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Kaina 1,00 Eur

Sužalota stirna beveik parą šliaužiojo šalikelėje – 
tarnybos neskubėjo 8 p.

Patvirtinta tvarka, kuria į Rokiškį 
siekiama pritraukti jaunus medikus 6 p.

Juodojo tigro metai: kasmet naujas kreditas, jungtuvės ir būsimas 100-metis

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 sausio 3 d. 

ROKIŠKIO SIRENOS 
numeriu 

prenumeratoriai 
gaus dovaną – 

2023 m. kalendorių.

2-4 p.

„Audrupio paukštyno“ savininkams – 
padėkos ir linkėjimai klestėti 5 p.

Šilto vandens kaina didės, 
ar didės gyventojų užimtumas – neaišku 5 p.
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Buvo kuo džiaugtis
Akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ direktorius
Dalius TRUMPA

1. Geri.
2. Kažkokių išskirtinių iššūkių per šiuos metus lyg ir 

nebuvo. Palyginus su prieš tai buvusiais pandeminiais 
metais, 2022-ieji buvo pakankamai ramūs metai. Ga-
lėjome pasidžiaugti atsigavusiomis rinkomis, galimybe 
laisvai judėti, keliauti, eiti į koncertus ar teatrus, tiesiog 
susitikti su draugais, švęsti, gyventi įprastą gyvenimą.

3. Kadangi šie metai buvo geri, o pasaulis visą laiką 
keičiasi, tai 2023-ieji tokie geri, deja, nebus. Reikia ti-
kėtis, kad jie nebus labai blogi.

4. Geri.

Papildoma kėdutė prie stalo

Rokiškio rajono policijos 
komisariato viršininkas 
Rimantas ČEPULIS

1. 2022 metai buvo, kaip ir visiems, psichologiškai 
sunkūs ir neramūs. Karas Ukrainoje turėjo ir psicholo-
gines, ir materialines pasekmes. Policijos bendruomenei 
iškeltos naujos užduotys: turėjome padėti Valstybės sie-
nos apsaugos tarnybai dirbant pasienyje, dėl neteisėtos 

migracijos; padėti ukrainiečiams, kurie bėgdami nuo karo atvyko gyventi į šalį ir į mūsų rajoną. 
Sudėtingas laikas ir tvyranti įtampa įplieskė daugiau kivirčų šeimose, tarp kaimynų ir pan.

Taip pat turėjome vykdyti ir kasdienes užduotis. Su kiekvienais metais daugėja nusikalstamų 
veikų elektroninėje erdvėje, sukčiavimų. Šiuo metu baiginėjamas ikiteisminis tyrimas, kuriame nu-
statyta virš 70 nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje, nusikalstamos veikos buvo vykdomos ne tik 
Rokiškio rajone. Tai didžiulės apimties tyrimas, kur nukentėjusieji yra skirtingų rajonų gyventojai.

2. Aktyviai dirbta siekiant, kad būtų saugesnės kelionės. Gal skaičiumi ne tiek daug buvo nu-
statyta pažeidimų dėl Kelių eismo taisyklių nesilaikymo, bet ypatingas dėmesys skirtas dėl grubių 
pažeidimų, deja, jų nemažėja. Liūdniausia, kad nemažėja sulaikytų neblaivių vairuotojų.

Stengiamės ne tik „bėgti paskui nusikaltimus“, bet daug darbo ir laiko skirti latentiniams nusi-
kaltimams, kurie buvo atskleisti nuoseklaus darbo ir aktyvių veiksmų dėka. Aktyviai buvo dirbama 
dėl neteisėto laikymo ir platinimo narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Išaiškintos 2 rezonansinės 
veikos, kai asmenys ne tik platino narkotines medžiagas bet jas ir augino, bei buvo įrengę tam skir-
tas patalpas. Šiais metais buvo surastas ir paimtas rekordinis Rokiškio rajone laikomas narkotinių 
medžiagų kiekis su tikslu platinti. Šio tyrimo metu viso surasta paimta virš kilogramo kanapių, virš 
40 g kokaino, daugiau nei 20 g haliucinogeninių grybų.

Aktyviai dirbama su nelegalia prekyba akcizinėmis prekėmis. Paimta virš 9 tūkst. neteisėtai laiko-
mų ir gabenamų tabako gaminių, nepažymėtų Lietuvos Respublikos banderolėmis.

3. Labai tikiuosi, kad 2023-ieji bus Taikos metai ir baigsis karas Ukrainoje.  Linkiu, kad metai vi-
siems būtų saugesni ir ramesni, na, o Rokiškio rajono policijos komisariatui linkiu augti, atsinaujinti 
ir toliau sėkmingai tarnauti Rokiškio kraštui.

Ir dar vienas pasvajojimas, kad  pavyks tęsti policijos komisariato ir teritorijos sutvarkymo dar-
bus.

4. Džiaugsmingi. Šeimyniškai, balandyje, gimė anūkėlė Adrija ir šv. Kūčių vakarui reikėjo pridėt 
dar vieną kėdutę prie stalo. 

Neaplenkė 
resursų 
brangimas
UAB „Ilzenbergo 
ūkis“, VŠĮ „Ilzenbergo 
dvaras ir ūkis“ direktorė 
Diana JOKIMČIENĖ 

1. 2022-ieji metai 
tiek turizmo sferoje, tiek 
maisto produktų gamy-
boje–prekyboje buvo 
pilni iššūkių. Dar metų 

pradžioje buvome nusimatę daugumą jų ir kryptingai dirbome, 
kad tie iššūkiai netaptų nemaloniais siurprizais. Apibendrinant, 
2022-ieji buvo augimo metai. 

2. Pandemijai išsikvepiant žinojome, kad turizmas vėl grįš į 
prieš kelis metus buvusį lygmenį. Naivu buvo tikėtis, kad atsi-
darius valstybių sienoms ir oro uostams sulauksime tokio paties 
lankytojų srauto kaip prieš pandeminiu laikotarpiu, todėl jau 
2021-aisiais metais buvo pradėti įgyvendinti du labai svarbūs 
ilgalaikiai projektai, kurie padės auginti Ilzenbergo dvaro lan-
kytojų gretas. Vienas iš jų eKatamarano Ilgio ežere atsiradimas. 
Didžiulė, iki 40 asmenų talpinanti, elektros varikliais aprūpinta, 
vandens transporto priemonė sulaukė milžiniško susidomėji-
mo. Ekskursija eKatamaranu tapo tokia populiari, kad ne visi 
norintys sutilpdavo. Kita, tikrąja to žodžio prasme, svaiginanti 
naujiena – Ilzenbergo dvaro vynų atsiradimas. Su šia naujiena 
atsirado Ilzenbergo dvaro vynų degustacijos, kurios atliekamos 
įspūdingame Ilzenbergo dvaro vyno rūsyje. Žinoma, kaip ir kie-
kvieno gamintojo, taip ir Ilzenbergo dvaro ūkio, neaplenkė ir 
energetikos resursų brangimas. Tai smarkiai įtakojo maisto pro-
duktų brangimą. Teko atsisakyti vieno, kito produkto gamybos 
ir jo pateikimo rinkai. Norime pasidžiaugti, kad baigiantis me-
tams, „Lietuvos pramonininkų konfederacijos“ organizuojama-
me „Lietuvos metų gaminys“ konkurse Ilzenbergo dvaro airanas 
(pieno gaminys) buvo įvertintas aukso medaliu. 

3. Labai norėtume, kad 2023-ieji būtų mūsų vartotojams, 
klientams, svečiams: ramūs, stabilūs, saulėti ir gėlėti. Tada ir 
mums bus taip kaip mes norime ir suplanavę.

4. Man asmeniškai 2022-ieji buvo fantastiški! Kai yra tiek 
veiklos ir galimybių – tai yra nuostabu!

Leidžiamas antradieniais ir penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3 000 egz.
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė“
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Juodojo tigro metai: kasmet naujas kreditas,      jungtuvės ir būsimas 100-metis
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?
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„Mes nekuriam problemų“
Rokiškio profesinio mokymo centro direktorė 
Diana GIEDRIKIENĖ

1. Kiekvieni metai suteikia naują kreditą – gauname 
dienų, valandų, minučių, sekundžių kraitį, kurį įpras-
miname savo darbais ir idėjomis.  Viena veikla keičia 
kitą veiklą ir taip sukamės kaip bičių avily... Mokomės, 
kepam, remontuojam, siuvam, statom, skaičiuojam, 
kuriam,  džiaugiamės, sportuojam, savanoriaujam, ke-
liaujam, aukojam, šokam ir dainuojam, ir begalės kitų 
veiklų.  Ir tik kai pradedi skaičiuoti nuveiktus darbus, 
supranti, kad metai buvo darbingi ir rezultatais galima 
pasidžiaugti. Profesinis mokymas tampa vis patraukles-
nis. Šiais metais priėmimo planas įgyvendintas virš 100 
proc. Įdiegta nauja  slaugytojo padėjėjo mokymo pro-

grama. 
2. Centro profesijos mokytojų paruošti mokiniai dalyvavo respublikiniuose profesinio meistriš-

kumo konkursuose: ekonomikos ir verslo žinių profesinio meistriškumo konkurse „Verslo žinios 
karjeros sėkmei 8“ (užimta  komandinė II vieta ir mokinių tarpe viena mokinė užėmė I vietą), so-
cialinio darbuotojo padėjėjo profesinio meistriškumo konkurse „Mano misija padėti“ ( kūrybinės 
užduoties rungtyje „Socialinio darbo ateitis“ du mokiniai užėmė pirmas vietas), atvirame Lietuvos 
grožio specialistų čempionate „Kaunas Beauty 2022“ ( vizažistų rungtyje užimta III vieta), etnokul-
tūros konkurse „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“ respublikinė-
se varžytuvėse ( iš 12 dalyvavusių komandų užimta I vieta).

Sėkmingai įgyvendinti Erasmus+ projektai. Mokiniai atliko ilgalaikes ir trumpalaikes praktikas 
Italijoje, Austrijoje, Portugalijoje. Mokytojai vyko į stažuotes Prancūzijoje, Portugalijoje, Lenkijo-
je. Įgyvendinamas Nordplus projektas „Mano tvarus verslas“.

Parengta ir įgyvendinama NVŠ „Sumanaus moksleivio akademija“ programa. Centro bendruo-
menė aktyviai prisidėjo ir dalyvavo prie Rokiškio inžinierinės klasės veiklų. Centro bendruomenės 
darbais papuoštos miesto erdvės. 

3. Iššūkių pilna kiekviena diena. Ne veltui dažnai naudojame šūkį „Mes nekuriam problemų, mes 
jas sprendžiam“. 

4. 2023 metais tikimės daug ir įdomių veiklų ir jas lydinčių aukštų rezultatų. Visiems ir sau lin-
kime taikos, ramybės ir sveikatos. 

Juodojo tigro metai: kasmet naujas kreditas,      jungtuvės ir būsimas 100-metis

Perspektyvos nusimato geros 
VšĮ Rokiškio rajono ligoninės direktorius 
Raimundas Martinėlis

1. Po Covid-19 2022 metais viskas lyg stojo į savo 
vėžes, tačiau dėl karo Ukrainoje Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos, Rokiškio rajono savivaldybės, civilinės saugos 
ir ekstremalių situacijų centro prašymu turėjome papildy-
ti rezervistų – visų darbuotojų, duomenų, sąrašus. Šiuo 
metu darbas vyksta pilna apimtimi, teikiame paslaugas ir 
stacionare, ir konsultacijų poliklinikoje. 

2. Mūsų pagrindiniai iššūkiai, kaip ir kasmet, buvo tie patys, tad 2022-ųjų nebūtų galima išskirti 
kaip kažkuo labai ypatingų. Žinoma, viena iš problemų – gydytojų trūkumas, nors dabar visi etatai 
pas mus užimti, tačiau, žiūrint į perspektyvą, reikės įvairių specialybių gydytojų. Todėl jau dabar 
stengiamės užpildyti tą spragą, ruošdami rezidentus, ir bandydami spręsti slaugytojų stygiaus klau-
simą. Reikia specialistų atnaujinimo, tačiau tai yra sisteminė visos Lietuvos rajoninių ligoninių pro-
blema. Šioje vietoje mes nesame kažkuo išskirtiniai. 

Iš geresnių dalykų šiemet galima paminėti, kad pasistatėme saulės elektrinę, ją paleidome ir esame 
gaminantys elektros energiją vartotojai, tai sumažino įstaigos sąskaitas už elektrą. Taip pat įsigijome 
elektros generatorių, turime autonominį tiekimą, jeigu elektra dingtų. 

Šiemet įrengėme atskirą dienos stacionaro paslaugas teikiantį skyrių, kur pacientams suleidžiami 
vaistai, statomos lašelinės. Ligonių pervežimui įsigijome greitosios medicinos pagalbos automobilį, 
o seną GMP automobilį, perdavėme savivaldybei, kuri jį padovanojo Ukrainai. Be to, pas mus įsidar-
bino gydytoja, atliekanti echoskopijas ir teikianti ginekologines konsultacijas, iš Ukrainos. Tapome 
Lietuvos medicinos universiteto rezidentų ruošimo baze. Tad metai tikrai buvo neblogi.

3. 2023 metais pradėsime teikti geriatrijos paslaugas, dabar renovuojamos patalpos, per projektą 
bus įsigyta įranga. Kitąmet laukia ir Sveikatos apsaugos ministerijos vykdoma reforma šalies mas-
tu, bus sudėliotas paslaugų prieinamumas pacientams. Šioje vietoje pas mus daugėja paslaugų, nes 
atsiranda reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugų plėtra. Nusimato, kad pagal projektą lovų 
skaičių didinsime tris kartus, ateina investicijos į įrangą, specialistų ruošimą, patalpų plėtimą. Ka-
dangi plečiama reanimacija, pas mus išlieka ir didinamos stacionarios aktyvaus gydymo chirurgijos 
paslaugos, todėl Panevėžio zonoje tampame vienintele klasterine rajonine ligonine. Tikimės, jog dėl 
to pas mus padaugės pacientų iš aplinkinių rajonų. 

4. Asmeniškai man 2022-ieji buvo pasikeitimų metai, nes iš VšĮ Kupiškio pirminio asmens svei-
katos priežiūros centro gegužę grįžau į dirbti į Rokiškį. 

Nerimas 
pradžioje
Rokiškio kultūros centro 
direktorė 
Vaiva Baltrūnaitė 
KIRSTUKIENĖ

1. Labai intensyvūs, kūrybingi.
2. Daug nerimo atnešė 2022 metų 

pradžia, bet šiandien tikrai džiaugia-
mės sugrįžtančiu žiūrovu

3. Stabilumo.
4. Kupini įspūdžių, kelionių ir 

naujų patirčių.

Krizės sudaro
sąlygas atsibusti 
Rokiškio socialinės paramos 
centro direktorė 
Jolanta Paukštienė 

1. 2022 metai buvo ramesni už 
2021 metus, tačiau buvo ir iššūkių, 
išbandymų. Pandeminė situacija iš 
dalies paveikė ir visuomeninį gy-

venimą. Tačiau galbūt nuskambės ir banaliai, krizės visada sudaro są-
lygas atsibusti ir galvoti, kaip pakeisti savo kryptis. Įstaigai metai buvo 
darbingi, produktyvūs, džiugina pasiekti puikūs darbo rezultatai. Žmo-
nės yra skirtingi, todėl skirtingai reaguoja į pandemiją, karą. Žmonės, 
kuriems Centro darbuotojai teikia socialines paslaugas, daug bendrauja 
šiais klausimais, motyvuoja, drąsina juos. Metų pabaiga permaininga, 
tačiau svarbu laikytis savo nusistatymų, vertybių, pasirinkto kelio.

2. Krizių būna visokių, bet jos ateina ir išeina. Teko planuoti, priimti 
iššūkius, turėti atsarginį planą. Šiais metais padidėjęs paslaugų gavėjų 
skaičius sergančių demensija, onkologinėmis bei psichinėmis ligomis. 
Teko labiau susitelkti kolektyvui. Nemenkas iššūkis dėl specialistų trū-
kumo, dažni pokyčiai įstatymų leidyboje, nemažėjančios darbuotojams 
darbo apimtys.

Džiaugiuosi, jog socialinio dialogo būdu įstaigoje priimami tvariausi 
sprendimai – tai reiškia, jeigu nori pokyčių, reikia kalbėtis, diskutuoti, 
pasitarti su socialiniais partneriais ir kartu sėsti apsitarti su kolektyvu, ir 
padaryti taip, kad būtų patogu visiems. Įstaigoje puoselėjamos gražios 
tradicijos, vyko daugybė renginių, puoselėjami gražūs draugiški ben-
dradarbiavimo santykiai su rėmėjais, nevyriausybinėmis organizacijo-
mis. Džiugina tai, jog darniai su kolektyvu pavyko pasiekti užsibrėžtus 
tikslus, gražėja Centro administracinio pastato patalpos, darbuotojams 
gerinamos darbo sąlygos, savivaldybės administracijos dėka Centrui 
buvo skirtos lėšos, pavyko suremontuoti kabinetus, įrengti automobilių 
stovėjimo aikštelę. Paslaugos Centre teikiamos vis kokybiškesnės, ir 
vis dažniau  sulaukiame dėkingumo žodžių iš paslaugų gavėjų, bei jų 
artimųjų. 

3. 2023 metais tikimės sklandžiai įgyvendinti išsikeltus tikslus bei 
pasiekti rodiklius. Noriu, kad kuo mažiau erzelio būtų, kad ramesni 
metai būtų. Į ateinančius metus žiūrime su lūkesčiu: svarbu, kad darbai 
tęstųsi toliau ir nepaisant visų sunkumų, būtų stengiamasi išpildyti savo 
ir paslaugų gavėjų lūkesčius. Linkėčiau visiems daugiau optimizmo, 
pasitikėjimo, abipusės pagarbos.

4. 2022 metai buvo įdomūs, permainingi. Visko buvo ir džiaugsmin-
gų akimirkų ir vertų apmąstymo. Nemažai laiko skyriau asmeniniam 
tobulėjimui, savišvietai.

Nukelta į 4 psl.
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Įsmeigi akis į tašką 
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos direktorė 
Alicija Matiukienė

1. Bibliotekininkų bendruomenė šiuos metus pavadino Juo-
zo Keliuočio metais. Toks buvo mūsų veiklos akcentas. Dar 
2007-aisiais bibliotekai buvo suteiktas šio įžymaus rokiškėno 
vardas, todėl šiemet, minėdami Juozo Keliuočio 120-ąją gimi-
mo sukaktį, organizavome konferenciją, teikėme 16-ąją J. Ke-
liuočio literatūrinę premiją, vyko tradicinės keliuotiškos Juozi-
nės. 2022 metais gavome ypatingą dovaną – Juozo Keliuočio 
asmeninę vinilo plokštelių kolekciją bei asmeninius daiktus. Šį 

paveldą mums patikėjo Keliuočių šeimos atstovai. Labai esame jiems dėkingi. 
2. Iššūkis –  susigrąžinti renginių lankytoją po pandeminio laikotarpio. Tam skyrėme didelį dėmesį, lanky-

tojams siūlydami įvairaus turinio renginius. Šiltai rokiškėnai sutiko geriausio lietuviško romano autorę, Liudo 
Dovydėno premijos laureatę rašytoją Ievą Dumbrytę ir premijos mecenatą Rokiškio krašto Garbės pilietį Joną 
Dovydėną. Baigdami „Interreg“ projekto veiklas, organizavome smagų tarptautinį šeimų festivalį mūsų mieste, 
įveiklinome žaisloteką, sensorinę erdvę, kūrybiškumo nestokojančias edukacijas, pradėjo veikti informacinė, 
interaktyvi edukacinė platforma lietuvių, latvių, anglų kalbomis. Ją kūrėme drauge su Latvijos bibliotekinin-
kais. Džiaugiamės krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ leidybos tęstinumu. Rokiškėnams pasiūlėme ori-
ginalių parodų, susitikimų su naujų knygų autoriais, kvietėme į dokumentinių filmų festivalio „Nepatogus 
kinas“ seansus. Džiugu, kad galime pasiūlyti nemažai interaktyvių paslaugų, o nuo šių metų spalio – aktualią  
naujieną skaitytojams – nemokamą tarpbibliotekinio abonemento paslaugą. Biblioteka turi galimybę suteikti 
kokybiškas paslaugas negalią turintiems lankytojams. Jiems skirta speciali įranga ir programos, kurių dėka 
specialių poreikių lankytojas skaito ar klauso tekstus, kuria sau palankią skaitmeninę aplinką. 

3. 2023 metais Rokiškio biblioteka minės įkūrimo 100-tį. Šiai ypač reikšmingai sukakčiai skirsime ir savo 
veiklas. Tikimės naujų projektų, planuojame išleisti knygos „Rokiškėnai – knygų autoriai“ antrąją dalį. Naujais 
metais lankytojų patogumui prie Vaikų ir jaunimo skyriaus bei centrinio pastato pradės veikti du knygomatai. 

4. Asmeniškai man 2022 metai buvo kitokie dėl įvairiausių patirčių bendravimo, komunikavimo kontekste. 
Kaip didžiulę dovaną priimu įdomią ir pažintinę šiais metais įvykusių kelionių patirtį. Aplankytos Romos, 
Helsinkio, Paryžiaus, Reikjaviko bibliotekos. Stebint įvykius, socialinę mediją, daug ką atleidi. Užpildai eilinį 
kartą biurokratinę lentelę, įsmeigi akis į vieną tašką, galvodama, apie ką tik tavo pareigingai atlikto darbo pras-
mę Ukrainos įvykių akivaizdoje. Emociškai pasidaro sunku. Tada susirandi „Blue/Yellow“...

Dvi sujungė į vieną
Akcinės bendrovės „Rokiškio 
butų ūkis“ direktorius 
Virgilijus DAMBRAUSKAS 

1. Šie metai bendrovėje buvo gana įtempti. Kadangi buvo intensyviai 
dirbama bendrovės reorganizavimo – prijungiant ją prie akcinės bendrovės 
„Rokiškio komunalininkas“, klausimais. Jau kelios dienos kaip šis sprendi-
mas yra įvykdytas ir didžiąsias metų šventes sutiksime kaip viena sustiprė-
jusi ir didelė bendrovė.

2. Nors tikslūs skaičiai paaiškės tik pasibaigus metams, bet 2022 metus 
bendrovė baigs pelningai. Pelningos buvo šildymo sistemų priežiūros, eks-
ploatacijos ir administravimo veiklos. 

Galime pasidžiaugti, kad šiemet turėjome rekordinį renovuojamų daugi-
abučių skaičių, kai vienu metu darbai vykdomi net dvylikoje namų. Džiau-
giamės, jog gyventojai vis aktyviau įsitraukia į savo turto priežiūrą ir sie-

kia jį atnaujinti. Nors renovacijos darbai kartais sukelia laikinų nepatogumų, bet jiems pasibaigus gyventojai 
džiaugiasi išgražėjusia namo išvaizda, aplinka, o labiausiai – sumažėjusiomis sąskaitomis už šildymą. 

3. 2023 metai manau tikrai nebus lengvesni. Kadangi Rokiškyje dauguma daugiabučių senesni nei 50 metų 
ir vis daugiau reikia atlikti ne tik kosmetinių, bet ir kapitalinių remonto darbų kurie reikalauja didelių investici-
jų. Taip pat didėja reikalavimai renovacijai, o taip stipriai augant medžiagų kainoms vis sunkiau rasti rangovus 
darbams. 

4. Asmeniškai man 2022 metai tikrai buvo neblogi, bet dar geresnių tikiuosi ateinančių 2023-ųjų. 

Išsaugojo darbo vietas
Akcinės bendrovės „Rokiškio 
komunalininkas“ direktorius 
Vladas JANULIS

1. AB „Rokiškio komunalininkas“ 2022 metai buvo pilni iššūkių ir per-
mainų. 

2. Žaliavų, elektros energijos ir kuro kainų kilimas bendrovei buvo di-
džiulis iššūkis. Teko atlikti ir vykdyti tik tuos darbus, kurie buvo būtini 
ir privalomi. Buvo atnaujintas reorganizavimo bendrovių procesas, kuris 
šiuo metu baigtas. Reorganizavus „Rokiškio komunalininką“ ir prijungus 
„Rokiškio butų ūkį“, liko viena bendrovė, kuri tęsia savo veiklą. Įvyko 
keletas viešųjų pirkimo konkursų, kuriuos laimėjo bendrovė, todėl buvo 
išsaugotos darbo vietos. 

3. Tikimės, kad 2023 metai nebus tokie sunkūs ir pilni iššūkių. Tikimės laimėti daugiau viešųjų konkursų 
komunalinių paslaugų sektoriuje bei tęsti daugiabučių namų renovaciją Rokiškio rajone. 

4. 2022 metai asmeniškai buvo nelengvi. Teko įsilieti į naują darbo kolektyvą. Pradėjus vadovauti AB „Ro-
kiškio komunalininkas“ reikėjo užbaigti pradėtus darbus, vykdyti ir užbaigti reorganizavimo procesą.  

Naglis ŠULIJA

Planetų išsidėstymas 2023 me-
tais nėra kažkuo ypatingas. Nebus 
taip, kad baigtųsi ar prasidėtų ko-
kie nors svarbūs ciklai, nebus taip 
kad įtampa tarp planetų provo-
kuos kokius nors svarbius įvykius. 
Žinoma, tam tikrų pokyčių tikrai 
galima būtų laukti, tačiau jie grei-
čiausiai nebus tokio mastelio, kad 
juos būtų verta aptarti smulkiai. 
Kitaip tariant, metai galėtų būti be-
veik nuobodūs. Bet! – karas. Viską 
jaukia karas Ukrainoje, tad visas 
dėmesys dabar skirtas jam – kaip 
vyks, kokios bus pasekmės. Šiaip 
ar taip, pagal vienokiu ar kitokiu 
būdu įsitraukusių šalių skaičių ir 
pastangas tai – ketvirtas pasaulinis. 

Iš karto noriu pasakyti – kai manęs 
kas nors klausia, kada jis pasibaigs, 
sakau – aš nežinau. Nežinau jau vien 
todėl, kad nesu karybos specialistas. 
Tačiau yra  tam tikrų ženklų, požy-
mių, kurie yra tarsi ant žemės pabars-
tyti trupiniai, kuriais sekdami galime 
pamėginti pereiti tamsų mišką. 

Pirmas toks „trupinukas“ yra 
Ukrainos gimimo horoskopas, tai 
yra planetų išsidėstymas Ukrainos 
gimimo metu. Šiuo atveju tai laikas, 
kai Ukrainos Aukščiausioji Rada pa-
skelbė šalies nepriklausomybę. Čia 
svarbu žinoti, kad tokiuose horosko-
puose Marsas parodo šalies ginkluo-
tųjų pajėgų padėtį, Venera – kokia bus 
šalies kultūra, o Mėnulis – kokia bus 
šalies žmonių, tautos, liaudies padėtis. 
Ukrainos gimimo metu Mėnulis buvo 
23-čiam Vandenio laipsnyje. Visą pa-
vasarį, vasarą, rudenį ir šią žiemą Mė-
nulį Ukrainos horoskope skriaudžia 
Saturnas. Saturno poveikis – riboti, 
atimti ir šaldyti (palyginimui, Marso 
– deginti, Veneros – drėkinti). Vasarą 
šaldyti nepavyko, bet dabar Saturno 
poveikis yra maksimalus. Būtent da-
bar yra tamsiausia ir šalčiausia ukrai-
niečių valanda. 

Žinant tai, galima numatyti ir kada 
ji pasibaigs. 2023 metų sausio 6 dieną 
(kiek gi čia liko?) Saturnas ims tolti 
nuo Mėnulio Ukrainos horoskope, dėl 
to galime tvirtinti, kad po Trijų Kara-
lių ukrainiečių padėtis ims laipsniškai 
gerėti. Ne iš karto, bet laipsniškai. 
Rusų galimybės skriausti juos šalčiu ir 
ribojimais bus vis menkesnės. Galuti-
nai Saturnas praras savo jėgą kovo 7 
dieną, kaip pereis iš Vandenio ženklo, 
kuriame yra labai stiprus į Žuvis, ku-
riose yra silpnas.  Tuomet dar reikės 
palaukti iki 2023 metų kovo vidurio, 
kai jis nustos riboti Saulę Ukrainos 
horoskope ir tuomet Ukrainos padėtis 
ims sparčiai gerėti. Visa, kas pasakyta 
automatiškai nereiškia karo kaip tokio 
baigties. Bet – aplinkybės pasikeis. 

Antrasis „trupinys“ yra Rusijos 
valstybės horoskopas. Yra ginčija-
masi dėl to, kada šiuolaikinė Rusijos 
valstybė gimė. Viena iš versijų – kad 
tai įvyko 1991 merų Rugpjūčio pučo 
metu. Tuo metu buvo ypatingas pla-
netų išsidėstymas – Saulė, Jupiteris, 
Venera ir Merkurijus buvo visai gre-
ta, kelių laipsnių ribose. Toks planetų 
susijungimas vadinamas konjunkcija. 
Keturios planetos šalia viena kitos – 
nepaprastai svarbus mazgas, kurio 
reikšmę aptarinėti galima labai ilgai. 
Dabar gi svarbu tai, kad tiesiai priešais 
jį 2023 metų vasario mėnesį atsidurs 
tas pat Saturnas. Kitaip tariant, būtent 
Rusija susidurs su nepaprastai rimto-
mis kliūtimis. Kai šitaip nutinka žmo-
gaus gyvenime, dažnai išauga labai 
rimtų širdies ligų tikimybė. Kalbant 

Apie 2023-uosius

apie Rusiją – būtent ją gali ištikti po-
litinis infarktas, kuris užkliudys šalies 
prezidentą (Saulės padėtis), premjerą 
(Jupiteris), dalykinį gyvenimą (Mer-
kurijus) ir kultūrą (Venera). 

Ar ši hipotezė pasitvirtins ir jeigu 
pasitvirtins – tai kaip, galėsime pama-
tyti visai netrukus. Iki vasario laukti 
liko visai nedaug. 

Trečias „trupinys“ yra jau ne iš as-
trologijos srities. Ne paslaptis, kad kai 
kurie ypatingai Dievui pasišventę, gi-
liai tikintys žmonės gauna Šventosios 
Dvasios dovanų. Viena tokių dovanų 
– gebėjimas pranašauti. 1964 metais 
buvo paskelbta viena tokia pranašystė 
teigė, kad 2022 metais mirs Anglijos 
karalienė, o „kitais metais, jau po Di-
džiosios savaitės, rusų galva mirs ir ta 
niūri šalta šalis panirs į tamsą ir chao-
są laukdama šviesos ir visą apvalan-
čios ugnies“. 

Skamba labai stipriai. 
Pabūkime šiek tiek skeptikais ir 

tiesiog stebėkime – kaip viskas bus. 
Ketvirtu „trupiniu“ gali tapti Sau-

lės užtemimai. Vladimiras Putinas 
prezidentu tapo per 1999 metų rug-
pjūčio mėnesį vykusį užtemimą (jį 
tuomet stebėjo bene visa Europa), per 
užtemimą jis savo valdžią turėtų ir 
prarasti. 2023 metais bus du Saulės ir 
du Mėnulio užtemimai. Pirmasis Sau-
lės užtemimas bus balandžio 20 die-
ną, kitas – spalio 14 dieną. Su visais 
astrologiniais rodikliais ir pranašys-
tėmis geriausiai rezonuoja balandžio 
mėnesio užtemimas, bet palikime 
maždaug 2 procentų tikimybę, kad 
teks laukti spalio. 

Kartu yra aišku, kad tai dar ne 
pabaiga. Reikalas tas, kad yra dvi 
skirtingos sąvokos – šalis ir valstybė. 
Valstybės keičiasi, o šalis vis ta pati. 
Ta šalis gyvena pagal tam tikrus ri-
tmus, Rusijos atveju – maždaug 40 
metų trukmės. Vienas toks ciklas XX 
amžiuje baigėsi ir kitas prasidėjo 1917 
metais – prasidėjo kruvinojo bolševi-
zmo ciklas. Šis ciklas baigėsi ir kitas 
prasidėjo 1953 metais ir sutapo su 
Josifo Stalino mirtimi. Tada prasidė-
jo socialistinis ciklas. Jis pasibaigė ir 
naujas ciklas prasidėjo 1989 metais, 
kai Sovietų Sąjungos komunistų par-
tija atsisakė savo hegemoninės pa-
dėties. Buvo ir kitų labai reikšmingų 
įvykių. 1999 metais šis ciklas tapo 
Putino ciklu. Svarbu tai, kad šis ciklas 
baigsis ir naujas prasidės 2026 metais. 

Kitaip tariant, jeigu tai kas buvo 
pasakyta apie 2023 metų pradžią pasi-
tvirtins, laikas nuo 2023 metų vėlyvo 
pavasario iki 2026 metų vasario ir bus 
tas laikas, kai Rusija „panirs į tamsą ir 
chaosą laukdama šviesos ir visa apva-
lančios ugnies“. Tiesiog smalsu, kaip 
tas chaosas atrodys...

Dabar galime apibendrinti tai, ką 
radome keliaudami paskui savo nuo-
rodų „trupinius“. Labai gali būti, kad 
svarbiausi mums įvykiai tilps į pirmąjį 
kitų metų trečdalį. Būtent jis lems, kas 
ir kaip vyks vėliau. Aišku viena – nuo-
bodu tikrai nebus. 

Atkelta iš 3 psl.

Juodojo tigro metai: kasmet naujas kreditas,      
jungtuvės ir būsimas 100-metis
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Kristina RAMANAUSKAITĖ

Gruodžio pabaigoje vyku-
siame paskutiniame 2022 metų 
Rokiškio rajono tarybos posė-
dyje, be kitų klausimų, svarstyti 
šilto vandens kainų pakeitimai, 
pristatyta užimtumo didinimo 
programa.

Brangs  9 proc.
Nuo 2023 m. sausio 1 d.  pa-

didėjus šalto geriamojo vandens 
kainai, brangs ir šiltas vanduo. 
Tarybos posėdyje pritarta centra-
lizuotai tiekiamų šilumos ir karšto 
vandens kainų dedamųjų nustaty-
mo akcinei bendrovei „Rokiškio 
komunalininkas“ pakeitimui.

Nuo sausio 1 d. karšto vandens 
bazinė kaina didėja daugiau kaip 
9 proc. – nuo 8,35 Eur už kub. m 
iki 9,12 Eur už kub. m (be PVM). 
Atsiskaitomųjų karšto vandens 
apskaitos prietaisų aptarnavimo 
mokesčio kaina skaitiklio prie-

Aušra MALINAUSKIENĖ

Gruodžio 24 dieną sukako 30 
metų, kai Kovelių kaime, šalia 
Laibgalių, Vidmantas ir Audro-
nė Stasiškiai įkūrė žemės ūkio 
bendrovę „Audrupio paukšty-
nas“, sėkmingai veikiančią ir 
besiplečiančią iki šiol. 

Ta proga Kūčių išvakarėse 
bendrovės savininkus Rokiškio 
savivaldybės vardu sveikino me-
ras Ramūnas Godeliauskas pa-
sidžiaugęs, kad nueitas ilgas ir 
sėkmingas kelias, o bendrovė gy-
vuoja bei plečiasi. Įmonei jis lin-
kėjo gerų pasiekimų ir rezultatų, 
o vadovams ir kolektyvui – svei-
katos bei ištvermės.

Tarp sveikintojų buvo ir mero 
patarėjas Vytautas Saulis, smagiai 
prisiminęs tokio verslo kūrimosi 
laikus ir kartu su Stasiškių šeima 
išgyventas patirtis.

Seimo nario Vidmanto Kano-

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Įvairių šaltinių duomenimis, 
tik apie 30–50 proc. baigusiųjų 
aukštąsias mokyklas dirba pa-
gal specialybę, tuo tarpu tarp 
profesinių mokyklų absolventų 
šis procentas aukštesnis.  

Žurnale „Reitingai“ apžvel-
giama, kokia dalis profesinių 
mokyklų absolventų apskritai 
įsidarbina per pirmuosius 6 mėn. 
Skirtingose profesinio mokymo 
įstaigose šis rodiklis siekia nuo 
41 iki 86 proc.

Duomenys nesutampa
Šaltinyje nurodoma, kad pir-

mą pusmetį įsidarbina beveik 54 
proc. Rokiškio profesinio moky-
mo centro (PMC) absolventų. Be-
veik 86 proc. mokinių įgytų kom-
petencijų teorinės ir praktinės 
dalies įvertinimai siekia 8, 9 arba 
10 balų, tai rodo didelę mokinių 
motyvaciją.  

 Paklausta, kokios priežastys 
lemia, kad pusė buvusių mokinių 
delsia realizuoti save profesinė-
je veikloje, Rokiškio profesinio 
mokymo centro direktorė Diana 
Giedrikienė patikino, kad pateikti 
duomenys skiriasi nuo mokyklos 
turimų duomenų. 

„Mes šią sritį tiriame jau dau-
gybę metų, mūsų skaičiavimais, 
įsidarbina beveik 80 proc. buvu-
sių mokinių. Tuos duomenis mes 
surenkame apklausų metu, kurias 
atliekame kiekvienais metais spa-
lio mėnesį. Tie rodikliai yra daž-
na diskusijų tema tarp profesinių 
mokyklų ir ministerijos, bet mūsų 
skaičiavimai kitokie. Turime 
visokių pasvarstymų, kodėl tie 
duomenys nesutampa, gal dalis 
mokinių pasitraukia dirbti į šešė-

Šilto vandens kaina didės, ar didės gyventojų užimtumas – neaišku

„Audrupio paukštyno“ 
savininkams – padėkos ir 
linkėjimai klestėti

Tik keli procentai mokosi dėl socialinių 
garantijų, dauguma – motyvuoti dirbti

žiūrai kas mėnesį išlieka ta pati 
– 0,79 Eur.

Lėšų mažiau
Posėdyje pristatyta užimtumo 

didinimo programa 2023–2025 
metams, turinti  padėti bedar-
biams integruotis į darbo rinką, 
didinti Rokiškio rajono gyventojų 

užimtumą, mažinti piniginės so-
cialinės paramos gavėjų skaičių.

Įgyvendinant šią valstybės lė-
šomis finansuojamą programą, 
planuojama įdarbinti 300 asmenų.

Pristatydama programą, Savi-
valdybės Turto valdymo ir ūkio 
skyriaus vedėja Violeta Bieliūnai-
tė-Vanagienė sakė, kad lėšų skirta 

mažiau, nei ankstesniais metais, 
nors jų poreikis dar labiau išaugo.  
2023 m.  pagal paskaičiavimus 
reikės  573,3 tūkst. Eur., o skir-
tas finansavimas siekia 173 tūkst. 
Eur.

 Programoje pateiktoje apžval-
goje apie situaciją rajone nuro-
doma, kad 2022 m. rugsėjo 1 d. 
nedarbas Rokiškio rajone sudarė 
14 proc., palyginti su praėjusiu 
tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 
3,8 proc. ir toliau išliko aukštes-
nis nei Panevėžio apskrityje (5,7 
proc.) ir šalyje (8,6 proc.).

Integruojasi nenoriai
Apžvalgoje kaip viena iš ne-

darbo priežasčių nurodoma dalies 
darbo neturinčių žmonių moty-
vacijos stoka ieškant darbo ir 
naujų karjeros galimybių, dalis 
prioritetą teikia laikinai nedirbti 
dėl asmeninių ar kitokių įsiparei-
gojimų. Vyresnio amžiaus kaimo 
gyventojai yra mažai mobilūs ir 

pageidauja darbo arčiau gyvena-
mosios vietovės. Tad nepaisant 
laisvų darbo vietų skaičiaus au-
gimo, įsidarbinimo rodikliai auga 
ne taip sparčiai kaip galėtų.

2021 m. pagal užimtumo di-
dinimo  programą buvo įdarbinti 
98 asmenys, neterminuotam lai-
kotarpiui programai pasibaigus 
įdarbinti 2 asmenys.

Lietuvos statistikos departa-
mento duomenimis 2022 m. lie-
pos 1 d. Rokiškio rajone gyveno 
beveik 16 tūkst. darbingo amžiaus 
gyventojų. Daugiausia  darbingo 
amžiaus asmenų  gyveno Rokiš-
kio miesto seniūnijoje – 11764 
asmenys, mažiausia – Kazliškio 
seniūnijoje – 516 gyventojai. 
Panevėžio klientų aptarnavimo 
departamento Rokiškio skyriuje 
2022 m. rugpjūčio 1 d. registruota 
2157 bedarbių, iš jų 289 asmenys 
yra ilgalaikiai bedarbiai.

pos padėjėja Aldona Minkevi-
čienė verslininkams perdavė jo 
padėką ir atminimo dovanėlę bei 
dėkojo už indėlį į Jūžintų krašto 
klestėjimą. 

Prie sveikinimų prisidėjęs Jū-
žintų seniūnas Vytautas Stakys 
A. ir V. Stašiškiams tarė nuošir-
dų ačiū už tai, kad jie palaiko se-
niūnijos idėjas, finansiškai remia 
renginius ir padeda įgyvendinti 
sumanymus. 

„Be jūsų mes galėtume nuveik-
ti mažiau. Dėkojame direktoriui 
už nuolatinę paramą ir prisidėji-
mą prie viešųjų erdvių puoselė-
jimo Jūžintų krašte. Seniūnijos 
vardu jums linkiu didelės svei-
katos ir sėkmės versle“, – sakė V. 
Stakys. 

Savo ruožtu po oficialiosios 
dalies A. ir V. Stasiškiai pasida-
lino prisiminimais apie verslo kū-
rimosi pradžią, papasakojo, kaip 
jiems sekasi šiuo metu, bei pasi-
dalino ateities planais. 

lį, tačiau to tvirtinti negalime“, – 
sakė D. Giedrikienė.

Bendradarbiauja su verslu
Pasak direktorės, dauguma 

baigusiųjų profesinio mokymo 
centrą dirba vietos įmonėse, nes 
įstaiga glaudžiai bendradarbiauja 
su verslu, mokiniai žinias pasi-
tikrina profesinio meistriškumo 
konkursuose (bendrajame ugdy-
me atitikmuo būtų olimpiados). 
Šių konkursų vertinimo komisijo-
se dirba darbdaviai, jie kviečiami, 
kad pamatytų, kokios mokinių 
kompetencijos ir galėtų pasirinkti 
būsimus darbuotojus. Pasak cen-
tro vadovės, daug mokinių, prie-
šingai nei aukštųjų mokyklų ab-
solventai, įsidarbina pagal įgytą 
profesiją.

„Turime ryšius su daugeliu 
Rokiškio įmonių, vadovai patys 
skambina ir prašo darbuotojų. 

A. ir V. Stasiškius (iš kairės) sveikino R. Godeliauskas, A. Minkevičienė, V. Stakys 
ir V. Saulis. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Tarybos nariai priėmė gyventojams svarbius sprendimus. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškėnai verslo mugėje Vilniuje. (Rokiškio PMC nuotr.)

Atlyginimai dalyje įmonių yra 
pakankamai geri ir tai motyvuoja 
dirbti. Būna atvejų, kai mokiniai 
svarsto galimybę išvykti į užsie-
nį, tačiau suorganizavus susitiki-
mą su darbdaviu, apžiūrėję darbo 
vietą lieka čia. Įsidarbina visų 
profesijų atstovai, jeigu yra moty-
vuoti darbui. Ne paslaptis, yra da-
lis mokinių, kurie mokosi tik dėl 
socialinių garantijų. Jie nesuinte-
resuoti dirbti – gauna pašalpas, 
paskui vėl eina  į Užimtumo tar-
nybą, bet tai sudaro tik iki 5 proc. 
besimokančiųjų. Analizavome 
Rokiškio verslo žemėlapį, mes 
tikrai turime kuo didžiuotis, vers-
las yra stiprus  ir darbuotojų po-
reikis didelis.  Pagal tai mes ko-
reguojame mokymo programas, 
ruošiame darbuotojus konkrečiai 
įmonei“, – kalbėjo Rokiškio PMC 
direktorė D. Giedrikienė.   
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Paskutiniame šių metų Ro-
kiškio rajono tarybos posėdyje 
buvo patvirtinta finansinės pa-
ramos gydytojams rezidentams 
ir studijuojantiems sveikatos 
priežiūros specialistams, pla-
nuojantiems atvykti dirbti į Ro-
kiškio rajono gydymo įstaigas, 
tvarka. 

Tai reiškia, kad Rokiškio rajono 
ligoninė ir Rokiškio pirminės as-
mens sveikatos priežiūros centras 
savo lėšomis, prisidedant rajono 
savivaldybei, gali finansuoti rezi-
dentų ir kitų sveikatos priežiūros 
specialistų studijas bei jų apgy-
vendinimą Rokiškyje. 

Atrišo rankas
VšĮ Rokiškio rajono ligoninės 

direktoriaus Raimundo Martinėlio 
teigimu, rajono gydymo įstaigų 
vadovai laukė, kad rajono savival-
dybės taryba patvirtintų studentų 
ir rezidentų ruošimo gaires. 

„Labai laukėme šios metodi-
kos ir pagaliau sulaukėme. Mums 
tai gerai, nes galėsime patvirtinti 

Panevėžio teritorinė ligonių 
kasa (TLK)  pirmą kartą atliko 
kelių pasirinktų savo veiklos zo-
nos rajoninių ligoninių finansinės 
ir ekonominės veiklos analizę, ku-
rią pristatė pačios organizuotoje 
metinėje konferencijoje gydymo 
įstaigų vadovams, savivaldybių, 
pacientų organizacijų atstovams, 
ligonių kasų darbuotojams. Ana-
lizės tikslas – pasiaiškinti, kodėl 
ligoninių finansiniai rezultatai yra 
neigiami, kas tam turi įtakos, taip 
pat palyginti panašias ligonines 
pagal tam tikrus kriterijus. Pasi-
rinkti 2019–2021 metai.

Dideli skirtumai
Panevėžio TLK direktoriaus pa-

vaduotoja Alma Čiplienė pastebi: iš 
analizės matyti labai dideli ligoninių 
skirtumai pagal išlaidas medika-
mentams, maitinimui, užimamiems 
įstaigų plotams, tenkantiems 1 dar-
buotojui ir 1 išgydytam ligoniui. 
Pavyzdžiui, pajamos, tenkančios 1 
išgydytam ligoniui 2021 m., skiriasi 
1,9 karto ir svyruoja nuo 2405 Eur 
Rokiškio rajono ligoninėje iki 4585 
Eur Kupiškio ligoninėje. Taip pat la-
bai skiriasi darbuotojų krūviai. Dau-
giausia personalo etatų, tenkančių 
1 išgydytam ligoniui, turi Kupiškio 
ligoninė. Darbuotojų skaičius, ten-
kantis 1 stacionaro lovai, yra nuo 1,2 
darbuotojo Anykščių rajono savival-
dybės ligoninėje iki 1,7 darbuotojo 
Rokiškio rajono ligoninėje ir Zarasų 

Patvirtinta tvarka, kuria į Rokiškį 
siekiama pritraukti jaunus medikus 

Rajoninių ligoninių analizė atskleidė 
panašumus ir skirtumus   

sutartis su tais, kurie stoja į rezi-
dentūrą, taip pat galėsime prašyti 
Rokiškio rajono savivaldybės pri-
sidėti finansiškai. Be to, tai leis 
sudaryti sutartis su būsimomis 
slaugytojomis, kurios šiuo metu 
dar studijuoja, taip pat su biotech-
nologais. Nuo šiol mums sudary-

tos galimybės praplėsti medicinos 
darbuotojų spektrą, nes anksčiau 
ėjo kalba tik apie besimokan-
čius gydytojus. Jau turime ketu-
rias-penkias slaugytojas, kurioms 
pagal naujai patvirtintą metodiką 
galime mokėti stipendijas, apmo-
kėti mokslus“, – sakė gydymo įs-

Rokiškio rajono ligoninės direktorius R. Martinėlis sako, kad nauja tvarka leis 
praplėsti medicinos darbuotojų spektrą. (Rokiškio rajono ligoninės nuotr.)

Tarp analizuojamų įstaigų pateko Rokiškio rajono ligoninė. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.). 

taigos vadovas. 

Steigėjas – savivaldybė 
Nuo šiol mūsų rajone nustatytas 

finansinės paramos dydis ir jos sky-
rimo tvarka gydytojams reziden-
tams ir studijuojantiems sveikatos 
priežiūros specialistams, siekiant 
juos pritraukti dirbti Rokiškio ra-
jone esančiose asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose, kurių steigėjas 
yra Rokiškio rajono savivaldybė.

Šiuo tarybos sprendimu gali būti 
skiriama finansinė parama gydy-
tojui rezidentui, apmokant jam re-
zidentūros studijų išlaidas. Tokiu 
atveju šia parama pasinaudojęs 
gydytojas rezidentas įsipareigo-
ja dirbti pagal savo specializaciją 
Rokiškio rajono gydymo įstaigose. 
Toks gydytojas turėtų dirbti ne ma-
žiau kaip vieno etato darbo krūviu. 
Taip pat jam gali būti mokama sti-
pendija iš gydymo įstaigos papil-
domai uždirbamų lėšų.

Galioja ir kitiems
Tokia tvarka nuo šiol galioja ir 

kitiems studijuojantiems sveikatos 

priežiūros specialistams, kuriems  
gali būti apmokama studijų pro-
grama. Toks specialistas, priėmęs 
Rokiškio rajono savivaldybės ir 
gydymo įstaigų paramą, taip pat 
įsipareigotų atidirbti mūsų rajone 
pagal savo specializaciją, ne ma-
žiau kaip vieno etato krūviu.

Patvirtintoje tvarkoje nėštumo 
ir gimdymo atostogų bei atostogų 
vaikui prižiūrėti ir karo tarnybos 
metu finansinė parama nebūtų ne-
mokama. Jos mokėjimas galėtų 
būti tęsiamas grįžus tęsti studijų.

Finansinė parama gali būti ski-
riama tik vieną kartą.

Ir būsto kompensacija
Be jau minėtos finansinės pa-

ramos studijoms ar rezidentūrai, 
asmens sveikatos priežiūros įstai-
ga savo lėšomis gali kompensuoti 
gydytojui rezidentui gyvenamojo 
būsto Rokiškio rajone nuomos iš-
laidas. Tokia kompensacija gali 
būti mokama tik tada, kai gydyto-
jas rezidentas atlieka rezidentūrą 
Rokiškio gydymo įstaigose.

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės inf.

rajono savivaldybės Zarasų ligoninė-
je. Labiausiai darbuotojų per 3 metus 
mažėjo Visagino ligoninėje – 6,8 
proc., mažiausiai – Anykščių ligoni-
nėje – 3,4 proc. Visagino ligoninės 1 
etato administracijos darbuotojų, gy-
dytojų ir slaugytojų darbo užmokes-
tis – daug didesnis nei kitų ligoninių.

Vertinimo kriterijai
Tarp analizuojamų įstaigų pateko 

Rokiškio rajono, Kupiškio, Anykš-
čių ir Zarasų rajonų savivaldybių bei 
Visagino ligoninės. Imtos 3 plates-
nio ir 2 siauresnio paslaugų spektro 
gydymo įstaigos. Iš pastarųjų – Ku-
piškio ir Zarasų ligoninės. Analizėje 
atsižvelgta į įstaigos struktūrą, pas-
laugų spektrą, lovų, išgydytų ligonių, 
operacijų skaičių, lovų užimtumą, 
pacientų srautus, išgydyto ligonio 
vidutinę kainą, ambulatorinėmis 
sąlygomis teikiamas paslaugas, dar-
buotojų skaičių, jų darbo krūvį ir 
kvalifikaciją, darbo organizavimą 
įstaigos viduje ir kt.

Didėjo sumos
Kasmet tvirtinant sveikatos prie-

žiūros įstaigų veiklos rezultatų ver-
tinimo ataskaitas, vienas iš rodiklių 
yra įstaigos praėjusių metų veiklos 
rezultatų ataskaitoje nurodytas paja-
mų ir sąnaudų skirtumas (grynasis 
perviršis ar deficitas). Kadangi siek-
tina jo reikšmė – būti nenuostolingai, 
panagrinėta, ar minėtos įstaigos taip 
dirbo. Analizė parodė, kad 2021 m. 

ši rodiklį pasiekė ir teigiamą finansi-
nį rezultatą turėjo tik Visagino ir Ro-
kiškio rajono ligoninės. 2020 m. tokį 
rezultatą turėjo tik Anykščių r. savi-
valdybės ligoninė, 2019 m. – visos, 
išskyrus Kupiškio ligoninę.

A.Čiplienė pažymi: ligoninių pa-
jamoms pagrindinę  įtaką daro pa-
jamos, pagal sutartį su ligonių kasa 
gautos iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF), taip pat 
suteiktų paslaugų kiekis. Pastebėta, 
kad per 3 metus sutartinės sumos 
didėjo visose ligoninėse. Mažiau-
siai pajamų įstaigos gavo iš slaugos 
paslaugų. Didžiausią dalį sąnaudose 
sudarė sąnaudos darbo užmokesčiui 
ir socialiniam draudimui. Sąnau-
doms reikšmės turėjo įstaigos darbo 
užmokesčio politika, lėšos, skirtos 
vaistams, medicinos reikmenims, 
kraujui, pacientų maitinimui, komu-
nalinėms paslaugoms, ryšiams ir kt. 

Viršija pajamas
Daugelyje analizuotų įstaigų 

sąnaudos 1 stacionarinio ligonio 
gydymui viršija pajamas, o tai ne-
abejotinai prisideda prie neigiamo 
finansinio rezultato. 2019–2021 me-
tais visose minėtose ligoninėse išgy-
dytų ligonių skaičius mažėjo nuo 25 
iki 51 proc. Tuo tarpu lovų skaičius 
mažėjo labai nežymiai, nekito ar net-
gi išaugo (Kupiškio ligoninėje). Tai 
rodo, kad struktūriniai pokyčiai ligo-
ninėse vyksta vangiai, o sumažėjus 
kokių nors teikiamų paslaugų kie-

kiui, išauga šių paslaugų savikaina. 
Tikėtina, kad ligoninės gali atsisakyti 
tokių paslaugų teikimo, siekdamos 
dirbti nenuostolingai. Ligoninių tei-
kiamų  paslaugų spektro ir poreikio 
regione analizė rodo, kad būtų tiks-
linga tokias paslaugas koncentruoti 
vienoje ar keliose ligoninėse. Norint 
optimizuoti stacionarinių gydymo 
įstaigų veiklą, tikslinga ją standar-
tizuoti, įdiegiant daugiau ir galbūt 
smulkesnių veiklos efektyvumo ir 
kokybės rodiklių.

Augo smarkiai
Pasak direktoriaus pavaduoto-

jos, iš analizės matyti, kad mažėjant 
teikiamų paslaugų kiekiui, ir stacio-
narinėmis, ir ambulatorinėmis sąly-
gomis dirbančių darbuotojų bei jų 

užimtų etatų skaičius kito nežymiai, 
o atlyginimai augo labai smarkiai. 
Įstaigos finansinį rezultatą galima 
sieti su pačių gydymo įstaigų atliktų 
auditų skaičiumi: kuo daugiau atlikta 
auditų, tuo geresnis įstaigos finansi-
nis rezultatas. Darytina išvada, kad 
įstaigos turi peržiūrėti esamą struktū-
rą, pagalvodamos apie lovų mažini-
mą ar skyrių jungimą, stacionarinių 
paslaugų apimties mažinimą ir am-
bulatorinėmis sąlygomis teikiamų 
paslaugų didinimą, taip pat ieškoti 
resursų, kaip racionaliau panaudoti 
gaunamas pajamas iš PSDF ir kitų 
finansavimo šaltinių.

            Panevėžio teritorinė 
ligonių kasos inf.
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Rajono sunkiaatlečių tarptautiniame sporto renginyje – 
gausu dalyvių, apdovanojimų ir asmeninių rekordų

Pandėlio gimnazija – konkurso „Sportiškiausia mokykla – 
pasitik Šv. Kalėdas žygiuodamas“ nugalėtoja

Rokiškio senjorai – 
tarp sunkiosios 
atletikos čempionų

Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio rajono kūno kultūros 
ir sporto centro salėje gruodžio 21 
dieną karaliavo sunkioji atletika. 
Tą dieną čia vyko XVI-osios Ro-
kiškio rajono sunkiosios atletikos 
tarptautinės varžybos, sukvietusios 
pasivaržyti įvairaus amžiaus jauni-
mą. Ir šį kartą sėkmė lydėjo rokiš-
kėnus.

Svorio kategorijoje  iki 49 kg Urtė 
Beinorytė, stūmimo veiksme pageri-
nusi  rajono rekordą (40 kg) iškovo-
jo pirmą vietą.  Jos rezultatas rovimo 
veiksme 31 kg, dvikovėje 71 kg. Mer-
gaičių grupėje bendroje įskaitoje ji 
užėmė trečiąją vietą.

Berniukų grupėje, svorio katego-
rijoje iki 30 kg Kasparas Kavoliūnas 
iškovojo antrą vietą. Jo rezultatas: stū-
mimas 14 kg, rovimas 20 kg, dvikovė 
34 kg.

Svorio kategorijoje iki 42 kg 
Ugnius Mikalkevičius taip pat iško-
vojo antrą vietą. Rezultatai: stūmimas  
23 kg, rovimas 30 kg, dvikovė 53 kg.

Svorio kategorijoje iki 50 kg aš-
tuonmetis Dainotas Valeišis buvo ke-
tvirtas. Jo rezultatai: stūmimas 20 kg, 
rovimas 28, dvikovė 48 kg.

Svorio kategorijoje iki 61 kg Titas 
Tubelis buvo penktas. Jo rezultatai: 
stūmimas 30 kg, rovimas 40 kg, dvi-
kovė 48 kg.

Svorio kategorijoje iki 67 kg ne-
nugalimas buvo Airingas Jasaitis. Jis 
pagerino net tris asmeninius rekor-
dus: rovimas – 85 kg, stūmimas 110 

Enrika PAVILONIENĖ

Baigėsi konkursas „Sportiš-
kiausia mokykla – pasitik Šv. Ka-
lėdas žygiuodamas“, kuriame da-
lyvavo virš 17 tūkstančių dalyvių iš 
568 Lietuvos mokyklų. Rezultatai 
buvo fiksuojami trijose grupėse, o 
penkios sportiškiausios mokyklos 
kiekvienoje grupėje apdovajona-
mos piniginiais prizais sportiniam 
inventoriui įsigyti.

Prie konkurso prisijungusi Rokiš-
kio rajono Pandėlio gimnazija pir-
moje grupėje užėmė antrąją vietą ir 
buvo apdovanota 600 eurų vertės pi-
niginiu prizu, už kurį mokykla galės 
įsigyti sporto inventoriaus. Konkurse 
dalyvavo 271 šios bendruomenės 
narys, nueiti 8596 kilometrai, 11 861 
883 žingniai.

Gimnazijos mokytoja Rima Žė-
kienė, koordinavusi konkurso reika-
lavimus ir sąlygas sako, jog prie iš-
šūkio prisijungė ne tik mokiniai, bet 
ir jų tėvai, gimnazijos darbuotojai, 
mokytojai.

„Gavome informacijos apie vyks-
tantį konkursą ir net nesuabejojome 
ar dalyvauti. Tai puikus būdas dau-
giau laiko praleisti lauke, sportuoti. 
To fizinio aktyvumo vaikams labai 
trūksta. Kūno kultūros pamokų metu 

kg, dvikovės rezultatas 195 kg.  Su 
tokiais rezultatais jis buvo aiškus ly-
deris, o antros vietos nugalėtojas nuo 
jo atsiliko net 31 kg.

Svorio kategorijoje iki 73 kg Man-
tvydas Narbutis su rezultatais rovimas 
– 43 kg, stūmimas 64 kg, dvikovė – 
107 kg užėmė septintą vietą.

Svorio kategorijoje  iki 81 kg Emi-

Urtė Beinorytė stūmimo veiksme pagerino  rajono rekordą.
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Dalyvavimas jaunųjų šaulių organizacijoje taip pat skatina fizinį aktyvumą. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Airingas Jasaitis pagerino net tris asmeninius rekordus.

Treneriui Jonui Aleksiejui įteikiamas trečiosios komandinės vietos apdovanojimas. Jaunieji sunkiaatlečiai atstovavo Rokiškio komandai

taip pat skatinome aktyvumą: bėgio-
jimą, ėjimus. Daug dalyvaujame jau-
nųjų šaulių užsiėmimuose. Ten taip 
pat reikia pajudėti. Tai irgi prisidėjo 
prie rezultatų gerinimo. Didžiausias 
iššūkis buvo tuos rezultatus surinkti, 

užfiksuoti, juos atnaujinti, nes daly-
vių buvo tikrai nemažai. Judėjome ne 
tik mokykloje. Vakarais taip pat buvo 
stimulas eiti pasivaikščioti - kam su 
šeima, kam su draugais. Visi dalyviai 
galėjo stebėti savo rezultatus, įsi-

vertinti, ar yra pakankamai aktyvūs. 
Aišku, džiaugiamės, jog pavyko pa-
siekti tokį gerą rezultatą. Iš laimėtų 
pinigų pirksim  inventorių kitoms 
fizinio aktyvumo veikloms“, – rezul-
tatu džiaugėsi mokytoja R.Žėkienė.

Enrika PAVILONIENĖ

Klaipėdoje vyko Lietuvos sun-
kiosios atletikos senjorų (meistrų) 
čempionatas, į kurį susirinko be-
veik 100 dalyvių ne tik iš Lietuvos, 
bet ir Latvijos, Estijos, Lenkijos, 
Izraelio. Sportinius rezultatus čia 
demonstravo tiek vyrai, tiek mote-
rys nuo 35 metų amžiaus.

Tarp vyrų pirmąsias vietas iško-
vojo ir čempionais tapo: Gytis Gri-
kinas 35-40 amžiaus grupėje, svorio 
kategorijoje iki 96 kg (rovimas 96 
kg, stūmimas 121 kg, dvikovė  217 
kg), Mantas Jukna toje pačioje am-
žiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 
109 kg (rovimas 90, stūmimas 105 
kg, dvikovė 195kg), Jonas Aleksiejus 
60-65 metų amžiaus grupėje, svorio 
kategorijoje iki 89 kg (rovimas 45, 
stūmimas 60 kg, dvikovė 105 kg) ir 
Vidmantas Pilibaitis70-75 metų am-
žiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 
67 kg (rovimas 47 kg, stūmimas 62 
kg, dvikovė 109 kg).

60-65 metų amžiaus grupėje, svo-
rio kategorijoje 81 kg Vytautas Maci-
jauskas iškovojo trečią vietą (dviko-
vė 119 kg), Anatolijus Ščerbakovas 
iškovojo ketvirtą vietą (dvikovė 117 
kg).

lis Mikalkevičius užėmė aštuntą vie-
tą. Rezultatai: rovimas 36 kg, stūmi-
mas 53 kg, dvikovė 89 kg.

Svorio kategorijoje iki 96 kg  Do-
mantas Jasudis užėmė trečią vietą ( 
rovimas 58 kg, stūmimas 73 kg, dvi-
kovė 131 kg), o Gytis Matešiūnas  - 
ketvirtą vietą (rovimas 46 kg, stūmi-
mas  62 kg, dvikovė 108 kg).

Rezultatai fiksuoti pagal Sinklerio 
skalę. Bendroje įskaitoje berniukų 
tarpe Airingas Jasaitis buvo ketvirtas. 
Jis tik 0,46 taško pralaimėjo Lietuvos 
rekordininkui ir čempionui iš Mari-
jampolės Rasvydui Asijavičiui.

Komandinė pirmoji vieta atite-
ko Marijampolei, antroji – Vilniui, 
trečioji vieta – Rokiškio komandai. 

Šiose varžybose dalyvavo 10 ko-
mandų, pakviestų iš Latvijos Balvi 
ir Daugpilio miestų, bei Vilniaus, 
Telšių miesto ir rajono, Anykščių, 
Panevėžio, Marijampolės, Klaipėdos 
ir Rokiškio.

Visi prizininkai apdovanoti „Ro-
kiškio sūrio“ prizais, o nugalėtojams 
įteikti ir „Biovelos“įsteigti  prizai.
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Kol girtas draugas miegojo keleivio sėdynėje, gastroliavo po miestą
Girtas vyriškis, neturėdamas 

teisės vairuoti, pasiskolino au-
tomobilį kelionei kartu su jame 
miegančiu savininku.

Likerio butelis
Šių metų lapkričio 12 d., apie 

2,35 val., Rokiškyje, Respublikos 
gatvėje I. B. girtas vairavo auto-
mobilį „VW Touran“.

Pagautas policijos pareigūnių 
kaltinamasis per apklausą prisi-
pažino visiškai kaltu, gailėjosi 
dėl savo poelgio ir paaiškino, kad 
lapkričio 11 d. vakare, pasiėmęs 
likerio butelį, nuėjo pas pažįsta-
mą S. K., gyvenantį Rokiškio ge-
ležinkelio stotyje, kuris tuo metų 
gurkšnojo gėrimą ir keitė ratus 
savo automobiliui „VW Touran“.

Neprisimena kaip vairavo
Išgėręs garaže butelį kaltina-

masis I. B. sugalvojo nuvažiuoti 
pas draugą, gyvenantį Rokiškio 
centre. Kaip jie išvažiavo iš ga-
ražo – jis neprisimena, nors auto-

mobilį pats vairavo, nes rakteliai 
buvo automobilio spynoje, tačiau 
apie kelionę nepranešė pažįsta-
majam S. K., kuris tuo metu mie-
gojo keleivio sėdynėje.

Pabuvęs ir išgėręs pas draugą, 
vairuotojas I. B. grįžo į automo-
bilį pasnausti kartu su keleiviu S. 
K. Prabudęs I. B. sugalvojo, kad 
miegantį automobilio savininką 
reikia nuvežti į namus ir pastatyti 
jo automobilį, tačiau važiuojant 
Respublikos gatve sustabdė poli-
cijos pareigūnių automobilis.

Alkoholio kvapas
Lapkričio 12 d., po 2 val., pa-

truliuojančios Rokiškio policijos 
pareigūnės Respublikos gatvėje 
pamatė atvažiuojantį automobilį 
iš Laisvės gatvės. Joms pasirodė, 
kad automobilis pažymėtas šve-
diškais numeriais, todėl nuspren-
dė sustabdyti ir patikrinti ar jis 
registruotas. 

Prie vairo sėdėjo jaunas vai-
kinas, o šalia jo, keleivio pusėje, 
miegojo kitas vaikinas. Nuo vai-
ruotojo sklido alkoholio kvapas, 

kalba buvo nerišli, pasiteiravus ar 
gėrė, vairuotojas prisipažino gė-
ręs apie 19 val. Patikrinus alko-
testeriu, nustatytas 1,54 promilės 
girtumas. 

Neturi pažymėjimo 
Pagal pateiktus duomenis pa-

reigūnė nustatė, kad vairuotojas I. 
B. neturi vairuotojo pažymėjimo 
ir automobilis priklauso ne jam. I. 
B. pats pasisakė pareigūnei, kad 
savininkas miega automobilyje, 
todėl ji nuėjo jo žadinti. Tai buvo 
keleivis, priekinėje sėdynėje mie-
gantis S. K., kuris prikeltas ne-
suprato kas vyksta, kur jis yra ir 
prisiminė tik tiek, kad gėrė garaže 
ir užmigo automobilyje bei tikrai 
nepamena ar kas prašė leidimo 
vairuoti jo automobilį ir, iš viso, 
ar jis leido tą daryti.

Didesnis pavojus
Parenkant bausmę atsižvelgta 

į tai, kad kaltinamasis I. B. nu-

sikaltimą padarė mieste, tokiu 
būdu keldamas didesnį pavojų 
aplinkiniams, be to, yra teistas, 
nesumokėta bauda, administra-
cine tvarka baustas, dirbantis pa-
gal verslo liudijimą, registruotas 
Užimtumo tarnyboje.

Kaltinamajam skirtas 40 
parų areštas ir neatlikta 2018 
m. 225,96 Eur. bauda, paskirtos 
arešto bausmės terminas atidėtas 
5 mėnesiams, todėl privalo dėvė-
ti elektroninį stebėjimo prietaisą, 
būti namuose nuo 22 iki 5 val., 
60 valandų atidirbti nemokamų 
darbų sveikatos priežiūros, soci-
alinių paslaugų ar kitose įstaigo-
se, 2 metams uždrausta vairuoti 
transporto priemonę, konfiskuo-
to automobilio vertę sumokėti 
valstybei – 43 330 Eur. 

„Rokiškio Sirena“ inf.

Kristina RAMANAUSKAITĖ
Aušra MALINAUSKIENĖ

Trečiadienio rytą į „Rokiškio 
Sireną“ kreipėsi rokiškėnas ir 
pranešė apie Rokiškio pakraš-
ty gulinčią sužeistą stirną. Kol 
tarnybos aiškinosi, kas už ką 
atsakinga, gyvūnas beveik parą 
šliaužiojo šalikelėje. 

Pagalbos nesulaukė
Paskambinęs vyras teigė gali-

nės kūno dalies nevaldantį, grei-
čiausiai automobilio partrenktą 
gyvūną priešpriešinėje eismo 
juostoje pastebėjęs jau antradienio 
vakarą. 

„Mačiau, kad jis nevaldo gali-
nių kojų, bet gyvas. Pirma mintis 
buvo paskambinti 112. Taip ir pa-
dariau. Pasakiau lokaciją, jie pa-
dėkojo, kad pranešiau ir sakė, kad 
turi tuoj atvykti ekipažas. Nega-
lėjau laukti, išvykau iš tos vietos. 
Šiandien ryte po 9 val. vėl važia-
vau pro tą pačią vietą, gyvūnas vis 
dar kankinosi šalia kelio. Stirna 
šliaužiojo tarp pušelių ties Topolių 
ir Pandėlio gatvių sankryža. Pra-
ėjo 13 valandų, negi niekas nesu-
reagavo?“, – stebėjosi į redakciją 
paskambinęs vyras.

Pirmas toks atvejis
Trečiadienį prieš 11 val. skam-

bučio apie sužalotą gyvūną sulau-
kė ir Rokiškio meras Ramūnas 
Godeliauskas, kuris iškart susiekė 
su Rokiškio miesto seniūnu Arūnu 
Krasausku, medžiotojų ir gyvūnų 
globos draugijomis. 

„Gavęs pranešimą paskambi-
nau Panevėžio aplinkos apsaugos 
departamentui, kuris nukreipė į 
Gyvūnų globėjų asociaciją. Keis-
ta, jog nei viena institucija nebuvo 
gavusi pranešimo, nors gyventojai 
dar praėjusios dienos vakare apie 
tai pranešė bendruoju pagalbos te-
lefonu 112. Gyvūnų globėjų aso-
ciacija paprašė apžiūrėti gyvūną 
ir jiems pranešti apie jo būklę. Pa-
prašiau tai padaryti miesto seniū-

Sužalota stirna beveik parą šliaužiojo šalikelėje – tarnybos neskubėjo

ną, kuris toliau išsprendė šią pro-
blemą“, – sakė R. Godeliauskas.

Rokiškio miesto seniūnijos se-
niūnas A. Krasauskas patvirtino, 
kad skambučio apie sužalotą stirną 
sulaukė trečiadienį 11.05 val., tada 
jis susiekė su Panevėžio gyvosios 
gamtos apsaugos inspekcija, o 
prieš 12 val. jau tarėsi Gyvūnų 
globėjų asociacija. 

„Asociacijos atstovui iškart 
pateikiau vietos koordinates, kur 
yra sužeista stirna. Toks atvejis 
pasitaikė pirmas per mano darbo 
metus, kai sužalotas gyvūnas dar 
buvo gyvas ir jam reikėjo pagal-
bos, todėl, vos gavę pranešimą, 
iškart ėmėme ieškoti kas gali ją 
suteikti. Iki šiol paprastai sulauk-
davome pranešimų tik apie rastus 
negyvus gyvūnus“, – kalbėjo se-
niūnas.

Gydo arba užmigdo
„Mūsų klubo savanoris jau va-

žiuoja paimti gyvūną“, – trečia-
dienio popietę patikino Gyvūnų 
globėjų asociacijos prezidentas 
Vytautas Gustaitis. 

Jis tvirtino, kad pranešimą gavo 
tik apie 14 val. Kitaip tariant, po 
skambučio bendruoju pagalbos te-
lefonu apie sužeistą gyvūną praėjo 
18 val., kol apie tai buvo pranešta 

gyvūnų globėjams ir imtasi kon-
krečių veiksmų.

Pasak V. Gustaičio, visi suža-
loti gyvūnai keliauja į centrą, ten 
jie apžiūrimi veterinarijos speci-
alisto. Jeigu įmanoma, gydomi ir 
paleidžiami į gamtą,  kitu atveju – 
užmigdomi.

„Sužalojimai ant kelio turi la-
bai blogas pasekmes, nes ne tik 
kaulai  laužomi, bet ir stuburas. 
Lūžus stuburui gyvūnas nebegali 
gyventi. Laukiame, kol stirna bus 
atvežta apžiūrai, tik tada galėsime 
ką nors pasakyti.  Šiandien labai 
keista diena, daug iškvietimų, visi 
mūsų savanoriai išsibarstė po visą 
Lietuvą. Briedis Klaipėdoje,  ant 
automagistralės numušta stirna. 
Visa Lietuva labai judanti“ , – kal-
bėjo gyvūnų globėjų organizacijos 
prezidentas.  

Jaučiasi gana saugūs
Pasak V. Gustaičio, kanopinai 

gyvūnai urbanizuotose vietose 
jaučiasi gana saugūs, nes už mies-
to ribų jie yra medžiojami.  

„Pavyzdžiui, Kaune VI forto ra-
jone vienu metu suskaičiavau apie 
20 stirnų vienoje vietoje.  Brie-
džiai ypač pavasarį, kai prasideda 
poravimosi metai pradeda migruo-
ti. Jie turi savo kelius, keisčiausia, 

kad juose patiria labai daug sun-
kumų, tenka įveikti įvairiausiai 
tvoras, kelius, bet jie  keliauja vis 
tuo pačiu maršrutu. Tvoros  būna 
su aštriais strypais, labai dažnas 
atvejis, kai persipjauna pilvus ant 
tų tvorų, tenka važiuoti su kranu 
nukelti gyvūnus nuo tvoros“, – 
aiškino V. Gustaitis.

Pervežant nugaišo
Trečiadienio pavakarę, apie 16 

val. į Rokiškį atvykęs Gyvūnų glo-
bėjų asociacijos savanoris paėmė 
besikankinantį gyvūną ir išvežė į 
Kauną veterinaro apžiūrai. Kaip 
ketvirtadienio rytą informavo V. 
Gustaitis, stirna nugaišo kelionės 
metu ir išvežta į utilizaciją.

„Tai dažnas atvejis, kai gyvū-
nai nugaišta transportuojant, nes 
patiria didelį stresą“, – komentavo 
pašnekovas.

Dažniausi susidūrimai
Medžiotojų klubo „Atžalynas“ 

pirmininkas Valerijus Afanasje-
vas sakė, kad   tokiais atvejais, kai  
urbanizuotose vietose sužalojami 
gyvūnai, medžiotojų rankos suriš-
tos – miesto zonoje naudoti ginklų 
neleidžia įstatymas. 

„Mus kviečia, kai gyvūnas nu-
trenkiamas ne miesto teritorijoje. 

Dažniausiai gyvūnai būna nebegy-
vi, mes juos išvežame į specialią 
aikštelę utilizuoti.  O jeigu gyvas 
nušauname“, – sakė pašnekovas.  

Apie nutrenkus gyvūnus žie-
mos mėnesiais pranešama dažnai, 
medžiotojams į užmiesčio kelius 
tenka vykti vos ne kas antrą dieną. 
Pasak V. Afanasjevo, žiemą žvėrys 
migruoja dažniau:  eidami pasimė-
gauti ant kelių pabarstyta druska, 
ieškodami maisto. 

„Dažniausiai pranešama apie 
partrenktas stirnas, rečiau pasitai-
ko briedžių, elnių, barsukų, janotų. 
Per metus vien mūsų klubas gauna 
40–60 pranešimų apie nutrenk-
tas stirnas.  Būna, kad numuša ir 
traukiniai, ne tik automobiliai. 
Prisnigus laukuose,  gyvūnai eina 
į sodus, prie namų ieškoti maisto. 
Problema ir tai, kad vairuotojai  la-
bai neatidūs nepasirenka saugaus 
greičio“, – kalbėjo rokiškėnas. 

Laukinių žvėrių ir vairuotojų  
susidūrimai  dažniausiai įvyksta 
tose vietose,  kur driekiasi miškai 
ir yra pagrindiniai gyvūnų migra-
cijos takai, Rokiškio rajone – ties 
Ilgalaukiais,  prie Panemunėlio 
ties Šetekšnų kaimu ir kt. 

Beveik parą besikankinusi stirna neišgyveno. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Vadovaujantis 2019-04-16 Ro-
kiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus įsakymu 
Nr. AV-356 „Dėl Rokiškio miesto 
teritorijos tarp Jaunystės g., Res-
publikos g. ir Panevėžio g. detalio-
jo plano rengimo organizavimo, 
finansavimo ir planavimo tikslų“ 
parengtas detalusis planas.

Planavimo organizatorius 
– Rokiškio rajono  savivaldybės 

administracijos direktorius, Respu-
blikos g. 94, Rokiškis, tel. (8-458 ) 
71433, el. p.: savivaldybe@post.ro-
kiskis.lt. Atsakingas asmuo – Ingrida 
Trumpaitė, tel. (8 458) 71347, el. p.: 
i.trumpaite@post.rokiskis.lt

Detaliojo plano  tikslai: 
- detalizuoti Rokiškio miesto ben-

drajame plane nustatytus teritorijų 
naudojimo privalomuosius reikalavi-

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
mus; 

- nustatyti užstatytos teritorijos 
naudojimo reglamentus;

- suplanuoti optimalų planuojamos 
teritorijos inžinerinių komunikacijų 
koridorių tinklą; 

- nurodyti specialiąsias žemės nau-
dojimo sąlygas; 

- suformuoti Optimalią urbanistinę 
struktūrą; 

- numatyti žemės sklypų sufor-
mavimo ir pertvarkymo galimybes, 
suformuojant bendro naudojimo te-
ritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir 
kitus žemės sklypus; 

- suplanuoti daugiabučių gyvena-
mųjų namų eksploatacijai reikalingus 
racionalius žemės sklypus; 

- nustatyti žemės naudojimo bū-
dus; 

- numatyti susisiekimo komunika-
cijas ir joms funkcionuoti reikalingų 
servitutų poreikį. 

Papildomi reglamentai:
- numatyti teritorijas želdynų plė-

trai, priemones jiems atkurti, esamų 
apsaugai ir naudojimui; numatyti 
funkcinius ir kompozicinius ryšius su 
gretimomis teritorijomis; 

- nustatyti viešųjų erdvių išdėsty-
mą; 

- suplanuoti poilsio, sporto, vaikų 
žaidimo aikštelių išdėstymą; 

- įvertinti ir suplanuoti automobilių 
stovėjimo aikštelių išdėstymą; 

- suplanuoti atliekų surinkimo kon-
teinerių aikštelių išdėstymą. 

Detaliojo plano rengėjas - UAB 
„Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vil-
nius, PV Rūta Garuckienė, tel. 8 699 
79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.
com 

Pasiūlymus dėl teritorijų pla-
navimo dokumento galima teikti 
projekto organizatoriui  raštu adre-
su Respublikos g. 94, Rokiškis arba 

el. paštu: i.trumpaite@post.rokiskis.
lt arba Lietuvos Respublikos teritori-
jų planavimo dokumentų rengimo ir 
teritorijų planavimo proceso valsty-
binės priežiūros informacinėje siste-
moje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-
73-19-221) iki viešojo susirinkimo 
pabaigos. 

Parengtas detalusis planas bus 
viešai eksponuojamas Rokiškio ra-
jono savivaldybės skelbimų lentoje 
nuo 2023-01-09 iki 2023-01-20. Vie-
šas susirinkimas vyks nuotolinės 
vaizdo transliacijos būdu 2023 m. 
sausio 23 d. 17 val. pagal žemiau 
pateiktą prisijungimo prie tiesiogi-
nės internetinės vaizdo transliacijos 
nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne 
vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo 
pradžios):

h t t p s : / / t e a m s . m i c r o s o f t .
com/l/meetup-join/19%3amee-
ting_NjQ5ZWIxZDUtM2M1M-

C00ODFmLTg4ZDQtODU3M-
TYyYmIwMmU5%40thread .
v2/0?context=%7b%22Tid%22%
3a%22a2728528-eff8-409c-a379
-7d900c45d9ba%22%2c%22Oi-
d%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-a
b11-fee946b14389%22%7d

MeetingID: 376339744958
Passcode: gwg5iJ

Atmestų planavimo pasiūlymų pa-
reiškėjai, parengto projekto sprendi-
nius gali apskųsti Valstybinei teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcijai prie 
Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 
01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsa-
kymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo 
dienos.

Užs. Nr. 2038

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos 
Centralizuotos buhalterinės apskai-
tos skyriaus buhalterės pareigoms 
užimti (darbuotojas pagal darbo 
sutartį (1 pareigybė, B lygis)), pa-

stoviosios dalies koeficientas nuo 6,31 iki 7,20 
(pareiginės algos baziniais dydžiais, priklausomai 
nuo profesinio darbo patirties (metais)). Išsamesnė 
informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu: http://www.rokiskis.lt

Užs. 2037

Savarankiškai dirbantieji ir gy-
ventojai, patys mokantys už priva-
lomąjį sveikatos draudimą (PSD) 
nuo minimalios mėnesinės algos, 
sausį turėtų būti atidesni mokėda-
mi šią įmoką. Didėjant minimalia-
jai mėnesinei algai, kitais metais 
didėja ir PSD įmokos.

Nuo sausio kas mėnesį „Sodrai“ 
šie gyventojai turės pervesti 58,63 
euro (2022 m. buvo 50,95 eurų). 
Suma nuo kitų metų pradžios padi-
dės 7,68 euro, kadangi minimali mė-
nesinė alga (MMA) nuo 2023 metų 
sieks 840 eurų.

Ūkininkai ir jų partneriai, kurių 
žemės ūkio valdos ar ūkio ekono-
minis dydis yra mažesnis arba lygus 
2, kas mėnesį mokės 19,57 euro už 
privalomąjį sveikatos draudimą.  Tų, 
kurių ūkis didesnis nei 2, mokės 

Atkreipkite dėmesį: nuo 
sausio didėja PSD įmokos

58,63 euro.
 „Sumokėjusieji PSD įmokas pa-

gal ankstesnius dydžius bus nedraus-
ti privalomuoju sveikatos draudimu 
ir už gydymo bei sveikatos priežiū-
ros paslaugas teks susimokėti. Ati-
desni turėtų būti tie gyventojai, kurie 
turi nusistatę automatinį apmokėjimą 
interneto banke – sumas reikėtų pa-
keisti“, – perspėja „Sodros“ Įmokų 
administravimo skyriaus vedėjas 
Laimonas Rudys. 

PSD įmokų mokėjimas Lietuvo-
je yra privalomas. Apdraustiesiems 
valstybė garantuoja nemokamą svei-
katos priežiūrą, tuo tarpu žmonės ne-
turintys PSD už medicinos paslaugas 
turi susimokėti patys.

Jei asmuo dirba pagal darbo su-
tartį, PSD įmokas „Sodrai“ perveda 
darbdavys. Asmenys iki 18 metų, 
nuolatinių (dieninių) studijų studen-

tai, valstybės remiami asmenys, be-
darbiai ir kiti yra draudžiami valsty-
bės lėšomis.

Tie gyventojai, kurie nedirba, ne-
ieško darbo, nesimoko ir nėra drau-
džiami valstybės lėšomis, minima-
lias įmokas – šiemet 58,63 euro kas 
mėnesį – turi mokėti patys. Nesumo-
kėjus įmokos iki einamojo mėnesio 
pabaigos nutrūksta sveikatos drau-
dimas – reikia mokėti už sveikatos 
priežiūros paslaugas ir kaupiasi sko-
la, kurią vis tiek reikės padengti.

Visos savarankiškai dirbančių 
ir savarankiškai įmokas mokančių 
žmonių VSD ir PSD įmokos moka-
mos vienu kodu – 444.

Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos inf.



INFORMACIJA10 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. gruodžio 30 d.

Vadovaujantis 2019-04-16 Ro-
kiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus įsakymu 
Nr. AV-357 „Dėl Rokiškio miesto 
teritorijos tarp Maumedžių g., 
Sakališkio g. ir Pandėlio g. de-
taliojo plano rengimo organiza-
vimo, finansavimo ir planavimo 
tikslų“ parengtas detalusis pla-
nas.

Planavimo organizatorius
– Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktorius, Respu-
blikos g. 94, Rokiškis, tel. (8-458 
) 71433, el. p.: savivaldybe@post.
rokiskis.lt. Atsakingas asmuo – In-
grida Trumpaitė, tel. (8 458) 71347, 
el. p.: i.trumpaite@post.rokiskis.lt 

Detaliojo plano tikslai: 
- detalizuoti Rokiškio miesto 

bendrajame plane nustatytus teri-

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
torijų naudojimo privalomuosius 
reikalavimus; 

- nustatyti užstatytos teritorijos 
naudojimo reglamentus;

- suplanuoti optimalų planuoja-
mos teritorijos inžinerinių komuni-
kacijų koridorių tinklą; 

- nurodyti specialiąsias žemės 
naudojimo sąlygas; 

- suformuoti optimalią urbanis-
tinę struktūrą; 

- numatyti žemės sklypų sufor-
mavimo ir pertvarkymo galimybes, 
suformuojant bendro naudojimo te-
ritorijų, inžinerinės infrastruktūros 
ir kitus žemės sklypus; 

- suplanuoti daugiabučių gyve-
namųjų namų eksploatacijai reika-
lingus racionalius žemės sklypus; 

- nustatyti žemės naudojimo bū-
dus; 

- numatyti susisiekimo komuni-
kacijas ir joms funkcionuoti reika-

lingų servitutų poreikį. 

Papildomi reglamentai:
- numatyti teritorijas želdynų 

plėtrai, priemones jiems atkurti, 
esamų apsaugai ir naudojimui; nu-
matyti funkcinius ir kompozicinius 
ryšius su gretimomis teritorijomis; 

- nustatyti viešųjų erdvių išdės-
tymą; 

- suplanuoti poilsio, sporto, vai-
kų žaidimo aikštelių išdėstymą; 

- įvertinti ir suplanuoti automo-
bilių stovėjimo aikštelių išdėstymą; 

- suplanuoti atliekų surinkimo 
konteinerių aikštelių išdėstymą. 

Detaliojo plano rengėjas - 
UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 
90, Vilnius, tel. (8 5) 234 3722, PV 
Rūta Garuckienė, mob. tel. 8 699 
79322, el. p. rutagaruckiene@ya-
hoo.com 

Pasiūlymus dėl teritorijų pla-

navimo dokumento galima teikti 
projekto organizatoriui  raštu 
adresu Respublikos g. 94, Rokiškis 
arba el. paštu: i.trumpaite@post.
rokiskis.lt arba Lietuvos Respubli-
kos teritorijų planavimo dokumen-
tų rengimo ir teritorijų planavimo 
proceso valstybinės priežiūros in-
formacinėje sistemoje www.tpdris.
lt (TPD Nr. K-VT-73-19-225)  iki 
viešojo susirinkimo pabaigos. 

Parengtas detalusis planas bus 
viešai eksponuojamas Rokiškio 
rajono savivaldybės skelbimų 
lentoje nuo 2023-01-09 iki 2023-
01-20. Viešas susirinkimas vyks 
nuotolinės vaizdo transliacijos 
būdu 2023 m. sausio 23 d. 17 val. 
pagal žemiau pateiktą prisijun-
gimo prie tiesioginės interneti-
nės vaizdo transliacijos nuorodą 
(nuoroda bus aktyvinta ne vėliau 
kaip 15 min. iki susirinkimo pra-

džios):
h t t p s : / / t e a m s . m i c r o s o f t .

com/l/meetup-join/19%3amee-
ting_NjQ5ZWIxZDUtM2M1M-
C00ODFmLTg4ZDQtODU3M-
TYyYmIwMmU5%40thread .
v2/0?context=%7b%22Tid%22%
3a%22a2728528-eff8-409c-a379
-7d900c45d9ba%22%2c%22Oi-
d%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf
4-ab11-fee946b14389%22%7d

MeetingID: 376339744958
Passcode: gwg5iJ
Atmestų planavimo pasiūly-

mų pareiškėjai, parengto projekto 
sprendinius gali apskųsti Valstybi-
nei teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijai prie Aplinkos ministeri-
jos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, 
per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą 
pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Užs. Nr. 2038

Tai kas iš to atvirojo jaunimo centro? Galimybė ir laisvė jaunuoliams 
dalyvauti arba nedalyvauti, įsitraukti arba neįsitraukti…

Atvirieji jaunimo centrai– 
nebe naujiena nei pasaulyje, 
nei Lietuvoje. Vakarų Europoje 
tokią darbo su jaunimu formą 
taiko jau ilgus dešimtmečius, o 
mūsų šalis nuo 2006 m. Rokišky-
je atvirajam darbui su jaunimu 
2023-aisiais sukanka 15 metų. 

Ir nors beveik visi specialistai, 
veikiantys socialinio darbo ar dar-
bo su jaunimu lauke yra girdėję 
„atvirojo darbo su jaunimu“ sąvo-
ką, tačiau patirtis rodo, jog dar ne 
visiškai suprasta tiek visuomenėje, 
tiek tarp tų pačių specialistų yra 
– o kas ten tame centre vyksta, ir 
kam jis apskritai reikalingas? Žai-
džia žaidimus, linksminasi, valgo, 
tvarkosi, kalbasi, nieko neveikia  
– ar čia socialinės paslaugos, ku-
rių reikia jaunuoliams? O kur in-
tegracija į visuomenę, socialinių 
įgūdžių ugdymas, įgalinimas ir visi 
kiti raktažodžiai bei tikrasis socia-
linis darbas?

Nuo 2019 m. gegužės mėn. atvi-
rasis darbas su jaunimu įtrauktas į 
Socialinių paslaugų katalogą, o 
nuo 2022 m.  sertifikuoti jaunimo 
darbuotojai įtraukti į socialinės 
srities darbuotojų sąrašą. Rokiškio 
jaunimo centre dirba du sertifikuoti 
jaunimo darbuotojai. Kiekvienais 
metais  Jaunimo reikalų agentūra  
prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos kiekvienais metais 
skelbia Atvirųjų jaunimo centrų ir 
erdvių veiklos projektų finansavi-
mo konkursus. „Rokiškio jaunimo 
centro veiklos projekto 2022-2023 

m.“ įgyvendinimui gauta po 20 
000 eurų. Per 2022 metus bendras 
jaunuolių, įsitraukusiųjų į atvirojo 
darbo su jaunimu veiklas skaičius 
- 5017, unikalių - 331, naujų - 165.

Visi 14-29 metų jaunuoliai, ne-
žiūrint į jų turimus socialinius įgū-
džius, išsilavinimą, pomėgius ar 
įpročius gali būti sau priimtinoje 
ir saugioje aplinkoje kartu su kitais 
ir mokytis tame buvime. Jaunuo-
liai, ypač paauglystės laikotarpiu, 
patiriantys daug konfliktų moky-
kloje, šeimoje, dažnai jaučiantys 
izoliaciją ir socialinių santykių 
trūkumą, atvirame jaunimo centre 
gali patenkinti socializacijos po-
reikį būti savimi kartu su skirtin-
gas patirtis turinčiais jaunuoliais.  
Būdami jaunimo centre jaunuoliai 
ne tik mokosi susipažinti, užmegz-
ti kontaktą, „priprasti“ ir išmokti 
priimti, spręsti kylančius konflik-
tus, bet ir užmezga draugystės ir 
pagalbos santykius. Tokiu būdu 
palaikydami ir stiprindami vieni 
kitus, užmezga savotiškus savipa-
galbos tinklus, kurie leidžia jiems 
būti nepriklausomiems nuo insti-
tucinių pagalbos formų. Jaunuolių 
ir darbuotojų santykis atvirame 
jaunimo centre yra draugiškas, be-
tarpiškas ir grįstas abipusiu pasiti-
kėjimu. Nors jaunuoliai supranta 
darbuotojų profesinį vaidmenį ir 
atstumą, tačiau jie laikomi suau-
gusiais draugais, su kuriais galima 
pasikalbėti tuomet, kai išgyvenami 
sunkumai, ar kyla kokių nors ne-
aiškumų. Darbuotojai taip pat yra 
vertinami kaip „sargai“, kurie už-

tikrina ir kontroliuoja, jog jaunimo 
centre būtų laikomasi taisyklių, to-
kiu būdu užtikrinant saugumą atvi-
rajame jaunimo centre. 

Jaunuoliai kaip „kažko veiki-
mą“ supranta vien buvimą atvi-
rame jaunimo centre. Jie turi ga-
limybę ir laisvę dalyvauti arba 
nedalyvauti, įsitraukti arba neįsi-
traukti, galimybę tiesiog būti, ben-
drauti, gerti arbatą, gamintis mais-
tą, žaisti arba muzikuoti, dalyvauti 
projektuose ir išbandyti kažkokias 
naujas jiems patinkančias veiklas, 
atrasti sau tinkamą pomėgį ar ini-
cijuoti užsiėmimą.

Jaunuolių, socialinių 
partnerių  įžvalgos/ nuomonė
Goda S. 16 m. „Dalyvavimas 

Jaunimo centro veiklose man atne-
šė naujos patirties, naujų praktinių 
įgūdžių gyvenime, kuriuos panau-
dosiu ateityje. Atsivėrė daug ga-
limybių tobulėti kaip asmenybei, 
gavau patirties kaip pravesti ren-
ginius ir juos planuoti, dalyvauti 
mokymuose įvairiomis temomis. 
Čia išmokau atrasti save ir išsakyti 
savo nuomonę. Prisimenu pirmuo-
sius mokymus, kuriuose dalyva-
vau… Buvo baisu žodį pasakyti. 
Nuolat dalyvaujant veiklose, at-
sirado drąsa kalbėti garsiai prieš 
žmonės. Dalyvaudama Jaunimo 
centro veiklose aš turiningai lei-
džiu savo laiką ir svarbiausia  esu 
savimi“.

Gabija M. 16 m. „Mano patirtis 
jaunimo centre labai didelė. Išmo-
kau daug naujų dalykų: komuni-
kavimo su aplinkiniais žmonėmis, 
Dj-avimo, ugnies žongliravimo... 
Didelę laiko dalį skiriu jaunimo 
centrui. esu organizacinės renginių 
grupės narė.  Man jaunimo centras 
jau kaip antrieji namai. Čia jau-
čiuosi kaip šeimoje. Labai faina, 

kad čia yra tiek fainų žmonių.“
Miglė J. 21 m. „Į Rokiškio 

jaunimo centrą užklydau vos 14 
metų. Jau buvau gana aktyvi mo-
kinių savivaldoje, tačiau vis dar 
šiek tiek nedrąsi. Nuo pat pradžios 
užsimezgė artimas ryšys su jauni-
mo darbuotojais, kurie mane ska-
tino veikti, organizuoti ir tobulėti. 
Pradėjau organizuoti mokymus 
jaunimui, įvairias akcijas, rengi-
nius. Kai dar mokiausi mokykloje, 
daug laiko praleidau šioje įstaigo-
je. Teko pabūti įvairiose pozicijose 
- nuo biliardo žaidėjos iki mokymų 
vadovės. Jaunimo centre atradau 
save, visuomet galėjau jaustis lais-
vai, išsakyti net keisčiausias idė-
jas, jas įgyvendinti. Žinoma, šioje 
įstaigoje nebūtinai turi organizuoti 
renginius ar užsiimti panašia vei-
kla, jaunimo centras atviras visam 
jaunimui, gali ateiti, jei tik nori 
pažaisti stalo teniso, pasikalbėti 
ar kitaip linksmai praleisti laiką. 
Smagiausia, kad jaunimo centro 
darbuotojos palaiko visada ir vi-
sur. Kartu vis dar organizuojame 
veiklas, padedame vieni kitiems. 
Visi jaunimo darbuotojai, jau buvę 
ir esami, prisidėjo prie mano augi-
mo, jie paskatino mane veikti, sa-
vanoriauti. Esu jiems labai dėkin-
ga. Už savanorystę jaunimo centre 
gavau papildomus 0,25 balo, kas 
prisidėjo prie įstojimo į norimą 
vietą universitete. Šiuo metu jau 
nebūnu taip dažnai Rokiškyje, nes 
mokausi ir dirbu Vilniuje, tačiau, 
kai tik pavyksta sugrįžti namo ko-
kią darbo dieną, visuomet užsuku 
į jaunimo centrą. Labai gera ten 
sugrįžti.“

Justina Š., Visuomenės 
sveikatos biuro JPSPP 
koordinatorė
„Su jaunimo centru susidūriau 

pradėjus dirbti Rokiškio rajono sa-
vivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro projekte "Sveikas ir išmanus 
jaunimas". Kadangi sudominti ir 
suburti jaunimą į paskaitas/moky-
mus yra ne lengviausia užduotis 
labai džiaugiuosi bendradarbia-
vimu su Rokiškio jaunimo centro 
komanda. Visada esu priimama su 
visomis idėjomis ir su kaupu pa-
vyksta realizuoti projektus.“

Rita D., Lietuvos probacijos 
tarnybos, Panevėžio regiono 
skyriaus vyriausioji 
specialistė
Darbas su jaunimu labai reika-

lingas. Jaunuoliai, buvę ir esan-
tys probacijos registre, dalinasi 
gražiais įspūdžiais apie jaunimo 
centrą. Darbuotojai siūlo įdomias 
veiklas (mokymasis, darbas, žaidi-
mai, visuomeninė, sportinė veikla, 
pramogos ir kt.) per siekimą tobu-
lėti, saviraišką ir naujų tikslų

įgyvendinimą. Yra tokių jau-
nuolių, kurie centre jaučiasi ge-
riau, nei namie. Čia jie gali būti 
savimi, savojo „aš” kūrėjais, pasi-
justi saugiau ir drąsiau, atrandant 
save, naujoves bei savitą kūrybą 
ir stilių. Esu dėkinga už draugiš-
kumą, nuoširdumą, paprastumą 
bendrauti su visais jaunais žmonė-
mis, saviraišką, galią pasitikėti bei 
individualaus gyvenimiško kelio 
paiešką. 

Atvirieji jaunimo centrai – pa-
žangios visuomenės rodiklis vietoj 
to, kad jaunimą auklėtų gatvės.

Parengė Gitana Vošterytė ir 
Jurgita Valaikienė

Užs. Nr.  2020
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Tobulą 3 kambarių butą Vilties 
g. (5 a.; 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 
a.) Kaina 79 000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje (I a.; 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

PERKA

Nupirkčiau namą Rokiškyje arba 
keisčiau 2 kambarių butą į namą 
su mano priemoka. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 615 40 488

NUOMOJA

Tvarkingas vyras skubiai 
išsinuomotų 1 kambario butą 
Rokiškyje arba Obeliuose su baldais 
ir buitine technika iki 120 Eur.  
Tel. 8 646 51 495
...........................................................
Išsinuomočiau namą ar dalį namo 
Rokiškyje ar aplink Rokiškį.  
Tel. 8 653 60 891
...........................................................
Šeima išsinuomotu 2-3 kambarių 
butą mikrorajone. Abu dirbantys. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 659 94 400
...........................................................
Išnuomojame 1 kambario butą.  
Tel. 8 618 71 775
...........................................................
Išnuomosiu 36 kv.m 1 kambario 
butą Vilties g. Tel. 8 620 17 140

PASLAUGOS

NEKILNOJAMAS 
TURTAS

Tralo paslaugos, traktorių 
transportavimas. Vežame įvairius 
krovinius iki 12 tonų. 
Žemės ūkio techniką, padargus, 
statybinę techniką. Tel. 8 650 33 383
...........................................................
Automobilių, bei kitokių krovinių 
pervežimas Rokiškio rajone, bei 
visoje Lietuvoje. 
Kainos sutartinės. Tel. 8 626 45 353
...........................................................
Smulkus bei stambus 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

PARDUODA
2 kambarių (50 kv. m) butą su 
daliniais patogumais, kūrenamas 
stačiamalkiu, yra vandentiekis, 
tualetas (Kupiškio raj., Šimonių 
sen., Miegonių k.). Tel. 8 655 69 028
...........................................................
Namą Kupiškio mieste. Kaina 7000 
Eur. Tel. 8 672 92 384
...........................................................
3 kambarių butą Jaunystės g. 21 (V 
a.) arba keičiu į 2 kambarių butą. 
Skambinti po 12 val.  
Tel. 8 603 10 473
...........................................................
Namą Aukštaičių g. 6 (58 kv. 
m, 10 a sklypas; visos miesto 
komunikacijos; aptvertas; yra 
ūkinis pastatas; vidus naujai 
suremontuotas). Tinka nuomai arba 
kitam verslui. Kaina 38 000 Eur. 
Informacija tel. 8 687 16 351
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PARDUODA
Grėblį-vartytuvą (suomių gamybos, 
4 m pločio, 2 ratų, (panašus į do-
bilą). 3 vagų vokišką plūgą su varž-
tine apsauga. Tralą prie traktoriaus 
(medinis, neverčiamas, padarytas iš 
GAS5-2). Įvairius grūdus, sėklin-
ius, pašarinius. Kvietrugius, rugius, 
miežius, avižas, kviečius. 
Įvairias malkas. Tel. 8 655 69 028
...........................................................
Penkių vagų kaupiką. Kaina 480 
Eur. Tel. 8 674 53910 (Kupiškis)
...........................................................
PKU 0,8 frontalinį krautuvą MTZ 
T-40 traktoriui. Iš eksporto mažai 
naudotas, pilname komplekte (kaina 
2 100 Eur). Ekskavatorių „Jumz“ 
dalimis (kaina 100 Eur). MTZ 82 
varantįjį tiltą (su vairo cilindriuku 
pilname komplekte, kaina 1 500 
Eur). Naują frontalinio krautuvo 
rėmą su euro prikabinimu (keliamoji 
galia 1 600 kg, kaina 1 450 Eur). 
Tel. 8 641 57 036 (Kupiškis)
...........................................................
Naudotus skriemulius 12, 13, 20, 22 
cm diametro. Tel. 8 682 30 962

PARDUODA
Benzininį pjūklą (senai nenaudotas, 
netikrintas ar veikia). Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)
...........................................................

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 
IR JŲ DALYS

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

PARDUODA
BMW E60 (2007 m., 2,0 l, 120 kW, 
sedanas, automatas).  
Tel. 8 619 52 150
...........................................................
„Škoda Fabia“ (2006 m., 1,9 l, 74 
kW, TA iki 2023-05). Kaina 1 400 
Eur. Tel. 8 614 87 836
...........................................................
„Mazda 323F“ (2001 m., benzinas, 
TA galiojanti). Tel. 8 655 69 028
...........................................................
„Ford Galaxy“ (2007 m., 2 l, 96 
kW, TA iki 2023-07; naujos padagos 
ir akumuliatorius; restauruota 
vairo kolonėlė). Kaina derinama. 
Kaina 4 000 Eur. Tel. 8 675 88 304 
(Kupiškis)
...........................................................
Tvarkingą „Audi A4“ (1,9 l, dyzelis, 
TA iki 2024 m., universala)s. Kaina 
1 500 Eur. Tel. 8 621 72 973
...........................................................
„Volvo V40“ (2003 m.,  1,9 l, D, TA 
2 m.) Kaina 1 100 Eur.  
Tel. 8 614 70 368
...........................................................
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 75884
...........................................................
Tvarkingas LED H7 lemputes 
(pirktos iš „Xled“). Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 648 11 044
...........................................................
Lengvojo lydinio ratlankius 
su dygliuotomis „Goodyear“ 
padangomis 205/55 R16.  
Tel. 8 605 03 052
...........................................................
„Golf 4“ dalimis (vairo kolonėlę, 
priekinius žibintus).  
Tel. 8 614 87 836
...........................................................
„Opel Astra“ dalimis (2002 m., 1,7 l, 
55 kW; variklį, sankabą, dėžę, vairo 
kolonėlę). Tel. 8 614 87 836
...........................................................
„Golf 4“ dalimis (benzinas).  
Tel. 8 604 61 511
...........................................................
Lengvojo lydinio ratlankius su 
padangomis R14 (nuo „Vectra“). 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 610 70 183. 
(Kupiškis)
...........................................................
„VW Passat B6“ durų komplektą. 
Tel. 8 623 03 533
...........................................................
„Audi A4“ dalimis (2007 m., 2 l, 
universalas, dyzelis).  
Tel. 8 623 03 533
...........................................................
Naują atsarginį ratą R15 (tabletė, 4 
tvirtinimo taškai, „VW“, „Audi“). 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 681 55 002
...........................................................
Automobilinį grotuvą (CD, radijas). 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 681 55 002
...........................................................
„Passat B5 B5+“ dalimis (1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW).  
Tel. 8 682 58 004
...........................................................
„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
...........................................................

PARDUODA
5 kub. m cisterną. Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Įvairaus pjovimo statybinę medieną. 
Spygliuočių medienos vidaus ir 
lauko dailylentes, terasines lentas. 
Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Naujus medienos pjovimo diskus su 
plokštelėmis (2 vnt., kaina 45 Eur). 
Nebrusuotas colines lentas, sausas 
neobliuotas grindų lentas.  
Tel. 8 610 06 145
...........................................................
Naują čekų gamybos benzininį 
dvitaktį elektros generatorių (galing-
umas apie 700 W). Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 604 36 830
...........................................................
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 
transformatorių( 230/24 V – 0,05 
KVA, kaina 10 Eur). Tarpines 
rėles (24 ir 230 V). Sriegiapjovę 
vamzdžiams (kaina 45 Eur). Trifazį 
el. automatą: AE tipo 63 A (kaina 8 
Eur). Tel. 8 682 30 962

STATYBINĖ 
MEDŽIAGOS, ĮRANKIAI

GYVŪNAI
DOVANOJA

Dovanojame 2 kalytes. Pasiimti kuo 
skubiau. Tel. 8 607 08 239
...........................................................
Gal kas dovanoja mažą šuniuką ar 
kačiuką. Tel. 8 649 62 055

Beržines arba maišytas malkas.  
Tel. 8 621 04 666

BALDAI

PARDUODA
Apvalų stalą (išsiskleidžia). Kaina 
60 Eur. Tel. 8 646 81 861
...........................................................
Emale padengtą naują vonią.  
Tel. 8 699 33 786 
...........................................................
Komplektą: veidrodį su kabykla 
(naudotas, senovinis, kaina 25 Eur). 
„Dormeo“ čiužinį (200x120x5 cm, 
kaina 35 Eur). Tel. 8 681 55 002 
...........................................................
Geros būklės dvigulę lovą 
(išmatavimai 180x200 cm; pridedu 
čiužinį, jei patiks 160x200 cm). 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 600 28 956 
...........................................................
Dvi spinteles už 15 Eur (aukštis 78 
cm, plotis 43 cm, gylis 40 cm).  
Tel. 8 632 33 635
...........................................................
Sekciją. Kaina 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 dvigulį lovą su 
čiužiniu (160x200 cm; yra dėžės 
patalynei, apšvietimas ant spintelių 
ir apačioje aplink lovą; bendras 
plotis 305 cm; lova išardyta; italų 
gamybos, prie jos galime pasiūlyti 

PARDUODA
Sojų rupinius (baltymai: 52 proc.) 
Saulėgrąžų rupinius. Užsakymai nuo 
22 t bus pristatomi mūsų transportu. 
Tel. 8 678 05 650 (Panevėžys)
...........................................................
Alijošiaus daigus auginimui 
(vazonėliuose). Tel. 8 610 49 507 
...........................................................
Apie 2 tonas rugių. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 609 76 754 

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS

MEDIENA, MALKOS

AUGALAI

ŽEMĖS SKLYPAI

PARDUODA
5,09 ha žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą su gyvenamuoju namu ir 
ūkiniais pastatais Rokiškio r., Obelių 
sen., Šapelių k.1. Tel. 8 606 39696, 
8 671 19 195
...........................................................
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 (24 a.) 
Kaina 2 900 Eur. Tel. 8 621 04 666

„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

PARDUODA
Sausas malkas kaladėlėmis (kai 
kurių nereikia skaldyti, pamaišyta su 
brusais; vežu po 5 m). Kaina 190 Eur. 
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Sausas skaldytas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 612 20 251
...........................................................
Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551
...........................................................
Sausas uosines malkas.  
Tel. 8 680 49 599

Benzininį pjūklą (družba). Kaina 36 
Eur. Tel. 8 681 55 002
...........................................................
Puikiai veikiantį trimerį „Stihl FS 
38“. Kaina 80 Eur. Tel. 8 622 05 857
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Prie LIDL rasti raktai.  
Tel. 8 687 75 157
...........................................................
Rastas automobilio raktas prie 
Jaunystės g. 8 (paliktas prie trečios 
laiptinės). Tel. 8 666 76 777
...........................................................
Rokiškyje pamestas leidimas 
gyventi. Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 622 34 989
...........................................................
Pamesta moteriška piniginė su 
dokumentais. Tel. 8 610 13 831

RASTA, PAMESTA

BUITINĖ TECHNIKA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI
TELEFONAI

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

DARBAS

PARDUODA
Radiatorių (100x50 cm, naudotą 
gyvatuką 96x50 cm). Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 613 86 877
........................................................... 
Naujus ketaus radiatorius.  
Tel. 8 699 33 786 
...........................................................
Pigiai naudotus veikiančius dulkių 
siurblius. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 22 152 
...........................................................
Elektrinį šildytuvą. Trijų padėčių 
(750 W - 1250 W arba 2000 W). 
Kaina 16 Eur. Tel. 8 609 14 404
...........................................................
Naują vaflių keptuvę. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 632 33 635 

DOVANOJA
Veikiančią skalbimo mašiną „Beko“ 
(nedidelės problemos su vandeniu, 
Algirdo g.). Tel. 8 603 53 641
...........................................................
Ieškau kas galėtų padovanoti 
skalbimo mašiną. Tel. 8 678 26 467

SIŪLO
Ieškau kas už atlygį galėtų surasti 
reikalingą informaciją Lenkijos 
interneto svetainėse.  
Tel. 8 611 01 421
...........................................................
Reikalinga matematikos mokytoja 
septintos klasės mokiniui 
(papildomai). Tel. 8 603 03 994
...........................................................
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

IEŠKO
Moteris ieško darbo. Gali būti naktinė 
pamaina. Turiu patirties prekyboje. 
Tel. 8 622 69 561
...........................................................
Moteris ieško darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones, vaikus, 
tvarkyti namus. Tel. 8 615 92 745
...........................................................
Vyras ieško darbo. Tel. 8 608 28 256
...........................................................
Ieškau darbo aplink Rokiškį.  
Tel. 8 629 48 161
...........................................................
Ieškau darbo prie statybų pagalbiniu 
darbininku. Tel. 8 652 38 990
...........................................................
40 m. vyras ieško darbo. Turiu visas 
vairuotojo kategorijas, kvalifikacinius 
atestatus. 
Daug patirties vadyboje, tiekime, 
valdyme. Tel. 8 604 86 441
...........................................................
Mūrininkas ieško darbo.  
Tel. 8 645 76 723
...........................................................
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

PARDUODA
Telefoną „Redmi“. Papildomas Ka-
ina 30 Eur. Tel. 8 645 90945, 
8 609 26 984
...........................................................
Darbinį telefoną „HTC“. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 679 72 890
...........................................................
Naują telefoną „Card Phone“ su 
dėžute (nedidelis). Kaina 16 Eur. 
Tel. 8 681 55 002
...........................................................
„Samsung Galaxy“ (Watch4, Watch3 
apsauginį grūdintą stiklą). Kaina 5 
Eur. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
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“ (20 Eur), „Redmi“ (40 
Eur). Tel. 8 696 79 543
...........................................................
Idealios būklės, kaip naują telefoną 
„iPhone 7 Plus“ (128 GB, spalva 
auksinė, kaina 130 Eur). Geros 
būklės „iPhone 8 64 GB“ (spalva 
sidabrinė, magnetinis dėkliukas, kro-
viklis, domina keitimas, kaina 140 
Eur). Labai geros būklės telefoną 
„iPhone 6S“ (16 GB, spalva sidab-
rinė, kaina 70 Eur). Idealios būklės 
kaip naują „iPhone 8“ (64 GB, 
spalva Gold, dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas, ausinės, uždėtas apsau-
ginis stikliukas ant ekrano, pirktas 
naujas Lietuvoje, domina keitimas, 
kaina 180 Eur). Tel. 8 602 16 269

PARDUODA
Naujus kareiviškus storos tikros 
odos batus (dydis 42-45). Kaina 58 
Eur. Tel. 8 681 55 002
...........................................................
Įvairiaspalves šiltas megztas tap-
kutes. Puiki, smagi dovanelė. Kaina 
4 Eur. Tel. 8 615 92 745
...........................................................
Firminius „Clarks“ batus (labai šilti, 
mažinti, tiks 37-38 d.). Kaina 10 
Eur. Tel. 8 632 33 635
...........................................................
Mažai dėvėtus vyriškus kailinius iš 
natūralaus avikailio (dydis 50-IV). 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 30 962

PARDUODA
Geros būklės naudotą „Merc“ 3in1 
vežimėlį (su priedais: čiužinukas, 
užklotukas, apsauga nuo lietaus ir 
vabzdžių ir kt.). Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 672 66 375
...........................................................
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
Kaimiškus kiaušinius. Kaina 2,5 
Eur. Tel. 8 670 06 514
...........................................................
Brandintą Kalėdinį pyragą. Pa-
sižymi ryškiu skoniu ir svaiginančiu 
aromatu. Tai puiki dovana draugams 
ar kolegoms! Drėgnas su daugybe 
rome mirkytų džiovintų vaisių, 
uogų, riešutų. 
Pyragui išskirtinio skonio prideda 
kelių savaičių brandinimas.  
Tel. 8 613 19 411
...........................................................
Medų. Tel. 8 612 96 373
...........................................................
Savo ūkyje užaugintų kviečių miltus 
ir sėlenas. Tel. 8 620 31 551
...........................................................
Obuolių sūrius. 4 Eur/vnt.  
Tel. 8 672 36 127
...........................................................
Natūralius be priedų obuolių sūrius. 
Tel. 8 651 97 818

PREKĖS VAIKAMS

PARDUODA
Užsienio ir LT atlikėjų audio 
kasetes, CD diskus. Po 1 Eur/vnt. 
Tel. 8 609 26 984, 8 645 90945
...........................................................
Dideles gražiai skambančias 
kolonėles „Radiotehnika S-300“. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 693 04 817
...........................................................
Gerai grojantį „Ground Zero“ 
(1600 W 800 RMS žemų dažnių 
garsiakalbį su stiprintuvu 1000 
W, naudotas pora mėnesių, kaina 
derinama). Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 693 36 621
...........................................................
Ausines „Airpoids“.  
Tel. 8 615 92 745
...........................................................
Radijo imtuvą „VEF-214“. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962
.........................................................
..HP kompiuterio kroviklį. Senesnio 
„Acer“ kompiuterio akumaliatorių 
(laiko gerai). Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Pilnai veikiantį kompiuterį (baterija 
laiko apie 4 val.) Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 627 97 310
........................................................
...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
...........................................................
Visų įstrižainių geros būklės 
televizorius. Tel. 8 605 25 460

Televizorių „Samsung Smart“ (40 
colių, 117 cm įstrižainė, iš Švedijos, 
kaina 180 Eur). Televizorių TCL 
(100 cm, 40 colių įstrižainė, iš 
Švedijos, kaina 130 Eur).  
Tel. 8 645 26 235
...........................................................
„Philips Smart TV“ (32 colių 
(81 cm), be stovo, kabinamas ant 
sienos). Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 623 06 336
...........................................................
Puikiai veikiantį televizorių „JVC“ 
(82 cm įstrižainė, yra pultas, 
priedėlis nereikalingas). Kaina 80 
Eur. Naudotą imtuvą „TP-Link TL 
WR841N“ (yra visi komponentai, 
kaina 10 Eur). Tel. 8 636 60 486
...........................................................
Naudotą skaitmenį imtuvą „TP-
Link TL WR840N“ (yra visi 
komponentai, kaina 10 Eur).  
Tel. 8 625 35 526
...........................................................
Televizorių „Sharp“ (su antena ir 
priedėliu). 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

Tel. 8 679 95 305
...........................................................
Iš Norvegijos krosneles, židinius, 
itališkus granulinius židinukus. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 605 22 152
...........................................................
Senovinį varstotą. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 646 82 607
...........................................................
LED lempas po virtuvine spintele 
(60 cm 20 W. 2 vnt., jungiasi 
tarpusavyje). Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 681 55 002
...........................................................
Naują tepalinę krosnelę-pečių 
(storasienis metalas, kūrenama 
skystu kuru). Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 695 29 133 (Dusetos)
...........................................................
Sovietinius teatrinius žiūronus su 
originaliais dėklais.  
Tel. 8 610 75 639
...........................................................
Kalėdines eglutes. Tel. 8 610 17 664
...........................................................
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
...........................................................
Popieriaus smulkintuvą (kaina 
10 Eur). 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

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). Tel. 8 685 42 153

DOVANOJA
Gal kas dovanoja biuro kėdę ar 
kažką panašaus. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 648 11 044

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

SPORTO REIKMENYS

ĮVAIRŪS
PARDUODA

Pavalkus arkliui su priedais. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962
...........................................................
Aukso spalvos kišeninį laikrodį 
„Dugne“. Kaina 65 Eur.  



08:00Madagaskaras 3
09:35Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 2 dalis
12:05Alvinas ir burundukai 3
13:45Vyrai juodais drabužiais 3
15:50Nepaprastas Žmogus-Voras
18:30Žinios
19:45Dakaras 2023
20:00Labas vakaras, Lietuva, su 
artėjančiais!
22:00Naujieji su LNK kanalų 
šeima
23:58Lietuvos Respublikos 
Prezidento Gitano Nausėdos 
naujametis sveikinimas

Btv

06:25 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
06:55 Snieginiai leopardai ir jų 

draugai 
08:00 Pričiupom!
08:30 Varom! 
09:00 Miško atspalviai
09:30 Gyvenu čia
10:00 Žiemos stebuklų šalis 
11:05 40-asis Tarptautinis Monte 
Karlo cirko festivalis 
13:35 Adamsų šeimynėlė 
15:35 Kiaušingalviai 
17:15 Krokodilas Dandis 
19:10 Aklas pasimatymas 
21:00 Bėgantis skustuvo ašmenimis 
2049 
00:00 Laukinės aistros
02:00 Amerikietiškos imtynės

Lrytas

07.00 Neišsižadėk
08.00 Nauja diena
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30 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Dviračio žinios
10:05 Radijo laida 10-12 
kalbina LR Prezidentą 
Gitaną Nausėdą 
11:00 Mes iš Ukrainos 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Laukinės Arkties 
gamtos įdomybės 
13:00 Istorijos perimetrai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:15 Ist Endo seserys

17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:20 Vienas iš 3 milijonų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Auksinė akis 
00:55 Sonja. Baltoji gulbė 
02:45 Kas ir kodėl? 

Tv3

06:00 Legenda apie Korą
06:35 Kasagrandes
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:45 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Dėl meilės paaukosiu viską

12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Hortonas 
21:10 Valerianas ir tūkstančio 
planetų miestas

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:00 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 1 dalis
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 

14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:15 Dakaras 2023
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Bohemiškoji Rapsodija
23:45 Vanilinis dangus

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:35 CSI. Kriminalistai 
11:35 Mentalistas 
12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 

17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Džekas Ryčeris. Nesidairyk 
atgal
23:55 Drakono kardas
01:55 Didžiojo sprogimo teorija 
02:20 Nusikaltimų tyrėjai

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Maisto kūrėjai
08.00 Neišsižadėk
09.00 Vieno nusikaltimo istorija
10.00 Pėdsakas
11.00 Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Azija 3600

13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
17.30 Maisto kūrėjai
18.00 Reporteris
18.30 Azija 3600 
19.30 Pusvalandis su Valatka
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Pusvalandis su Valatka
23.30 Laisvės TV valanda.
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Azija 3600
02.30 Maisto kūrėjai
03.00 Laisvės TV valanda
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Istorijos detektyvai
07:20 Vienas iš 3 milijonų
08:30 Mano pasas meluoja
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Metų laikai 
Japonijoje  
13:50 Jaunasis Morsas 
15:20 Nepamirštas Vilnius
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Merūnas: Atvira 
širdim. 2022 m.
18:30 Žinios
19:00 Andriaus 

Mamontovo koncertas Kitoks 
pasaulis
20:30 Panorama
21:00 Justino Jaručio koncertas 
festivalyje Sostinės dienos 2022
22:00 LRT Naujųjų metų šou 
23:58 LR Prezidento Gitano 
Nausėdos naujametinis sveikinimas 
Lietuvai
00:03 LRT Naujųjų metų šou
01:00 Sauliaus Prūsaičio ir Iglės 
koncertas

Tv3

06:00 Kasagrandes 
06:30 Teris ir užburta Aušros 
karalystė 
08:15 Hortonas 
10:00 Grinčas 
11:30 Laukiniai šernai 

13:45 Kalėdų karštligė 2 
15:40 Vienas namuose 5. Šventinis 
apiplėšimas 
17:30 Dėmesio centre. Edmundo 
Jakilaičio interviu su LR Prezidentu 
Gitanu Nausėda
18:30 TV3 žinios 
19:20 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 galvOK 5
22:00 Ingos Valinskienės koncertas 
Meilės muzika
23:57 Lietuvos Respublikos 
Prezidento Gitano Nausėdos 
naujametis sveikinimas
23:58 Ingos Valinskienės koncertas 
Meilės muzika

Lnk

06:25 Balerina

09.00 Laumės juosta 2022
11.00 Maisto kūrėjai
11.30 Būsto anatomija 
12.00 Vieno nusikaltimo istorija 
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 B. Dambrauskaitės 
koncertas
17.30 Pusvalandis su Valatka
18.00 Žinios
18.30 Aiškiaregė
20.00 Žinios
20.30 Tiki vyrai. Velnio tuzinas. 
Koncertas
22.00 Laisvės TV . Naujametinis 
šou
01.00 Grupės Balius koncertas
02.00 Radži koncertas
02.50 Aiškiaregė
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06:00 Himnas
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime gera
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Giesmės stebuklas
12:55 Urbi et Orbi. 

Popiežiaus Pranciškaus kalėdinis 
sveikinimas Miestui ir Pasauliui 
13:30 Kalėdinis interviu su 
Vilniaus arkivyskupu metropolitu 
Gintaru Grušu
13:50 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:45 Duokim garo! 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Žinios
19:00 Savaitė su Dviračio žiniomis
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Miuziklo garsai
23:00 Kalėdoms grįšiu namo 
01:00 Kalėdos Islandijoje
02:20 Pasakos Emai

Tv3

05:45 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
06:10 Simpsonai 
06:40 Kalėdų žvaigždė
08:40 Despero nuotykiai
10:30 Simpsonų filmas 
12:15 Kalėdos pagal Kranksus 
14:15 Kaip Grinčas Kalėdas vogė 
16:30 Lietuvos sporto 
apdovanojimai 2022
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius
22:30 Pirmasis žmogus

Lnk

06:10 Lego filmas 2 
08:00 Kalėdų Senelio slaptoji 
tarnyba 
09:55 Haris Poteris ir paslapčių 
kambarys
13:10 Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas 
15:15 Smokingas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:15 Dakaras 2023 
19:30 Džiumandži. Sveiki atvykę 
į džiungles
21:50 Tenet 
00:50 Nebrendylos 2

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu 
07:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
II-asis etapas 
08:00 Paslaptingas apuokų gyvenimas
09:05 Snieginiai leopardai ir jų 
draugai
10:15 Lego meistrai 
11:15 39-asis Tarptautinis Monte 
Karlo cirko festivalis 
13:25 Jau atvažiavom?
15:20 Mes ne šventieji 
17:30 Nevykėlis
19:15 Nuogas ginklas 2 1/2. Baimės 
kvapas
21:00 Dakaras 2023
21:30 Kamanė 
23:50 Devyni jardai 
01:55 Žaliasis riteris

Lrytas

07.00 Neišsižadėk
08.00 Aiškiaregė
10.00 Laimingi buvę jo akivaizdoje 
10.45 Šv. Mišios iš Išlaužo bažnyčios
12.00 Vieno nusikaltimo istorija 
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios.
16.30 Šv. Kalėdų žvaigždės
18.00 Žinios
18.30 E. Kučinsko, R. Kučinsko ir 
Styginių kvarteto koncertas
20.00 Žinios
20.30 I. Starošaitės ir Ž. Žvagulio 
jubiliejinis koncertas Būsiu ten, kur 
būsi tu
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija 
01.00 Teisingumo agentai
02.50 Aiškiaregė
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IN MEMORIAM
DANUTĖ DAUNYTĖ - BRUŽIENĖ (1937 – 2022)
Į amžinybę išėjo bibliotekininkė Danutė Bružienė.
Danutės gyvenimo kelias prasidėjo 1937 metais vasario 17 d. Rukšių kaime, 3 km. nuo Panemunėlio. 42-ejus metus 
ji atidavė bibliotekiniam darbui: 1960 metais pradėjusi dirbti Duokiškio kaimo bibliotekoje, nuo 1961-ųjų – 41-erius 
metus dirbo Panemunėlio geležinkelio stoties bibliotekoje. Dirbdama uoliai mokėsi bibliotekininko profesijos. Buvo atidi 
ir paslaugi savo skaitytojams, visą gyvenimą sukosi savo krašto visuomeninio, kultūrinio gyvenimo sūkuryje. Apdovanota 
garbės raštais, diplomais, premijomis, knygos bičiulio ženkleliu. 2002 metais, sulaukusi 65-erių,  išėjo į užtarnautą 
poilsį, bet nepamiršo bibliotekos, skaitė knygas, kol leido sveikata, dalyvaudavo renginiuose. Jos parengta informacija apie 
biblioteką publikuota monografijoje „Panemunėlis“ (2012 m.). 
Dėl netekties užjaučiame Danutės Bružienės artimuosius. Jos  buvimo ir darbų Panemunėlio krašte paliktas pėdsakas 
ryškus ir šviesus bei reikšmingas bibliotekos ir krašto istorijai.
Rokiškio rajono bibliotekininkų bendruomenė

DĖMESIO! Nuo šiol visos savaitės TV programą rasite penktadienio numeryje!
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05 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Premjera. Pagalbos 
šauksmas
09:45 Komisaras Reksas 
10:30 Paskutinis pėdsakas
11:15 Mokslo ekspresas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Neaprėpiama 
Afrika 
13:00 1 000 pasaulio 
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:15 Ist Endo seserys 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 Eurolyga per LRT
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno Žalgiris – 
Stambulo Fenerbachce Beko 
22:00 Nuomonę ant stalo! 
23:00 Dviračio žinios
23:30 Tylos kelias
00:25 Komisaras Reksas 
01:10 Merūnas: Atvira širdim
02:05 Nuomonę ant stalo! 
03:00 LRT radijo žinios

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Kasagrandes
07:25 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Dėl meilės paaukosiu viską

12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Farai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Fenikso skrydis

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Monikai reikia meilės 
11:00 Šeškinės 20 
12:00 Vidurdienio žinios

13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios 
22:30 Mažulė, verta milijonų 
00:45 Juodasis sąrašas 
01:40 Aš matau tave

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:35 CSI. Kriminalistai 
11:35 Mentalistas 
12:35 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 

14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Dakaras 2023 
22:40 Elijaus knyga 
00:50 Niekada nepasiduok 2
02:45 Didžiojo sprogimo teorija

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Kuriantys Lietuvą. 
Pameistrystė
08.00 Neišsižadėk
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00  Pėdsakas
11.00  Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija

12.30 Azija 3600
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Oponentai
17.30 Pusvalandis su Valatka
18.00 Reporteris
18.30 Būsto anatomija
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Būsto anatomija
23.30 Oponentai
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Pusvalandis su Valatka
03.00 Oponentai
03 50 Neišsižadėk

11:00 Nuo... Iki... 
12:00 Vidurdienio žinios 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios 
22:30 Aukštas lygis 
00:45 Juodasis sąrašas 
01:40 Klaidingi įrodymai

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:35 CSI. Kriminalistai 

11:35 Mentalistas 
12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom!
21:00 Dakaras 2023 
22:40 Aš esu legenda
00:35 2012 
03:15 Didžiojo sprogimo teorija

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30  Pusvalandis su Valatka
08.00 Neišsižadėk
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Paskutinis pėdsakas
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Neaprėpiama Afrika 
13:00 Justino Jaručio 
koncertas festivalyje 
Sostinės dienos 2022
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:15 Ist Endo seserys
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Tylos kelias
23:55 Komisaras Reksas
00:45 Euromaxx
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 LRT forumas

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Legenda apie Korą
06:50 Kasagrandes
07:20 Slibinų dresuotojai. Pašėlusios 
gaudynės
07:45 Keista šeimynėlė

08:10 Protėvių šauksmas 
10:00 Mažoji našlė
11:00 Dėl meilės paaukosiu viską
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Karštai su tv3.lt
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Kultūristai

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų Kinas. 
Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 

07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:30 KK2 penktadienis 
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios 
22:30 Klaidingi įrodymai
00:30 Juodasis sąrašasJames  
01:25 Džokeris

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 

08:25 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:35 Lego meistrai 
11:35 Mentalistas 
12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Dakaras 2023 
22:40 2012 
01:30 Vagių irštva

Lrytas

06.15 TV parduotuvė 
06.30 Reali mistika

07.30 Aiškiaregė
10.00 Radži koncertas
11.00  Paslaptys
12.00 Pusvalandis su Valatka
12.30 Būsto anatomija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17. 00 Laisvės TV. Laikykitės ten
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Laisvės TV. Laikykitės ten
00.30 Teisingumo agentai
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:45 Komisaras Reksas 
10:30 Paskutinis pėdsakas 
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Neaprėpiama 
Afrika  
13:00 Gyvenk kaip 
galima švariau
13:30 Gamtininko užrašai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:15 Ist Endo seserys 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Istorijos perimetrai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Tylos kelias
00:05 Komisaras Reksas 
00:50 Nepamirštas Vilnius
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Legenda apie Korą
06:55 Kasagrandes
07:25 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:55 Karštai su tv3.lt 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

11:00 Dėl meilės paaukosiu viską
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Prieš srovę
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Bėgantis taikinys 

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Monikai reikia meilės 

10.00 Pėdsakas
11.00  Paslaptys
12.00 Oponentai
13.00  Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 Slaptas Hitlerio seksualinis 
gyvenimas
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Neatrasta Rusija
00.35 Teisingumo agentai
01.35 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:45 Komisaras Reksas 
10:30 Paskutinis pėdsakas 
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Neaprėpiama Afrika
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:15 Ist Endo seserys 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 1 000 pasaulio 
stebuklų
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Tylos kelias 
23:55 Komisaras Reksas 
00:45 Euromaxx
01:00 LRT radijo žinios
01:05 1 000 pasaulio stebuklų
02:00 LRT radijo žinios

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Legenda apie Korą
06:55 Kasagrandes
07:25 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Dėl meilės paaukosiu viską
12:00 Nuodėminga žemė

14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Paskutiniai riteriai

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Monikai reikia meilės 
11:00 Bus visko 
12:00 Vidurdienio žinios

13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Aš matau tave
00:25 Juodasis sąrašas 
01:20 Aukštas lygis

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:35 CSI. Kriminalistai 
11:35 Mentalistas 
12:35 Kalnietis 

13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo, 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Dakaras 2023 
22:40 Niekada nepasiduok 2 
00:40 Aš esu legenda 
02:30 Didžiojo sprogimo teorija

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30  Būsto anatomija
08.00 Neišsižadėk
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Pėdsakas
11.00 Paslaptys

12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Maisto kūrėjai
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 Slaptas Hitlerio seksualinis 
gyvenimas
18.00 Reporteris
18.30 Maisto kūrėjai
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Neatrasta Rusija
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30  Maisto kūrėjai



– Kaip sutikai Naujuosius 
Metus?

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

prasivoliojau.
***
Susitinka du draugeliai po 

Naujųjų Metų šventimo.
– Na, kaip sutikai 

Naujuosius?
– Nežinau, dar niekas 

nepasakojo.
***
Naujųjų metų rytas. 

Baloje snūduriuoja gerokai 
prigėrusi moteriškė. Prisistato 
policininkas:

– Ponia, kas Jūs ir ką čia 
veikiate?

Moteriškė vos pajudindama 
galvą...

– Snieguolė aš... Tirpstu.
***
– Sveikas, eilini Petrai.
– Sveiki, leitenante!
– Atspėk mįslę: Naujųjų 

nešvenčia ir dėl to liūdi – 
kareivinėse tris naktis budi. 
Kas?

– Nežinau. Kas?
– Tu!

Varškę galima sumalti ar tie-
siog pertrinti per sietelį, kad 
ji būtų smulki. Likusius ingre-
dientus sumaišyti su varške ir 
užminkyti tešlą. Tešla turi būti 
drėgna. Tada šlapiname rankas 
vandeniu ir formuojame spur-
gas, verdame aliejuje, kol gra-
žiai apskrus. Iškepusias iškart 
pabarstome cukraus pudra. 
Skanaus!

INGREDIENTAI:
• 200 g varškės
• 1 kiaušinis
• 1 šaukštas 

cukraus
• 2,5 šaukšto miltų
• Sodos tiek dėti 

tiek, kiek telpa 
tarp dviejų pirštų

• Aliejaus virimui ir 
cukraus pudros 
pabarstymui

ANEKDOTAI
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MANO RECEPTAS TAVO
Gardžiosios varškės spurgytės

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. 
• 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 Prū-
sa“, Parodų galerijoje „Autografas“.

• Keramikės Eglės Skardžiūtės kalėdinių žaisliukų paroda „Stebuklo lauki-
mas“, Parodų galerijoje „Autografas“.

• Literatūros paroda „Poetas, etnografas, muziejininkas Stasys Daunys“ 
(100-osioms gimimo metinėms), Informacijos ir kraštotyros skyriuje.

• Literatūros paroda „2022-ieji – Lietuvos krepšinio šimtmečio metai“, In-
formacijos ir kraštotyros skyriuje. 

• Floristės Ernestos Pivoriūnienės  Kūrybos darbų paroda „Su cinkeliu“, 
Meno ir muzikos erdvėje.

• Spaudinių paroda  „Kai žemę gaubia Kalėdų paslaptis“, Lankytojų sky-
riuje.

• 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)

Gruodžio 31 d. 23.30 val. Naujųjų metų sutikimo šventė
Sausio 10 d. 18.00 val. Filmas „ReEmigrantai“
Sausio 17 d. 18.00 val. Filmas „Miauricijus Puikusis“

Juodupės bendruomenė
Gruodžio 30 d. 18.00 val.  Senų metų palydų koncertas-vakaronė "Pa-
dainuokime kartu".

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

ROKIŠKIO ŠV. APAŠTALO EVANGELISTO MATO PARAPIJA
• Gruodžio 31 d. 18.00 val. Padėkos Šv. Mišios
• Sausio 1 d. (sekmadienis) Švč. M. Marija, Dievo Gimdytoja, Pasaulinė 

taikos diena. Šv. Mišios aukojamos įprasta sekmadienio tvarka 9.00, 
11.00 ir 18.00 val.

Marijona Kavčinskė, Pakriaunių kaimo 
gyventoja, tvirtina, kad šis receptas yra 
labai senas, paveldėtas iš jos mamos.
„Šias spurgas mama dažnai kepdavo 
mums, vaikams, per šventes, taip pat 
įdėdavo į mokyklą, kai vykdavo kokie 
nors renginiai. Šį receptą dabar naudoja 
ir mūsų vaikai, ir anūkai. Labai tikiuosi, 
kad jis dar ilgai keliaus per ne vieną mūsų 
šeimos kartą. Pats receptas yra labai len-
gvas, paprastas ir greitas, o spurgos labai 
skanios. Galiu išduoti paslaptį, kad nau-
dojant naminius produktus, spurgos būna 
dar skanesnės ir puresnės“, – kalbėjo M. 
Kavčinskė. 

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!

Marijona su vyru Zigmantu mėgsta spurgas. (M. Kavčinskės asmeninio archyvo nuotr.)


