIRŪS
PARDUODA

Naudotus, geros būklės vaikiškus 
dviračius. Tel. 8 611 78 562
...........................................................
Naują vaikišką dviratuką (ratų dydis 
– 20 colių, tinkamas 113-140 ūgiui, 
mokėta 169 Eur). Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 603 62 884

Drabužių salonas „Dovilė“ visą 
vasario mėnesį taiko nuolaidas iki 50 
proc. visam drabužių asortimentui. 
Kviečiame užsukti adresu Panevėžio 
12-1, Rokiškis. Tel. 8 675 38 512
...........................................................
Rankinę „Lanetti“. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 647 76 826
...........................................................
Darbo aprangą, batus. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 601 74 741 (Radviliškis)
...........................................................
Naujus batus moto „Shima Stratos“ 
(dydis 44, vidpadis 29 cm, naujų 
kaina 160 Eur.). Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 692 26 516
...........................................................
Naujus ilgaaulius batus. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 662 55 190
...........................................................
Moteriškus sportinius batus (40 
dydis, mėlynos spalvos, džinsiniai, 
kaina 27 Eur). Vyriškus sportinius 
batus (40 dydis, odiniai, juodos 
spalvos, kaina 37 Eur). Geros būklės 
moteriškus sportinius batus (38 
dydis, odiniai, geltonos spalvos, 
kaina 25 Eur). Tel. 8 621 86 262

vieta – Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis – neatskaičius mokesčių 
nuo 1 190 iki 1 475 Eur.  
Tel. 8 610 03980, 8 656 20 131
..............................................................
Reikalingas ekskavatoriaus vairuotojas 
(darbui miške kirsti biokurą), 
frontalinio krautuvo operatorius.  
Tel. 8 652 70 779
..............................................................
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
..............................................................
Siūlau darbą CE kategorijų 
vairuotojams Rokiškyje (važiuoti LT-
LV). Darbo užmokestis – 1 500 Eur. 
Tel. 8 656 87 199
..............................................................
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 per dieną. 
Dienos darbo užmokestis – 100 Eur.  
Tel. 8 603 03 310

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
...........................................................
Nešiojamąjį kompiuterį (baterija 
integruota, laiko 4 val.). Kaina 80 
Eur. Tel. 8 682 82 325
...........................................................
„Ps4“ (500 GB, du pulteliai). Kaina 
200 Eur. Tel. 8 630 49 922
...........................................................
Kroviklį „Dell“ nešiojamam 
kompiuteriui. Gerai laikantį 
akumuliatorių „Acer“. Gerai 
skambančias ausines „Bose“ su 
dėklu. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Geros būklės kolonėles 
„Radiotehnika S-90F“. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 693 04 817

Skubiai pirkčiau naudotą, geros būklės 
kieto kuro katilą. Tel. 8 622 03 116

(turiu patirties ir B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą).  
Tel. 8 646 06 190
..............................................................
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
..............................................................
Ieškau suvirintojo darbo pusautomačiu 
aparatu. Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 629 22 446
..............................................................
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 
ir santechnikos darbų (daugiametė 
patirtis). Tel. 8 678 59 037

Riedučius (38-39 dydis). Kaina 6 
Eur. Tel. 8 610 49 507
...........................................................
Naudotą futbolo stalą.  
Tel. 8 608 07 150

DRABUŽIAI, AVALYNĖ
PARDUODA

Naują televizorių (100 cm 
įstrižainės, kaina 175 Eur), naudotą 
(82 cm įstrižainės, kaina 110 Eur). 
Tel. 8 611 78 562
...........................................................
Filmavimo kamerą „Sony Video 8 
AF“. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 621 86 262
...........................................................
DVD grotuvą (galima žiūrėti 
televiziją, labai geras daiktas 
ligoninei ir kelionei, taip pat galima 
naudoti ir sodo namelyje, turiu du 
vienetus). Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 679 36 488

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 
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
...........................................................
Virtuvės stalą (ilgis – 1 m, plotis – 
56 cm, aukštis – 70 cm).  
Tel. 8 659 64 181
...........................................................
Naudotą, minkštą, geros būklės 
miegamąjį kampą (neišgulėtas, 
1,70x2,40 m, didelis pufas 0,94x0,32 
m). Pasiimti patiems. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 625 28 988
...........................................................
Senovinę medinę lovą. Kaina 125 
Eur. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
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



– Mama, šviestuvas dega!
– Ne dega, o šviečia!
– Mama, jau užuolaidos 

šviečia!
***

– Jaunuoli, pažiūrėkite kokios 
gražios gėlės! Padovanokite jas 
savo merginai!

– Neturiu aš merginos.
– Kaip tai neturite?
– Paprastai. Žmona neleidžia.

***
Stovi kariuomenės vadas 

prieš eilinius ir sako:
– Kas važiuos bulvių kasti, 

žingsnį į priekį!
Vienas kareivis žengė:
– Aš!
Kariuomenės vadas sako:
– Gerai, važiuojam. Kiti eis 

pėsti.
***

Vyras guodžiasi draugui:
– Tu įsivaizduoji, paskutiniu 

metu mano žmona visą laiką 
lygina mane su kažkokiu 
Arnoldu.

– Nesisielok, tu su tuo tipu 
neturi nieko bendro.

– Aha, ir žmona taip sako.

Jau gerokai po vidurnakčio 
truputį įkalęs vyras grįžinėja namo.

– Kur... Kur tu po velnių 
bastaisi?! – šaukia žmona.

– Aš jau tris valandas lovoje 
skaitau, laukiu, kol tu grįši!

– O aš jau tris valandas stoviu 

Gerai išmaišome varškę, kiaušinius, cukrų. Sube-
riame druską, vanilinį cukrų, kepimo miltelius ir 
dar kartą viską gerai išmaišome. Supilame pieną, 
dedame miltus ir dar kartą išmaišome.
Kadangi dienos centre yra nemažas būrys vaikų, 
tai visi pasimainydami maišo, todėl niekas ne-
pavargsta ir su malonumu leidžia laiką virtuvėje. 
Tešlą paliekame pastovėti 20-30 min. Kepame 
gerai įkaitintame aliejuje. Vienas patarimas. Pa-
tys skaniausi blynai būna apversti po vieną kartą. 
Valgome su mėgstama uogienė arba grietine, 
jei kam patinka, tai grietinę paskaniname kokiu 
nors sirupu.
Skanaus!

INGREDIENTAI:
• 1 kg varškės
• 4 valg. š. cukraus
• 1,5 arb. š. druskos
• 900 g miltų
• 1 l pieno
• 1 valg. š. vanilinio cukraus
• 1 arb. š. kepimo miltelių
• 4 vnt. kiaušinių
• Aliejaus kepimui

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16

MANO RECEPTAS TAVO
Mėgstamiausi blynai

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

SVEIKINIMAI IR UŽUOJAUTOS LAIKRAŠTYJE SPAUSDINAMI NEMOKAMAI

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

• Vasario 21 d. 12.00 val. UŽGAVĖNĖS dvaro sodyboje
• Vasario 21 d. 16.30 val. Tarptautinės gido dienos pro-

ga – nemokama ekskursija po dvarą

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

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

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

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

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

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

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

Daugiau informacijos www.muziejusrokiskyje.lt

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

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

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

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

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

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

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

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

šimtmečiai“, 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-ajai, 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
• Vasario 22 d. 13.00 val. – Skaitymo iššūkio žaidimo „Draugoteka” ati-

darymas.

Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

Rokiškio kultūros centras
(Respublikos g. 96 Rokiškis)

• Vasario 25 d. 17.00 val. Spektaklis „Laimingasis miestas/ Drakonas“
• Vasario 28 d. 18.00 val. fi lmas „Detektyvas Sanis“

Užgavėnių proga Obelių vaikų socialinių paslaugų namų vaikų die-
nos centro vaikai dalinasi mėgstamų blynų receptu.
Kaip sako šios įstaigos darbuotojos, puikiai žinoma, jog vienas mėgs-
tamiausių vaikų patiekalų – blynai. Tad ir vaikų dienos centro lankyto-
jai labiausiai mėgsta blynus. Kepa juos įvairiausius: mielinius, lietinius, 
ir net picos skonio, kur dedama viskas, iš ko paprastai ruošiama pica. 
Tačiau labiausiai vaikams patiko būtent šie blynai su varške. Juk kuris 
vaikas nemėgsta to, kas saldu, o jei tai dar valgoma kartu su uogiene... 
Šie blynai nuo stalo pradingsta greičiausiai, tad obeliškiai nori pasi-
dalinti receptu, kad ir kiti vaikai galėtų pasigaminti tokių pat skanių 
blynų.

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

???????????

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 21 d.

lauke... Laukiu, kada tu pagaliau 
šviesą užgesinsi!

***
Pas būrėją iš delno:
– Pasakykit, ar aš ištekėsiu?
– Ne.
– Bet jūs gi net į delną 

nepažiūrėjot!?
– Už tai į veidą pažiūrėjau.

Šefas:
– Jūs turėjote būti darbe nuo 

aštuonių.
– O kodėl? Kas nors ypatinga 

atsitiko?
***

- Atsiprašau, kiek dabar 
valandų?

- Be penkių vienuolika.
- Tai, tipo, šešios?


