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Kaina 1,00 Eur

Apie nuosavą studiją svajojanti juodupietė: 
visos moterys nori būti gražios, 
bet lauksime ir vyrų  5 p.

2-3 p.

Tarp geriausių šalies gimnazijų – 
Rokiškio švietimo įstaigos 4 p.

Verslininkė D. Balsienė:        
gimtinė visada lieka širdyje 6-7 p.

Kokios baimės kamuoja 
nuomojančius būstus? 5 p.

MANO KŪRYBA TAVO. Naujiena! 9 p.

Astrologas N. Šulija specialiai „Rokiškio Sirenos“ 
skaitytojams sudarė 2023 metų horoskopą 8 p.

Už skolos negrąžinimą – smūgis į galvą

Vaikus šulinyje pražudęs kėdainietis neišleidžiamas 
iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės

11 p.

11 p.

Juodojo tigro metai: keisčiausi istorijoje,    
kilo į „kosmosą“ ir tapo Nr. 1

Gedimino pilies bokšto vėliava 
bus perduota Pandėlio gimnazijai 10 p.

Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja 
I. Matelienė stažavosi JAV 4 p.

Prenumeruok RS Prenumeruok RS 
ir laimėk TV!ir laimėk TV!

Kaip dalyvauti?Kaip dalyvauti?
Iki gruodžio 31d.Iki gruodžio 31d. 

užprenumeruok metams laikraštį užprenumeruok metams laikraštį 
ROKIŠKIO SIRENAROKIŠKIO SIRENA 

telefonu 8 666 76777 arba redakcijoje telefonu 8 666 76777 arba redakcijoje 
Nepriklausomybės a. 12, RokiškisNepriklausomybės a. 12, Rokiškis

Pirmąją 2023 metų savaitęPirmąją 2023 metų savaitę 
burtų keliu išsiaiškinsimeburtų keliu išsiaiškinsime 

2 nugalėtojus,2 nugalėtojus, 
kurie laimės po televizorių.kurie laimės po televizorių.

Dėmesio!
Su gruodžio 30 d. 

ROKIŠKIO SIRENOS 
numeriu 

gausite dovaną – 
2023 m. kalendorių.



„Puokštė“ siurprizų
UAB „Miškų ministerija“ savininkas 
Simonas TUSKA

1. 2022 metai mūsų „Miškų ministerijai“ 
buvo vieni keisčiausių per visą istoriją. Me-
dienos rinkoje vyko tikras chaosas – buvo mo-
mentų, kai kainos kilo tiesiog dienomis, tačiau 
vėliau taip pat krito. Svyravimai visada būdavo, 
tačiau ne tokie drastiški. Visuomet jausdavome 
iki 20-30 proc. svyravimą, tačiau 2022-aisiais 
jie įsisiūbavo iki tiek, kad kainų pokyčiai buvo 
skaičiuojami nebe procentais, o kartais. Beržo 
popiermedžio, kurį žmonės dažnai sau perka 
kaip malkinę medieną, kaina vienu metu buvo 
pakilusi tiek, kad smarkiai lenkė gerų eglės ar 
pušies rąstų kainą. Rinkoje dėjosi neregėti daly-
kai, todėl žmonės, spėję parduoti miškus iki šio 
rudens, labai smarkiai išlošė. 

2. Daugelis įmonių susidūrė su visa „puokš-
te“ siurprizų, pradedant, mano manymu, nepro-

porcingai dideliais COVID-19 apribojimais ir baigiant energetikos kainų šuoliu. Deja, dalis įmonių 
neatlaikė šių išbandymų ir joms teko užsidaryti. Taip pat didelė dalis iki šiol gyvena baimėje ir kas 
mėnesį neramiai laukia elektros energijos sąskaitų, besikeičiančių žaliavų kainų ir taip toliau. Mano 
įmonės šiais metais atsilaikė daugiausia dėl to, kad gana plačiai diversifi kuotos – sunkiau besisekan-
čią veiklą „trukteli“ sėkmingesnė.

2022-aisiais, matyt, reikia džiaugtis dėl to, kad įmonės per šiuos metus atsilaikė ir atrado būdų, 
kaip toliau daryti verslą taip drastiškai besikeičiant sąlygoms.

3. Stabilumo ir ramybės. Šiemet neturėjome nei to, nei to. Jau norisi šiek tiek atsipūsti nuo nesi-
baigiančių pasaulinių ir vietinių krizių.  Krizės, žinoma, verslą užgrūdina, tačiau kelinti metai besi-
tęsiantys „bajeriai“ jau daug kam atsibodo.

4. Iš manęs labai mažai kas (o gal ir niekas?!) išgirsta, kad man kažkas blogai, tad nelaužysiu tra-
dicijų ir dabar – man asmeniškai metai buvo puikūs!

Norėtųsi 
mažiau įtampos
UAB „Rokiškio autobusų
parko“ direktorius 
Antanas TAPARAUSKAS

1. 2022-ųjų pradžia ža-
dėjo tikrai gerus metus, 
jautėme keleivių srautų di-
dėjimus, apskritai – pilną 
atsigavimą po COVID-19 
suvaržymų, tačiau kovo pra-
džioje į Lietuvą pradėjo eiti 

teroristinės Rusijos pradėtų karo veiksmų prieš Ukrainos tautą 
atgarsiai: ėmė kilti kainos, ypač paaugo išlaidos kurui ir atsargi-
nėms dalims, o neretai ir strigo jų tiekimas. Apibendrintai, buvo 
kiek sudėtingesni, turintys daugiau įtampos nei įprasti, metai.

2. Didžiausias iššūkis – ankstyvą pavasarį „į kosmosą“ paki-
lusios kuro kainos. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2021 me-
tais, kainos skiriasi dvigubai. Dėl lėšų stygiaus nepavyko taip, 
kaip norėjome, atnaujinti tragiškos būklės dirbtuvių, stovėjimo 
aikštelės... atidėjome 2023-siems. Vėliau, metams įpusėjus šiek 
tiek viskas atslūgo, išskyrus, kuro kainas, – teko šiek tiek pakelti 
tarpmiestinio susisiekimo kainas, sulaukėme nemažai užsakymų 
kelionėms po Lietuvą. 

Labai džiugu, kad šiais metais, kaip niekad, žmonės vietoje 
savų automobilių rinkosi viešąjį transportą. Tai jautėsi ir tarp-
miestiniuose, ir vietinio susisiekimo reisuose. Dėl pastarųjų – 
faktas, kad to priežastimi tapo rajono tarybos sprendimas, kad 
miesto, o vėliau ir viso rajono, viešasis transportas būtų nemo-
kamas. Taip pat pavyko įgyvendinti svarbų tikslą – atnaujinti 
autobusų parką naujesnėmis, švaresnėmis ir taupesnėmis trans-
porto priemonėmis – esame užsibrėžę kasmet įsigyti bent tris 
tokius autobusus, šiemet pavyko nupirkti keturis. 

3. Iš ateinančių metų tikimės, kad pavasarį atėjusi tolimojo 
susisiekimo autobusais reforma atneštų keleiviams daugiau nau-
dos nei žalos, kad reformos iniciatoriai iš „didelio rašto neišeitų 
iš krašto“... Taip pat norėtųsi mažiau įtampos degalų rinkoje, 
spartesnės defl iacijos ir kad pavyktų pasiekti užsibrėžtų tikslų.

4. Metai išties buvo labai įdomūs, jubiliejiniai... Buvo ypatin-
gai – daug įspūdžių, su kolegomis vežėjais dalyvavome dvejose 
tarptautinėse autobusų parodose užsienyje, pats nemažai kelia-
vau, aplankiau visų trijų mėgstamiausių muzikos grupių: „One-
Republic“, „Imagine Dragons“ ir „Coldplay“ koncertus, o dar 
šiemet tokia gera lietuviška vasara pasitaikė. Būtų gerai, kad ir 
artėjantys metai būtų nemažiau nuostabūs nei šie.
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Juodojo tigro metai: keisčiausi istorijoje,    kilo į „kosmosą“ ir tapo Nr. 1
Aušra MALINAUSKIENĖ

2022-ieji eina į pabaigą. Šie metai buvo neeiliniai, nes vos spėjome šiek tiek atsikvėpti nuo Covid-19 bangos, iškart užgriuvo karas Ukrainoje, kurio pasekmes 
jaučiame ir Rokiškyje. Kamavo baimė ir nežinia gyvenant pašonėje su agresyviu kaimynu, užklupo energetinė krizė, tačiau, nepaisant to, surėmėme pečiaus, 
kad padėtume broliams ukrainiečiams, susiveržėme diržus dėl ateities ir vis tik nepraradome optimizmo, kad ateitis bus šviesi ir stos taika. 
Metų virsme „Rokiškio Sirena“ pakalbino mūsų krašto įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus, kurių paprašė pasidalinti apie tai, kokie buvo besibaigiantys metai 
ir su viltimi pažvelgti į ateinančiuosius. 
Visiems uždavėme tuos pačius keturis klausimus:
1. Kokie 2022 metai buvo jūsų vadovaujamai įmonei ar įstaigai ?
2. Su kokiais iššūkiais susidūrėte ir kuo galite pasidžiaugti? 
3. Ko tikitės iš 2023 metų?
4. Kokie jums asmeniškai buvo Tigro metai?

Kitąmet minės sukaktį
Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro direktorė
Agnė ŠAPOKAITĖ 

1. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės svei-
katos biurui 2022 metai buvo pilni iššūkių, su kuriais 
manau sėkmingai susitvarkėme. Užbaigėme susipla-
nuotus ir tęsiame pradėtus darbus.

2. Metų pradžioje vis dar tęsėsi Covid-19 pandemi-
ja, tad biuro visuomenės sveikatos specialistai testavo 
vaikus mokyklose ir paviršius. Taip pat trūkstant dar-
buotojų, ieškome visuomenės sveikatos specialistų į 
laisvas darbo vietas, tačiau šiai dienai nesėkmingai. 

Galiu pasidžiaugti, kad sėkmingai baigiame per 
2022 metus įgyvendinti 2 nemažus projektus, kurie, 

dėl pandemijos ir užgriuvusio karo Ukrainoje, sukėlė nemažai nerimo. Suremontavome naujai visuomenės 
sveikatos kabinetus penkiose mokyklose ir aprūpinome mokymo priemonėmis. Labiausiai džiaugiamės, kad 
vasarą aprimus pandemijai, galėjome rajono gyventojams organizuoti prevencines įvairiausias veiklas: stovy-
klas, paskaitas, fi zinio aktyvumo veiklas ir kt. 

3. Tikiuosi, kad nauji Juodojo triušio metai papildys trūkstamo kolektyvo gretas, kad padaugės gyventojų 
rūpinimasis sveika gyvensena ir fi zinio aktyvumu. Tęsime pradėtas prevencines veiklas, teiksime naujus pro-
jektus ir toliau kviesime rajono gyventojus susipažinti su sveika gyvensena. 2023-aisiais biuras minės savo 15 
metų gimtadienį, tad jau dabar pradedame galvoti apie programą rajono gyventojams.  

4. Man asmeniškai šie metai buvo puikūs. Tad tikiuosi, kad ateinantys bus ne ką prastesni. 



Įdarbino ukrainietes
VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorė 
Danguolė KONDRATENKIENĖ

1. 2022 metai VšĮ Rokiškio pirminiam asmens sveikatos priežiūros centrui buvo ramesni lyginant su 2021 m. Aprimo COVID-19 epidemija, darbas 
grįžo į senąsias vėžes. 

2. Metų pabaigoje nutarėme išardyti mobilią, epidemijos metu intensyviai tarnavusią, palapinę. Darbą organizuojame nauju principu – priimant karš-
čiuojančius pacientus tam skirtuose izoliatoriuose.

Šie metai pasižymėjo ir naujais iššūkiais: jau nuo pavasario įstaigos šeimos gydytojai tapo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) gydytojų 
rezidentų praktikos vadovais. Jauni šeimos gydytojai rezidentai ne tik įnešė jaunatviško entuziazmo į mūsų kolektyvą, bet nemažai gelbsti ir praktiniame 
darbe. Gydytojų rezidentų praktikos atlikimas įstaigoje teikia vilčių, kad su laiku pritrauksime naujų šeimos gydytojų. Džiaugiamės, kad metų pabaigoje 
įstaigoje pradėjo dirbti nauja šeimos gydytoja. 

Labai intensyviai plečiame ambulatorines slaugos paslaugas paciento namuose (ASPN), pagelbėdami ne tik teikiant slaugos paslaugas, bet ir suteikiant 
tokias paslaugas kaip nevaikštančio paciento maudymas, pagalbinių kompensacinių priemonių parinkimas, kineziterapinės paslaugos ir pan. Beje, šiais 
metais įstaigos ASPN komanda dalyvavo LR sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame ASPN komandų fotografijų konkurse, kur užėmė II-ą vietą. 

Metų pradžioje pradėjome įgyvendinti pilotinį projektą „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas VšĮ Rokiškio PASPC“. Šiuo projektu teikiame 
priežiūrą ir konsultacijas 25 rajono nėštukėms ir pagimdžiusioms moterims iki vaikui sueis 2-eji metukai.  

Karo aktualijos Ukrainoje neaplenkė ir mūsų įstaigos: šiemet įstaigoje pradėjo dirbti ukrainietė slaugytoja Oleksandra ir gydytoja odontologė Valerija. Vasarą padovanojome nenaudojamą 
įstaigos veikloje GMP automobilį Ukrainos gyventojams. Ruošiantis ekstremalioms situacijoms, savivaldybės biudžeto lėšomis Rokiškio poliklinikoje įsirengėme elektros generatorių. 

3. Manau, kad 2023 metai bus pilni iššūkių, nes laukia greitosios medicinos pagalbos centralizacija, turėtume sulaukti aiškesnių sveikatos sistemos reformos gairių. Tikimės, jog ateinan-
čiais metais įsivyraus taika pasaulyje, tad galėsime ramiai be iššūkių dirbti paciento sveikatos labui.  

4. Asmeniškai man metai buvo stabilūs. Žinoma, jautriai reagavau ir iki šiol mane jaudina situacija Ukrainoje. Kaip žmogus supranti – koks beprasmiškas poelgis žudyti kitus, bet pats 
asmeniškai nieko negali pakeisti. Todėl šventai tikiu, kad jau ateinančiais metais gėris nugalės blogį. Todėl linkiu pirmiausia Taikos ir, žinoma, sveikatos mums visiems.

Viską galime 
įveikti
Užimtumo tarnybos 
Rokiškio skyriaus
vedėja 
Dalia STARKUVIENĖ 

1. Užimtumo tarnyba 
yra glaudžiai susijusi su 
bendru šalies bei rajo-
no ritmu. Kaip ir visai 
Lietuvai, mums teko 
tvarkytis su pandemijos 
pasekmėmis, pajutome 
karo Ukrainoje atgar-
sius. Metai nebuvo len-

gvi, iššūkių buvo. Turėjome išmokti greitai prisitaikyti prie po-
kyčių. Keitėmės ir augome. Manau, mums pavyko. 

2. Kiekvienas klientas su savo istorija, situacija, problemo-
mis, siekiais yra naujas iššūkis. Kiekviena diena mūsų darbe pil-
na veiksmo ir uždavinių. Žvelgiant į 2022-ius, išskirčiau pagal-
bą karo pabėgėliams iš Ukrainos. Į mus kreipėsi virš 90 nuo karo 
bėgančių žmonių, 58 pavyko padėti įsidarbinti. Iššūkis buvo ir 
nuo liepos 1 dienos pasikeitęs Užimtumo įstatymas, kuris įgali-
no naują mūsų klientų statusą – besirengiantis darbo rinkai as-
muo. Tai, kad su šiais iššūkiais pavyko sėkmingai susitvarkyti, 
lėmė glaudus bendravimas su rajono savivalda, socialiniais par-
tneriais bei aktyvus ryšys su darbdaviais.  

O pasidžiaugti noriu mūsų skyriaus komanda. Viską galima 
įveikti, kai komandoje yra susikalbėjimas ir noras veikti išvien. 
Kai kartu dirba atsakingi ir empatiški žmonės. Didžiuojuosi 
savo skyriumi ir esu dėkinga kiekvienam.  

3. Manau, kad kiti metai bus skirti plėsti bendradarbiavimą su 
socialiniais partneriais, gilinti santykius su jais. Tikiu, jog atve-
jo vadybos taikymas, dirbant su besirengiančiais darbo rinkai 
asmenimis, duos teigiamus rezultatus ir dalis šių asmenų grįš į 
darbo rinką. Visada norisi tikėti, kad metai bus ramesni, stabi-
lesni, turtingesni.  

4. Geri. Kiekvieni metai kažko išmoko, prideda išminties, bet 
svarbiausia, kad mylimi ir man brangūs žmonės yra sveiki ir 
šalia.

Perkrovimas su adaptacija
UAB „Daivida“ gen. direktorius 
Justinas KANOPA

1. Atvirai kalbant, metai buvo labai sunkūs. 
Tik per devynis šių metų mėnesius, lyginant su 
2021-aisiais, visos įmonės sąnaudos padidėjo 
324 tūkst. Eurų, kas ženkliai įtakojo galutinius 
bendrovės rezultatus. Penkis mėnesius iš eilės 
dirbome nuostolingai. Dabar, metų pabaigoje 
galiu pasakyti, kad šie metai buvo perkrovimo 
su tam tikrais adaptacijos požymiais – mokė-
mės išgyventi Rusijos karo sukeltoje energe-
tinėje krizėje ir kai kuriose situacijose išmo-
kome prisitaikyti. Visus metus dirbome itin 
intensyviai, buvo ir streso, ir vidinės baimės, 
bet nuoširdžiai tikiuosi, kad tai liks 2022, o 
mes judėsime į priekį. 

2022-ųjų investicijų programa buvo peržiū-
rėta, tapome labai atsargūs, stebėjome vartoji-
mo dinamiką, žaliavų kainų svyravimus ir ten-
dencijas, tad didžioji planuotų investicijų dalis 
buvo atidėta. Šiai dienai jau pradėjome svars-
tyti apie investicijas ir kokias sumas tikslinga 
ir racionalu  investuoti kitais metais.

2. Kaip ir minėjau, didžiausias iššūkis šiais 
metais – suvaldyti ženkliai padidėjusias bendrovės sąnaudas. Tikrai galiu pasidžiaugti, kad po ilgų 
derybų, pasirašėme ilgalaikę sutartį su žalios energijos tiekėju. 100 proc. mums tiekiamos elektros 
energijos yra pagaminta Lietuvoje, iš čia esančių atsinaujinančių energijos šaltinių. Ateityje planuo-
jame investuoti į įranga, kuri taupys energiją, bet šis investicinis projektas yra kruopščiai ruošiamas 
ir analizuojamas.

Su „Rokiškio Mėsinės“ komanda noriu pasidžiaugti ir pasveikinti su šių metų pasiekimais ir 
vartotojų įvertinimais: mūsų gaminys, „Ausys, virtos-rūkytos, pjaustytos 200 g“ tapo Lietuvos 2022 
metų gaminiu ir apdovanotos aukso medaliu. O taip pat, gavome patvirtinimą iš rinkos tyrimų tarp-
tautinės bendrovės „NielsenIQ“, kad keli mūsų produktai – Nr. 1 Lietuvoje! O tai 

„Lietuviškos virtos sardelės – Nr.1, virtų sardelių kategorijoje  pagal parduotą kiekį, Lietuvos 
modernioje prekyboje periodu – nuo 2021 metų rugsėjo iki 2022-ųjų rugpjūčio, ir mūsų skaniausias 
„Liežuvio vyniotinis“ – Nr. 1  mėsos gaminių kategorijoje, Lietuvos modernioje prekyboje tuo pačiu 
minėtu periodu. 

3. Šiais metais mūsų fokusas buvo procesų tobulinimas, veiklos ir produktų kokybės didinimas. 
Planuojame ir toliau nuosekliai dirbti šia linkme, stiprinti bendrovės patrauklumą darbuotojų rinko-
je, didinti mūsų prekės ženklo žinomumą. Kad kuo daugiau produktų iš Rokiškio taptų žinomesni, 
pasiekiami ir patrauklesni kiekvienam Lietuvos piliečiui.  

4. Nepaisant to, kad įmonė buvo stipriai paveikta ekonominės krizės: nuostoliai, augančios ža-
liavų kainos, 24 h geriausių sprendimų paieška, – šie metai man buvo itin ypatingi – pavasarį mūsų 
šeima išgyveno pačius gražiausius ir šilčiausius jausmus: gimė mano pirmagimis sūnus. Todėl as-
meniškai, noriu pasveikinti visus su artėjančiomis, gražiausiomis metų šventėmis – linkiu tikėti 
stebuklais, dalintis su savo artimaisiais žmonėmis ir draugais šypsena, šiluma bei gražiais darbais. 
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Juodojo tigro metai: keisčiausi istorijoje,    kilo į „kosmosą“ ir tapo Nr. 1
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Kristina RAMANAUSKAITĖ

Žurnalas „Reitingai“ neseniai 
pristatė naujausius mokyklų ir 
aukštųjų mokymo įstaigų reitin-
gus.  Šalia pagrindinius laurus 
skinančių didžiųjų miestų gim-
nazijų rikiuojasi miestelių moky-
klos. Rokiškio gimnazijų vadovai 
tvirtina, kad gerus rezultatus le-
mia ne tik materialinė bazė.   

Atkaklumas ir motyvacija 
Rokiškio rajono Pandėlio gimna-

zija atidūrė tarp 50 šalies mokyklų, 
geriausiai išmokančių lietuvių kal-
bos. Dviejų šios įstaigos mokinių  
valstybinis lietuvių kalbos brandos 
egzaminas buvo įvertintas šimtu-
ku. Užpernai Pandėlio gimnazija 
taip pat išsiskyrė gerais rezultatais 
tarp kitų rajono švietimo įstaigų. 
Pasak gimnazijos direktorės Jūratės 
Kavoliūnienės, didžiausias indėlis 
siekiant rezultatų  – mokytojos atka-
klumas ir mokinių motyvacija. 

„Lietuvių kalbos mokytoja Virgi-
nija Danienė yra labai  profesionali, 
atkakli, dirba kryptingai, neskai-
čiuodama laiko. Mergaitės šimtu-
kininkės irgi buvo  motyvuotos, 
žinančios, ko nori. Pernykštė klasė 
nebuvo labai stipri, bet mokytoja 
sugebėjo juos taip organizuoti, mo-
tyvuoti, kad pasiektų tokį rezultatą“, 
– sakė gimnazijos direktorė. 

 J. Kavoliūnienė sako, kad ne-
žiūrint pasiekimų, po pandemijos 
ir nuotolinio mokymo  liko spragų, 
labai pasijuto, kad vaikų mokymosi 
įgūdžiai susilpnėję, juos reikia atsta-

Tarp geriausių šalies gimnazijų – 
Rokiškio švietimo įstaigos 

Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja I. Matelienė stažavosi JAV

Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 
direktorė pavaduotoja Jolanta 
Juodinyte ragina neužmiršti ir 
humanitarinių dalykų

Obelių gimnazijos direktorė Neringa 
Ragelienė sako, kas svarbu ne 
materialinė bazė.

Pandėlio gimnazijos vadovė Jūratė 
Kavoliūnienė sako, kad svarbiausia – 
mokytojų atkaklumas ir vaikų motyvacija.

tinėti. 
„Ypač technologijų mokytojas 

pastebėjo, kad per pusantrų metų, 
nestovėję prie staklių,  vaikai užmir-
šo, kaip reikia dirbti technologinius 
darbus, tenka iš naujo išmokti mo-
kytis“, –  sakė pašnekovė. 

Lemia ne materialinė bazė 
Rokiškio rajono Obelių gimna-

zijos mokiniai pasiekimais gali di-
džiuoti net keliose srityse. Gimna-
zija dalijasi 36–39 vieta su kitomis 
šalies švietimo įstaigomis, geriau-
siai išmokančiomis informacinių 
technologijų, Obeliuose taip pat 
rengiami stiprūs fizikai. 

 Obelių gimnazijos direktorė Ne-
ringa Ragelienė įsitikinusi, kad mo-
kinių pasiekimai priklauso ne nuo 
įstaigos materialinės bazės, lemia-

Gruodžio 3-18 d. Komuni-
kacijos ir kultūros skyriaus ve-
dėja Irena Matelienė dalyvavo 
stažuotėje Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Tarptautinių vizitų 
programą (International Visitor 
Leadership Program) finansuo-
ja JAV Valstybės departamen-
tas, o jos dalyviai nominuojami 
savo šalies JAV ambasados di-
plomatų.

 
Kelias stažuotės link prasidė-

jo dar 2020 m., kai susitikime su 
tuometine kultūros atašė Meghan 
Luckett buvo proga pristatyti 
mūsų savivaldybėje pradėjusias 
veikti atviras kultūros ir meno fi-
nansavimo programas ir išsakyti 
susidomėjimą JAV kultūros sekto-
riumi bei toje šalyje dominuojan-
čiomis nevyriausybinėmis organi-
zacijomis, taip pat įvairių lygmenų 
finansavimo fondų gerąja prakti-
ka. Baigdama tarnybą Lietuvoje, 
diplomatė nominavo I. Matelienę 
dalyvauti specialioje programoje 
„Socialinių pokyčių skatinimas 
per meną“, kurioje, jos teigimu, 
bus galima rasti atsakymus į rūpi-

mą įtaką daro mokytojų dėmesys, 
pagalba ir motyvacija.

„Prisiminkime laikus, kai mo-
kytojai patys krosnis kūrendavo ir 
išugdydavo garsius mokslininkus, 
akademikus. Mokslo pasiekimus 
lemia sprendimai, nuolatinis in-
dividualios pažangos stebėjimas, 
bendradarbiavimas su tėvais, moki-
nių karjeros ugdymas, motyvacijos 
skatinimas, administracijos lankstu-
mas.  Besimokydami mažose gru-
pės vaikai  gauna daugiau dėmesio, 
pagalbos, konsultacijų“, – kalbėjo 
įstaigos vadovė. 

Mokosi  žaidimo forma 
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižgan-

to gimnazija  50–51  vieta dalinasi 
su palangiškiais, kaip įstaigos,  ge-
riausiai išmokančios chemijos. Ro-

kiškėnai taip pat atsidūrė labiausiai 
verslumą 9–12 klasių grupėje skati-
nančių gimnazijų sąraše. Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos direktorės 
pavaduotoja ugdymui J. Juodinytė 
antrina ankstesnėms pašnekovėms, 
kad jokių slaptų metodų nėra –  re-
zultatai priklauso nuo užsidegančių, 
savo dalyką patraukliai mokančių 
išdėstyti mokytojų. Gimnazijoje 
mokiniai noriai renkasi  technologi-
jų, ekonomikos užsiėmimus, verslu-
mo mokoma ir žaidimo forma.  

„Rengiame Kaziuko muges, ku-
riose mokiniai tuo pačiu išmoksta 
skaičiuoti savo pajamas, pvz., kaip 
investavus 5 eurus, galima gauti kuo 
didesnį pelną. Yra verslumo, finan-
sinio raštingumo ugdymo gairės,  
dalyvaudami projektuose ir per pa-
mokas atkreipiame į šiuos dalykus 

daugiau dėmesio. 
Turime dvi stiprias chemijos mo-

kytojas, kurios savo dalyką išdėsto 
patraukliai, sudomina daugiau mo-
kinių. Tie mokiniai, kurie renkasi 
chemijos egzaminą,  daro tai siekda-
mi konkrečių tikslų,  todėl rezulta-
tai geri. Turime dvi gamtos mokslų 
laboratorijas, baigiama įrengti  fizi-
kos laboratorija – šiems mokslams 
skiriama pakankamai daug dėme-
sio“, – sakė gimnazijos direktorės 
pavaduotoja.  

Verslas – tik  priemonė 
Pasak J. Juodinytės,  gimnazijos  

bendradarbiavimas su aukštosiomis  
mokyklomis,  rajono verslininkais 
taip pat atveria vaikams daugiau ga-
limybių.  Inžinerijos klasę lankan-
tys vaikai važinėja į Vilnių, Kauną, 
klausosi aukštųjų mokyklų lektorių 
paskaitų. 

 Pašnekovės teigimu,  verslumo 
ugdymas svarbus, tačiau humanita-
riniai mokslai neturėtų likti nuošaly. 
„Vaikai jau namuose turi išmokti tai, 
kad ne viską gali gauti, kiek pinigų 
beturėtų. Mokykla  – tik antras laip-
telis, kur mokiniai semiasi  žinių. 
Finansinio raštingumo ugdymas 
reikalingas, tačiau kai jis tampa 
pagrindiniu dalyku,  žmogaus dva-
singumas pasidaro nesvarbus. Tai 
mano asmeninė nuomonė – verslą 
matau kaip priemonę, tačiau neturi 
būti užmirštas dvasingumas, huma-
nitariniai dalykai. Kuo taptų žmogus 
be dvasios ir tikėjimo?“, – kalbėjo J. 
Juodinytė. 

mus klausimus apie JAV kultūros 
sektorių. Per tarnybos Lietuvoje 
metus M. Luckett susipažino su 
kultūros aktualijomis ir, palyginus 
su JAV, dideliu biudžetinių kultū-
ros įstaigų tinklu, todėl jai patiko 
I. Matelienės išsakyti tikslai gerin-
ti sąlygas visiems kultūros lauko 
dalyviams, padėti jiems įgyven-
dinti kūrybinius sumanymus. 

2021 m. suplanuota išvyka 
buvo atšaukta dėl COVID-19, bet 
I. Matelienė priėmė alternatyvų 
pasiūlymą dalyvauti nuotoliniuose 
susitikimuose su kultūros organi-
zacijomis Vašingtone (Kolumbijos 
apygarda), Floridoje, Naujojoje 
Meksikoje. Šia vertinga patirtimi 
tais pačiais metais ji pasidalino su 
rajono kultūros darbuotojais kva-
lifikacijos tobulinimo renginyje. 
Ne mažiau vertingu postūmiu tapo 
narystė IVLP alumnų klube, kurio 
dalyviai gali dalyvauti įvairiose 
JAV programose. 2022 m. kartu 
su keliomis Rokiškio kultūros ir 
švietimo įstaigomis I. Matelienė 
įgyvendino socialinio teatro pro-
jektą „Mieli naujokai“, kuris gavo 
reikšmingą JAV Valstybes de-

partamento apdovanojimą (angl. 
IVLP Award).

Pandemijos suvaržymams pa-
sibaigus, įgyvendinta ir fizinė 
stažuotės išvyka, kurios metu 
aplankytos daugiau kaip 20 orga-
nizacijų Vašingtone, Bolderyje, 
Niujorke. I. Matelienė planuoja 
pristatyti stažuotės įžvalgas sausio 
mėnesį susitikimuose su rajono 
kultūros bendruomene, jaunimo 
organizacijomis. 

„Ši programa davė man iš tiesų 
daug gerosios patirties ir pokyčių 
asmeninėje bei profesinėje pasau-
lėžiūroje. Būdama alumnų klubo 
nare, palaikau ryšį su JAV amba-
sada Vilniuje, ieškau progų JAV 
diplomatus pakviesti į Rokiškį ir 
supažindinti su čia gyvenančiais 
aktyviais, perspektyviais žmonė-
mis. Vienas toks susitikimas jau 
įvyko šių metų lapkričio 16 d. mi-
nint Tarptautinę tolerancijos dieną 
Rokiškyje. Labai tikiuosi, kad ar-
timoje ateityje daugiau rokiškėnų 
bus nominuoti dalyvauti panašiose 
stažuotėse." - pasakojo I. Matelie-
nė.

Rokiškio rajono savivaldybės inf. Viešnagės JAV akimirkos. (Rokiškio rajono savivaldybės nuotr.)
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Kodėl regionuose praktiškai ne-
egzistuoja būsto nuomos rinka? At-
sidarius nekilnojamojo turto paieš-
kos portalus ir susivedus paieškos 
kriterijuose buto, namo nuoma Ro-
kiškyje ar Rokiškio rajone, nera-
sime praktiškai nė vieno skelbimo 
apie siūlomą išsinuomoti būstą. Tuo 
tarpu vietiniuose, regioniniuose lai-
kraščiuose mirga skelbimai žmo-
nių, kurie nori išsinuomoti būstą. 

Nemąsto apie uždarbį
Tuščių butų ypač regioniniuose 

miestuose ar gyvenvietėse yra tikrai 
nemažai. Jų savininkai moka komu-
nalinius mokesčius ir net nemąsto 
apie galimą uždarbį iš nenaudojamo 
daikto.

Vyrauja nuomonė ar įprotis įleisti 
gyventi pažįstamus ar išnuomoti butą 
naudojant reklamos būdą – iš lūpų į 
lūpas. Neva tokie žmonės bus pati-
kimesni ir jų nuomojamas turtas bus 
saugesnis. Tokia nuomonė dažnais 
atvejais pasirodo ydinga. O baimių 
pagrįstų ir ne visai pagrįstų yra. Tik 
šiai dienai jos yra labai greit išsklaido-
mos, išvengti galimai būsimos žalos 
ar nepatogumų tikrai galima. 

Nenori su vaikais
Šeimos ar vieniši tėvai su maža-

mečiais – nepilnamečiais vaikais. 
Dažnu atveju nuomotojai nepagei-
dauja nuomininkų su nepilnamečiais 
vaikas dėl dviejų priežasčių, pirma 
– mažamečiai vaikai gali vienaip ar 
kitaip pakenkti buto ir jame esančio 

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Gruodžio vidury paskelbta  
paskutinė šiais metais Rokiškio 
rajono savivaldybės smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtros programos 
subsidijos verslo idėjai įgyvendin-
ti projektų konkurso nugalėtoja. 
Juodupėje gyvenanti Rasa Bie-
liūnienė – viena iš gausaus būrio 
šiemet konkursui savo idėją pri-
stačiusių ir paramą gavusių rokiš-
kėnų.

Moters svajonė yra Juodupės 
miestelyje įkurti grožio studiją 
„RASA“, kad moterims šių paslau-
gų   nereikėtų važiuoti ieškoti mieste, 
o ateityje gražinti klientes planuoja 
vykti ir į jų namus.

 Su Rasa Bieliūniene kalbėjomės 
apie tikslą, kurį įgyvendinant reikia 
žinių, palaikymo ir atkaklumo.

– Grožio paslaugos lyg ir nebė-
ra  naujiena, mieste grožio salonai 
dygsta vienas po kito, konkurenci-
ja didėja. Kodėl nėrėte būtent į šią 
sritį?

– Man patinka tokie dalykai. 
Mūsų miestelis mažytis, bet čia at-
sikrausto vis daugiau jaunų šeimų 
ir atsiranda poreikis grožio proce-
dūroms. Šios paslaugos populiarios 
visur – visos moterys nori būti gra-
žios. Miestelyje yra dvi kirpyklos 

Kokios baimės kamuoja nuomojančius būstus?

Apie nuosavą studiją svajojanti juodupietė: 
visos moterys nori būti gražios, bet lauksime ir vyrų  

turto stoviui bei padaryti materiali-
nę žalą. Tačiau tai yra ne svarbiausia 
priežastis kodėl nuomininkai nenori 
nuomoti jiems būsto. Daug svarbesnė 
priežastis – tai teisiniai niuansai prirei-
kus iškeldinti tokius nuomininkus dėl 
nemokumo ar kitų priežasčių.

Yra susidariusi nuostata, kad nuo-
mininkų su mažamečiais vaikais iš-
keldinti neleidžia įstatymai. Ta nuos-
tata nėra be pagrindo, bet yra keletas 
niuansų ir išeitys tikrai egzistuoja. 
Lietuvos respublikos teisė, numatanti 
vaiko teisių apsaugą, neįpareigoja gy-
venamosios patalpos savininko, kurio 
patalpoje gyvena vaikas, apriboti savo 
nuosavybės teises. Tai reiškia, kad 
vaiko gyvenamosios vietos užtikrini-
mas nėra aukščiau už nuomotojo teisę 
iškeldinti netinkamus nuomininkus. 

Pakeisti spyną
Žinoma, dažnu atveju be teismo 

įsikišimo tokios situacijos neišsprę-
site ir nesvarbu ar nuomininkas turi 
mažamečių vaikų, ar ne. Taip pat 
verta atkreipti dėmesį, kad bet kokia 

iškeldinimo procedūra turi vykti su 
teisėsaugos institucijų priežiūra, o jei-
gu yra mažamečiai vaikai ir su vaikų 
teisėmis. 

Yra nusistovėjusi nuomonė, kad 
lengviausias būdas iškeldinti netin-
kamus –  nemokius nuomininkus, 
tai – buto spynų pakeitimas, kol nuo-
mininkų nėra namuose. Tačiau, tai 
tikrai nėra tinkamas būdas nuraukti 
santykius su nuomininku, nes toks 
veiksmas gali būti traktuojamas kaip 
pasikėsinimas nusavinti jo asmeninį 
turtą esantį nuomojamame  bute.

Reikalai su užsieniečiais
Regionų nekilnojamojo, gyvena-

mojo turto nuomos sektorius kol kas 
nėra labai palankus atvykėliams iš 
užsienio. Priežasčių yra keletas: bai-
mė kad nuomininkas gali išvykti iš 
šalies padaręs žalą nuomotojo nekil-
nojamam turtui ir jis nežino kaip tokiu 
atveju galima, ir ar įmanoma išieškoti 
patirtus nuostolius. Išpažįstantys kitas 
religijas, kaip bebūtų nemalonu, irgi 
nėra labai mėgstami, kalbos barjeras 
–  dar viena iš priežasčių. Šios nuosta-
tos labiau gajos vyresnių – konserva-
tyvesnių nuomotojų grupėje. Jaunos 
kartos, gyvenę užsienyje, ten nuoma-
vęsi turtą, nuomotojai į minėtus daly-
kus, žiūri žymiai liberaliau ir tokie – 
kitokie, nuomininkai jų nebegąsdina.

Nepageidaujami su gyvūnais
Nepageidaujami ir nuomininkai 

su gyvūnais. Tai –  bene dažniausiai 
girdimas reikalavimas iš būstų savi-

ninkų. Jų baimės pagrįstos, nes gy-
vūnai gali padaryti materialine žalą 
tiek nuomojamame būste esantiems 
baldams, tiek pačiam nekilnojamam. 

Labiausiai aktualu nuomininkams, 
turintiems šunis, bet katės, taipogi 
nėra išimtis. Pastebima tendencija, 
kad nemažai žmonių yra alergiški 
katėms. Išsikrausčius iš buto kuriame 
gyveno katė,  žmonės turintys alergi-
ją šiam gyvūnui, tikrai tai pajus, o tai 
reiškia papildomas išlaidas nuomoto-
jui – gali prireikti netgi remonto.

Trumpesnis terminas
Trumpesnis nei vieneri metai nuo-

mos terminas. Dažnas nuomininkas 
susiduria su problema, kai jam reikia 
išsinuomoti butą keliems mėnesiams. 
O nuomotojų atsakymas į klausimą ar 
galima pasirašyti nuomos sutartį ke-
liems mėnesiams, dažnas atsakymas 
– ne trumpiau nei vieneri metai. Tokia 
praktika yra ydinga, mat tokie nuomi-
ninkai gali mokėti didesnę nuomos 
kainą, nes pasirinkimo labai mažai, 
nuomojamo buto prastova kiekvieną 
dieną yra nuostolis. Per metus galima 
pakeisti nors ir kelis nuomininkus, 
svarbu, kad butas būtų visą laiką iš-
nuomotas ir generuotų pajamas.

Nepatikimai atrodantys asme-
nys

Nepatikimą ar iššaukiančiai atro-
dantį asmenį klaidingai įprasta vertin-
ti pagal netipinę išvaizdą ar požiūrį į 
gyvenimą. Toks žmogaus – nuomi-
ninko vertinimas dažnas tarp vyresnių 

nuomotojų ir regionuose. Šiandien 
nuomininko patikimumą galima labai 
lengvai patikrinti, įsijungus jo socia-
linių tinkų paskyras ar kreditingumo 
istoriją, žinoma, gavus potencialaus 
nuomininko sutikimą. Tai puikiai gali 
įvertinti ir patikrinti, kokybišką tarpi-
ninkavimo paslaugą teikiantys nekil-
nojamojo turto ekspertai – brokeriai.

Keletas jaunuolių
Keletas jaunų žmonių viename 

bute. Yra rizika, kad atsitikus taip, kai 
bute apsigyvena keletas jaunų žmo-
nių, kaimynams galimai bus sudrums-
ta ramybė ir nuomotojas gali sulaukti 
nemalonių skambučių iš aplinkinių ar 
gal net iš policijos. Bet po poros įspė-
jimų dažnu atveju situacija pasikeičia 
ir nuomininkai supranta,  jei tai pasi-
kartos, teks ieškotis kitos gyvenamo-
sios vietos o šiai dienai tinkamą ir už 
patrauklią kainą, vietą susirasti bus la-
bai sunku. Turint tokius nuomininkus 
reikia informuoti iškart arba įtraukti 
atitinkamus punktus į nuomos sutartį, 
su pasekmėmis už vienokius ar kito-
kius nusižengimus.

Nors rizikų yra ir nemažai, bet 
atsakingai pasižiūrėjus į savo nekil-
nojamojo turto nuomą galima tikrai 
uždirbti, išvengti tų galimų rizikų ir 
praktinės veiklos būdu išsklaidyti bai-
mes.

Antanas Kišūnas, 
Vadovaujantis partneris

„Reala“ Nekilnojamasis turtas

ir vienas manikiūro kabinetukas, o 
merginų daug. Kad joms  nereikėtų 
važinėti į Rokiškį, nutariau daugiau 
grožio paslaugų pasiūlyti vietoje. Vis 
tik 18 km į vieną pusę ir tiek pat atgal 
užima papildomai laiko. Gerai, jeigu 
žmonės dirba mieste, jie tuo pačiu  
nuvažiuoja į procedūras. O vyresnės 
moterys ar auginančios mažus vai-
kus ne visada turi galimybių ir laiko 
nuvykti į miestą.

Noriu įrengti kabinetą, kur būtų 
daromas manikiūras, nagų priaugi-
namas, gelinis lakavimas, antakių, 
blakstienų  dažymas, korekcija, va-
kariniai, proginiai, dieniniai makia-
žai, masažas rankoms.  

–  Grožio  procedūros bus skir-
tos tik moterims?

–  Manikiūrus darosi ir vyrai, bet 
turbūt miestuose. Pas mus, Juodupė-
je, dar nedrįsta, bet lauksime ir vyrų.

– Planuojate dirbti viena ar ieš-
kosite pagalbininkų?

– Kol įsirengsiu kabinetuką, pla-
nuoju dirbti viena. Ateityje planuoju 
teikti grožio paslaugas klientų na-
muose, nes ne visi gali patys atva-
žiuoti. Tada gal reikės ir pagalbinin-
kės.

 – Kokia veikla užsiėmėte anks-
čiau, kur išmokote grožio paslap-
čių?

– Aš baigusi prekybininkės speci-
alybę, tačiau auginant keturis vaiku-
čius pasidarė sunku suderinti  laiką, 
kai tuo pačiu metu turi  dirbti ir pa-
sirūpinti vaikais bei namais. Reikėjo 
galvoti kažką kita ir nusprendžiau 
eiti į šią sritį.

Iš pradžių buvau savamokslė, 
mokiausi internetu, per YouTube 
kanalus, bet kai pamačiau, kad man 
ne viskas gaunasi, kyla nesusipra-
timų ir neaiškumų, važiavau priva-
čiai mokytis į Panevėžį. Tai buvo 
2017 m. Baigiau gelinio lakavimo  ir 
priauginimo kursus, paskui mokiausi 
dekoratyvinės kosmetikos ir mani-

kiūro, Rokiškio technologijos verslo 
ir žemės ūkio mokykloje  baigiau vi-
zažisto  specialybę. Kai įgijau pakan-
kamai  žinių, metus dirbau su verslo 
liudijimu. Dabar esu vaiko priežiūros 
atostogose.

– Savivaldybės organizuotame 
konkurse laimėjote 2000 Eur pa-
ramą, kur panaudosite šias  lėšas?

– Norint teikti kokybiškas paslau-
gas, teikia ir profesionalios įrangos. 
Pinigus panaudosiu daiktams įsigyti: 
reikia manikiūro stalo, profesionalios 
lempos apšvietimui, reikalinga freza, 
veidrodis.   Dabar truputį keičiasi 
daiktų pirkimo planai, tikėjausi gauti 
didesnę sumą, bet išsiversime taip, 
kaip yra, pataupysim savų pinigėlių.

– Kokios dabar grožio tendenci-
jos, kaip gražinasi moterys, mergi-
nos?

– Kiekvienos skonis skirtingas, 
bet dauguma nori paprastumo, na-
tūralumo, vengia ryškumo. Nagai 
turi būti patogūs, kad netrukdytų 
dirbti buities darbus. Mūsų moterys 
kuklios, manęs neprašo išmargintų 
nagų, dažniausiai lakuojame viena 
spalva ir ant poros nagų uždedame 
dizainą. Kai kurios ateina su pavyz-
džiais, stengiuosi išpildyti tuos norus.

Dažniausiai klientės renkasi že-
mės spalvas: smėlio rusvą, domi-
nuoja tamsiai žalia, o dabar, artėjant 

šventėms, populiari ir klasikinė rau-
dona.

– Ar nebuvo minčių bėgti į mies-
tą, kur daugiau konkurencijos, bet 
ir klientų daugiau?

– Apie Rokiškį net negalvojau. 
Pirma priežastis, kad vaikai bus ša-
lia.be to, savo veiklos poreikį jaučiau 
čia, Juodupėje. Klientės atvažiuoja iš 
gretimų kaimų: Didsodės, Onuškio, 
jaunos mamytės ateina su vaikučiais, 
joms nereikia rūpintis, kam juos pa-
likti. 

– Tikslingai mažais žingsneliais 
einate link savo tikslo įgyvendi-
nimo.  Ne vieną nuo savarankiš-
ko veiklos ir idėjų  įgyvendinimo 
sulaiko baimė, kad nepavyks. Ar 
Jūsų nestabdė abejonės?

– Kai imiesi tokio darbo, minčių 
yra visokių. Dirbdama manikiūrinin-
ke, Juodupėje turėjau savo klienčių 
ratelį, jaučiau jų palaikymą. Matyda-
ma poreikį, galvojau, kad reikia save 
parodyti, realizuoti.

Pradžia visada sunki, bet reikia 
pradėti. Kitiems patarčiau tiesiog 
nebijoti, svajoti ir daryti, juo labiau, 
jeigu jus palaiko aplinkiniai. Rizi-
ka visur yra, bet jeigu žmogus labai 
stengiasi, viskas  pavyksta. Gal neiš-
pildys visi lūkesčiai, bet vis tiek tai 
bus žingsnis į priekį.  

R. Bieliūnienė tiki, kad nauja veikla 
atveria ir naujas galimybes. 
(Asmeninio albumo nuotr.)

Pasak A. Kišūno, žmonės dažnai 
nesusimasto apie galimą uždarbį. 
(Asmeninio archyvo nuotr.)
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Aušra MALINAUSKIENĖ

Kai gruodžio pradžioje Pa-
nemunėlis, Rokiškio rajone, at-
sisveikino su Lietuvos mažosios 
kultūros sostinės vardu, padėka 
už pagalbą skriejo ir iš šio mies-
telio kilusiai verslininkei Daliai 
Balsienei. Panemunėlyje gimusi 
ir mokyklą čia baigusi, akcinės 
bendrovės „Lytagra“ gen. di-
rektorė, duodama interviu „Ro-
kiškio Sirenai“, prisipažino, kad 
visą gyvenimą jaučia sentimentus 
gimtajam kraštui, o rokiškėną at-
pažįsta iškart, vos tik jis prabyla. 

Išlikę sentimentai
– Kokiu greičiu atpažįstate ro-

kiškėną? 
– Iškart, iš kalbos. Mane pa-

čią išduoda rokiškietiška tarmė, 
niekaip negaliu nuo jos atsiriboti, 
pati jaučiu kaip tarmiški žodžiai iš-
sprūsta (juokiasi). 

O kalbant rimtai, man visada 
labai malonu sutikti rokiškietį. 
Domiuosi kas vyksta mūsų rajone, 
kas naujo nutiko, kokie pokyčiai ir 
kokios bėdos. Labai gerai, kad yra 
socialiniai tinklai, vos užmetusi akį 
sužinau visas savo krašto naujie-
nas. 

– Kaip dažnai sugrįžtate į Ro-
kiškio rajoną? Ar tebejaučiate 
sentimentus gimtinei?

– Esu labai sentimentali, kai at-
važiuoju į Rokiškį, atrodo, kad net 
kvėpuoju lengviau. 

Užaugau Panemunėlyje, kurį 
mes vadindavome Panemunėlio 
bažnytkaimiu. Čia baigiau moky-
klą, kur sugrįžtu, kai rengiamos ju-
biliejinės šventės. 

Rokiškio rajone gyvena keletas 
giminaičių, draugų, todėl ryšiai su 
gimtine nėra nutrūkę. 

Su vyresne seserimi Virginija 
Zamaliene, taip pat gyvenančia 
Kaune, pora kartų per metus tra-
diciškai lankome prosenelių kapus 
netoli Obelių, Pakriaunių kaime. 
Nuo čia kilę mūsų seneliai ir tėvai. 
Kai ten būname, abi užsukame prie 
„senelių namo“, stovėjusio Kapa-
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nycos kaime. Jų sodybos vietoje 
dabar nieko nelikę, tačiau mes vi-
sada ten pastovime, prisimename 
juos ir sukame atgal – atseit aplan-
kėme senelių namus.  

Natūralu, kad kai buvome vai-
kai, visai nesidomėjome savo gimi-
ne. Tėtis jau miręs, o 93-ejų metų 
mama gyvena su manimi. Kadangi 
tėčio artimų giminių nebuvo, labiau 
palaikėme ryšius su giminėmis iš 
mamos pusės. Kartą su seseria nu-
sprendėme susirasti ir tėvelio arti-
muosius. Mat visada stebėjomės, 
kaip taip gali būti, jog iš tėčio pu-
sės nėra giminaičių. Kai pradėjome 
domėtis, paaiškėjo, kad tėčio tėtis 
buvo šaulys, kurį ištrėmė į Sibirą. 
Jis ten ir mirė, tėtis tapo našlaičiu, 
nes neilgai trukus mirė ir mama. O 
mes tos istorijos nežinojome. Taip 
su seserimi pradėjome ieškoti ša-
knų iš tėvelio pusės. Važinėjome 
po Rokiškio rajoną, ieškojome, 
domėjomės, klausinėjome ir su-
radome jo giminių. Paaiškėjo, jog 
sovietmečiu mūsų tėvai nekalbėjo 

apie tai dėl to, kad bijojo mums, 
vaikams, pasakoti tremties istoriją 
dėl paprasčiausios priežasties – juk 
visai ne iš blogos valios galėjome 
išsiplepėti draugams. 

– Kiek laiko truko jūsų gimi-
nės šaknų paieškos?

– Apie pora metų. Abi su sese-
ria, ieškodamos giminaičių iš tėčio 
pusės, apvažiavome senus kapus ir 
suradome nemažai. Sesuo užsispy-
rė ir parašė knygą apie mūsų gimi-
nę. Vieną jos egzempliorių padova-
nojo Rokiškio krašto muziejui. 

Tos paieškos davė rezultatų – 
susiradome antros eilės pusbrolių iš 
tėčio pusės. Buvo labai įdomu susi-
pažinti su nematytais giminaičiais, 
su jais kaskart susitinkame. 

– Ar jūsų dukra Jurgita domi-
si savo šaknimis? 

– Manau, jog visiems, kol esa-
me jauni, nerūpi giminės praeitis. 
Dabar jaunimas galvoja, kad reikia 
būti ir bendrauti su gyvais ir turi 

abejingesnį požiūrį į kapų lanky-
mą. Logiška. Domėjimasis savo 
šeima ir gimine ateina su amžiumi. 
Tada kitaip atrodo, juolab kad turi-
me ir gražias Vėlinių tradicijas, kai 
prisimename išėjusius. Su seserimi 
juokaujame, kad knygą parašėme, 
o iš jos mūsų vaikai galės pasiskai-
tyti apie giminės šaknis (šypsosi). 

Perėjo visas grandis
– Baigėte prekybos mokslus. 

Kas paskatino rinktis šią sritį? 
– Jeigu atvirai, nežinau. Pati kar-

tais stebiuosi, kad dabar jau septin-
tokas ar devintokas žino kuo nori 
būti užaugęs. Aš, baigdama viduri-
nę mokyklą, nežinojau ir neturėjau 
supratimo kuo noriu tapti (šypsosi). 
Mes gyvenome kaime, tėvai dirbo 
ūkyje, jokių ryšių su prekyba ne-
buvo, bet sugalvojau ir išvažiavau 
į Vilnių mokytis. 

– Perėjote visas grandis – nuo 
žemiausios iki pačios aukščiau-
sios pozicijos įmonėje. Nuo ko 
pradėjote savo profesinę karje-
rą?

– 1980 metais, dar studijuodama  
įsidarbinau tuometiniame Kauno 
tarprajoniniame gamybiniame susi-
vienijime, kuris iki „Lytagros“ su-
sikūrimo veikė kaip žemės ūkį ap-
tarnaujanti įmonė. Kai atėjau dirbti, 
pradėjau nuo apačios, iš pradžių 
dirbau sandėlyje, po to – sandėlio 
apskaitoje, tada tapau prekių žino-
ve, vėliau komercijos direktore. 

Tiesą sakant, labai naudinga 
yra karjerą pradėti nuo žemiausios 
grandies ir palaipsniui kilti aukš-
tyn, nes ir daug išmoksti visus pro-
cesus lengviau supranti. Atrodo jau 
viską praėjai, visi procesai žinomi, 
bet kiekvienas karjeros laiptelis pa-
diktuoja naujus iššūkius.

– Jūsų šeima – pagrindinė 
„Lytagros“ akcininkė. Kokia ši 
įmonė yra šiandien?

– 1992 metais per privatizaci-
ją tapome „Lytagra“. Bendrovės 
30-mečio kol kas dar neatšventė-
me, buvo koronaviruso pandemija, 
po to karas Ukrainoje, todėl sukosi 
kiti rūpesčiai. 

Šiandien mūsų įmonė turi 22 
filialus, 2 žemės ūkio bendroves 
Kauno ir Kėdainių rajonuose, taip 
pat tris uždarąsias akcines bendro-
ves – dukterines įmones, Klaipėdo-
je, Panevėžyje ir Vilniuje. Turime 
įmonę su keturiais filialais Latvijo-
je. Iš viso abejose šalyse dirba virš 
1000 žmonių. 

– Kokie didžiausi pokyčiai per 
tą laiką įvyko jūsų versle? 

– Skaitmenizacija, informacinės 
technologijos ir robotizacija. Kas 
galėjo pagalvoti, kad karves melš 
robotai? Mes, vieni iš pirmųjų į ša-
lies rinką ir atvežėme tokius robo-
tus. Viskas mūsų gyvenime ir darbe 
yra labai stipriai pažengę į priekį. 
Be sustojimo turi domėtis naujo-
vėmis, kad žengtum koja kojon su 
laiku. Kartais juokauju, kad pasta-
ruosius dešimtmečius ir žemė ėmė 

suktis greičiau, nes, rodos, ką tik 
buvo metų pradžia, nespėji mirkte-
lėti, o jau Kalėdos. 

Nebuvo tokių metų, kad jų pa-
baigoje galėtum drąsiai sau pasa-
kyti: šie metai buvo lengvi. Kasmet 
būna iššūkių ir problemų, su kuriais 
susiduri ir turi spręsti. Išgyveno-
me tris krizes: 1990 metais sovie-
tų vadovybės taikytą ekonominį 
embargą, 1998-ųjų Rusijos krizę, 
kuri palietė ir Lietuvą, 2008 metų 
pasaulinę finansinę ir ekonominę 
krizę. Tačiau nė vienos krizės metu 
neatleidome nė vieno darbuotojo, 
tik per 2008-ųjų sunkmetį soli-
dariai buvome susimažinę darbo 
užmokestį. Per visus tuos metus 
ieškojome kaip išgyventi ir išeiti iš 
krizių. Tad prie jų jau pripratome 
(šypsosi).  

Tą patį būtų galima pasakyti ir 
apie konkurenciją. Ji visur didelė ir 
visai nesvarbu kokioje srityje dirbi. 
Ieškojome sprendimų ir, atsižvelg-
dami į rinkos pokyčius, plėtėme 
savo produkcijos asortimentą. Nors 
mūsų pagrindinė sritis yra žemės 
ūkio technika, jos atsarginės dalys 
ir aptarnavimas, sudaranti apie 60 
proc. mūsų bendros apyvartos, ta-
čiau tai papildėme prekyba kitais 
produktais: metalais, padangomis, 
įrankiais ir kitais. Žodžiu, sulaukia-
me naujų iššūkių, mokomės, ieško-
me ir išgyvename. 

Detektyvai ir „Žalgiris“
– Negi niekada nesinorėjo 

keisti darbovietės ar paties darbo 
pobūdžio? 

– Ne. Taip jau gyvenimas su-
dėliojo, kad, kai vyras perėjo iš  
įmonės gen. direktoriaus pareigų 
į valdybą, man teko perimti šias 
pareigas.  Dabar, kai jauni žmonės 
pripratę greit keisti darbą, turbūt 
atrodo nesuprantama kaip vienoje 
vietoje galima dirbti visą gyveni-
mą. Įmonėje darbuojasi visa mūsų 
šeima, tai ir nebuvo, ir nebėra min-
čių kažkur išeiti. 

– O dukrai nesinorėjo imtis ki-
tos veiklos?

– Dukra Jurgita mūsų bendro-
vėje dirba komercijos direktore, 
galbūt tam įtakos turėjo tai, kad 
šeimoje daug kalbėdavome apie 
savo darbą, kai augo, atsivesdavau 
čia. Kai mokėsi mokykloje, vasaros 
atostogų metu dirbo įmonėje, vė-
liau, kai ekonomiką, vadybą studi-
javo Kauno technologijų universi-
tete atliko praktiką, taip ir pasiliko 
„Lytagroje“.   

– Negalvojate verslo perleis-
ti dukrai ir atsidėti savo pomė-
giams? Kas jums padeda atsipa-
laiduoti?

– Dar apie tai negalvoju. Man 
užtenka savaitės atostogų. Išva-
žiuoju, atsigaunu ir vėl kimbu į 
darbinius reikalus. Tiesą sakant, 
labiausiai mėgstu mūsų pajūrį – 
Palangą ir Nidą. Prie lietuviško 
oro galima prisitaikyti, o jeigu jau 
važiuoju į užsienį, tai tada tik lai-
kykis – turiu viską apeiti, apžiūrėti, 

D. Balsienė sako, kad jai visada malonu sutikti rokiškietį. (Asmeninio albumo nuotr.)

Jau daug metų D. Balsienė yra aistringa Kauno „Žalgirio“ krepšinio komandos gerbėja.
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eiti, domėtis, lankyti objektus, net 
dukra skundžiasi, kad per didelis 
tempas (šypsosi). 

Kitas geriausias būdas pailsėti 
– mezgimas. Tai labai ramina Mez-
gu tik sau. Taip pat mėgstu skaity-
ti knygas, ypač detektyvus, ne dėl 
smurto ar žiaurumo juose, o dėl by-
los tyrimo eigos, narpliojimo, skai-
tau ir analizuoju (juokiasi). Tai man 
puikiai padeda atsijungti nuo proti-
nio darbo. Einu ir į teatrą, o pava-
sarį labai mėgstu, kaip su kaimyne 
juokaujame, rankas sukišti į žemę.

Galbūt kaip vieną iš senesnių 
savo pomėgių galėčiau įvardin-
ti krepšinio varžybas. Jau daug 
metų su šeima esame ištikimi 
Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo 
sirgaliai. Stengiamės nepraleisti 
rungtynių, turime visą atributiką. 
Ypatingas jausmas „sirgti“ už savo 
komandą su visais arenoje esan-
čiais gerbėjais. 

– Jūsų įmonė yra šio klubo rė-
mėja.

– Taip, jau daugelį metų, nuo to 
laiko, kai Kauno „Žalgiris“ išgyve-
no sunkmetį. Tąkart mes, Kauno 
verslininkai, surėmėme pečius ir 
padėjome klubui. Tai tos tradicijos 
paremti neatsisakome ir iki šiol. 

Pokalbis nesugadina
– Apie ką svajojate? 
– Norėčiau daugiau pakeliauti. 

– Kaip savo mėgstamoms vei-
kloms pavyksta rasti laiko?

– Jeigu nori, visada rasi. Nesą-
monė, kai žmonės sako, kad jiems 
nebelieka laiko sau. Manau, kad 
tai – saviapgaulė, nes žmogus tur-
būt kažko tiesiog nenori daryti. 
Esu tikra, koks bebūtų užimtumas, 
valandėlę kitą tikrai rasi sau. Juk 
jeigu yra kolektyvas, tai tikrai nesi 
vienas ir bus kas tave pakeis, pava-

duos, padarys.

– Ar per atostogas galite atsi-
palaiduoti, ar vis dėlto visada bū-
nate pasiekiama telefonu?

– Pas mus dirba puikūs, atsakin-
gi darbuotojai, todėl per atostogas 
tikrai nevaikštau su telefonu ranko-
je, bet jeigu skambina iš darbo vi-
sada atsiliepiu, nes ieško tik tad, kai 
iš tikrųjų yra labai svarbus reikalas. 
Jeigu atvirai, 10 minučių pokalbis 
telefonu darbo reikalais mano atos-
togų tikrai nesugadina. Atvirkščiai, 
problemos greičiau išsprendžiamos 
ir abi pusės patenkintos. 

– Teko girdėti, kad labai my-
lite gyvūnus. Juos globoja jūsų 
šeima ir įmonė, kuri yra tapusi 
savotiška prieglauda išmestiems 
kačiukams ir šunims. 

– Tiesa, labai mylime gyvūnus 
(šypsosi). Namuose auginome tris 

šunis ir tris katinus, kurie tikrai 
nebuvo veisliniai. Priglaudėme be 
namų likusius gyvūnėlius. 

Kaune, Šančiuose, kur gulbės 
žiemoja neužšąlančioje vieno-
je Kauno marių vietoje, šeriame 
gulbes. Kadangi mūsų įmonė turi 
ūkius, kas žiemą šiems paukščiams 
sulesiname po toną grūdų. 

Tiesą sakant, čia „Lytagroje“, 
Kaune, turime septynis šunis, kurie 
naktį padeda darbuotojams saugoti 
įmonės teritoriją. Galbūt tokia ap-
sauga šiais laikais kai kam kelia 
juoką, tačiau mes labai patenkin-
ti tuo, kad šunys saugo  teritoriją. 
Buvo metas, kai naktimis prie par-
duotuvių sprogdino bankomatus, 
pas mus vagys irgi buvo tam pasi-
ruošę, tačiau šunys pajutę svetimus 

žmonės, ėmė skalyti, greit surea-
gavo sargai ir viskas baigėsi lai-
mingai. Nuo to laiko sakome, kad 
geriausi sargai yra šunys, nes spro-
gmuo būtų nugriovęs pusę mūsų 
prekybos centro.

Darbe esame priglaudę ir apie 
dvylika katinų, juos sterilizavo-
me, jeigu suserga, gydome. Vienu 
metu, čia gyveno net 14 katinukų. 
Murkliai šiltai sau įsikūrę katilinė-
je. Mes jais rūpinamės, o jie atsi-
lygina saugodami mus nuo pelių ir 
žiurkių. Tai ypač svarbu, nes dalis 
mūsų technikos stovi lauke, kadan-
gi laidai tepaluoti, pasitaikydavo, 
kad pelės juos nugrauždavo. Dabar, 
kai turime būrį katinų, tokių bėdų 
nebekyla (juokiasi). 

Su seserimi V. Zamaliene.

Kraštietė net į užsienį vyksta pasipuošusi Kauno „Žalgirio“ sirgalių marškinėliais.

Su broliais Lavrinovičiais ir vyru Adomu.

Viena iš verslininkės aistrų – kelionės.



HOROSKOPAI8 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. gruodžio 27 d.

Naglis ŠULIJA

Avinas. Metai 
bus padalyti į dvi 
aiškias dalis. Nuo 
jų pradžios iki ge-

gužės vidurio galėsite džiaug-
tis fizinių ir ypač dvasinių 
jėgų stiprumu, tai bus laikas, 
kai stiprūs norai ne tik virsta 
stipriais ketinimais, bet ir drą-
siai siekiama juos įgyvendinti. 
Tai puikus laikas tiems, kurių 
veikla susijusi su saviraiška. 
Ypač sėkmingas šiuo požiūriu 
bus kovas ir balandis. Antroje 
metų pusėje pasidarys svarbu 
ne kokie šaunūs esate, o kokios 
apčiuopiamos naudos galima 
gauti. Pastangos šioje srityje 
labai produktyvios bus balan-
dį, gegužę ir birželio pradžio-
je. Vasara bus dosni visokių 
pramogų, tik kai kada patarti-
na prieš jas renkantis truputį 
pagalvoti, o svarbesni darbai, 
visokie reikalai dėsningai nusi-

kels į rudenį. 

Jautis. Pirmo-
ji metų pusė bus 

ganėtinai rami, be ryškesnių 
įvykių. Žinoma, sausį, vasarį 
pavyks produktyviai pasidar-
buoti darbe, profesijos srityje, 
o ankstyvas pavasaris suteiks 
daug progų smagiai pabendrau-
ti su artimais draugais bei ap-
tarti ateities planus su kolego-
mis darbe. Antroje metų pusėje 
prasidės veiksmas: pirmiausia 
labai smarkiai išaugs pasitikė-
jimas savimi, savo jėgomis (ir 
jų iš tiesų daugės). Prasidės 
laikas, kai tarsi savaime ne tik 
gimsta dideli ir sėkmingi pla-
nai, bet ir prasideda sėkmingas 
jų įgyvendinimas. Vasara atneš 
nemažai sėkmingos veiklos na-
mie, bus smagu tvarkyti viso-
kius šeimos reikalus, o ruduo 
apdovanos susitikimais su įdo-
miais žmonėmis ir pažintimis, 
kurios gali būti ne tik mielos, 
bet ir naudingos. 

Horoskopas Zodiako ženklams 2023 metams
Dvyniai. Metų 

pradžia pasižymės 
dideliu energijos, 

pirmiausia fizinės, antplūdžiu.  
Labai tikėtina, kad tai bus jau 
anksčiau prasidėjusios būsenos 
dalis – pirmieji trys metų mė-
nesiai bus finalinė jos dalis, tad 
jeigu yra darbų ar veiklos, kuriai 
reikia ir fizinių jėgų, ir ryžto, va-
lios – tai yra tas laikas, kai gali-
ma sakyti – Fortūna lydi drąsiau-
sius, - ir ji lydės. Atitinkamai, 
puikiai seksis ne tik sportas, ku-
riam metas labai palankus, bet ir 
bet kokie jėgų bei ryžto reikalau-
jantys darbai. Pavasario viduryje 
grįšite į normalią būseną, teks 
apsieiti jau be kosminio dopin-
go. Vasara atneš daug smagaus 
ir malonaus judėjimo, tik reikės 
viską tinkamai suplanuoti. Ru-
duo bus įprastų darbų ir reikalų 
tvarkymo laikas. Galimos ir ne-
didelės smagios pramogos. 

Vėžys. Pirmoje 
metų pusėje teks 
nemažai padirbėti – 

darbe, profesijos srityje gali būti 
nemažai darbų, visokios veiklos 
– tai gali būti svarbu. Tikėtina, 
kad vėlyvas pavasaris bus tas lai-
kas, kai šioje srityje galimi svar-
būs, ne tik taktinę, bet ir strategi-
nę reikšmę turintys sprendimai ir 
veiksmai. Vėliau viskas aprims 
ir pasidarys svarbu daugiau ben-
drauti – tik ne su bet kuo, o su 
tokiais pat, kaip jūs. Vasara gali 
atnešti ne tik guvios veiklos sie-
kiant finansinės sėkmės, bet ir 
apčiuopiamos naudos. Vasaros 
pabaiga atneš daug judėjimo, 
neilgų kelionių ir naujų pažin-
čių, ne tik smagių, malonių, bet 
ir naudingų. Visokiems darbams 
namie labai tiks kalendorinio 
rudens pradžia, o vėliau dar bus 
daug smagių pramogų ir malo-
nios kūrybos. 

Liūtas. Didžio-
ji metų dalis turės 
vieną trūkumą – 

dažnai, o dažniausiai ir be rim-
tos priežasties, vidinė būsena 
svyruos tarp nulio ir absurdo. 
Nulis – tai savęs nuvertinimas - 
„aš nieko nevertas, aš negraži“ 
ir panašiai, o absurdas – tai bū-
sena „jei šitaip, tai aš tuoj jums 
parodysiu! Žinoma, kai veiksmų 
priežastis tokia, rezultatas yra 
lengvai nuspėjamas, ypač žvel-

giantiems iš išorės. Laimė, an-
troje metų pusėje pasidarys svar-
būs darbo reikalai – šioje srityje 
galimas rimtas progresas, svar-
bios užduotys, didės karjeros ga-
limybės.  Žinoma, visa tai padės 
nukreipti dėmesį nuo savęs prak-
tinių ir apčiuopiamų dalykų link. 
Dėl to rudeniop ims gerėti pini-
giniai reikalai, bus galima užsi-
imti ir namais, o vėlų rudenį atsi-
ras ir nemažai smagių pramogų. 

Mergelė. Tikė-
tina, kad šie metai 
didelių, svarbių dar-

bų, iššūkių gali ir neatnešti, vy-
raus visokios smulkmenos, kai 
kada vidutinės svarbos įvykiai. 
Metų pradžia gali atnešti nedide-
lių darbų, tai bus palankus laikas 
užsiimti ir sveikatos, sveikatin-
gumo dalykais. Darbui, karjerai 
bus skirtas vėlyvas pavasaris ir 
vasara. Pavasarį prasidės ir san-
tykių patikrinimas – gali paaiš-
kėti, kad būti vieniems kai kada 
gali būti net geriau, nei palaikyti 
ryšį, kuris yra netikęs, išsisėmė. 
Vasara atneš nemažai darbų dar-
be, profesijos srityje, taip pat tai 
laikas, kai patogu aptarti reikalus 
ir ateitį su kolegomis. Spalį gali 
atsirasti piniginių reikalų, vėliau 
ir neilgų kelionių, patiks plėsti 
akiratį. Taip pat ruduo – laikas, 
kai dažniau reikės pagalvoti ką 
apie viską manote ir kam ką sa-
kote. 

Svarstyklės. Metų 
pradžia – tai laikas, 
kai plėtojami asme-

niniai ryšiai ir santykiai. Galimos 
puikios pažintys, tiktų atnaujini 
ir senus ryšius, tikėtini ir nauji 
asmeniniai ryšiai. Panašu, kad 
produktyviausias čia bus kovas 
ir balandis. Taip pat tai laikas, 
kai galima kovoti dėl teisingu-
mo, taip pat ir juridiniais būdais. 
Vasarą tokių galimybių langas 
užsivers, tačiau bus kitų galimy-
bių. Tarkime, vasaros pradžioje 
bus daug puikių galimybių pasi-
reikšti darbe, profesijos srityje. 
Gali būti, kad darbymetis nusitęs 
per didžiąją vasaros dalį. Antroje 
jos pusėje pasidarys svarbi ko-
lektyvinė veikla – atsiras daugy-
bė priežasčių ne tik susitikti, su 
artimais draugais, bet ir kai ką 
smagaus nuveikti visiems kartu. 
Piniginiai reikalai naudos atneš 
vėlyvą rudenį. 

Skorpionas. Metų 
pradžia atneš nema-
žai smulkaus bruz-

desio – žiemą bus daug susitiki-
mų ir kalbų apie tai, kaip viskas 
turi būti, po to reikės užsiimti 
namų, šeimos reikalais, galbūt 
patvarkyti ar pagražinti savo būs-
tą. Žiemos pabaiga ir ankstyvas 
pavasaris atneš smagių pramogų, 
tai geras laikas kūrybai. Atrodo, 
asmeninis gyvenimas tuo metu 
irgi bus puikus. Vasaros pradžio-
je pasidarys svarbūs asmeniniai 
santykiai – prasidės laikas, kai 
mezgasi rimti, ilgalaikiai, abi-
puse pagarba, supratimu ir net 
nauda grįsti ryšiai, kuriuos norisi 
išlaikyti kaip galima ilgiau. Arba 
tiesiog amžinai.  Vasara taip pat 
gali atnešti ir nelabai didelių, bet 
gana svarbių darbų darbe, profe-
sijos srityje. Rudenį kiek aprim-
site, bet jo pabaigoje vėl atsigau-
site ir imsite ieškoti naudos sau. 

Šaulys. Pirmoji 
metų pusė gali būti 
ganėtinai sudėtinga. 

Viena vertus, bus daug visokių 
nelabai didelių, bet gana svarbių 
darbų ir visokių reikalų – tuoj po 
Naujųjų gali tekti rūpintis pinigi-
niais reikalais, vėliau teks reikės 
daug bendrauti, daug judėti, plės-
ti akiratį, o vasarį ir kovą teks rū-
pintis namų reikalais ir namiškių 
laime bei patogumais. Be to, iki 
balandžio santykiai su kai kuriais 
asmenimis gali būti ganėtinai 
įtempti (vėliau įtampa praeis). 
Taip pat pirmasis pusmetis gali ne 
kartą nudžiuginti labai turiningu 
asmeniniu gyvenimu ir atneš  ne-
mažai malonių pramogų. Antrasis 
pusmetis bus dalykiškas: atsiras 
daug nedidelių, bet gana svarbių 
reikalų, darbų, kuriuos reikės at-
likti, be to, tai puikus metas rū-
pintis sveikatos ir sveikatingumo 
reikalais. Ir žemės ūkiu, jei jis 
patinka. 

Ožiaragis. Metai 
gana aiškiai bus pa-
dalyti į dvi svarbias 

dalis. Pirmoji dalis – beveik iki 
metų vidurio, – bus paskirta vi-
sokiems asmeniniams reikalams. 
Žiemą bus piniginių reikalų ir 
kartu tam tikros naudos, vėliau 
teks labai sėkmingai užsiimti 
namų, šeimos reikalais ir darbais 
šioje srityje. Gali būti, kad pa-
vyks pagerinti, pagražinti savo 

būstą. Antroji metų pusė – tai sa-
votiška šventė: bus daug smagių 
įvykių, asmeninis gyvenimas at-
rodys vis geriau, tai puikus metas 
atsiskleisti kūrybinėms jūsų savy-
bėms. Vasaros pabaiga apdovanos 
puikia kelione, bet vėliau reikės 
grįžti į darbus ir dėmesį nukreip-
ti šia linkme. Vėlyvas ruduo bus 
skirtas artimiems draugams. 

Vandenis. Metų 
pradžia vargu ar nu-
teiks rimtai, norėsis 

tiesiog plaukti pasroviui. Žiemą 
bus nemažai bendravimo neįpa-
reigojančiomis temomis, žiemos 
ir pavasario sandūroje atsiras ne-
didelių, tačiau gana svarbių pini-
ginių reikalų, tikėtina ir tam tikra 
nauda. Viskas pasikeis vėlyvą pa-
vasarį: svarbiausiu akcentu taps 
namų, šeimos reikalai, kuriais 
užsiimti ir norėsis, ir reikės. Ateis 
palankus metas didinti, plėsti ar 
bent jau gerinti savo esamą būstą. 
Vasara prabėgs rūpinantis kas-
dieniais reikalais, bet antroji jos 
pusė gali nudžiuginti maloniais 
susitikimais, pažintimis, kurios 
gali virsti ilgalaikiais maloniais 
ryšiais ir santykiais. Ruduo gal 
apdovanoti kelionėmis, žiniomis 
iš toli, taip pat gana svarbiais dar-
bais darbe, profesijos srityje. 

Žuvys. Bendrai 
paėmus, pirmąjį 
pusmetį bus svarbu 

piniginiai, turtiniai reikalai, mat ir 
aplinkybės taip klostysis, ir vidi-
nė būsena bus tokia, kad ir reikės, 
ir norėsis užsiimti piniginiais, 
turtiniais reikalais. Svarbiausias 
laikas čia bus ir didžiausios nau-
dos tikėtis bus galima balandį ir 
gegužę. Vėliau aistros dėl paja-
mų aprims ir žvilgsnis nukryps į 
aplinką. Prasidės laikas, kai labai 
patogu ir smagu daug bendrauti ir 
daug judėti. Galimos naujos svar-
bios ir svarios pažintys. Tai bus 
labai geras pusmetis tiems, kurie 
mokosi ar moko kitus. Be to, va-
saros pradžia nudžiugins smagio-
mis pramogomis ir asmenine kū-
ryba, rudens pradžia apdovanos 
svarbiomis pažintimis, o ruduo – 
įspūdingomis kelionėmis. Dirbti 
darbe norėsis vėlų rudenį. 

Meteorologas, astrologas, orų pranešėjas televizijoje Naglis Šulija specialiai „Rokiškio Sirenos“ skaitytojams sudarė 2023 metų horoskopą. Taigi, sužinokite kas jūsų laukia kitais metais!
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Rokiškio rajono literatų kubas 
„Vaivorykštė“ gyvuoja nuo 1986 
metų. Tuometės bibliotekos direk-
torės Zitos Jodeikienės paskatinti 
rajono literatai susibūrė į klubą 
prie bibliotekos. Jam vadovauti 
ėmėsi pedagogė Vida Papaurėlienė 
(ilgiausiai – 2004–2021 m.–  lite-
ratams vadovavo Salvinija Kal-
pokaitė). 1997 m. literatų klubas 
buvo įregistruotas kaip visuome-
ninė organizacija (asociacija nuo 
2004 m.). Išleisti trys  literatų klu-
bo almanachai (2000, 2006  ir 2016 
metais). 

Klubas vienija apie 20 rajono 
kūrėjų. Literatai leidžia ir prista-
to visuomenei savo kūrybos kny-
gas, rengia projektus, aktyviai 
dalyvauja rajono kultūriniame-li-
teratūriniame ir visuomeniniame 
gyvenime. Dauguma kuria poeziją, 
bando naujus jos žanrus, keletas 
rašo proza. Kiekvieno kūrėjo brai-
žas savitas ir unikalus,  prisodrintas 
gyvenimo realijomis ir kūrybine 
fantazija. Rajono literatų kūrybą 
galima išgirsti „Skambančiuose 
suoliukuose“,  su QR kodų nuskai-
tymo programėle telefonu nuskai-
čius  QR kodus ant suoliukų Mu-
zikos parko laisvalaikio erdvėje, 
Rokiškyje.

Pasinaudodama proga kviečiu 
visus kuriančius ir norinčius ben-
drauti su bendraminčiais bei dalin-
tis savo kūryba įsilieti į Rokiškio 
rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ 
gretas (klubo pirmininkės telefono 
Nr. 8 647 22962. Taip pat norinčius 
čia paviešinti savo kūrybą.  

Džiaugiamės galimybe viešinti 
savo kūrybą ir čia. Šiandien prista-
tome dvi gruodžio mėnesį gimusias 
literates: Zitą Mironienę ir Vidą Pa-
paurėlienę.

Zita Mironienė
Gimė Baubliuose, gyvena Juo-

zapavos kaime, Rokiškio rajone. 
Kūrybinį kelią  pradėjo Čedasų 
mokykloje, įstojusi į literatų būre-
lį. Kūrė visą gyvenimą, nes kūryba 
jai – atgaiva širdžiai. Išleido 4 ei-
lėraščių knygeles: „ Prisiminimai – 
mano sielos kraitis“ (2002),  „Rašo 
gyvenimas knygą“ (2004), „Visur 
ieškau dainos“ (2005), „Eilėraštis - 
tai širdies balsas“ (2011).  Kūrėja 
sako: „Jei nebūtų skaitovų/mano 
mintys tylėtų./Jei nebūtų mylin-
čių,/nemokėčiau mylėti./Jei nebūtų 
žmogaus gyvenimo dykumoj/ Ma-
nęs nerastų net laikas.../

Tėviškės netekus,
ją vis tik dar turiu. 
Kuri dar tebelaukia
nenušienautu pievų laukimu.

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

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

Čia rausta žemuogių karoliai,
atokaitoj saulės savos. 
Smuikuoja žiogas,
drugeliai šoka
seną šokį be klaidos. 
Stato namelį bitės kamanės,
sliekas sau ieško poros.
Boružytės – Dievo karvytės
be baimės ganosi žieduos.

Kurių nieks neskriaudė, 
nevirkdė. 
Net vėjai buvo tam geri.
Šalia miško augalotu medžių
Diena – naktis rami. 

Menu lyg neseniai tai buvo... 
Iš lauko grįžta tėvo, motinos
 kalba.
Žolė sužėlė ir sodri užaugo,
nors pieva metuos, ne jauna. 

Brendu per ją baltai pražydus,
ne taip, kaip kad jaunystėje
lengvai...
Glosto rankos ramunėlių žiedą,
o akys klausia kur namai? 

Virš dykos namų dykynės 
kregždutė sklando vieniša.
Nesuradus lizdui vietos,
po pastogės šiluma. 

Ir man jos reikia, labai reikia... 
To ką turėjai – neturi.
Skrisk, atskrisk į mano pievą –
ten sušilsime abi.

Nereikia rūmų, reikia meilės!
Laukimui laukiančiam – visų. 
Kurie išėję nesuranda 
savęs tarp svetimų.

*

Ko reikia meilei?
Meilei reikia šviesos,
meilei reikia gerumo.
Meilei reikia visų,
kad nebūtų viena. 
Tad atverkim duris,
atverkime langus į širdį
širdies šiluma. 
Jai šalta, 
akys kai verkia. 
Trūksta oro,
kai karo liepsnoja laužai.

Pavargus atsisako gyventi.
Miršta meilė 
ir miršta jausmai.
Mylėkim mylėkim 
ir meile tikėkim.
Mes jos,
o ji – mūsų šviesa.
Mokėkim auginti,
kaip gėlę nuskinti. 
ir išsaugot,
kad būtų gyva.

Papaurėlienė Vida
Gimė ir augo Kauno krašte. Stu-

dijavo lituanistiką, dirbo Molėtuose, 
Pandėlyje ir Rokiškyje. Gyvenimo 
šviesą išvydo keturios eilėraščių 

tekos inicijuoto  respublikinio lite-
ratūrinio konkurso „Baltu poetės E. 
Mezginaitės taku“ nugalėtoja.

Triptikas Elenai Mezginaitei 
atminti 
Dangus žėruoja 
Kai sielos aimanoj pabyra
Tie žodžiai – geliantys, karšti...
Atodūsis erdvėj suklūsta – 
Tu jau to žvilgsnio nerandi...
Bet jis yra, jis šviečia iš 
tolybės...
Ten, kur aukšti, aukšti kalnai...
Kur jūs nuskridote dangaus 
platybėj?
Ką, žvaigžde,  šviesti  žodžiui  
palikai?
Taip krinta žvaigždės... O gal 
gėlės?
O gal žmonių gyvenimai? Aš 
nežinau. 
Dangus žėruoja, skliautas žydi...
Ir lyja, lyja žvaigždės iš 
dangaus...

Balti keliai 
Baltų kelių balti ir vingiai...
Ir kelkraščiai. Net ir takeliai, 
Kuriais  ėjai, kuriuos sušildei
Širdies liepsna prie savo kelio.

Ieškojai meilės ir tikrumo...
Baltais keliais nuskrido vėjas...
Nors rūko šydas išsisklaidė, 
Tu visad tų kelių ilgėjais.

ašarom nuprausti, 
O saulės židinio juk taip ir 
neradai, mieloji...
Siūravo rudenio šermukšnio 
skraistė...

Norėjai glostyti gyvenimo akis, 
Kai slėpėsi dar žemės uogos
tyliai...
Tikėjai, jog per žemę tos 
pakopos ves – – –
Žinojai visa tai... Kodėl 
nebyliai?

Lemties gal balsas dar melodiją 
girdės, 
Kai kraujas purpuru kalbės ant 
laiptų...
Raudonos uogos po beržais 
šnibždės:
„Ak, juk gyventi buvo verta“.

Baltam kely
Baltam kely, baltuos namuos,
Tyriausiojo baltumo vietoj
Svajonę baltąją parneš
Balti žirgai baltoj karietoj.
Baltam svajonių vežime
Balti vorai laimužę mezgė –
Lyg taką baltą, lyg kelius,
O gal tik tinklą baltam važy?
Baltume mano, sužydėk,
Baltais žiedais baltoj palangėj.
Pabūk žodžiu, pabūk daina –
Baltumo tyro širdys laukia.
Baltume mūsų, baltas būk –
Kalėdų naktį tylią, ramią...
Į lauko kelią susisupk,
Čia žvaigždės mūsų skausmą
 semia.

Jau metai baigias
Pasakyk, kur išsibarstė mūsų 
dienos?
Pagalvok, kur nušuoliavo mūsų 
metai?
Prisimink: pavasarį žydėjo 
gėlės...
Kur jūs nudardėjot, laiko ratai?
Atrodo man, kad jie su 
paukščiais skrido.
Galbūt su aitvarais jie lėkė?
Girdžiu: žvangučiai tyliai 
žvanga,
Tik metų aidas šičia pasilieka.
Nulijo lietūs, sodai nužydėjo...
Ir galvos mūsų jau baltai 
pražydo...
Sustokit metai, neskubėkit –
Nejaučiam mes nei pykčio, 
nei pavydo.
Balti žiemos žirgai šuoliuoja
Ir snaigių šokį tolyn neša...
Vėl metai baigiasi... 
Kalendoriai liūdi,
Nuplėšę paskutinę metų naštą.
Negrįšim niekados jau į 
jaunystę –
Ji nužydėjo. Ir žiedai nukrito.
Dabar prisiminimų lietūs lyja...
Daug ką prisimenam. Mes 
nesuklydom...

Parengė Rokiškio rajono literatų 
klubo „Vaivorykštė“ pirmininkė 

Daiva Vilkickienė

Z. Mironienė. (Asmeninio albumo nuotr.)

V. Papaurėlienė. (R. Abromo nuotr.)

knygelės: „Taip šaukia ten“(1997),  
„Atnešk paparčių naktį“(2008), „Prie 
ugniakuro – kelias“(2016) ir „Išdygo 
žodis“(2018). Visi  eilėraščių teks-
tai – „tai susitikimas su savimi, kai 
kasdienybės ritmu krykščia mūsų 
dienos, vedančios į skausmingų 
monologų ar džiugių išgyvenimų 
pasaulį“. Poetė  sako: „žinau, kad 
mano eilėraščiuose mintis skuba su  
greitai dūžtančiu žmogaus gyvenimo 
laiku ir kad kiekviena mūsų būties 
sekundė yra matuojama Dievo valia 
pažymėtu likimo matmeniu. Todėl 
ir noriu atverti širdį, kad įsiklausytu-
me, kad pajustume, kad suvoktume, 
kad išgyventume savąją duotybę – 
ligi skausmo, ligi paskutinio širdies 
tvinksnio“.

2021 m. V. Papaurėlienė tapo Ro-
kiškio J. Keliuočio viešosios biblio-

Per ilgesio ažūrą šviesų, 
Per cigaretės dūmų alsą
Baltų kelių pašvaistės tiesės, 
Dalindamos vakarę skalsą.

Buvai, likai, esi ir būsi
Baltų kelių ori keleivė...
Kas tau, bičiule mūsų krašto, 
Būties tavos erdves išsklaidė?

Kad šviestų baltuma, viliotų,
Kad būtum ilgesy ir meilėj,
Kad ir eilėraščiai alsuotų 
Baltų kelių aistros buveinėj...

Norėjai, tikėjai, žinojai

Svajonės verkė išnešioto ryto 
ūkanoj, 
Nes juk norėjai valandas tik 



GYVENIMAS10 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. gruodžio 27 d.

Gruodžio 17 d. po dvejų metų 
pertraukos Rokiškio krašto mu-
ziejuje ir vėl vyko „Skaistatur-
gis“.

 
24 amatininkai, tautodailininkai, 

dailiųjų amatų meistrai siūlė įvairių 
rankų darbo dovanėlių, dirbinių, 
suvenyrų, skanumynų. 

Skaistaturgį aplankė, dalyvius 
pasveikino bei saldainiais vaišino 
Kalėdų Senelis. 

Atėjusieji galėjo ne tik dova-
nėlių įsigyti, bet ir edukacijose 
„Šventinių meduoliukų dekoravi-
mas“, „Kalėdinio atviruko dirb-
tuvėlės“, „Šventiniai cukrinukai“, 
„Paragauk, paskanauk: kalėdinis 
vasaros skonis“ dalyvauti.

Rokiškio muziejaus inf.

Praėjusį ketvirtadienį Ro-
kiškio rajono kūno kultūros ir 
sporto centro plaukikai (trene-
ris Kęstutis Buinickas) dalyvavo 
Kalėdinėse plaukimo varžybose 
Radviliškyje iš kurių žinoma grį-
žo su medaliais.

 
Plaukikai gerino savo asmeni-

nius rezultatus, o pastaruoju metu 
puikų progresą demonstruoja jau-
nieji plaukikai Luka Bardiševičiū-
tė, Elena ir Adomas Staskoniai.

Luka laimėjo 50 m plaukimą 
nugara savo artimiausią varžovę 

Privalomojo sveikatos drau-
dimo taryba pritarė, kad nuo 
2023 m. sausio 1-osios dvigubai 
didėtų trumpalaikės ir ilgalai-
kės vaikų ir paauglių ambula-
torinės psichosocialinės reabili-
tacijos paslaugų apmokėjimas. 
Tokiu būdu tikimasi, kad page-
rės šių paslaugų prieinamumas, 
paslaugas pacientai gaus arčiau 
savo gyvenamosios vietos.

Taryboje nutarta vaikų ir paau-
glių ambulatorinės trumpalaikės 
ir ilgalaikės psichosocialinės re-
abilitacijos paslaugų bazines kai-
nas prilyginti suaugusiųjų psicho-
socialinės reabilitacijos paslaugos 
bazinei kainai. Mat šios paslau-
gos pagal turinį, teikimo būdą 
ir sąnaudas yra vienodos. Tokiu 

Minint Lietuvos vėliavos dieną, 
2023 metų sausio 1 dieną, pagal 
tradicijas yra keičiama Gedimino 
pilies bokšte plevėsuojanti trispal-
vė. Kiekvienais metais iškilmingai 
nuleista vėliava yra perduodama 
saugoti vienai mokyklai.

Šiais metais ji bus patikėta 
Rokiškio r. Pandėlio gimnazijai.
Net 39 mokyklos pretendavo į 

teisę saugoti šį valstybės simbolį. 
Komisija, sudaryta iš Krašto ap-
saugos, Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijų ir Lietuvos nacionalinio 
muziejaus atstovų, išrinko moky-
klą, kuriai iškilmingos ceremonijos 
metu bus perduota Gedimino bokšto 
vėliava.

„Šiais metais sulaukėme rekor-
dinio skaičiaus paraiškų. Tai rodo, 
kad daugėja pilietiškai aktyvių mo-
kyklų, ugdančių valstybei atsida-
vusią jaunąją kartą. Komisijai teko 
nelengva užduotis atrinkti verčiau-
sias mokyklas. Džiaugiamės, kad 
mokyklos yra tokios aktyvios ir ne 
tik lavina moksleivius, bet ir telkia 
bendruomenę įvairioms veikloms. 
Viena tokių ir yra Rokiškio r. Pan-
dėlio gimnazija, kuri ne pirmus 
metus jau teikė paraišką ir vis nuste-
bindavo savu įgyvendinamų veiklų 
ir projektų gausa“, – sakė komisijai 
pirmininkavęs krašto apsaugos vi-
ceministras Žilvinas Tomkus.

Sprendimą perduoti 2022 m. vė-
liavą Rokiškio r. Pandėlio gimnazi-
jai komisija priėmė atsižvelgdama 
į kryptingą, daugelį metų vykdomą 
pilietinę veiklą, tradicijų puoselė-
jimą, ypatingą dėmesį savo krašto 
pažinimui. Gimnazijoje aktyviai 
veikia šaulių ir ateitininkų organi-
zacijos. Komisija atsižvelgė ir į tai, 
kad Rokiškio r. Pandėlio gimnazija 
teikė paraišką ne vienerius metus ir 
jau du kartus gavo ministerijos pa-
skatinamuosius prizus.

Komisija taip pat nusprendė už 

„Skaistaturgis“

Iš Radviliškio – 
su medaliais

Gedimino pilies bokšto vėliava bus 
perduota Pandėlio gimnazijai

Gerės psichosocialinės reabilitacijos 
prieinamumas vaikams

N. Šniokienės, G Kujelio nuotr. 

Rokiškio KKSC nuotr.

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

aplenkdama net 20 sekundžių, še-
šiametė Elena finišavo pirma 25 
m plaukime nugara, o Adomas su 
puikiu laiku (36,79) laimėjo 50 m 
plaukimą nugara savo amžiaus gru-
pėje.

Taip pat sėkmingai pasirodė ir 
likusi mūsų plaukimo komandos 
dalis, prizines vietas užėmė Vil-
tė Janočkinaitė, Gabrielius Mac-
kus, Justinas Šapranauskas, Irūna 
Zelenkaitė ir Egilė Bardiševičiūtė.

Rokiškio rajono kūno kultūros 
ir sporto centro inf.

veiklą, išsiskiriančią savo netradi-
cinėmis veiklomis ir kūrybiškumu, 
specialiais prizais paskatinti Alytaus 
r. Butrimonių gimnaziją, Kauno 
Maironio universitetinę gimnaziją, 
Kretingos r. Darbėnų gimnaziją, 
Šakių „Žiburio“ gimnaziją ir Klai-
pėdos technologijų mokymo centrą.

Perduoti saugoti senąją Gedimi-
no pilies bokšto vėliavą vienai iš 
Lietuvos mokyklų – jau susiklosčiu-
si graži tradicija, tęsiama nuo 2005 
metų. Iniciatyva perduoti mokyklai 
saugoti Gedimino pilies bokšto 
Lietuvos trispalvę kilo siekiant pa-
gerbti ir paskatinti mokyklas, akty-
viai dalyvaujančias ugdant vaikų ir 
jaunimo pilietiškumą, visuomeninį 
ir pilietinį aktyvumą, skatinant ša-
lies istorijos, kultūros ir Lietuvos 
kariuomenės pažinimą. 2017 m. 
Krašto apsaugos ministerija, Švieti-
mo, mokslo ir sporto ministerija ir 
Lietuvos nacionalinis muziejus pa-
rengė bendrus nuostatus, pagal ku-
riuos visos mokyklos, atitinkančios 

nuostatų kriterijus, turi galimybę 
dalyvauti atrankoje Gedimino pilies 
bokšto Lietuvos valstybinei vėliavai 
gauti. Iki 2005 m. vėliava būdavo 
perduodama saugoti Lietuvos naci-
onaliniam muziejui.

Apie Lietuvos vėliavos dieną
Pirmą kartą Lietuvos trispalvė 

Gedimino pilies bokšte suplevė-
savo 1919 metų sausio 1 d. Tąkart 
ją iškėlė Lietuvos savanorių grupė, 
vadovaujama Vilniaus miesto ko-
mendanto Kazio Škirpos. Pakelta 
vėliava buvo palydėta šūviais, po to 
savanoriai sugiedojo Lietuvos him-
ną. Deja, pirmą kartą iškelta Lie-
tuvos trispalvė plevėsavo neilgai. 
1919 m. sausio 6 d. Vilnių užėmę 
bolševikai nuo trispalvės nuplėšė 
geltoną ir žalią spalvas, palikę tik 
raudoną. Prisimenant ir pagerbiant 
savanorių žygdarbį, Lietuvai atga-
vus nepriklausomybę, kiekvienais 
metais sausio pirmąją rengiama Vė-
liavos pakėlimo ceremonija.

būdu ambulatorinės vaikų ir pa-
auglių psichosocialinės reabilita-
cijos paslaugų bazinė kaina nuo 
kitų metų didės du kartus ir sieks 
58,75 euro.

Šiuo metu sutartis dėl vaikų ir 
paauglių psichosocialinės ambu-
latorinės reabilitacijos teikimo su 
teritorinėmis ligonių kasomis yra 
sudariusios kelios gydymo įstai-
gos: VšĮ Respublikinė Panevėžio 
ligoninė, VšĮ Alytaus poliklinika, 
VšĮ Kauno miesto poliklinika ir 
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoni-
nė. Tikimasi, kad, padidinus šių 
paslaugų bazines kainas, atsiras 
daugiau gydymo įstaigų, norinčių 
sudaryti sutartis su teritorinėmis 
ligonių kasomis ir Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
lėšomis apmokamos paslaugos 

bus teikiamos aktyviau.
Šiuo pokyčiu siekiama, kad 

kuo daugiau vaikų ir paauglių 
šias paslaugas gautų ambulatoriš-
kai, arčiau namų, neatitrūkdami 
nuo savo įprastos gyvenamosios 
aplinkos. 

Valstybinė ligonių kasa pro-
gnozuoja, kad per metus bus tei-
kiama apie 3 000 vaikų ir paau-
glių ambulatorinės trumpalaikės 
ir ilgalaikės psichosocialinės re-
abilitacijos paslaugų. Numatoma, 
kad iš PSDF šioms paslaugoms 
finansuoti papildomai prireiks 
170 tūkst. eurų. Šios lėšos jau yra 
numatytos kitų metų PSDF biu-
džete.

Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 

inf.
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Gruodžio 20 dieną Panevėžio 
apygardos teismas, išnagrinėjęs 
pareiškėjų skundus apeliacine 
tvarka, nusprendė panaikinti 
pirmos instancijos teismo nutar-
tį, kuria stacionarinis stebėjimas 
bendro stebėjimo sąlygomis A. B. 
pakeistas ambulatoriniu stebėji-
mu pirminės psichikos sveikatos 
priežiūros centre.

Sąlygos buvo švelninamos
Teismas pažymėjo, kad pri-

verčiamoji medicinos priemonė 
– stacionarinis stebėjimas griežto, 
sustiprinto ir bendro stebėjimo są-
lygomis Rokiškio psichiatrijos li-
goninėje A. B. buvo taikoma ilgiau 
kaip 6 metus.

Per tą laiką stebėjimo sąlygos 
asmeniui buvo periodiškai švelni-
namos – kito nuo griežčiausio ste-
bėjimo iki lengviausio.

Tai, teismo įsitikinimu, leidžia 
manyti, kad priverstinis gydymas 
ligoninėje turėjo įtakos ne tik as-

Vyras, neatgavęs skolos už 
parduotą automobilį, pats nu-
vyko ieškoti skolininko, tačiau, 
kai jį surado ir paaiškėjo, jog 
tas neturi pinigų, neišlaikė ner-
vai „neužvožus“ per galvą.

Pažįstamasis „Č“
Šių metų liepos 29 d., apie 

12.20 val. vyriškis A. M. buvo 
savo namuose, kai išgirdo skam-
butį į duris, priėjęs prie durų pro 
akutę pamatė, kad laiptinėje sto-
vi jam  pažįstamas pravarde „Č“, 
nors jo vardo ir pavardės nežino-
jo. 

Vyriškis A. M. susipažino su 
„Č“ prieš metus, nes pirko iš jo 
automobilį, kadangi visos sumos 
nesumokėjo, sutarė, kad už 300 
Eur atidirbs statybose, tačiau atė-
jus 2021 metų žiemai, nebegalėjo 
dirbti statybose.

Skolininkui išėjus į laiptinę pa-
žįstamas „Č“ paklausė, kodėl ne-
važiuoja pas jį dirbti, atsakė, kad 
būtų paskambinęs ir kitą dieną ti-
krai atvažiavęs. Tada pamatė, jog 
atėjęs „svečias“ dešinėje rankoje 
laiko teleskopinę lazdą, su kurią 
užsimojęs trenkė į galvą, A. M. 
pradėjo bėgti kraujas. Žmona iš-
kvietė policiją, tačiau nukentėju-
sysis civilinio ieškinio nepareiškė.

Metalinis vamzdelis
Kaltinamasis A. B. (pažįsta-

mas kaip „Č“) prisipažino kaltu 
ir parodė, kad nuketėjusysis jam 
skolingas 300 Eur, tačiau vengė 
atiduoti pinigus. Kadangi negalė-
jo su juo susisiekti, sužinojo, kad 
tą dieną skolininkas gali būti na-
muose, todėl nuvyko pas jį.

Prieš eidamas pas skolininką, 

Vyras, neturėdamas leidimo, 
įsigijo šaunamąjį ginklą su šovi-
niais ir juos laikė virtuvėje, iki 
tol, kol policijos pareigūnai rado 
ir ginklą konfiskavo.

Pirktas prieš 20 metų
Prieš trejetą mėnesių – rugsėjo 

17 d., vyriškis A. Š. namuose ger-
damas su nuomininku apsižodžia-
vo, dėl to jis pastarajam pasiūlė 
išsikraustyti ir iškvietė policiją, 
kad namuose yra nepageidaujamas 
vyras. 

Atvykus policijos pareigūnams, 
besiaiškinant iškvietimo aplinky-
bes, jie virtuvėje ant stalo pamatė 
ginklą su trimis šoviniais!

A.Š. policijos pareigūnams pa-
aiškino, kad čia yra dujinis ginklas, 
pirktas prieš 20 metų su šoviniais 
Kupiškio parduotuvėje. Tada per-
kant ginklą leidimo nereikėjo, kad 
pasikeitė įstatymai ir dabar reika-
lingas leidimas turėti ginklą, jis 
teigė to nežinęs, nes daug metų 
gyveno užsienyje. Policijos parei-
gūnams pasiteiravus vyro ar neturi 
daugiau ginklų ir šovinių, jis virtu-
vėje kampe prie dujų baliono paro-
dė neveikiantį pneumatinį ginklą 

Vaikus šulinyje pražudęs kėdainietis neišleidžiamas 
iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės 

Už skolos negrąžinimą – smūgis į galvą Vyriškis kvietė policiją, 
bet įkliuvo pats 

mens psichikos sveikatos pagerėji-
mui, bet ir socialinio pavojingumo 
sumažėjimui.

Tačiau, apygardos teismo ver-
tinimu, ambulatorinis stebėjimas 
pirminės psichikos sveikatos prie-
žiūros centre A. B. galėtų būti tai-
komas tik tuo atveju, jei jo artimas 
šeimos narys sutiktų vyrą prižiūrėti 
ir juo rūpintis ir kuriam tektų užti-
krinti kėdainiečio elgesio kontrolę, 
kad nedidėtų jo socialinis pavojin-
gumas.

Šeimos narys atsisakė
Teismas nustatė, kad teikimą 

nagrinėjant apygardos teisme, A. 
B. artimas šeimos narys atsisa-
kė įsipareigojimo priimti gyventi 
vyrą, todėl, teismo manymu, jis 
neturėtų gyvenamosios vietos ten, 
kur jam būtų taikomas ambulatori-
nis gydymas ir nebūtų jį globojan-
čio bei prižiūrinčio asmens.

Nesant tinkamų A. B. gyvenimo 
ir priežiūros pagal gyvenamąją vie-

iš automobilio bagažinės pagąs-
dinimui pasiėmė ratų sujungimo 
metalinį vamzdelį. Skolininkui 
A. M. atidarius buto duris ir jo 
paklausus: „Kur pinigai“, A. B. 
sulaukė atsakymo, kad neturi, to-
dėl iš pykčio trenkė su metaliniu 
vamzdeliu jam per pakaušį.

Apžiūrėjo vyriškį
Tą dieną 12.39 val. į įvykio 

vietą atvykę greitosios pagalbos 
darbuotojai apžiūrėjo vyriškį A. 
M., pamatė kad galvos dešinėje 
pusėje viršugalvyje prakirsta oda, 
bėga kraujas, todėl pateikė išvadą, 
kad nukentėjusiam nubrozdinimas 
galvoje padarytas vienu smūgiu 
kietu buku daiktu. Medikai nusta-
tė nežymų sveiktos sutrikdymą, 
kuris nukentėjusiam A. M. sukėlė 

tą sąlygų, teismas nusprendė, kad 
priverstinis gydymas ambulatori-
nio stebėjimo sąlygomis vyriškiui 
kol kas yra negalimas, todėl pratę-
sė kėdainiečio stacionarinio stebė-
jimo bendro stebėjimo sąlygomis 
Rokiškio psichiatrijos ligoninėje 
taikymą.

Panevėžio apygardos teismo nu-
tartis įsigalioja jos priėmimo dieną 
ir yra neskundžiama.

„Rokiškio Sirena“ primena, kad 
Kauno apygardos teismo 2016 m. 
lapkričio 9 d. nutartimi A. B., pa-
dariusiam baudžiamojo įstatymo 
uždraustas veikas nepakaltinamu-
mo būsenoje – nužudžius du savo 
vaikus, buvo taikyta priverčiamoji 
medicinos priemonė – stacionari-
nis stebėjimas griežto stebėjimo 
sąlygomis specializuotoje psichi-
kos sveikatos priežiūros įstaigoje 
– Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. 

Panevėžio apygardos teismo inf.

skausmą. 

Nesunkus nusikaltimas
Teismas parenkant kaltinama-

jam A. B. bausmę, atsižvelgė į 
tai, kad padarė nesunkų nusikal-
timą, sužalojimas padarytas vienu 
smūgiu, kuris nepaliko žymesnių 
padarinių, bet jis buvo teistas, 
bedarbis, registruotas Užimtumo 
tarnyboje, planuoja įsidarbinti. 

Kadangi kaltinamasis pripaži-
no savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi, 
todėl skirta viešųjų darbų bausmė 
4 mėnesiams, per šį laiką nemoka-
mai dirbti 30 valandų per mėnesį 
visuomenės labui. Daiktiniai įro-
dymai: metalinė lazdą ir darbinė 
pirštinė buvo konfiskuoti ir sunai-
kinti.

„Rokiškio Sirena“ inf.

bei padavė dėžutę su jam skirtais 
šoviniais. Šis ginklas buvo pirktas 
panašiu metu kaip ir dujinis pisto-
letas, tačiau po kurio laiko pneuma-
tinis sugedo, tačiau jo netaisė ir ar 
jam reikalingas leidimas – nežino.

Kaltę pripažino
Teismas, parinkdamas bausmės 

dydį, atsižvelgė į tai, kad A. Š. pa-
darė vieną nesunkų nusikaltimą, 
savo kaltę pripažino, bet buvo teis-
tas, baudos nesumokėjęs, taip pat 
baustas administracine tvarka, ne-
dirbantis, todėl skyrė 30 parų areš-
to ir pridėjo 2017 m. teismo paskir-
tą, bet nesumokėtą 1807 Eur baudą. 

Kad kaltinamąjį A. Š. ne tik 
nubausti, bet ir kontroliuoti jo el-
gesį, kad nepažeistų taisyklių, 
tačiau neizoliuoti jį nuo visuome-
nės, bausmės vykdymas atidėtas 
3 mėnesiams ir paskirta priežiū-
ra – dėvėti elektroninį stebėjimo 
prietaisą, jo nenusiimti, negadinti 
ar sunaikinti, būti namuose nuo 22 
iki 6 val. Taip pat vyras turi pradėti 
dirbti arba registruotis Užimtumo 
tarnyboje ir neišvykti už gyvena-
mosios vietos.

„Rokiškio Sirena“ inf.
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IŠĖJUSIEJI AMŽINYBĖN
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
Povilas Klišys 1970.02.13 – 2022.12.17

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajo-
no savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perka-
mi 1 vieno kambario ir 1 dviejų kamba-
rių butai; Obelių mieste – 1 vieno kam-
bario butas; Juodupės miestelyje – 1 
vieno kambario butas su visais komu-

naliniais patogumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis 
(virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuo-
se bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., ne-
bus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl 
Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo 
arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir 
energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės admi-
nistracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambi-
nę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai 
Jančienei, mob. +370 660 49 589 arba rasti internete adresu 
www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. paštu e.jancie-
ne@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus 
pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduo-
tojai Ernestai Jančienei, tel. Nr. +370 660 49 589).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. gruodžio 27 d. 
18.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas 
parduodamo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavar-
dė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui 
teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia 
ne pats savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso 
keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. 
gruodžio 28 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės adminis-
tracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 2019

Saugaus elgesio patarimai 
• pirotechnika nėra žaislai – tai 

didelio pavojaus gaminiai, to-
dėl negalima leisti su jais žais-
ti vaikams;

• leidžiant fejerverkus reikėtų 
būti ypač atsargiems;

• labai svarbu naudoti pirotech-
nikos priemones tik griežtai 
laikantis gamintojo instruk-
cijų, todėl prieš naudojant fe-
jerverkus, būtina išsiaiškinti, 
kaip tai daryti saugiai;

• fejerverkai gali sužaloti žmo-
nes ar uždegti pastatus, todėl 
juos naudoti reikėtų toliau nuo 
pastatų, medžių, automobilių 
ir tų vietų, kur susirenka žmo-
nių;

•  svarbu atokiau atsitraukti nuo 
tų žmonių, kurie leidžia fejer-
verkus;

• leidžiant fejerverkus, negali-
ma nukreipti juos į žmones;

• nesuveikusių pirotechnikos 
priemonių negalima uždegti 
pakartotinai, prie jų nereikėtų 
artintis dar kurį laiką;

• pirotechnikos priemonėmis 
pavojinga sprogdinti kitus 
daiktus, pavyzdžiui butelius ir 
pan.;

• savadarbė pirotechnika yra la-
bai pavojinga, nes nėra išban-
dyta ir negalima prognozuoti 
jos veikimo, kuria kryptimi 
ir kokiu atstumu lėks skevel-
dros;

• nebandykite pasigaminti fejer-
verkų patys. 

Sužalojimai
Visi sužalojimai, kurie pada-

romi dėl neatsargaus pirotechni-
kos priemonių naudojimo, yra la-
bai pavojingi ir sunkiai gydomi.

Asmenims, leidžiantiems fe-
jerverkus, patartina dėvėti ap-
sauginius akinius, nes pagal JAV 
atliktus tyrimus, apie 40 proc. 
sužalojimų patiriama galvos sri-
tyje – tai akys, veidas, ausys, 
dar apie 40 proc. sudaro rankų ir 
pirštų sužalojimai. Dažniausi yra 

Kaip saugiai elgtis su 
pirotechnikos priemonėmis

nudegimai.
Fejerverkais susižaloja 74 

proc. vyrų, 26 proc. moterų. Vy-
rai paprastai susižeidžia patys, 
leisdami fejerverkus, o moterys 
juos stebėdamos. 

Reikalavimai pirotechnikos 
priemonėms: 

• ant pirotechnikos priemonės 
turi būti etiketė, kurioje lietu-
vių kalba matomai, aiškiai ir 
nenutrinamai įrašytas gamin-
tojo pavadinimas ir adresas, ti-
pas, pirotechnikos priemonės, 
partijos ar serijos numeris, ka-
tegorija, pirotechninio mišinio 
bendra masė, amžius, nuo ku-
rio galima įsigyti atitinkamą 
pirotechnikos priemonę, ga-
minio naudojimo instrukcija, 
mažiausias saugus atstumas 
iki pirotechnikos priemonės 
ją naudojant (jeigu priemonė 
skirta naudoti tik lauke ar ga-
minio konstrukciniai ypatumai 
nustato tokią būtinybę;

• papildomai pirotechnikos 
priemonių naudojimas (jeigu 
reikia) gali būti pavaizduotas 
grafiškai;

• draudžiama naudoti pirotech-
nikos priemones arčiau kaip 
30 metrų nuo mokyklų, vaikų 
darželių, gydymo ir reabili-
tacijos įstaigų. Į gimnazijos 
patalpas neštis pirotechnikos 
priemones griežtai draudžia-
ma;

• draudžiama naudoti pirotech-
nikos priemones nuo 22.00 
val. iki 8.00 val. (išskyrus 
švenčių dienas, taip pat per 
masinių pramogų renginius, 
kuriuos rengti nustatyta tvarka 
yra išduotas leidimas);

• draudžiama parduoti ir nau-
doti pirotechnikos priemones 
asmenims iki 14 metų, o tam 
tikrų kategorijų fejerverkus 
draudžiama parduoti asme-
nims, neturintiems 18 metų;

• draudžiama naudoti ir parduo-
ti pirotechnikos priemones 

asmenims, apsvaigusiems nuo 
alkoholio, narkotikų, psicho-
tropinių ar kitų psichiką vei-
kiančių medžiagų;

• prekybos centruose, išskyrus 
specializuotas parduotuves, 
maksimalus leistinas pirotech-
ninio mišinio kiekis – 10 kg, 
bet ne daugiau nei 50 kg fejer-
verkų. Laikinosiose prekybos 
vietose šie skaičiai dar mažes-
ni – 6 kg ir 30 kg. 

Pagrindiniai pirotechnikos 
priemonių saugaus 
naudojimosi reikalavimai: 
Daugiašūvės baterijos stato-

mos ant kieto, lygaus paviršiaus. 
Uždegus dagtį, būtina atsitraukti 
saugiu atstumu (ne arčiau kaip 25 
m).

Raketos kotas įstatomas į ge-
rai įtvirtintą vertikalų stovą, 
esantį ant lygaus, kieto pagrindo, 
ir uždegama dagtis. Būtina atsi-
traukti saugiu 25 m atstumu.

Vulkanai / fontanai statomi ant 
lygaus, kieto, nedegaus pagrindo. 
Uždegus dagtį, būtina atsitraukti 
saugiu atstumu.

Romėniškos žvakės pritvir-
tinamos prie vertikalaus kuolo, 
įtvirtinto žemėje, ir uždegama 
dagtis. Būtina atsitraukti saugiu 
atstumu.

Suktukai paguldomi ar pasta-
tomi nurodyta kryptimi ant kieto 
pagrindo ir uždegama dagtis. Bū-
tina atsitraukti saugiu atstumu.

Jei pirotechnikos gaminys 
neiššovė:

• neikite prie jo mažiausiai pen-
kias minutes arba tiek, kiek 
nurodyta instrukcijoje;

• nebandykite jo ardyti ar už-
degti iš naujo;

• neužsidegusį ar neiššovusį ga-
minį reikia panardinti į vande-
nį, įdėti į maišelį ir išmesti į 
šiukšlių konteinerį.

Prišgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo tarnybos inf.
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ŽEMĖS SKLYPAI

kitam verslui. Kaina 38 000 Eur. 
Informacija tel. 8 687 16 351
...........................................................
Tobulą 3 kambarių butą Vilties g. 
(5 aukštas). Erdvės pojūtį suteikia 
svetainė sujungta su virtuve, 
koridoriumi. Vonios kambarys 
sujungtas su tualetu. Bute įrengtas 
kondicionierius. Sumontuota nauja 
virtuvė. Kaina 79 000 Eur.  
Tel. 8 626 26 926
...........................................................
Erdvų 1 kambario butą Vilties g. 
Didelė virtuvė, plastikiniai langai, 
balkonas. Lieka dalis baldų. Butui 
priklauso rūsys. Kaina 23 500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Tobulą butą Rokiškyje (atliktas 
kapitalinis remontas, nauja virtuvė 
už 10 000 Eur, kondicionierius, 
išdidinta vonia, tvarkinga laiptinė, 5 
aukštas). Kaina 79000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Jaukų 3 kambarių butą Taikos g. 1A. 
(4 aukštas, butas šviesus, erdvus, 
šiltas; maži mokesčiai; renovacija 
išmokėta). Kaina 48 000 Eur.  
Tel. 8 621 68 494

NUOMOJA

Tvarkingas vyras skubiai 
išsinuomotų 1 kambario butą su 
baldais ir buitine technika. Iki 120 
Eur. Tel. 8 646 47 998
...........................................................
Išnuomojame 1 kambario butą.  
Tel. 8 618 71 775
...........................................................
Išnuomosiu 1 kambario butą (36 kv. 
m) Vilties g. Tel. 8 620 17 140
...........................................................
Išnuomoju garažą prie parduotuvės 
„Norfa“. Tel. 8 679 80 918
...........................................................
Šeima išsinuomotų 2-3 kambarių 
butą. Abu dirbantys. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 659 94 400

PARDUODA

Žemės ūkio paskirties žemės sklypą 
Rokiškio raj., Obelių sen., Šileikių 
k. (8,0872 ha, kad. nr. 7325/0001:6). 
Atlikti geodeziniai matavimai. 
Be tarpininkų. Išimta pažyma 
pardavimui, galima iškarto forminti 
pas notarą. Kaina 28 000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216
...........................................................
Du sklypus Steponių soduose (viso 
24 a). Kaina 2 900 Eur.  
Tel. 8 621 04 666

PASLAUGOS

PARDUODA
Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje (1 aukšte, yra du 
sandėliukai).  
Tel. 8 673 30 382
...........................................................
Remontui paruoštą namą Obelių 
centre (4 a žemės su kadastro 
matavimais, atvestas miesto vanduo, 
elektra). Vieta patogi verslui.  
Tel. 8 603 44 828
...........................................................
2 kambarių butą renovuotame 
name Vilties g. 3/5 aukšte. Atliktas 
kapitalinis remontas: nauja 
santechnika, elektros instaliacija, 
įtempiamos lubos, tapetuotos ir 
dažytos sienos, kokybiška grindų 
danga. Maži mokesčiai. Kaina 46 
000 Eur. Tel. 8 618 58 813
...........................................................
Namą 58 kv. m Aukštaičių g. 
6., 10 a sklypas. Visos miesto 
komunikacijos. Aptvertas, yra 
ūkinis pastatas. Vidus naujai 
suremontuotas. Tinka nuomai arba 

Automobilių ir kitokių krovinių 
pervežimas Rokiškio rajone bei 
visoje Lietuvoje. Kainos sutartinės. 
Tel. 8 626 45 353
...........................................................
Smulkus ir stambūs virinimo 
darbai. Galime suvirinti, pagaminti. 
Reikalui esant atvykstame į vietą. 
Tel. 8 623 68 715
...........................................................
Pjauname, skaldome malkas savais 
įrankiais. Tel. 8 623 68 715
...........................................................
Kokybiškai ir greitai remontuojame 
daugiabučių laiptines. Taip pat 
atliekame visus kitus vidaus apdailos 
darbus. Stogų dengimas prilydoma 
danga. Tel. 8 605 03 052
...........................................................
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas, 
durpes, juodžemį. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame mažais 
ir dideliais kiekiais, padidinto 
pravažumo transportu. Automobilių, 
krovinių, žemės ūkio technikos 
transportavimas. Tel. 8 604 86 441.
...........................................................
RUF Medienos briketai ir 6 mm 
granulės iš sandėlio Rokiškyje. 
Turime ir fasuotų durpių briketų. 
Greitas pristatymas.  
Tel. 8 646 01 050
...........................................................
Avaringų medžių pjovimas. Sniego 
valymo darbai bei kiti darbai.  
Tel. 8 623 68 715
...........................................................
Apleistų žemių valymas, 
melioracijos griovių valymas, miško 
kirtimo paslauga, malkų ruošos 
darbai. Turime savo traktorių.  
Tel. 8 623 68 715
...........................................................
Tvarkome automobilius, šaliname 
defektus. Reikalui esant pereiname 
TA. Viriname, dažome.  
Tel. 8 623 68 715
...........................................................
Masažo paslaugos Rokiškio miesto 
pirtyje (Laukupio g. 3). Dovanų 
kuponai. Registracija telefonu.  
Tel. 8 670 27 743
...........................................................
Atliekame santechnikos darbus 
Rokiškio ir Kupiškio rajonuose.  
Tel. 8 693 93 166
...........................................................
Termovizinis tyrimas parodys visas 
problematiškas namo vietas, pro 
kurias patiriami šilumos nuostoliai. 
Jis ypač reikalingas planuojant 
pirkti namą, arba prieš atliekant 

NEKILNOJAMAS 
TURTAS

modernizavimo ar renovacijos 
darbus. Kadangi daug metų 
dirbame pastatų apšiltinimo srityje, 
profesionaliai patarsime jums kaip 
spręsti šilumos nuostolių problemas. 
Kaina nuo 50 Eur. iki 150Eur.  
Tel. 8 656 44 449
...........................................................
Tvarkome vidaus ir lauko apdailą, 
keičiame stogus, santechnika, 
elektros instaliacijos darbai.  
Tel. 8 656 44 449
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PARDUODA

PKU 0,8 frontalinį krautuvą MTZ 
T-40 traktoriui (iš eksporto, mažai 
naudotas, pilnas komplektas, kaina 
2 100 Eur). Ekskavatorių „Jumz“ 
dalimis (kaina 100 Eur). Naują 
frontalinio krautuvo rėmą su euro 
prikabinimu (keliamoji galia 1 600 
kg, kaina 1 450 Eur).  
Tel. 8 641 57 036 (Kupiškis)
...........................................................
Labai tvarkingą galingą „Iseki“ (21 
AG. 4 WD, 15,5 kW, TA 2 m. Dirbęs 
350 mot./val.) Komplekte yra „Fre-
za“ (1,40 cm), priekyje hidraulinis 
buldozeris, hidrauliškai sukasi į 
šonus. Kaina 6 200 Eur.  
Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)
...........................................................
Naudotus skriemulius (12, 13, 20, 22 
cm diametro). Tel. 8 682 30 962

PARDUODA

Puikiai veikiantį trimerį „Stihl FS 
38“. Kaina 80 Eur. Tel. 8 622 05 857
...........................................................
Pirktą naują galingą sniego pūtiką 
(vikšrinis, keturtaktis, naudotas 3 
kartus, mums netinka, nes kiemo 
pagrindas skalda, dėl savo galing-
umo kelia akmenis į viršų. Jokių 
defektų, nerezervuoju). Kaina 1 400 
Eur. Tel. 8 601 78 231

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 
IR JŲ DALYS

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

PARDUODA
Tvarkingą „Audi“ A4 (2003 m., 
1,9 l, dyzelis, TA ilgam. Kėbulo 
defektai). Kaina 1 500 Eur.  
Tel. 8 621 72 973
...........................................................
„Ford S-Max“ (2007 m., 2 l, 103 
kW, TA iki 2023-10, dyzelis, 
vienatūris, septinvietis, yra kablys). 
Kaina 2 850 Eur. Tel. 8 685 75 884
...........................................................
„VW Passat“ (1999 m., 1,9 l, TA, 
dyzelis, 4 varomi ratai). Kaina 1 100 
Eur. Tel. 8 621 72 973.
...........................................................
„Volkswagen Passat“ B6 (2010 m., 
universalas 1,6 l, 77 kW, dyzelis). Iš 
Vokietijos. Kaina 2 800 Eur.  
Tel. 8 623 03 533
...........................................................
Tvarkingą „VW Fox“ (2007 m., 1,2 
l, benzinas, žieminės padangos). Iš 
Vokietijos. Kaina 999 Eur.  
Tel. 8 622 11 457
...........................................................
„Opel Meriva“ (2004 m., TA iki 
2024-10, benzinas, mechaninė). 
Kaina 1 100 Eur. Tel. 8 678 75 486
...........................................................
„Volkswagen Passat“ (2007 m., 
2 l, 103 kW, dyzelis, automatas, 
universalas). Kaina 2 350 Eur.  
Tel. 8 685 75 884
...........................................................
Tvarkingą „Ford Galaxy“ (2007 
m., 2 l, 96 kW, TA 2023-07, 
naujos padangos, akumuliatorius, 
„Android“ magnetola, šildomos 
sėdynės, kablys ir t.t.). Negalutinė 
kaina 4 200 Eur. Tel. 8 675 88 304
...........................................................
Tvarkingą „Audi A4“ (2006-07, 2 l, 
103 kW, dyzelis. 103 kW; pakeistas 
pagrindinis diržas prieš 40 tūkst. 
km; auja sankaba pakeista prieš 15 
tūkst. km; pakeista tepalo ašelė; 
naujos padangos). Kaina 3199 Eur. 
Tel. 8 629 04 406.
...........................................................
„Renault Espace“ (3,0 l, 130 kW, 
dyzelis, pavarų dėžės defektas). Iš 
Vokietijos  Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 622 11 457.
...........................................................
„Seat Alhambra“ (1,9 l, 66 kW, TA 
virš metų; defektai: neveikia vėjelis, 
pridedu kitą, reikėtų pasitvarkyti 
slenksčius, yra rudelių). Kaina 350 
Eur. Tel. 8 617 54 414
...........................................................
UAZ (benzinas-dujos, yra 
dokumentai; dauguma lopinių 
padaryta, reikia pabaigti susivirinti; 
nupirkti nauji sparnai ir padangos, 
bagažinė). Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 628 56 657
...........................................................
Bagį 250CC (važiuojantis, tik 
atbulinio trosas nutrukęs). Kaina 1 
100 Eur. Tel. 8 628 56 657.

BMW 118D (105 kW, mechaninė, 
6 bėgių). Kaina 3 700 Eur. Daugiau 
informacijos tel. 8 696 38 718.
...........................................................
Geros būklės priekabą (išmatavimai 
125x250 cm, švediški dokumentai). 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 688 58 504
...........................................................
„VW Sharan“, „Alhambra“ dalimis 
(1,9 l, TDI, 85 kW, vienas 4motion) 
Tel. 8 647 90 698 (Zarasai)
...........................................................
4 ratlankius R16 su žieminėmis 
padangomis (205/55, centrinė skylė 
57,1 mm, 5 skylių 112 mm, yra 
dangteliai, nuo „Škodos“, tinka VW, 
„Audi“ ir kitoms). 60 Eur/vnt.  
Tel. 8 652 80 328
...........................................................
„VW Golf“ dalimis (2001 m., 1,9 l, 
dyzelis). Tel. 8 629 45 390
...........................................................
Nuo 2004 m. „Saab 9-3“ sedano 
nuimtą kablį (su rozete ir originaliu 
blokeliu). Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 625 35 526
...........................................................
Naudotus „Audi“ ratus.  
Tel. 8 606 49 355
...........................................................
„VW Touran“ dalimis (2005 m., 2,0 
l, dyzelis). Tel. 8 606 14 217
...........................................................
Įvairius automobilinius CD grotuvus 
(AUX, SD, CD, USB). Kainos nuo 
10 Eur. Tel. 8 602 16 269.
...........................................................
Naują automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 602 16 269
...........................................................
Automobilinį radijo imtuvą 
„Bylina-207“. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962
...........................................................
„Volkswagen Passat“ B5 naują 
variklio apatinę apsaugą.  
Tel. 8 679 50 524
...........................................................
BMW (E46 R18 ratlankius su 
naujomis vasarinėmis padangomis). 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 688 58 504
...........................................................
„Audi“ (A4, B5 dalimis, 1,9 l, 81 
kW). Tel. 8 682 58 004

PARDUODA

Naują čekų gamybos benzininį 
dvitaktį elektros generatorių (galing-
umas apie 700 W). Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 604 36 830
...........................................................
Iš Norvegijos krosneles, židinius, 
itališkus granulinius židinukus. Ka-
ina 300 Eur. Tel. 8 605 22 152
...........................................................
Naują tepalinę krosnelę-pečių (stora-
sienis metalas, kūrenama skystu 
kuru, aliejumi ir kt.). Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 695 29 133 (Dusetos)
...........................................................
Ketaus šulinio žiedą (skersmuo 62 
cm). Kaina 11 Eur. Tel. 8 610 49 507
...........................................................
Stiklą 6 mm storio (91x25 cm, 6 vnt. 
4 mm, 157x35 cm, 2 vnt.). Tvirtą 
automatikos skydo dėžę (50x50x26 
cm, kaina 12 Eur). Du trifazius 
elektros kirtiklius (100 ir 250 A). 
Lankstų varinį kabelį (4x16, ilgis 4 
m., kaina 10 Eur). Elektros trans-
formatorių (230/24 V – 0,05 KVA, 
kaina 10 Eur). 
Tarpines rėles (24 ir 230 V). Srieg-
iapjovę vamzdžiams (kaina 45 Eur). 
Trifazį el. automatą (AE tipo 63 A, 
kaina 8 Eur). Tel. 8 682 30 962
...........................................................
Atsparią drėgmei gipso plokštę 
„Knauf green“ (2 vnt., 12,5 mm, 
1200x2600). Kaina 15 Eur. 
\Tel. 8 615 55 634
...........................................................
Atskėlimo plaktuką EC 40T. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 683 05 956
...........................................................
Padengtas medines, plastikines 
duris. Tel. 8 645 71 282

STATYBINĖ 
MEDŽIAGOS, ĮRANKIAI

GYVŪNAI
PARDUODA

Pavalkus arkliui su priedais. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962

DOVANOJA
Dovanojame 2 kalytes. Pasiimti kuo 
skubiau. Tel. 8 607 08 239
...........................................................
Dovanojame juodos spalvos katinėlį 
ir katytę. Tel. 8 675 32 104

PARDUODA
Beržines arba maišytas malkas.  
Tel. 8 621 04 666
...........................................................
Sausas malkas kaladėmis. Vežu 
mažais kiekiais (3 m.). Kaina 150 
Eur. Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551
...........................................................
Kaladėmis supjautas sausas malkas. 
Vežame nemokamai po 6 m. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 679 87 329
...........................................................
Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose. 
Tel. 8 677 08 977

BALDAI

PARDUODA

Geros būklės dvigulę lovą 
(išmatavimai 180x200 cm, pridedu 
čiužinį, jei patiks – 160x200 cm). 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 600 28 956
...........................................................
Dvi spinteles (aukštis 78 cm, plotis 
43 cm, gylis 40 cm). Už 15 Eur.  
Tel. 8 632 33 635
...........................................................

PARDUODA
Kalėdines eglutes. Tel. 8 610 17 664

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS

...........................................................
„Opel Zafira“ dalimis (2004 m., 
DTI, dyzelis, pilkos spalvos). Kaina 
20 Eur. Tel. 8 619 11 054
...........................................................
Mažai naudotas geros būklės 4 
žiemines padangas (205/55 R16). 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 687 27 396

MEDIENA, MALKOS

AUGALAI
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1 160 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 Eur iki 1 290 Eur.  
Tel. 8 610 03980, 8 656 20 131
...........................................................
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 1 190 iki 
1 290 Eur. Darbas pamaininis.  
Tel. 8 656 20 131
...........................................................
UAB „Ramundas GM“ reikalinga (-s) 
vilkiko vairuotoja (-s). Darbo vieta – 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio r. 
Darbas pamaininis. Darbo užmokestis 
– neatskaičius mokesčių nuo 1 200 
iki 1 475 Eur. Tel. 8 610 03980, 8 656 
20 131
...........................................................
UAB „Ramundas GM“ reikalingas 
(-a) padėklų linijos operatorius 
(-ė). Darbo vieta – Panemunėlio 
gelž. stotis, Rokiškio r. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 970 iki 1 
160 Eur. Tel. 8 610 03980, 8 656 20 
131
...........................................................
Darbui Aukštakalniuose reikalingi 
medienos pjovimo staklių operatoriai 
(-ės) – lentelių rūšiuotojai (-jos). 
Darbas pamaininis. Darbo užmokestis 
850-1 300 Eur. neatskaičius 
mokesčių, atsižvelgiant į rezultatą. 
Tel. 8 615 70 863

IEŠKO
Moteris ieško darbo. Gali būti su 
naktine pamaina. Turiu patirties 
prekyboje. Tel. 8 622 69 561
...........................................................
Moteris ieško darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų, padėti 
buityje. Turiu patirties.  
Tel. 8 615 92 745
...........................................................
Jauna mergina ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti vaikus, tvarkyti namus. 
Darbo nebijau, turiu virėjos profesiją. 
Tel. 8 611 68 409
...........................................................
Moteris skubiai ieško darbo. Galiu 
valyti sniegą. Tel. 8 678 26 467
...........................................................
Jauna darbšti ir sąžininga moteris 
ieško darbo. Tinka prekyba, valytojos 
darbas, vaikų prižiūrėtoja arba galiu 
padėti su senyvo amžiaus žmonėms. 
Greitai mokausi, be žalingų įpročių. 
Lauko prekybos nesiūlyti.  
Tel. 8 632 92 334
...........................................................

Rokiškyje pamestas leidimas 
gyventi. Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 622 34 989
...........................................................
Pamesta moteriška piniginė su 
dokumentais. Tel. 8 610 13 831
...........................................................
Rasti automobilio „Škoda“ raktai. 
Tel. 8 683 56 700
...........................................................
Rasti 2 raktai Jaunystės gatvėje.  
Tel. 8 623 37 757

ĮVAIRŪS

RASTA, PAMESTA

BUITINĖ TECHNIKA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI

TELEFONAI

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

DARBAS

PARDUODA
Elektrinį šildytuvą (trijų padėčių, 
750 W–1250 W–2000 W). Kaina 16 
Eur. Tel. 8 609 14 404
...........................................................
Naują vaflių keptuvę. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 632 33 635
...........................................................
Konvekcinę krosnelę. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 632 33 635

SIŪLO

UAB „Ramundas GM“ reikalinga 
(-s) krautuvo vairuotoja (-s). Darbo 
vieta – Panemunėlio gelež. stotis, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis neatskaičius mokesčių 
nuo 1 050 iki 1 225 Eur.  
Tel. 8 610 03980, 8 656 20 131
...........................................................
Kupiškio rajone reikalinga melžėja ir 
ūkio darbininkas. Pageidautina šeima. 
Yra galimybė apgyvendinti.  
Tel. 8 613 84 141
...........................................................
Ieškau darbuotojo su tam tikromis 
priemonėmis nuvalyti nuo pastatų 
sniegą. Tel. 8 679 95 305
...........................................................
Reikalingi krūmų pjovėjai.  
Tel. 8 649 60 087

Rokiškio J. Keliuočio viešoji 
biblioteka siūlo darbą vyriausiajam 
buhalteriui. Reikalavimai: aukštasis 
išsilavinimas ir 3 metų finansininko 
darbo patirtis viešajame sektoriuje. 
Gebėti taikyti VSAFAS, dirbti su 
VSAKIS ir FVAS. Tel. 8 458 52 656
...........................................................
UAB „Ramundas GM“ reikalinga 
(-s) padėklų remontuotoja (-s). Darbo 
vieta – Panemunėlio gelž. stotis., 
Rokiškio r. Darbo laikas nuo 8.00 
iki 16.30 val. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 1 000 iki 

PARDUODA
Telefoną „Sony Xperia“. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 696 79 543
...........................................................
Gerai veikiantį telefoną „Samsung 
J5“. Kaina 45 Eur. Tel. 8 636 60 486
...........................................................
Tvarkingą kaip naują „Redmi Note 
10 Pro“ (garantinis metams). Kaina 
140 Eur. Tel. 8 606 27 481
...........................................................
„Samsung“ (kaina 20 Eur), „Redmi“ 
(kaina 40 Eur). Tel. 8 696 79 543
...........................................................
Idealios būklės, kaip naują telefoną 
„iPhone 7 Plus“ (128 GB, auksinė 
spalva, kaina 130 Eur). Geros būklės 
„iPhone 8“ (64 GB, sidabrinė spal-
va, magnetinis dėkliukas, kroviklis, 
domina keitimas, kaina 140 Eur). 
Labai geros būklės telefoną „iPhone 
6S“ (16 GB, sidabrinė spalva, kaina 
70 Eur). Idealios būklės „iPhone 8“ 
(64 GB, auksinė spalva, dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės, uždėtas 
apsauginis stikliukas ant ekrano, 
pirktas naujas Lietuvoje, domina 
keitimas, kaina 180 Eur).  
Tel. 8 602 16 269
...........................................................
Veikiantį telefoną „Nokia“. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 681 55 002

PARDUODA
Firminius „Clarks“ batus (labai šilti, 
mažinti, tiks 37-38 d.) Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 632 33 635
...........................................................
Įvairiaspalves, patogias megztas 
tapkutes (puiki mažytė dovanėlė). 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 615 92 745
...........................................................
Mažai dėvėtus vyriškus kailinius iš 
natūralaus avikailio (dydis 50-IV). 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 30 962
...........................................................
Patogų sportinį laikrodį su keletą 
kitu funkcijų. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 679 72 890
...........................................................
Paltuką (Dydis XL). Kaina 18 Eur. 
Tel. 8 645 89 979

PARDUODA
Iš Švedijos rogutes su vairu ir stab-
džiais. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 614 87 836
...........................................................
Medines rogutes vaikui. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 675 03 048
...........................................................
Originalias „Lego“ kaladėles, dėžę 
ir lentelę, ant kurios galima dėlioti 
kaladėles. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 684 11 790

PARDUODA
Savo ūkyje užaugintų kviečių miltus 
ir sėlenas. Tel. 8 620 31 551
...........................................................
Brandintą Kalėdinį pyragą. Pa-
sižymi ryškiu skoniu ir svaiginančiu 
aromatu. Tai puiki dovana draugams 
ar kolegoms! Drėgnas su daugybe 
rome mirkytų vaisių, uogų ir riešų. 
Šiam pyragui išskirtinio skonio 
prideda kelias savaites trunkantis 
brandinimas. Tel. 8 613 19 411
...........................................................
Obuolių sūrius. 4 Eur/vnt.  
Tel. 8 672 36 127
...........................................................
Natūralius be priedų obuolių sūrius. 
Tel. 8 651 97 818
...........................................................
Kaimiškai augintų vištų skerdi-
eną. Galima įsigyti visą arba pagal 
poreikius galiu supjaustyti. Rokiškio 
miestas ir aplink. 5 Eur/kg.  
Tel. 8 618 22 848
...........................................................
Medų. Atvežu. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 671 89 551
...........................................................
Spanguoles. Galiu atvežti. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 624 01 986

DOVANOJA
Dovanoju bėgimo treniruoklį su 
defektais. Tel. 8 610 30 230

PREKĖS VAIKAMS

PARDUODA

Ausines „Airpoids“.  
Tel. 8 615 92 745
...........................................................
Radijo imtuvą „VEF-214“ (kaina 10 
Eur). Popieriaus smulkintuvą (kaina 
10 Eur). Tel. 8 682 30 962
...........................................................
Pilnai veikiantį kompiuterį (baterija 
laiko apie 4 val.) Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 627 97 310
...........................................................
Puikiai veikiantį televizorių JVC (82 
cm įstrižainė, yra pultas, priedėlis 
nereikalingas). Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 636 60 486
...........................................................
Kompiuterį „Dell“. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 639 04 429
...........................................................

Nešiojamąjį kompiuterį i5 (10 
Wind). Monitorių LG (19-22 colių). 
Stacionarų kompiuterį (7 Wind).  
Tel. 8 605 80 900
...........................................................
Naudotą imtuvą „TP-Link TL“ 
(WR841N, yra visi komponentai, 
kaina 10 Eur). Naudotą skaitmenį 
imtuvą „TP-Link TL WR840N, yra 
visi komponentai, kaina 10 Eur). 
Tel. 8 625 35 526.
...........................................................
Televizorių „Sharp“ (su antena ir 
priedeliu). Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 31 964
...........................................................

Kineskopinį spalvotą televizorių 
„Samsung“ (įstrižainė 35 cm, kaina 
15 Eur). DVD grotuvą „Sony“ 
(kaina 10 Eur). Juostinį fotoaparatą 
„Zorkii -4“ (kaina 40 Eur). 
Kilnojamą foto didintuvą UPA-5M 
ir du bakelius foto juostų ryškinimui 
(kaina 35 Eur). Palydovinę anteną 
1,65 m diametro (kaina 20 Eur).  
Tel. 8 682 30 962
...........................................................
Televizorių LG (32 colių).  
Tel. 8 605 80 900

DOVANOJA
Dovanoju televizorių „Philips“ 
(įstrižainė 79). Tel. 8 616 43 384

PARDUODA
Laikrodį „Timberland“ (nešiotas 
pusmetį, labai tikslus). Kaina 65 Eur 
(galima derėtis). Tel. 8 679 72 890
...........................................................
Sovietinius teatrinius žiūronus su 
originaliais dėklais.  
Tel. 8 610 75 639
...........................................................
Medinę duoninę. Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 610 49 507
...........................................................
Naujus įvairius klausos aparatus. 
Pagaminti Čekijoje, Vokietijoje. 
Siunčiu nuo 60 Eur.  
Tel. 8 646 04 605
...........................................................
Verpimo ratelį su siūlų vyniotuvu 
(kaina 35 Eur). Bebokštės vandens 
siurblinės valdymo skydą (380 V 
iki 16 A, kaina 20 Eur). Naudotus 
magnetinius paleidėjus PME-211 
380/230 V, 25 A, PME-121.  
Tel. 8 682 30 962
...........................................................
Naujas kalėdines dekoracijas (3 
vnt. rinkinys, stikliniai žaisliukai 
ant eglutės, gamintojas Olandija). 
Pradinė kaina salone 25 Eur. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 20 068
...........................................................
Rūkyklą su krosnele. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 638 92 946

Sekciją. Derinama kaina 350 Eur. 
Tel. 8 678 27 164
...........................................................
Viengulę lovą (83x196 cm, yra dėžė 
patalynei). Pasiimti patiems. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 629 15 101
...........................................................
Išskirtinio dizaino dvigulę lovą su 
čiužiniu (160x200 cm; yra patalynės 
dėžė; apšvietimas ant spintelių 
ir apačioje aplink lovą; bendras 
plotis 305 cm; lova išardyta; italų 
gamybos, prie jos galime pasiūlyti 
ir 4 durų spintą, buvo komplekte). 
Kaina 690 Eur. Tel. 8 687 91 742
...........................................................
Geros būklės šviestuvą (kaina 15 
Eur). Geros būklės šviestuvą (kaina 
27 Eur). Tel. 8 615 55 634
...........................................................
Sekcijos dalis (atskirai 41-61 Eur, 
viena dalis). 2 aukštų lovą (yra dėžė 
patalynei; gali būti išmontuotos 
kaip atskiros). Virtuvės spinteles 
(pastatoma ir dvi pakabinamos, 
kaina 68 Eur). Tvarkingus fotelius 
ant ratukų (po 21 Eur). Sofą-lovą 
(150 cm pločio išskleidus, yra 
patalynės dėžė, kaina 169 Eur).  
Tel. 8 685 42 153
...........................................................
Masažinį fotelį. Masažuoja galvą, 
nugarą, sėdmenis ir kojas. 
 Tel. 8 604 02 097 (Biržai)

SPORTO REIKMENYS Ieškau buhalterės darbo.  
Tel. 8 626 81 551
...........................................................
Jaunas vaikinas ieško darbo. Turiu B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 622 41 198



– Nekenčiu Naujųjų metų! 
Visi draugai prisigeria iki žemės 
graibymo, o aš savo apatinius 
paskui ant eglutės randu.

***
Mergina klausia vaikino:
– Kuo būsi Naujųjų metų 

vakarėlyje?
Vaikinas atsako:
– Šreku.
Mergina vėl klausia:
– O kaukę jau turi?
Vaikinas:
– Kol kas ne... O tu kuo būsi?
Mergina:
– Gražuole!
Vaikinas:
– O kaukę jau turi?
***
– Kaip sutikai Naujuosius 

Metus?
– Kaip dovanėlė!
– Kaip suprast?
– Visą naktį po eglute 

prasivoliojau.
***
Vaikų darželyje auklėtoja:
– Na, vaikučiai, pašaukime 

tą, be kurio neapsieina nei vieni 
Naujieji Metai. Na, trys - keturi...

– Policijaaaa.

Vištieną supjaustyti juostelėmis (galima naudoti kiau-
lienos sprandinę arba menkės fi lė). Apšlakstyti sojos 
padažu ir palikti 10 min., kad mėsa pasimarinuotų. 
Atskirti kiaušinio trynį nuo baltymo. (Kiaušinio trynį 
galima sunaudoti su ryžiais, jį įmaišant į karštus ryžius). 
Kiaušinio baltymą išplakti iki standžių putų, atsargiai 
įmaišyti į pamarinuotą mėsą. Keptuvėje įkaitinti aliejų, 
mėsos juosteles apvolioti kukurūzų krakmole ir kepti iki 
kol gražiai apskrus. Iškeptą mėsą susidėti atskirai į indą. 
Svogūną supjaustyti pusžiedžiais, papriką juostelėmis 
ir pakepti toje pačioje keptuvėje, kur kepė mėsa. 
Daržovių svarbu neperkepti, kad būtų traškios. Sudėti 
atgal mėsą į keptuvę ir apipilti padažu, kurį ruošiame 
vienodomis proporcijomis iš vandens, sojos padažo, 
cukraus ir baltojo vyno acto. Viską lengvai viską iš-
maišyti, kad padažu pasidengtų visa mėsa ir daržovės. 
Dar 2 min. pakepti. Patiekti su ryžiais. 
Skanaus!

INGREDIENTAI:
• 500 g vištienos (arba 

kiaulienos sprandinės, 
arba žuvies fi lė)

• 1 vnt. svogūno
• 1 vnt. paprikos
• 1 vnt. kiaušinio
• 2 šaukštų kukurūzų 

krakmolo
• Sojos padažo
Padažui:
• 4 šaukštai vandens
• 4 šaukštai sojos 

padažo
• 4 šaukštai rudojo 

cukraus
• 4 šaukštai baltojo vyno 

acto
Garnyrui:
• Ryžiai

ANEKDOTAI
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MANO RECEPTAS TAVO
Traški vištiena saldžiarūgščiame padaže

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)

• Justino Vienožinskio (1886–1960) tapybos darbų par-
oda „Sugrįžęs gimtinėn“ iš Lietuvos nacionalinio dailės 
muziejaus rinkinių

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

• Marinos Kubilienės tapybos darbų paroda „Slėpynės žolynuose“ 
• Panevėžio miesto dailės galerijos paroda „Aukštaitijos dailė 2022. Atvi-

ras“ 
• Panevėžio miesto, rajono tautodailininkų ir svečių iš regiono tapybos 

darbų paroda „Panevėžys laiko tėkmėje: iš tautosakos skrynios“ 
• Vaikų ir jaunimo meninės kūrybos konkurso „Kalėdų atvirukas“ dalyvių 

darbų paroda Rokiškio krašto muziejaus ofi cinos languose
• Prakartėlių parodos lankymas. Antradienį–sekmadienį 10–18 val. Gruo-

džio 24 d. 10–23 val., 25, 26 d. 10–18 val. 
• 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

Daugiau informacijos www.muziejusrokiskyje.lt

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

• Dailininko Arvydo Každailio paroda – grafi kos lakštų ciklas „Senoji 
Prūsa“, Parodų galerijoje „Autografas“.
• Keramikės Eglės Skardžiūtės kalėdinių žaisliukų paroda „Stebuklo 
laukimas“, Parodų galerijoje „Autografas“.
• Literatūros paroda „Poetas, etnografas, muziejininkas Stasys Dau-
nys“ (100-osioms gimimo metinėms), Informacijos ir kraštotyros sky-
riuje.
• Literatūros paroda „2022-ieji – Lietuvos krepšinio šimtmečio metai“, 
Informacijos ir kraštotyros skyriuje. 
• Floristės Ernestos Pivoriūnienės  Kūrybos darbų paroda „Su cinkeliu“, 
Meno ir muzikos erdvėje.
• Spaudinių paroda  „Kai žemę gaubia Kalėdų paslaptis“, Lankytojų 
skyriuje.
• Rakališkietės Zitos Bakanaitės darbai  „Išsiliejusios mintys“, Lankytojų 
skyriuje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje
• „Knygų paroda „Gražiausios Kalėdinės istorijos“, Viešosios bibliotekos 

Vaikų ir jaunimo skyriuje.
• Vilmos Pilaitienės darbų paroda „Prakalbinti tašką“, Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

Rokiškio kultūros centras
(Respublikos g. 96 Rokiškis)

28 d. 17.30 ir 19.30 val. Senųjų metų palydos MULEN RUŽO LEGENDA
31 d. 23.30 val. Naujųjų metų sutikimo šventė
Sausio 10  d. 18 val. Filmas „ReEmigrantai“

Juodupės bendruomenė
Gruodžio 30 d. 18 val.  Senų metų palydų koncertas-vakaronė „Padai-
nuokime kartu“

Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose
(Vytauto g. 18, Obeliai)
Mariaus Kulbio tapybos darbų paroda „Mano dovana Lietuvos partiza-
nams“

Vos pradėjus pokalbį apie pasidali-
nimą savo mėgstamu receptu Gie-
drė Kublickienė, Rokiškio rajono 
savivaldybės Komunikacijos ir kul-
tūros skyriaus vedėjos pavaduotoja 
šypteli, kad nėra maisto ruošimo en-
tuziastė ir dažnai virtuvėje sukasi tik 
todėl, kad reikia. 
„Su šeima labiausiai mėgstame Azi-
jos virtuvę, dieviname tailandietišką 
aštrią sriubą su krevetėmis ir patie-
kalus, ruošiamus su saldžiarūgščiu 
padažu. Šis mano valgis labiausiai 
patinka mano vyrui Giedriui ir sūnui 
Dominykui“, – sakė G. Kublickienė. 

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

Giedrė su vyru Giedriumi mėgsta Azijos virtuvę. (G. Kublickienės asmeninio archyvo nuotr.)


