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Kaina 1,00 Eur

Jungtuvės iš išskaičiavimo – Rokiškio 
komunalininkas ir butų ūkis tapo 
viena įmone  2 p.

3 p.

2022-ųjų statistika – skambūs vaikų vardai, santuokos 
psichiatrijos ligoninėje ir gimimų antirekordai

Jūžintiškiai pristatė savojo krašto „bibliją“ 

3 p.

7 p.

Gedimino pilies bokšte plevėsavusi trispalvė 
patikėta Pandėlio gimnazijai 5 p.

Nuo kelio nuslydo tarpmiestinis autobusas – 
kelininkai problemos nemato 5 p.

Angelo Frosio apie pieno produktus 8 p.

AB „Rokiškio sūris“ darbuotojai metus užbaigė 
spektakliu „Visa tiesa apie sūrį“ 6 p.

Už priekaištavimą – smūgiai patėviui į veidą

Draugų nuotykiai pievoje baigėsi 20 parų 
areštu ir konfiskuotu automobiliu

Naujovės 2023 metais: augs gyventojų        
pajamos, prasideda svarbios reformos

12 p.

12 p.

10-11 p.

Naujametė naktis Rokiškyje: medikai į pagalbą
kvietėsi policininkus, o ugniagesiai darbo neturėjo

Metai, šviečiantys auksu 9 p.

Rokiškio krašto kultūros aktualijos – žurnale 
„Prie Nemunėlio“ 4 p.
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Redakcijos 
skiltis

R. Strumskienė tikra, kad bendras darbas duoda rezultatus.

V. Janulis vadovaus sujungtai įmonei. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Mieli skaitytojai,

versdami dar vieną 
naują lapą ir pradėdami 
naujus darbus, norime 
pasidžiaugti augančiu 
mūsų skaitytojų būriu ir 
padėkoti, kad 2023-iuo-
sius pasitinkate su „Ro-
kiškio Sirena“.

Šiais metais ir toliau 
operatyviai pristatysime 
jums karščiausias Ro-
kiškio krašto naujienas 
– nuo socialinių reikalų 
iki politinių batalijų, lai-
kraštyje galėsite skaityti 
apie rajone vykstančias 
aktualijas, renginius, po-
kalbius su įdomiais žmo-
nėmis, jūsų jau pamėg-
tas rubrikas: „Sveikata“, 
„Krašto naujienos“, 112,  
„Susitikimai“ ir kitas. Ra-
jono literatų – jau žinomų 
ir pradedančiųjų – kū-
rybą skaitykite naujoje, 
praėjusį mėnesį pristaty-
toje rubrikoje „Mano kū-
ryba tavo“. Taip pat atsi-
rado nauja skiltis „Mano 
receptas tavo“, kuriame 
rasite žinomų ir nežino-
mų rokiškėnų receptus.

Naujovės laukia ir 
besidominčių Rokiškio 
krašto kultūra bei istori-
ja. Jau vasario mėnesį  
pristatysime naują  pro-
jektą – „Susitikime Ro-
kiškyje“, kuriame dalinsi-
mės su jumis šio krašto 
atradimais, kultūrinėmis 
kelionėmis po įdomias 
vietas, pokalbiais su as-
menybėmis.

Dėkojame visiems už 
palaikymą ir kritiką, kuri 
padeda mums tobulėti, 
bei laukiame pastabų 
ir  pasiūlymų – kurkime 
savo krašto metraštį 
kartu.

„Rokiškio Sirena“ 
kolektyvas

Jungtuvės iš išskaičiavimo – Rokiškio 
komunalininkas ir butų ūkis tapo viena įmone  

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Gruodžio 16 d. po reorganizaci-
jos „Rokiškio butų ūkį“ prijungus 
prie „Rokiškio komunalininko“ ir 
likus vienai įmonei, jos vadovas 
tikina, kad gyventojai didelių po-
kyčių artimiausiu metu nepajaus 
– butų ūkio kasos išlieka, dėl jų 
bus sprendžiama ateityje.

Darbuotojai lieka
„Rokiškio komunalininkui“, kaip 

ir iki šiol, vadovaus Vladas Janulis, 
po įmonių susijungimo jo pava-
duotoju tapo buvęs „Rokiškio butų 
ūkio“ direktorius Virgilijus Dam-
brauskas.

 Pasak V. Janulio, vienu darbuo-
toju mažiau lieka buhalterijos sky-
riuje, kiti butų ūkio darbuotojai su 
tais pačiais darbo užmokesčiais ir 
pareigybėmis pereina dirbti  į ko-
munalininką. Įmonėje šiuo metu 94 
darbuotojai.

„Čia rajono tarybos sprendimas. 
Jie nusprendė, kad taip bus sutau-
poma darbo vietų ir darbo užmo-
kesčio. Tačiau procesas užsitęsė dėl 
įvairių kliūčių. Dabar turime susidė-
lioti valdymo struktūrą, pasiskirstyti 
pavaldumą“, – apie daugiau kaip 
penkerius metus užtrukusią reorga-
nizaciją kalbėjo „Rokiškio komuna-
lininko“ direktorius.

Ateina pabendrauti
Pasak V. Janulio, kol bus pareng-

ta viena bendra sąskaita, gyventojai, 
kaip ir anksčiau gaus dvi sąskaitas, 
tik abi jos bus komunalininko var-
du. Buvusios butų ūkio kasos  Juo-
dupėje ir įmonės pastate Rokiškyje 
išlieka, tačiau įmonės vadovas ne-
slepia, kad jos dirba nuostolingai. 
Atsiskaityti „gyvai“ dažniausiai 
nori vyresni žmonės, kurie nesinau-

doja internetine bankininkyste.
„Žmonės ateina pakalbėti, pa-

bendrauti, bet kasų (darbuotojų, ap-
saugos) išlaikymas kainuoja. Žiūrė-
sime pagal gyventojų skaičių, kiek 
bus įmokų. Aš, kaip vadovas, turiu 
spręsti, kad veikla būtų pelninga, 
negalime dirbti nuotolingai. Mokes-
čius galima susimokėti parduotuvė-
je, Perlo terminaluose, internetu – 
variantų yra“, – kalbėjo direktorius.

Nuostolingos, bet reikalingos
AB „Rokiškio komunalininkas“ 

valdybos pirmininkė, Rokiškio r. 
savivaldybės administracijos teisės 
ir personalo skyriaus vedėja Regina 
Strumskienė sakė, kad prieš susijun-
gimą buvo svarstyta dėl administra-
cinių kaštų sumažinimo, veiklų op-
timizavimo, tačiau kiek sutaupyta, 
bus skaičiuojama, kai įmonė pateiks 
ataskaitą.

„Kasos gal ir nuostolingos, bet 
paslaugos reikalingos. Kol kas ko-
munalininkas priima mokesčius tik 
už savo paslaugas, kur nereikalinga 

licenciją. Bet jie tvarkosi licenciją ir 
vėliau bus vėl priimami kitų įmonių 
mokesčiai. Uždaryti kasų niekas 
neplanuoja, bet gauti licenciją pro-
cesas pakankamai ilgas“, – sakė R. 
Strumskienė.

Išbrido iš nuostolių
Paklausta, ar įmonės liks po tuo 

pačiu stogu, valdybos pirminin-
kė sakė, kad akcinė bendrovė pati 

sprendžia, ką daryti su savo pasta-
tais.  Jeigu nuspręstų optimizuoti 
išlaidas pastato išlaikymui ir per-
sikelti į kitas patalpas, sprendimui 
reikėtų valdybos pritarimo.  Kol kas 
jokios svarstymo apie persikėlimą 
nebuvo.

Prieš pora metų „Rokiškio komu-
nalininkas“ išbrido iš  nuostolingos 
veiklos ir šiuo metu dirba pelningai. 
Pasak R. Strumskienės, tai bendras 
įmonės vadovų ir valdybos darbas. 

„Prieš ketverius metus, kaip at-
ėjau vadovauti valdybai, „Rokiškio 
komunalininkas“ turėjo 280 tūkst. 
Eur nuostolio.  Antrais metais val-
dybos ir tuometinio įmonės vadovo 
Maželio darbas minusą sumažino 
iki 130 tūkst. Eur. O pernai metus 
įmonė baigė turėdama daugiau kaip 
100 tūkst. Eur pelno. Mūsų valdy-
ba renkasi kas mėnesį, svarstome 
pateiktus  klausimus, tuo pačiu rei-
kalaujame iš vadovo atskaitomybės 
už kiekvieną  nuostolingą veiklą. 
Tada svarstome, ką reikia daryti, 
kad padėtis pasikeistų. Manau, kad 
bendras darbas duoda rezultatus“, – 
sakė R. Strumskienė.  

Nauji metai: šilumos kaina mažėja
Nuo 2023 m. sausio 1 d. nu-

statyta AB „Panevėžio energija“ 
vienanarė centralizuotai tiekia-
mos šilumos kaina už suvartotą 
šilumos kiekį – 9,31 ct/kWh (be 
PVM). Šilumos kaina, palyginti 
su galiojančia 2022 m. gruodžio 
mėn., mažėja 2,8 proc., nes Kė-

dainių mieste nepriklausomas 
šilumos gamintojas AB „Lifosa“ 
atnaujina veiklą ir daugiau bus 
nupirkta pigesnės šilumos. AB 
„Panevėžio energija“ tiekiamos 
šilumos kaina visame aptarnau-
jamame regione yra vienoda.

Gyventojai už šilumą mokės 

9,31 cento už kilovatvalandę. 
Karšto vandens kaina perskaičiuo-
jama pagal nustatytą šilumos kai-
ną ir įvertinus geriamojo vandens 
ir nuotekų tvarkymo paslaugų kai-
nas, kurios nuo 2023 m. sausio 1 
d. didėja Rokiškio mieste ir rajo-

ne. Gyventojams karštas vanduo 
kainuos 8,16 Eur už kubinį metrą.

Gyventojams teikiamai šilumai 
ir karštam vandeniui 9 % pridėti-
nės vertės mokesčio (PVM) tarifas 
yra kompensuojamas.

PE inf.

Pasikeitė savivaldybės adminis-
tracijos ir seniūnijų darbuotojų 
elektroninio pašto adresų GALŪ-
NĖ. 

Vietoj senosios naudojama 
@rokiskis.lt

Pavyzdžiui, savivaldybe@post.
rokiskis.lt bus pasiekiama adresu sa-
vivaldybe@rokiskis.lt!

Atkreipiame dėmesį, kad se-
nuoju el. paštu adresatai dar bus 
pasiekiami 1 mėnesį.

Rokiškio rajono savivaldybės inf.

Svarbu! Pasikeitė savivaldybės elektroninio 
pašto adresai
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Kristina RAMANAUSKAITĖ

2022-ieji Rokiškyje vėl buvo 
gausūs netekčių. Pernai miru-
siųjų skaičius buvo trigubai di-
desnis nei gimusiųjų, tuo tarpu 
gimstamumo rodiklis – antras 
pagal mažiausią nuo 2015 m.

Mirusiųjų – trigubai daugiau
Kaip informavo Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos Civi-
linės metrikacijos ir archyvų sky-
riaus vedėja Aistė Sketerytė-Jasine-
vičienė, pernai užregistruotas 171 
naujagimis, iš jų Rokiškyje – 141, 
kiti gimė užsienyje: Jungtinėje Ka-
ralystėje, Norvegijoje, Vokietijoje, 
JAV ir kitose šalyse. Tarp gimusių-
jų – trys dvynukų poros. Skyriuje 
užregistruoti 2 Ukrainos piliečių 
vaikai.

Pasak A. Sketerytės-Jasinevi-
čienės, užsienyje gimę vaikai į 
apskaitą kartais įtraukiami tik po 
kelerių metų, nes tėvai jų neskuba 
registruoti Lietuvoje. „Jeigu šeima 
gyvena užsienio valstybėje, ten įre-
gistruoja vaiką, ir kol neatvažiuoja 
tvarkytis dvigubos pilietybės doku-
mentų, mes negauname tokios in-

2022-ųjų statistika – skambūs vaikų 
vardai, santuokos psichiatrijos 
ligoninėje ir gimimų antirekordai

Tuokėsi ir gydymo įstaigoje
Žvelgiant į pastarųjų metų sta-

tistiką, santuokų ir ištuokų skaičius 
keitėsi kardinaliai. 2022 m. Rokiš-
kio rajone registruota 106 santuo-
kos (dar 12 užsienyje) – beveik per-
pus mažiau, nei 2015 metais. Tuo 
tarpu norinčiųjų sukti skirtingomis 
kryptimis gerokai padaugėjo – pra-
ėjusiais metais išsituokė 92 poros 
(2015 m. – 66).

kurie tėveliai ieškojo originalesnių 
sprendimų. Nebuvo užmiršti ir ku-
nigaikščių vardai, ir filmų herojai. 
Pernai Rokiškio rajone įregistruoti 
4 Kajai, po 3 Matus ir Hubertus, 
berniukams duoti ir Vytauto-Jono, 
Rapolo, Leono, Jogailos, Radvi-
los, Vyčio, Karimo, Neito, Tajaus, 
Rojaus ir kiti vardai.

 Mergaičių populiariausių vardų 
ketvertuke – Kamilė, Gabija, Au-
gustė ir Barbora, tarp retų vardų 
–Dorotėja Frėja, Džestina, Arielė, 
Karilė, Aktanė Torė. Dėl pastarojo 
vardo prieš registruojant teko kon-
sultuotis su Lietuvių kalbos komi-
sija, ši patvirtino, kad vardas yra 
tinkamas. 

 
Susigrąžina mergautines 
22 asmenys pernai panoro pasi-

keisti savo vardus arba pavardes. 
Pavardes dažniausiai keitė mote-
rys, norinčios turėti bendrą su su-
tuoktiniu pavardę (kai užsienyje 
registruojant santuoką moters pa-
vardė santuokos dokumente nėra 
pakeista). Viena moteris prašė su-
trumpinti pavardės galūnę „-ienė“ 
į „ė“. Kelios moterys praėjus kele-
riems metams po ištuokos panoro 
susigrąžinti mergautines pavardes. 
Atsiradus galimybei pavardėse ra-
šyti nelietuviškas raides, viena už 
užsieniečio ištekėjusi moteris prašė 
pakeisti pavardę, įrašant „W“ rai-
dę, kai kurie asmenys prašė jiems 
nepatinkančias pavardes pakeisti į 
senelių.

Nebeskelbs jaunavedžių 
pavardžių
Pristatydama šių metų naujoves,  

Aistė Sketerytė-Jasinevičienė sakė, 
kad nuo 2023 metų sausio 1 dienos 
nebebus skelbiamas norinčių susi-
tuokti asmenų sąrašas, pripažinti 
tėvystę bus galima metrikacijos 
skyriuje. Tam į skyrių turės kreip-
tis vyras, laikantis save vaiko tėvu, 
kartu su motina ir pateikti teisin-
gumo ministro nustatytos formos 
prašymą.  

Aistė Sketerytė Jasinevičienė teigia, kad kitais metais nebebus 
skelbiamos jaunavedžių pavardės. 

Naujametė naktis Rokiškyje: 
medikai į pagalbą kvietėsi 
policininkus, o ugniagesiai 
darbo neturėjo

Aušra MALINAUSKIENĖ

Naujųjų metų naktis Rokiš-
kio specialiųjų tarnyboms pra-
ėjo neįtikėtinai keistai – vieni 
darbo neturėjo, o kiti turėjo 
patys saugotis nuo nukentėju-
sių rokiškėnų. Ugniagesiai iš-
kvietimų dėl fejerverkų sukeltų 
gaisrų nesulaukė, tačiau medi-
kai dvi paras dirbo išsijuosę. O 
tam, kad galėtų suteikti pagal-
bą jiems teko kviestis policijos 
pareigūnus, nes Priėmimo sky-
riuje siautėjo ir nepilnamečiai, 
ir suaugusieji. 

Sudaužė vandens aparatą
Rokiškio rajono ligoninės 

direktorius Raimundas Marti-
nėlis sako, kad nuo šeštadienio 
vakaro – gruodžio 31-osios, iki 
pirmadienio ryto – sausio 2-os-
ios, Priėmimo skyriaus medikai 
darbo turėjo apsčiai. Jie ne tik 
teikė skubią medicininę pagalbą, 
tvarstydami rokiškėnų žaizdas ar 
juos išblaivindami, bet ir patys 
saugojosi nuo pacientų ar jų „pa-
laikymo“ komandų smurto bei 
grasinimų. Dėl to pagalbos teko 
kreiptis į policijos pareigūnus. 

„Šį savaitgalį mūsų Priėmimo 
skyriaus medikai sulaukė apie 
dešimt „šventinių“ nukentėju-
sių, tarp jų – ir nepilnamečių. 
Tai – proginiai dalykai. Nors nu-
kentėjusių nuo petardų ar fejer-
verkų nebuvo, tačiau rokiškėnai 
kreipėsi dėl patirtų traumų, kai 
paslydo ar užsigavo. Dažniau-
sios priežastys buvo buitiniai 
konfliktai šeimose ir su draugais 
bei alkoholis. Pas mus pateko ir 
neblaivūs nepilnamečiai, kurie 
ne tik susimušė, bet dar ir mūsų 
priėmimo skyriuje sudaužė van-
dens aparatą. Prireikė policijos 
pareigūnų pagalbos“, – kalbėjo 
R. Martinėlis. 

Su „palaikymo“ komanda
Savaitgalį Priėmimo skyriaus 

darbuotojai sulaukė ne vieno 
girto rokiškėno grasinimų susi-
doroti. Pasak ligoninės vadovo, 
tai – dažnėjantis reiškinys. Šven-
tinėmis naktimis mūsų medikams 
grasino įvairaus amžiaus rokiškė-
nai: suaugusieji ir nepilnamečiai.

„Kartais būdavo ir paprastesni 
naujų metų sutikimai, be tokių in-
cidentų. Blogiausia, kai pacientas 
atvyksta su girta „palaikymo“ ko-
manda, kuri priėmime ima daryti 
„tvarką“. Mūsų darbuotojai nėra 
saugūs, čia ne pirmas kartas, kai 
kviečiamės policiją, kuri praėjusį 
savaitgalį iš mūsų išsivežė ir su-
augusius žmones, ir nepilname-
čius“, – sakė R. Martinėlis. 

Praleido areštinėje
Panevėžio apskrities vyriau-

siojo policijos komisariato Ko-
munikacijos poskyrio vyresnio-
sios specialistės Rasos Meištės 
teigimu, šventinę naktį Rokiškio 
rajone registruoti 4 smurto arti-
moje aplinkoje atvejai, o 4 sulai-
kytieji Naujuosius Metus sutiko 
areštinėje. Taip pat buvo regis-
truotas 1 eismo įvykis ir sulaiky-
tas 1 neblaivus vairuotojas.

Gal išmoko švęsti?
Tuo tarpu Rokiškio priešgaisri-

nės gelbėjimo tarnybos viršininko 
Daliaus Kunigėlio teigimu, šven-
tinę naktį ugniagesiai gelbėtojai 
darbo neturėjo. 

„Naktis buvo rami, viskas pra-
ėjo saugiai. Tai džiugina. Galbūt 
žmonės išmoko švęsti paisydami 
saugumo. Kolegos kaimynai Bir-
žuose turėjo išvykimą tą naktį, 
bet mes Rokiškyje nesulaukėme 
tokių iškvietimų. Tai rodo, kad 
nepaisant fejerverkų šaudymo, 
su jais buvo elgiamasi saugiai“, – 
sakė D. Kunigėlis. 

Gimstamumas rajone kasmet mažėja. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Naujųjų metų naktį alkoholis pridarė bėdų kai kuriems rokiškėnams. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

formacijos“, – teigė pašnekovė.  
Gimusiųjų skaičius rajone trau-

kėsi jau keletą pastarųjų metų. Į 
rekordines žemumas jis buvo kritęs 
2020 m., kai registruoti tik 156 nau-
jagimiai – beveik šimtu mažiau nei 
2015 m. Praėjusiais metais gimsta-
mumas buvo antras pagal mažiau-
sią per septynerius metus.  

 Mirčių skaičius išlieka kelis 
kartus didesnis nei gimusiųjų. Praė-
jusiais metais Rokiškio rajone mirė 
560 žmonių, dar 12 asmenų mirė 
užsienyje. Panašus skaičius mirčių 
buvo registruojamas ir ankstesniais 
metais, juodžiausi buvo 2021-ieji, 
kuomet per metus rajonas neteko 
pusseptinto šimto žmonių.

 Beje, pagal statistiką daugiausia 
naujagimių buvo užregistruota kovą 
ir rugpjūtį, o netekčių ypač gausus 
buvo kovo mėnuo ir lapkritis.

 Kelios poros, prieš tai išsisky-
rusios, apsigalvojo ir savo san-
tuoką registravo antrą kartą. Dalis 
jaunavedžių savo santuoką panoro 
registruoti ne metrikacijos skyriaus 
salėje ar bažnyčioje, o rinkosi kitas 
vietas – Rokiškio, Ilzenbergo dva-
rus, privačias sodybas. Neįprasčiau-
sia vieta, kurioje vyko santuokos 
registracijos ceremonija – Rokiškio 
psichiatrijos ligoninė, praėjusiais 
metais ten tuokėsi dvi poros. „Vieta 
tikrai neįprasta, tačiau ligoniai nėra 
pripažinti neveiksniais ir nėra prie-
žasčių, kodėl neturėčiau registruoti 
santuokos“, – sakė Civilinės metri-
kacijos ir archyvų skyriaus vedėja.

Kunigaikščių ir herojų vardai
Naujagimiams dažniausiai buvo 

duodami šiuolaikiški, populiarūs 
visoje Lietuvoje vardai, tačiau kai 
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Moksleivius iš Rokiškio rajono priėmė Prezidentas G. Nausėda ir Pirmoji 
Ponia D. Nausiedienė.

Brigita Dmitrijeva

Prieš didžiąsias metų šven-
tes, gruodžio pabaigoje, Ro-
kiškio Juozo Keliuočio viešo-
joje bibliotekoje vyko Rokiškio 
krašto kultūros žurnalo „Prie 
Nemunėlio“ naujo numerio 
pristatymas, įgyvendintas Ro-
kiškio rajono savivaldybės. 

Paskatino trūkumas
Šis, 1989–1997 metais leistas 

kultūros, laikraštis atgaivintas J. 
Keliuočio viešosios bibliotekos 
direktorės, Alfonso ir Juozo Ke-
liuočių palikimo studijų centro 
pirmininkės Alicijos Matiukienės 
iniciatyva bei vykdant sėkmingą 
bibliotekos, bei nevyriausybinės 
organizacijos projektinę veiklą. 
Pirmojo Rokiškio krašto kultūros 
žurnalo „Prie Nemunėlio“ nume-
rio pasirodymas 2006 metais sieja-
mas su žurnalo „Naujoji Romuva“ 
75-mečiu. Jo įkūrėjas ir redakto-
rius buvo mūsų kraštietis Juozas 
Keliuotis. 

Žurnalo „Prie Nemunėlio“ lei-
dybą paskatino kultūrinės spaudos 
trūkumas rajone. Nuo 2007 metų 
žurnalas leidžiamas kas pusmetį. 
Šiuo leidiniu norima ir siekiama 
pratęsti vyresniosios rokiškėnų 
kartos, inteligentijos darbą, paren-
gusios šešiolika laikraščio „Prie 
Nemunėlio“ numerių bei rašiusios 
apie kultūrinę veiklą. 

Leidimo priežastis 
Į klausimą, jeigu Rokiškyje ne-

būtų buvę žymių choreografijos 
mokytojų ar būtų buvusi įkurta 
Choreografijos mokykla, biblio-
tekos direktorė Alicija Matiukie-
nė atsakė, kad norėjo, jog šokėjai 
geriau susipažintų su mūsų krašto 
istorija, todėl jiems surengta kon-
ferenciją. 

„Joje galėjo dalyvauti visi no-
rintys – nuo paprasto šokėjo mė-
gėjo iki profesionalo. Sėkmingai 
pavykusi konferencija sudarė 
pagrindą Choreografijos moky-
klos įkūrimui. Svajojome išleisti 
knygutę ar bukletą apie Rokiš-
kio choreografus ir joje aprašyti 
jų darbus, nuopelnus. Norėjome, 
kad žmonės prisimintų žymiausius 
mūsų krašto choreografus: Alek-
sėjienę, Rimvydą Cikaną ir kt.  
Žurnalo išleidimą pagreitino vie-
nos jaunos choreografės netektis. 
Aušros Čepulienės netikėta mirtis 
sudarė postūmį ilgiau neatidėlioti 
savo planų ir tikslų, bei greičiau 
į dienos šviesą paleisti žurnalą 
„Prie Nemunėlio“, – pasakojo A. 
Matiukienė.

Skirta dėmesio  
Šiemet, 120 metų J. Keliuočio 

Rokiškio krašto kultūros aktualijos – 
žurnale „Prie Nemunėlio“

gimimo metinių sukakties proga, 
Lina G. Algienė išspausdino la-
bai šiuolaikišką ir informatyvų 
straipsnį. Jame jis aprašomas, 
kaip žurnalistikos tėvas bei pra-
dininkas, ir apie tai, kiek jo žur-
nalistikos idėjos išliko gyvos iki 
šių dienų. Rašydama L. G. Algi-
enė rėmėsi J. Keliuočio 1936 m. 
išleista knyga „Spaudos proble-
mos“.

Jos pranešimas konferencijo-
je buvo šiltai priimtas ir sulaukė 
audringų plojimų bei buvo pripa-
žintas pačiu stipriausiu ir reikš-
mingiausiu.

„Jei kas neturėjote galimybės 
išgirsti pranešimo apie J. Keliuo-
tį, jį galite perskaityti mūsų žur-
nale „Prie Nemunėlio“. Šiame 
numeryje taip pat  rasite infor-
macijos apie kitus žymius Rokiš-
kio krašto žmones, partizanus, 
policininkus ar net vienuolius“, 
– sakė A. Matiukienė.

Literatūros ir meno sklaida
Žurnale skleidžiamos nau-

jos idėjos kūrybai. Rašytojos R. 
Koldeinienės mintis, kas dieną 
parašyti po „Haiku“ – unikali po-
ezijos forma, kilusi iš Japonijos. 

Šiais metais Rokiškio biblio-
teka, kartu su rajono literatų klu-
bu organizavo meninį konkursą, 
skirtą literatūrai, poezijai ir foto-
grafijai. Dalyvavo žmonės iš 51 
rajono, buvo išspausdinti geriau-
si laureatų darbai. Šio projekto 
vadovė Daiva Vilkickienė.

Žurnale dar spausdinama: 
žurnalisto Jono Laurinavičiaus 
licencija apie mūsų krašto po-
etės ir literatės Irenos knygą 
„Vipėnų kaimo šviesa“, Kosto 
Malakausko pasakojimas apie 
mūsų vieną žymiausių kraštiečių 
Mykolą Riomerį bei jo gimtąjį 
Bagdoniškį, taip pat interviu su 
Reda Kileslyte ir aktoriumi Petru 
Venslova.

Kviečiami dalintis
J. Ir A. Keliuočių palikimo 

studijų centro tinklalapis pildo-
mas jau keletą metų, stengiamasi 
talpinti tokią medžiagą, kuri at-
spindi mūsų krašto kūrėjus, gar-
bės piliečius. Šioje vietoje yra 
suskaitmenintas visas žurnalo 
„Prie Nemunėlio“ archyvas, taip 
pat suskaitmenintas tinklalapis 
Rokiškio krašto kultūrai.

Visi žmonės kviečiami ne tik 
domėtis, bet ir dalintis įvykiais, 
parodų atidarymais, kultūrine 
informacija, siųsti savo foto-
grafuotą ar filmuotą medžiagą į 
mūsų tinklalapį. https://www.ke-
liuociucentras.rvb.lt/

A. Matiukienė pristatė naują 
žurnalą „Prie Nemunėlio“. 

Jaunųjų šokėjų pasirodymas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Jaunuosius rokiškėnus 
priėmė Prezidentūroje

Prieš Kalėdas Lietuvos Prezi-
dentas ir Pirmoji Ponia pakvietė 
8-12 m. vaikus, kurie gamino 
kalėdinius namelius Prezidentū-
ros eglei, dalyvauti Kalėdiniame 
vakare. Džiaugiamės, kad mūsų 
rajono vaikai iš kaimo bendruo-
menės ,,Pakriauna” vaikų die-
nos centro, neformalaus ugdymo 
būrelio ,,Amatų dirbtuvėlės” ir 
Obelių gimnazijos ne tik prisi-

dėjo prie Prezidentūros eglutės 
grožio, bet ir dalyvavo šventi-
niame vakare. Iš visos Lietuvos 
susirinkę vaikai stebėjo tautinio 
ansamblio „Virvytė“ pasirody-
mą, kuriame netruko tradicinių 
šv. Kūčių burtų ir lietuviškų pa-
pročių, klausėsi gyvos muzikos 
ir sukosi Advento ratelyje.

Rokiškio rajono savivaldybės inf.
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Slidus kelias pridarė bėdų keleiviniam transportui. (Asociatyvi „Rokiškio Sirena" nuotr.)

Enrika PAVILONIENĖ

Ketvirtadienio vėlų vakarą, iš 
Vilniaus į Rokiškį grįžtantis vė-
liausias keleivinis tarpmiestinis 
mikroautobusas nepasiekė galuti-
nės stotelės, nes prieš Jūžintus dėl 
slidžios kelio dangos įkalnėje „nu-
čiuožė“ į kelkraštį, kur galutinai 
įstrigo.

Jo vaduoti atvykęs sunkvežimis 
toje pačioje vietoje, vos už kelių me-
trų atsidūrė griovyje, užtverdamas 
dalį kelio. Autobusų parko direkto-
rius sako, jog dėl kritinės žvyrkelio 
dangos, pasidengusios ledu informa-
vęs AB „Kelių priežiūra“ Rokiškio 
žiemos tarnybos budintį darbuoto-
ją. Šio padalinio vadovas sako, jog 
žmonės patys neįvertina pasikeitusių 
oro sąlygų, o problemos dėl slidžių 
ar nepravažiuojamų atkarpų nema-
tantis. Jūžintų seniūnas Vytautas 
Stakys patvirtino, jog atkarpa prieš 
Jūžintus nuo Užpalių pusės, kur yra 
žvyrkelis, sudėtingai pravažiuojama, 
o jie negalintys tvarkyti seniūnijai 
nepriklausančių kelių bei pritarė, jog 
situacija žiemos metu būna kritinė. 
Yra ir daugiau kelio atkarpų, kurios 
nesulaukia tinkamo kelių priežiūros 
tarnybos dėmesio.

Technika ištraukta kitą dieną
UAB „Rokiškio autobusų parko“ 

direktorius Antanas Taparauskas 

Nuo kelio nuslydo tarpmiestinis autobusas – 
kelininkai problemos nemato

sako, jog apie slidžius žvyrkelio ruo-
žus informavęs atitinkamas institu-
cijas, kreipėsi ir į Užpalių seniūniją, 
nes atkarpa, kur įvyko įvykis pavirtusi 
čiuožykla. 

„Džiaugiamės tuo, kad vairuotojui 
pavyko suvaldyti transporto priemonę 
– nei žmonės nei autobusas nenuken-
tėjo. Po kelių valandų atvyko kitas 
autobusas, kuris parvežė keleivius į 
Rokiškį. Žinoma, tai užtruko. Iš karto, 
tą pačią naktį susisiekėme su kelių tar-
nybos dispečeriu ir informavome apie 
situaciją. Mikroautobusas ištrauktas 
šįryt, kai kelių priežiūros technika 
sušiurkštino kelio dangą. Ryte prava-
žiavome ir kitus sunkiau pravažiuo-
jamus maršrutus. Deja, situacija nėra 
džiuginanti, tad teko kelių maršrutų 

atsisakyti. Keleiviams dideli nepato-
gumai, tačiau negalime rizikuoti esant 
tokiai kelio būklei. Pagrindiniai keliai 
yra valomi ir prižiūrimi, o štai žvirke-
liams dėmesys menkas“, – teigė A. 
Taparauskas.

Žvyro barstymas – ne išeitis
AB „Kelių priežiūra“ Rokiškio ke-

lių tarnybos vadovas Laimis Magyla 
neneigė, jog yra sudėtingesnių kelio 
ruožų ir kad gavo informacijos apie 
įvykį bei sako, jog reaguoti į tokius 
pranešimus turi 48 valandas. 

„Krašto keliai yra suskirstyti į kate-
gorijas. Žvyrkeliai priklauso žemiau-
siai kategorijai. Vertiname sąlygas, 
kelio dangą ir priimame vienokius ar 
kitokius sprendimus. Žmonės labai 

pripratę, jog eismo sąlygos labai ge-
ros ir jei tik kas pasikeičia, iš karto 
reikalauja rezultatų. Aptarnaujame 
nemažai kelių, turime daug darbo, 
stengiamės kiek galima greičiau rea-
guoti, bet ne visuomet galime. Lietus 
nuplovė sniegą ir tokiu metu barstyti 
žvyrą neracionalu, nes iš to naudos 
jokios. Situacija mums žinoma, todėl 
kai tik prasidėjo darbo laikas – reaga-
vome. Toje žvyrkelio atkarpoje, nuo 
Jūžintų link Užpalių seniūnijos, nuvy-
kusi technika atliko kelio šiurkštinimo 
(šukavimo) darbus. Pranešimą apie 
įvykį gavome, kai jau buvo pasibai-
gęs darbo ir priežiūros laikas, tad pro-
blemos iš karto spręsti negalėjome. 
Esant sudėtingoms eismo sąlygoms, 
žiemos metu, rekomenduojame pasi-

rinkti tinkamą apavą, ant automobilio 
susimontuoti kokybiškas padangas. 
Nepakenktų kiekvienam praeiti mo-
kymus, kaip suvaldyti automobilį, kai 
jis pradeda slysti, kad išvengti sunkių 
pasekmių“, – savo rekomendacijas 
dėstė L. Magyla.

Kam rūpi – problemą žino
Jūžintų seniūnas V. Stakys sako, 

jog dėl sudėtingų kelio ruožų nuolat 
besikreipiantis į VĮ „Automobilių ke-
lių direkciją“. 

„Kreipiamės tiek seniūnija, tiek 
bendruomenė. Esam jautrūs šiuo 
klausimu, norisi daugiau dėmesio iš 
atsakingų institucijų. Negalime pa-
keisti kelio lygio, be to negalime ir 
prižiūrėti seniūnijai nepriklausančių 
kelių. Viską vertina statistiškai, ma-
žesnio intensyvumo keliams skiria-
mas mažesnis dėmesys, o juk ir ten 
gyvena žmonės. Be to sudėtinga su-
sisiekti ir specialiosioms tarnyboms. 
Kas priklauso nuo seniūnijos – rea-
guojame, valome. Visa kita priklauso 
nuo mūsų pačių, kiek būsime aktyvūs 
patys, pranešinėsime apie sudėtingas 
atkarpas, gal kažką ir pasieksime“, – 
situaciją komentavo seniūnas.

AB „Kelių priežiūros“ interneti-
niame puslapyje skelbiamas trumpa-
sis numeris 1871, kuriuo galima pra-
nešti apie sudėtingas eismo sąlygas. 
Susisiekus šiuo numeriu pasigirsta ži-
nutė, jog skambutis apmokestinamas. 
Nors vairuotojai moka kelių mokes-
čius, tačiau tinkamos pagalbos kelyje 
ne visuomet sulaukia.

Šiandien, sausio 1 dieną, Lie-
tuvos vėliavos dienos minėjimo 
ceremonijos metu buvo nuleista 
Gedimino bokšte plevėsavusi vals-
tybinė vėliava ir pakelta naujoji. 
2022 metų Gedimino pilies bokšto 
vėliava patikėta saugoti pilietišku-
mu pasižymėjusiai Rokiškio rajo-
no Pandėlio gimnazijai.

Gyvuoja nuo 2005 metų
„Okupacijų metu buvo siekiama 

iš lietuvių tautos istorinės atminties 
ištrinti ženklus, bylojančius apie 
Lietuvos istoriją, nepriklausomą 
valstybę, apie buvusius jos raiškos 
simbolius, tačiau toks tikslas nebu-
vo pasiektas. Apie trispalvę rašyta 
pogrindžio spaudoje, žmonės iš-
saugojo senąsias trispalves per visą 
okupacijos ir aneksijos laikotarpį. 
Kiekvienam lietuviui tai išliko svar-
biausiu laisvės simboliu“, – cere-
monijos metu sakė krašto apsaugos 
ministras Arvydas Anušauskas.

Tradicija perduoti Gedimino pi-
lies bokšto vėliavą saugoti vienai iš 
Lietuvos mokyklų gyvuoja jau nuo 
2005 metų. Taip skatinamos moky-
klos, aktyviai įsitraukiančios į vaikų 
ir jaunimo pilietiškumo ugdymą.

Reikšminga bendruomenei
Apie dalyvavimą šioje iškil-

mingoje Trispalvės perdavimo ce-
remonijoje Laisvės kovų istorijos 
muziejaus Obeliuose muziejinin-

Gedimino pilies bokšte plevėsavusi trispalvė patikėta Pandėlio gimnazijai

kai savo Facebook paskyroje rašo: 
„Prasminga dovana Laisvės kovų is-
torijos muziejaus Obeliuose muzie-
jininkams – tai nuoširdus Pandėlio 
gimnazijos bendruomenės kvietimas 
sausio 1-ąją kartu keliauti į Vilnių. 
Ši diena tapo reikšminga Pandėlio ir 
Rokiškio krašto pilietinei bendruo-
menei.

Prisimenant ir pagerbiant mūsų 
protėvių savanorių žygdarbį 1919 
metais, sausio 1-ąją minime Lie-

Pandėliečiai dalyvavo vėliavos perdavimo ceremonijoje Vilniuje. (Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose nuotr.)

tuvos vėliavos dieną. Iškilmingo 
renginio metu sausio 1-ąją Vilniuje, 
Gedimino pilies bokšte pakeičiama 
vėliava. Nuleista senoji vėliava iškil-
mingai perduodama saugoti pilietiš-
kiausiai ir patriotiškiausiai Lietuvos 
mokymo įstaigai.

Didžiuojamės, kad 2023 metų 
sausio 1-ją Gedimino pilies bokšto 
vėliava perduota saugoti Rokiškio 
rajono Pandėlio gimnazijai. Tapome 
liudininkais, kaip garbingai buvo 

įvertinta šios gimnazijos daugelį 
metų vykdoma kryptinga pilietinė 
veikla, tradicijų puoselėjimas ir ypa-
tingas dėmesys savo krašto pažini-
mui.

Vėliavą perdavė Krašto apsaugos 
ministras A. Anušauskas. Vėliavą 
priėmė Pandėlio gimnazijos direk-
torė Jūratė Kavoliūnienė ir mokiniai.

Katedros aikštėje į gausiai su-
sirinkusius paminėti Lietuvos vė-
liavos dieną, Pandėlio gimnazijos 

direktorė Jūratė Kavoliūnienė krei-
pėsi šiais prasmingais žodžiais: 
„Pandėlio gimnazijos bendruomenė, 
priimdama garbingą apdovanojimą, 
vertina tai, kaip padrąsinimą, kad ei-
name teisingu keliu. Ši Gedimino pi-
lies bokšto vėliava mums reiškia dar 
didesnę atsakomybę, įpareigojimą ir 
toliau puoselėti tas vertybes, kurios 
mus jungia, stiprina ir užtikrina Lie-
tuvos gyvastį, tai pagarba žmogui, 
darbštumas, vienybė, teisingumas, 
atsakomybė, gimtoji kalba, tautos 
kultūra, istorija ir mūsų žemė, kurio-
je gyvename. Visa tai gali skleistis, 
jei esame laisvi. Ši diena, Lietuvos 
vėliavos diena, liudija mūsų laisvę, 
kartu ir mūsų pareigą ją ginti kie-
kvieną dieną ...“

Muziejininkai, būdami kartu, 
įamžino Pandėlio gimnazijos ben-
druomenę, pilietišką jaunimą, kartu 
buvusias pedagoges Rimą Žėkienę, 
Eglę Glemžienę, Renatą Kiburienę, 
Pandėlio seniūną Algirdą Kulį, vi-
suomenininkę Audronę Kaupienę.

Dėkojame Vilniuje gyvenantiems 
Rokiškio, Pandėlio kraštiečiams už 
dalyvavimą prasmingame Lietuvos 
vėliavos dienos minėjimo renginyje.

Nuotraukose Pandėlio gimnazi-
jos bendruomenė 2023 metų sausio 
1-ąją Gedimino pilies bokšto vėlia-
vos teikimo ceremonijoje“.

KAM ir Laisvės kovų istorijos 
muziejaus Obeliuose inf.
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Aušra MALINAUSKIENĖ

Į naujuosius 2023-uosius 
metus akcinės bendrovės (AB) 
„Rokiškio sūris“ darbuotojai 
įžengė išsaugodami visas dauge-
lį metų gyvuojančias kalėdines 
tradicijas: šventinė eglutė su 
Kalėdų seneliu darbuotojų vai-
kams ir anūkams, profesionalių 
atlikėjų pasirodymas ir tradici-
nės senųjų metų palydos gamy-
kloje. Šiemet tai buvo darbuo-
tojų surengtas spektaklis „Visa 
tiesa apie sūrį“.

AB „Rokiškio sūris“ atstovės 
Aušros Zibolienės teigimu, įmonė 
kruopščiai saugo ir puoselėja ka-
lėdines bei senųjų metų palydos 
tradicijas. 

„Turbūt nesuklysiu sakydama, 
kad jau bemaž 30 metų pas mus 
egzistuoja tradicija, kai gamyklos 
salėje skyrių darbuotojai patys 
rengia šventinę programą. Jau 
kuris laikas atsitiktine tvarka, kas 
kelerius metus traukiami burtai, 
kai keturios grupės skyrių orga-
nizuoja metų pabaigos renginį. 
Šiemet tai buvo spektaklis s „Visa 
tiesa apie sūrį“, į kurį susirinko 
apie 230 žmonių“, – sakė A. Zi-
bolienė.  

2022 metais taip pat nebuvo 
pamiršta ir kita, daugiau kaip de-
šimtmetį gyvuojanti tradicija, kai 

AB „Rokiškio sūris“ darbuotojai metus užbaigė spektakliu
„Visa tiesa apie sūrį“

prieš Kalėdas įmonės darbuoto-
jams dovanojamas profesionalių 
atlikėjų koncertas ar spektaklis. 
Prieš šias šventes apie 500 dar-
buotojų žiūrėjo choreografės An-
želikos Cholinos spektaklis „Pikų 
dama“, kuris specialiai jiems buvo 
rodytas Rokiškio kultūros centre. 

Kasmet tradiciškai įmonės dar-
buotojų vaikai ir anūkai būna pa-
kviečiami į Kalėdų eglutės šventę, 
kuri neapsieina be susitikimo su 
Kalėdų seneliu, dalinančiu kalėdi-
nes dovanėles. 

„Jau penkerius metus į šias 
šventes kviečiame ne tik mūsų 
darbuotojų vaikus, bet ir anūkus. 
Neskaičiuojame apsimoka įmonei 
ar ne tokios šventės, mums smagu 
suteikti džiaugsmą vaikams. Šie-
met į spektaklį atvyko apie 200 
vaikučių, bet dovanos pasiekė vi-
sus“, – sakė A. Zibolienė.

Praėjusiais metais šventė vai-
kams vyko Rokiškio kultūros cen-
tre, kur Kauno lėlių teatras rodė 
spektaklį „Snieguolė ir septyni 
nykštukai“.  

Į šventinius renginius suva-
žiuoja darbuotojai iš visos Lie-
tuvos, nes AB „Rokiškio sūris“ 
dirba apie 1 300 žmonių trijose 
gamyklose Rokiškyje, Ukmergė-
je ir Utenoje bei pieno surinkimo 
punktuose, veikiančiuose įvairio-
se šalies vietovėse. 

2022 metus gamyklos darbuotojai baigė pačių pastatytu nuotaikingu spektakliu. 

Įmonės darbuotojai Rokiškio kultūros centre žiūrėjo A. Cholinos šokio spektaklį „Pikų dama“.Šventinis spektaklis dovanų – darbuotojų vaikams ir anūkams.

Į šventinius renginius suvažiuoja AB „Rokiškio sūris“ darbuotojai iš visos Lietuvos. Vaišės mažiesiems. (AB „Rokiškio sūris“ nuotr.)
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Aušra MALINAUSKIENĖ

Gražiausių metų švenčių iš-
vakarėse jūžintiškiai rinkosi į 
ypatingą renginį, vykusį Rokiš-
kio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešojoje biblioteko-
je. Čia buvo pristatytas pir-
masis mūsų rajone tokio pobū-
džio informacinis lankstinukas 
„Mūsų Jūžintai Jūsų“. Jame 
patraukliai vizualiai pateikta 
svarbiausia informacija turis-
tams ir svečiams apie Jūžintų 
seniūnijoje esančius istorinius, 
kultūrinius objektus. 

Mena didingi pėdsakai
Prieš pat Kūčias surengtą jau-

kų vakarą vedė TV ir radijo lai-
dų vedėja Daiva Tamošiūnaitė. 

Jūžintiškiai pristatė savojo krašto „bibliją“ 

kad dienos šviesą išvydo ilgai 
lauktas šio krašto lankytinų vie-
tų informacinis leidinys „Mūsų 
Jūžintai Jūsų“, prie kurio atsira-
dimo prisidėjo net tik Jūžintų se-
niūnijos, bet ir Rokiškio žmonės. 

pirmieji mūsų krašte sukūrė ir 
išleido tokio pobūdžio informa-
cinį leidinį, reklamuojantį savo 
seniūnijos lankytinas vietas ir 
kviečiantį čia užsukti. 

„Tikiuosi, kad šis lankstinu-
kas taps geru pavyzdžiu kitoms 
mūsų seniūnijoms ir bendruome-
nėms“, – sakė meras. 

Visus apdovanojo 
Į spalvingo lankstinuko, iš-

leisto keturiomis kalbomis: lie-
tuvių, anglų, vokiečių, lenkų, ir 
kartu su juo pasirodžiusio Jūžin-
tų krašto 2023 metų kalendoriaus 
pristatymą buvo pakviesti Jūžin-
tų seniūnijoje esančių įstaigų ir 
įmonių vadovai, Rokiškio savi-
valdybės vadovai, rėmėjai, sve-
čiai. 

Tarp jų – Jūžintų krašte esan-
čių dvarų šeimininkai, kurie sti-
priai finansiškai prisideda prie 
pastatų atstatymo, paveldo ir 
istorijos išsaugojimo. Visi buvo 
kviečiami į sceną tarti žodį. Vie-
ni kalbėjo, kaip atrado Jūžintus, 
atsikėlę čia iš didmiesčių, ir da-
linosi planais pilnai atgaivinti 
dvarus ir jų teritorijas, kiti pasa-
kojo šmaikščias istorijas ir dali-
nosi patirtimis apie lankytinas 
vietas ir objektus, kuriais rūpi-
nasi, o treti atliko net muzikinius 
kūrinius. Vienas iš renginio daly-
vių naująjį lankstinuką pavadino 
Jūžintų krašto „biblija“.

Visiems Jūžintų seniūnas V. 
Stakys kartu su Rokiškio kultū-
ros centro rajono padalinio Jū-
žintuose kultūrinės veiklos koor-
dinatore-organizatore Vilmante 
Mačiežiene įteikė atminimo do-
vanėles. 

Prisidėjo ir dalelyte
Viena iš istorijos puosėlėtojų  

Jūžintų krašto lankstinuko suda-
rytojų – Rokiškio krašto muzie-
jaus Istorijos skyriaus vadovė 
Laima Skardžienė džiaugėsi gi-
musi ir užaugusi Jūžintuose, to-
dėl geriausiai pažįsta šitą kraštą. 

„Jūžintų krašte yra šeši dva-
rai ir palivarkai, turtinga isto-
rija ir paveldas. O čia šiandien 
susirinko tie, kuriems Jūžintų 

kraštas yra nesvetimas, ir, kurie 
nors maža dalelyte prisidėjo prie 
mūsų Jūžintų“, – L. Skardžienė, 
trumpai pasidalinusi savojo kraš-
to istoriniais faktais.  

Prisidėjo daugelis
Prie informacinio leidinio ir 

kalendoriaus sudarymo kartu su 
Jūžintų seniūnijos administracija 
darbavosi visa grupė pagalbinin-
kų iš Rokiškio krašto muziejaus, 
Rokiškio rajono savivaldybės, 
Rokiškio kultūros centro ir rajo-
no padalinio Jūžintuose, talkino 
ir Jūžintų bendruomenės atsto-
vai. 

Leidinio „Mūsų Jūžintai jūsų“ 
partneris – UAB „Taurapolis“.

Rėmėjai: „Biorina“ (generali-
nis rėmėjas), Lietuvos kultūros 
taryba, Rokiškio krašto muzie-
jus, Rokiškio rajono savivaldy-

bė, Rokiškio rajono savivaldybės 
J. Keliuočio viešoji biblioteka,  
Seimo narys Vidmantas Kanopa, 
akcinė bendrovė „Rokiškio sū-
ris“, uždarosios akcinės bendro-
vės „Vasaknos“ ir „Rokmelsta“, 
ŽUB „Audrupio paukštynas“, 
taip pat Gačionių, Tarnavo ir 
Zanapolio dvarų šeimininkai, 
vyndarys Raimundas Nagelė 
(„Roksala“), ūkininkas Egdū-
nas Obelinskas ir „Levandų so-
dybos“ ir „Levandų vanagynės“ 
šeimininkės Aušra Kiselė bei 
Kotryna Laucytė.

Šventės akimirkas įamžino fo-
tografas Darius Baltakys.

Informaciniai rėmėjai: Rokiš-
kio turizmo ir verslo informaci-
jos centras bei laikraštis „Rokiš-
kio Sirena“. 

Fotogaleriją iš renginio 
rasite www.rokiskiosirena.ltŠventinę nuotaiką kūrė Panevė-

žio miesto kamerinis ansamblis, 
atlikęs Astoro Piacolos kūrinius. 

„Man suteikta didžiulė garbė 
būti šio vakaro pasakotoja. Papa-
sakosiu apie gražų ir žalią Jūžin-
tų kraštą, kurį puošia kalvos ir 
kalvelės, ežerai ir ežerėliai, savo 
vandenis plukdo Šventosios upė. 
Čia gyvena darbštūs, dvasingi 
žmonės, o praeitį mena didingų 
dvarų išlikę pėdsakai“, – tokiais 
žodžiais šventę pradėjo D. Ta-
mošiūnaitė, pakvietusi žodį tarti 
Jūžintų krašto šeimininką – se-
niūną Vytautą Stakį. 

„Be jūsų nebūtų...“
Jūžintų seniūnas pasidžiaugė, 

„Džiaugiamės, kad turime tiek 
daug unikalių vietų, mūsų kraš-
tas yra mylimas, puoselėjamas ir 
visada atviras svečiams. Ačiū už 
tai, kad esate, nes be jūsų nebūtų 
šio leidinio. Dėkoju už tai, jog 
išlaikote Jūžintų krašto lankytinų 
vietų ir dvarų istoriją, ją puoselė-
jate ir tęsiate. Labai džiaugiuosi 
jus pažindamas ir galėdamas 
su jumis kartu bendradarbiauti 
ir dirbti“, – kalbėjo V. Stakys, 
kreipdamasis į susirinkusius jū-
žintiškius, draugus ir svečius.

Taps pavyzdžiu
Šventėje dalyvavęs Rokiškio 

rajono meras Ramūnas Gode-
liauskas, teigė, kad jūžintiškiai 

Baigiantis metams surengtas lankstinuko „Mūsų Jūžintai Jūsų“ pristatymas. Jūžintų kraštas turtingas kultūriniu ir istoriniu paveldu.

L. Skardžienė – viena iš leidinio sudarytojų.

Kol kas jūžintiškiai vieninteliai 
rajone turi tokį leidinį.

V. Mačiežienė su tėčiu dovanojo muzikinį kūrinį. (D. Baltakio nuotr.)

Jūžintų bendruomenės pirmininkas J. Rubikis (kairėje) ir seniūnas V. Stakys.
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„Pienas – tobuliausia, kil-
mingiausia medžiaga, egzistuo-
janti gamtoje, absoliučiai ver-
tingiausias maisto produktas, 
kurį sudaro daugiau kaip šimtas 
elementų“, – taip tvirtina italų 
profesorius Angelo Frosio.

Istorikai teigia, kad žmogus 
auginti galvijus pradėjo anksčiau 
nei dirbti žemę, tad pienininkystė 
turi seną ir labai įdomią istoriją. 
Dar šumerų karaliai gerdavo pieną 
tikėdami, kad jo dėka taps nemir-
tingi. Pienas buvo laikomas anti-
kos dievų maistu. Senovės graikai 
savo atletus lepindavo pienu ti-
kėdami, kad jis suteikia sveikatą 
ir fizinę ištvermę. Eilę šimtmečių 
šalių valdovai ir žmonės gydyda-
vosi nuo daugybės ligų pieno išrū-
gomis.

Šiuo metu pasaulyje yra dau-
giau kaip šeši milijardai pieno ir 
pieno produktų vartotojų, o Lietu-
voje šių produktų vartojimas – vie-
nas didžiausių Europoje. Žinant, 
kad 2015 metais Europos Sąjun-
gos šalys suvartojo 26 proc. viso 
vartojimo krepšelio, galima teigti, 
kad mūsų šalis – viena iš pieninin-
kystės lyderių. Tais pačiais 2015 
metais vienam planetos gyventojų 
teko apie 110 kg pieno, o ekono-
miškai išsivysčiusiose šalyse šis 
rodiklis siekė 223 kg. Gi Lietu-
voje vidutinis pieno suvartojimas 
vienam gyventojui 2015 metais 
buvo 315 kg, 2018 metais – 328 
kg, 2021 metais – 351 kg. Tiesa, 
neturėtume užmiršti, kad didesnę 
pieno produkcijos dalį sudaro sal-
dinti pieno produktai, galintys būti 
ir žalingi.

Mūsų visuomenė dabar ge-
rai supranta, kad tinkama mityba 
pagerina savijautą ir gyvenimo 

Angelo Frosio apie pieno produktus

kokybę. Šiandien internetiniuose 
portaluose, periodinėje spaudoje 
gausu pasisakymų kaip sveikai 
maitintis. To mus moko moks-
lininkai, gydytojai, žolininkai 
ir šiaip įvairių sričių „žinovai“. 
Būna, kad ką tik perskaitę ar iš-
girdę vieną tiesą apie maistą, skai-
tome jau kitą – visiškai priešingą. 
Sūrininkas Angelo Frosio apie tai 
rašo taip: „Kai matau televizoriaus 
ekrane specialistus, neigiamai ver-
tinančius pieną ir sūrį, man dažnai 
kyla įtarimas, kad kai kurie iš jų 
nėra stovėję šalia karvės, kad ne-
turi jokios darbo su pienu patirties 

ir tai, ką jie tvirtina yra gryni teo-
riniai išvedžiojimai.“ 

Maža to, jis tvirtina, kad „sū-
riai, pagaminti iš lietuviško pie-
no, išsiskiriančio savo biologine 
ir maistine verte, yra tarsi vais-
tai, galintys ne tik pagydyti, bet 
ir užkirsti kelią bakterinėms bei 
virusinėms infekcijoms; Lietuva 
galėtų išdrįsti prisistatyti pasauliui 
ne tik kaip geografinis, bet ir kaip 
Europos ekonominis ir sveikatos 
centras“.

Vienu iš svarbių, šiandien pa-
mirštamų dalykų yra pieno išrū-
gos, neretai vadinamos gyvybės 
eleksyru. Jos organizmui suteikia 
kalcio, kalio, natrio, chloro, fosfo-
ro, riebaluose tirpių vitaminų, rau-

menims svarbių baltymų, stiprina 
imuninę sistemą, padeda atkurti 
vandens ir druskų pusiausvyrą, 
šalina skysčių perteklių. Išrūgos 
padeda pašalinti toksinus, skatina 
gerųjų bakterijų dauginimąsi. 

Angelo Frosio, prisimindamas 
savo vaikystę, pasakoja: „Šimto 
kilometrų spinduliu aplink mano 
kaimelį nebuvo nei gydytojo, nei 
vaistininko, todėl žmonės gydėsi 
karvių pieno išrūgomis, kurių gau-
davo iš sūrininkų. Kodėl išrūgų 
poveikis toks nuostabus sužino-
jau vėliau, studijuodamas pieni-
ninkystę ir sūrininkystę. Paslaptis 
– jose esančios  gyvosios bakteri-
jos“.

Beje, apie 90 proc. naudojamo 
pieno virsta išrūgomis sūrio ga-
mybos procese.

Sūris – bene daugiausiai skir-
tingų skonių ir potyrių dovanojan-
tis pieno produktas, kuris žinomas 
ir vartojamas nuo 2000 metų pr. 
Kr.  Prancūzijoje galima rasti šim-
tus rūšių čia gaminamų sūrių rū-
šių. Bene brangiausiu pasaulio sū-
riu yra laikomas Serbijoje iš asilės 
pieno gaminamas pulė sūris, kurio 
1 kg pagaminimui reikia 25 litrų 
asilių pieno, o tokio kiekio kaina 
gali siekti 3-5 tūkstančius eurų. 
Pasaulio sūrių apdovanojimuose 
2022 metų nugalėtoju yra išrinktas 
šveicariškas „gruyere“ sūris.

2016 metų daviniai rodo, kad 
labiausiai sūrį mėgsta danai – per 
metus jie suvalgo 28,1 kg šio pro-
dukto, antroje vietoje palikdami 
islandus (27,7 kg), trečioje- suo-
mius (27,3 kg). Lietuvoje tais me-
tais vienam gyventojui teko 17,4 
kg sūrio, tuo tarpu Kinijoje – vos 
0,1 kg per metus. 

 Įdomu ir tai, kad Britanijos 
prekybos centro duomenimis bū-
tent sūris yra vienas dažniausiai 
vagiamų produktų pasaulio par-
duotuvėse... Yra paskaičiuota, kad 
vagys pasisavina apie 4 proc. pa-

gaminamo sūrio!
Iš to kas pasakyta matyti, kad 

pieno produktų gamyba ir vartoji-
mu pasižyminti Lietuva nėra tarp 
labiausiai sūrį mėgstančių šalių. O 
gaila! A. Frosio tvirtina, kad yra 
sukūręs būdą, kaip suteikti atmintį 
bakterinėms pieno ląstelėms. 

„Kai tokių savybių įgavusios 
ląstelės tampa pagrindiniu pieno 
raugo, iš kurio gaminamas sūris, 
komponentu, jo valgantys žmonės 
savo organizmui parūpina gydo-
mųjų, atsparumą stiprinančių ele-
mentų.“ „Sukūriau technologiją, 
kuri per dvidešimt valandų leidžia 
suteikti tokios patirties, tarsi jos 
būtų nugyvenusios 20 milijonų 
metų“, – sako jis. 

Mokslininkui kadaise pradėjus 
auginti bakterijas, tai buvo da-
roma rankiniu būdu, o dabar jau 
taikoma ypatinga technologija. 
„Rokiškio sūrio“ gamykloje paga-
mintas 10 gramų sveriantis sūrio 
gabalėlis turi apie pusę milijardo 
laktobakterijų. A. Frosio siūlo kas-
dien suvalgyti bent 30 gramų tokio 
sūrio ir praturtinti savo organizmą 
gerosiomis bakterijomis. Maža to, 
jis ėmėsi viešai organizuoti tokius 
bandymus, kad gydytojai ir visuo-
menė įsitikintų kokios veiksmin-
gos gyvosios bakterijos.

Beje, rinkoje yra daug skanių 
sūrių, gaminamų su konservantais 
bei turinčių mažai natūralių, bet 
daug dirbtinių medžiagų. Neturė-
tume užmiršti ir to, kad šiandien 
pienu vadinamos ir iš avižų, sojų, 
migdolų ir kitų augalų išgaunamos 
substancijos. Visa tai nepriimtina 
garsiam sūrininkui, juk žmonių 
organizmas jau pasidaręs beveik 
sterilus, nes įpratome valgyti tai, 
kas termiškai apdorota ir negyva. 
Būtent ir dėl to jo siūlomas sūris 
tampa vis labiau aktualus.

Petras Blaževičius

A. Frosio sako, kad pienas yra tobuliausia medžiaga.

A. Frosio tvirtina, kad yra sukūręs būdą, kaip suteikti atmintį bakterinėms 
pieno ląstelėms. 
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Metai, šviečiantys auksu 
2022-ųjų ypatingai balta 

žiema, turtinga sniegu. Balto 
sniego kalnai gali ne tik užklo-
ti kelius, paslėpti įdubas, bet ir 
sujaukti planus. Tačiau net pati 
didžiausias snygis, stipriausia 
pūga nepaslepia laiko, ypač to, 
spindinčio auksu. 

Auksas – taurusis metalas, pla-
čiai naudojamas įvairiose srityse. 
Jis dažnai siejamas su prabanga, 
grožiu, todėl jo gaminiais puo-
šiamės, o apie žmones, turinčius 
išskirtines savybes, sakome, jog 
„auksinę širdį“, „auksinį protą“ 
ar „ausines rankas“ turi. Tačiau 
prasmingiausia aukso vertė – žy-
mėti auksinių vestuvių datą: gra-
žią ir nedažną šiais laikais 50-ies 
metų bendro gyvenimo sukaktį. 
Būtent tokiu, auksu šviečiančiais 
metais džiaugiasi Danutė ir Pe-
tras Krumpliauskai, gyvenantys 
Jūžintuose. 

Ir  Danutė, ir Petras gimė Za-
rasų rajone – tiesa, skirtingose 
jo pusėse. Danutė augo Riškonių 
kaime (tarp Vozgėlių ir Bilaišių – 
Dusetų seniūnija), o Petras – Ci-
ciliškių kaime (šalia Lupenkos, 
Turmanto seniūnija). Sakoma, 
kad net angelas ne vieną kurpių 
porą nuavi, kol randa žmones, 
vienas kitam į porą tinkančius. 

Baigusi Dusetų aštuonmetę, 
Danutė išvyko į Rokiškį – iš pra-
džių sesers vaikus prižiūrėdama, 
paskui Juodupės vilnonių audinių 
fabrike sukimo ceche dvejintoja 
dirbdama, baigė ir vidurinę mo-
kyklą. Mergina, grįžusi į namus,  
rajoniniame laikraštyje „Tarybinė 
žemė“ perskaitė Zarasų kulinarų 
ir prekybos mokyklos skelbimą, 
kviečiantį mokytis virėja. 

„Kadangi vidurinį išsilavinimą 
ir reikalingą 2 metų darbo stažo 
jau turėjau, stojau pirmenybėm 
sąlygom. Bebaigdama mokslus, 
turėjau puikią galimybę – 3 mė-
nesių praktiką atlikti Palangos sa-

natorijoje „Žuvėdra“... Bet koks 
iššūkis tada buvo Palangą pasiek-
ti“, – šviesiausiais prisiminimais 
dalijasi Danutė, kuri vėliau, ga-
vusi paskyrimą į Kimbartiškių 
tarybinį ūkį, pradėjo dirbti virė-
ja. Gyvendama šioje apylinkėje, 
ir susipažino su būsimuoju savo 
vyru Petru, kuris, baigęs mokyklą 
Lupenkoje, dirbo įvairius darbi-
ninkiškus darbus. 

1972 metais gruodžio pasku-
tinę dieną Smalvų Švč. Mergelės 
Marijos Rožančinės bažnyčioje 
jųdviejų santuoką palaimino kle-
bonas kun. Alfonsas Merkys, ku-
riam patarnavo Petro brolis Sta-
nislovas – Kauno tarpdiecezinės 
kunigų seminarijos klierikas.

Dar trejetą metų pagyvenę 
Zarasų rajone, 1975 m. Krum-
pliauskai, persikėlę gyventi į Jū-
žintus. Čia pritapo ir sėkmingai 
įsikūrė: Petras, dirbdamas kolū-

kyje, baigė vidurinę mokyklą, dir-
bo santechniku, o vėliau – kūriku 
įvairiose įstaigose; net 41 metus 
Danutė sukosi Jūžintų Juozo Otto 
Širvydo mokyklos, kurioje mokė-
si ir visi trys jų vaikai, valgyklo-
je. Ir dabar maloniai širdį paglos-
to, kai išgirsta mokinius, seniai 
baigusius mokyklą, sakant, jog 
pasiilgstantys jos kepto kugelio 
(bulvių plokštainio). Dirbdama 
ne tik visus mokinius pažino, bet 
žinojo, kuris ką valgyti mėgsta. 

Aišku, dabar abu jau pensinin-
kai, bet kiekvienas turi savo po-
mėgių: Petras labai mėgsta žve-
joti ir grybauti, o Danutė aktyviai 
talkinanti bendruomenės gyveni-
me (kasmet padedanti ruošti Šv. 
Baltramiejaus ar Rudens Derliaus 
šventę, kuri kasmet be cepelinų 
baliaus neįsivaizduojama; jau ke-
letas metų, kai ji ir bendruomenės 
taryboje). Tiesa, sekmadieniais 
abu dažniausiai skuba į vietinę 
– Jūžintų Šv. arkangelo Mykolo 
bažnyčią, o per šventes – mielai 
vyksta į Dusetų Švč. Trejybės 
bažnytėlę, kurioje jau dešimtmetį 
klebonauja Petro brolis kanaunin-
kas Stanislovas.

Jaukiuose Krumpliauskų na-
muose sukinėjasi laimingi ka-
tinai – Gūsis ir Pamelo, visiška 
naminukė, anūkų atvežta net iš 
Norvegijos, sodybą saugo šuo 
Ragas. Sutuoktiniai, būdami itin 
darbštūs, darže prisiauginantys 
įvairiausių daržovių, kad nereikė-
tų pirkti. Šeimininkauti mėgstanti 
Danutė mielai ruošianti įvairiau-
sias atsargas žiemai. Prieš porą 
metų jų darže užaugusi rekordi-
nio dydžio morka net tik svoriu 
– 2,384 kg, bet ilgiu – 29 cm, ir 
apimtimi – net 44 cm, nustebino Su artimaisiais.

Gruodžio 31-ąją Krumpliauskų šeima atnaujino santuokos įžadus. (Krumpliauskų šeimos albumo nuotr.)

Popiežiaus palaiminimas, kurį buvo gavę P. Krumpliausko tėvai Deiman-
tinių (60 m.) vestuvių proga.
Lietuvos daržininkus. 

„Kasdieniniai rūpesčiai, nesi-
baigiantys darbai, taip ir skubėjo 
metai po metų... Nepagalvojom, 
kad taip greit tos auksinės vestu-
vės ateis: tikrai labai  greitai. Ne 
visi juk sulaukia tokios šventės. 
Gyvenime, aišku, buvo visko – 
nėra juk nė vienų namų be dūmų, 
tačiau pasibari truputį ir vėl „su-
sigadiji“, nes vieno kaltės nebū-
na: kaltė visada abiejų. Iš tiesų 
greitai pasimiršta tai, kas buvo 
pilka ir negera. Tik vaikų gimimo 
datos primena ir paliudija, kad 
laikas tikrai skuba“, – mintija D. 
ir P. Krumpliauskai. 

„Džiaugiamės, kad giminė tik 
platyn eina. Turėjome tris vaikus: 
Jolantą, Ingridą ir Andrių – dabar 
jau šešis turime, nes vaikų antrą-
sias puses irgi savo vaikais vadi-
name ir laikome. Turėjome šešis 
anūkus; septintuoju šiemet tapo 
anūkės Miglės vyras Deividas. 
Sukakčių ir jubiliejų vis daugėja 
(štai sausio pirmosiomis dieno-

mis anūkei Auksei – 16), todėl 
mums, seneliams, nesinori senti – 
reikia kuo daugiau stengtis judė-
ti“, – šioje šeimoje nestokojama 
švelnaus humoro.

„Svarbiausia gyvenime – svei-
kata, vaikai ir anūkai. Taip no-
rėtųsi tiek pagyventi, kad visų 
anūkų vestuves spėtume pamatyti 
(nors jauniausiai Ievutei tik pa-
vasarį bus 10), dar pasvajojame, 
kaip įdomu būtų sulaukti 75-ųjų 
vestuvių metinių (Septyniasde-
šimt penktosios vestuvės – va-
dinamos karūnuotosiomis vestu-
vėmis). Paskaičiuojame, abiems 
būtų netoli 100“, – juokiasi Danu-
tė ir patikina, kad jog Petro tėvai, 
buvę ne tik ilgaamžiai, bet, su-
laukę deimantinių vestuvių (taip 
vadinamos šešiasdešimtosios 
vestuvių metinės), ir Popiežiaus 
apaštalinį palaiminimą šia proga 
gavę.

„Svarbiausia – santarvė. Da-
bar esame pati didžiausia dovana 
vienas kitam, nes būdami kartu 

namuose, palaikome vienas kitą. 
Vienam sunku būtų. Aišku, pra-
gyvenai dieną – ir Ačiū Dievui. 
Kad tik sveiki būtume, daugiau 
nieko netrūksta“, – pritaria vienas 
kitam.

„Auksinių vestuvių laukiam, 
labai laukiam“, – sako Danutė ir 
Petras Krumpliauskai, savo gy-
venimu liudijantys: „Ką Dievas 
sujungė, žmogus teneperskiria“ 
(Mk 10,9). Naujųjų metų išvaka-
rėse Dusetų Švč. Trejybės bažny-
čioje bus atnaujinti jų santuokos 
įžadai... 

Ir nesvarbu, ar tą dieną bus šal-
ta ir kris baltos snaigės, ar dengs 
žemę pilkšvos ūkanos, ar tiesiog 
lis viską plaunantis lietus... Auk-
su spindės ne tik širdys, bet ir me-
tai, liudijantys taurią pagarbą ir 
meilę, neišblėsusią, neišbarstytą 
lygiai pusę amžiaus.

Giedrė Mičiūnienė
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2023 metais augs senatvės, 
netekto darbingumo, našlių 
ir našlaičių pensijos, tikslinės 
kompensacijos neįgaliesiems, 
vienišo asmens išmoka, mažų 
pensijų priemokos, reikšmingai 
didės ir minimali alga, ūgtels 
bazinis pareiginės algos dydis, 
biudžetinių įstaigų darbuotojų 
atlyginimai. Kitąmet prasidės 
negalią turintiems žmonėms 
svarbi reforma – daugiau gali-
mybių įsitraukti į darbo rinką 
ir joje įsitvirtinti. Gerės jų soci-
alinė reabilitacija bendruome-
nėse. 2023 metais taip pat ilgės 
vaiko priežiūros atostogos, atsi-
ras daugiau galimybių užsidirb-
ti, taps lengviau kurti šeimynas.

„2023-ieji metai bus nema-
žų pokyčių metai. Pradedame 
reformas, kurios bus svarbios 
šeimoms, žmonėms su negalia, 
globojantiems vaikus šeimynose. 
Kitąmet augs gyventojų pajamos 
– dirbančiųjų, pensininkų, negalią 
turinčių žmonių  – didės sociali-
nės išmokos“, – sako socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Moni-
ka Navickienė.

Ūgtels dirbančiųjų pajamos
MINIMALI MĖNESINĖ 
ALGA (MMA)
Nuo 2023 m. pradžios minima-

li mėnesinė alga (MMA) didėja 
iki 840  eurų, t. y. 15 proc. nuo 
dabar esančių 730 eurų, minima-
lusis valandinis atlygis didinamas 
iki 5,14 euro vietoje dabar nu-
statyto 4,47 euro. Minimalus va-
landinis atlygis didėja 0,67 euro, 
arba taip pat apie 15 proc.

NEAPMOKESTINAMAS 
PAJAMŲ DYDIS (NPD)
Siekiant didinti mažiausiai už-

dirbančiųjų pajamas ir stiprinti 
paskatas dirbti, didėja ir neapmo-
kestinamas pajamų dydis (NPD) 
– iki 625 eurų. Kitąmet NPD pa-
didės 15,7 proc. NPD didinant 
sparčiau nei MMA, uždirbančiųjų 
minimalųjį atlyginimą pajamos „į 
rankas“ dėl MMA ir NPD didini-
mo kitąmet paaugs 83 eurais.
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Atitinkamai didės ir neapmo-
kestinamasis pajamų dydis, taiko-
mas riboto darbingumo žmonėms. 
Asmenims, kuriems nustatytas 
0–25 proc. darbingumo lygis, tai-
komas mėnesio NPD sieks 1005 
eurus, o asmenims, kuriems nu-
statytas 30–55 proc. darbingumo 
lygis, taikomas mėnesio NPD bus 
935 eurai.

Darbo kodeksas numato, 
kad MMA galima mokėti tik už 
nekvalifikuotą darbą. MMA padi-
dinimas palies apie 130 tūkst. dir-
bančiųjų arba vidutiniškai apie 26 
tūkst. pilną darbo laiką dirbančių 
šalies gyventojų.

ATLYGINIMAI 
BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE  
Kitąmet 5 eurais didinamas ba-

zinis pareiginės algos dydis nuo 
181 iki 186 eurų. Bazinio parei-
ginės algos dydžio pokytis pa-
lies biudžetinių įstaigų valstybės 
tarnautojų, darbuotojų, valstybės 
pareigūnų, karių, teisėjų atlygi-
nimus, – daugiau kaip 200 tūkst. 
viešajame sektoriuje dirbančių 
šalies gyventojų. 2022 m. parei-
ginės algos bazinis dydis augo 4 
eurais.

A, B ir C lygio pareigybių mi-
nimalūs koeficientai padidės nuo 
10 iki 12 proc. Pareiginės algos 
pastoviosios dalies padidinimas 
apie 0,5 koeficiento palies dau-
giau kaip 25 tūkst. darbuotojų. 
Jiems darbo užmokestis padidės 
98 – 158 eurais.  2023 metais šių 
darbuotojų pareiginės algos pa-
stovioji dalis, įvertinus ir tai, kad 
bazinis dydis didėja iki 186 eurų, 
padidės A ir B lygio darbuotojams 
nuo 120,6 iki 122 eurų, C lygio 
darbuotojams – nuo 97,9 iki 99,4 
euro, administracijos padalinių 
vadovams ir jų pavaduotojams – 
nuo 142,6 iki 150,6 euro, įstaigų 
vadovams ir jų pavaduotojams – 
nuo 153,6 iki 158,1 euro.

Didės pensininkų ir negalią 
turinčių žmonių pajamos
PENSIJOS
Vidutinė senatvės pensija ki-

tąmet didės nuo 482 eurų iki 542 
eurų. Vidutinė senatvės pensija su 
būtinuoju stažu didės nuo 510 iki 
575 eurų. Bendroji pensijos dalis 
2023 m. didės apie 9 proc., o indi-
vidualioji – beveik 15 proc. Nuo 
kitų metų sausio mėnesio vidu-
tinė pensija turint būtinąjį stažą 

vidutiniškai ūgtels daugiau nei 12 
proc. arba 65 eurais. Pareigūnų ir 
karių bei teisėjų valstybinės pen-
sijos nuo sausio 1 d. bus indek-
suojamos 4,6 proc.

Šiemet pensijos buvo didintos 
du kartus: sausį – vidutiniškai 12 
proc., o liepą – dar 5 proc. Bendrai 
paėmus pensijų augimas 2022 m. 
buvo 16-17 proc.

VIENIŠO ASMENS 
IŠMOKA
Kitąmet vienišo asmens išmo-

ka kaip ir šiemet bus skiriama au-
tomatiškai ir mokama be atskiro 
asmens prašymo. Skaičiuojama, 
kad nuo kitų metų pradžios be-
veik 35 eurų dydžio vienišo as-
mens išmokos priklausys apie 240 
tūkst. vienišų žmonių su negalia ir 
pensinio amžiaus žmonių.

PENSIJŲ PRIEMOKOS 
Atsižvelgiant į 354 eurų mi-

nimalių vartojimo poreikių dydį, 
nuo kitų metų didėja mažų pen-
sijų priemokos. Vidutinis priemo-
kos dydis sieks 31,17 eurų.

Didesnės socialinės išmokos
Nuo 2023 m. pradžios didės ba-

ziniai socialinių išmokų dydžiai. 
Bazinė socialinė išmoka sieks 49 
eurus, šalpos pensijų bazė – 184 
eurus, tikslinių kompensacijų 
bazė – 147 eurus, valstybės re-
miamų pajamų dydis sieks 157 
eurus.

ŠALPOS PENSIJŲ BAZĖS 
DYDIS
Nuo sausio 1 d. šalpos pensijų 

bazė didės iki 184 eurų. Tiek pat 
didės ir šalpos pensijos senatvės 
pensijos amžių sukakusiems as-
menims.

Šalpos išmokos, priklausomai 
nuo išmokos rūšies ir gavėjų kate-
gorijos, padidės nuo 5,5 eurų (šal-

pos našlaičių pensija) iki 24,75 
eurų (šalpos neįgalumo pensi-
ja asmenims, netekusiems 100 
proc. darbingumo iki 24 m. am-
žiaus). Šalpos išmokos užtikrina 
minimalias pajamas neįgalumo ar 
senatvės atvejais jokių pajamų ne-
gaunantiems arba labai mažas pa-
jamas gaunantiems asmenims. Tai 
palies apie 60 tūkst. asmenų.

TIKSLINIŲ 
KOMPENSACIJŲ BAZĖ 
Nuo 2023 m. pradžios tiksli-

nių kompensacijų bazė didėja nuo 
138 eurų iki 147 eurų. Padidinus 
tikslinių kompensacijų bazės dydį, 
žmonėms, kuriems nustatytas pir-
mojo lygio specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis, tikslinė kompen-
sacija padidės 23,4 euro, o kuriems 
nustatytas antrojo lygio specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis –17,1 
euro. Tiems, kam nustatytas pirmo-
jo lygio specialusis nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikis, tikslinė 
kompensacija didės 9,9 euro, o 
tiems, kuriems nustatytas antrojo 
lygio specialusis nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikis, – 5,6 
euro. Tokias kompensacijas šalyje 
gauna apie 91 tūkst. asmenų. 

VALSTYBĖS REMIAMŲ 
PAJAMŲ (VRP) DYDIS 
Nuo kitų metų pradžios padi-

dinus valstybės remiamų pajamų 
dydį 10 eurų, jis pasieks 157 eurus. 
Vidutinis socialinės pašalpos dy-
dis asmeniui per mėn. padidės nuo 
124,4 iki 133 eurų. VRP aktualus 
nustatant teisę į piniginę socialinę 
paramą nepasiturintiems gyvento-
jams, teisę į socialinę paramą mo-
kiniams, papildomą išmoką vaikui, 
paramą būstui įsigyti ar išsinuomo-
ti bei kitą socialinę paramą. 

BAZINĖ SOCIALINĖ 
IŠMOKA (BSI)
Nuo 2023 m. bazinė socialinė iš-

moka sudarys 49 eurus. Padidinus 
šį dydį, atitinkamai padidėja nuo 
jo priklausančių išmokų dydžiai: 
visos išmokos pagal Išmokų vai-
kams įstatymą, pavyzdžiui, vaiko 
pinigai, vienkartinė išmoka gimus 
vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai 
moteriai, globos (rūpybos) išmoka, 
globos (rūpybos) išmokos tikslinis 
priedas, vienkartinė išmoka įsikur-
ti, išmoka besimokančio ar studi-
juojančio asmens vaiko priežiū-
rai. Pavyzdžiui, vienkartinė išmoka 
gimus vaikui 2023 m. didės nuo 
506 eurų iki 539 eurų, vaiko pini-
gai – iki 85,75 euro, o gausioms ir 
nepasiturinčioms šeimoms ar neį-
galų vaiką auginančioms šeimoms 
išmoka vaikui padidėtų iki 136,22 
euro.  

Žmonės su negalia atviroje 
darbo rinkoje
Pradedama įgyvendinti refor-

ma, kurios tikslas – sukurti pla-
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Seimas, atsižvelgdamas į is-
torinės, kultūrinės, socialinės 
atminties išsaugojimo svar-
bą ir prioritetus, palyginti su 
ankstesniais metais, nusprendė 
skelbti mažiau atmintinų metų. 
Tačiau 2023-ieji padovanos ir 
pakvies kartu paminėti nema-
žai svarbių sukakčių. Tarp jų – 
700 metų nuo Aukštaitijos var-
do pagarsinimo.

Treji atmintini metai
Seimas 2023-iuosius paskelbė 

Lietuvos sostinės Vilniaus ir Ge-
dimino laiškų, Klaipėdos krašto 
bei Šventojo Juozapato metais. 
Taip pažymėsime Klaipėdos kraš-
to prijungimo prie Lietuvos 100-
metį, Lietuvos sostinės Vilniaus 
ir Gedimino laiškų 700 metų ir 
šventojo Juozapato kankinystės 
400 metų sukaktis.

Lygiai prieš 700 metų, 1323 
m. sausio 25 d., Vilniaus miestas 
pirmą kartą buvo paminėtas ra-
šytiniuose šaltiniuose, Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimi-
no Europai skirtuose laiškuose. 
Juose buvo pabrėžta Lietuvos ir 
Vilniaus kaip valstybės sostinės 
orientacija į Europą, siekiai atsi-
žvelgiant į etnopolitinės, kultūri-
nės ir konfesinės įvairovės sąvei-
ką kurti europinį valstybingumą 
kaip priešingybę azijinei despo-
tijai. Pabrėžtina, kad ši strategi-

Kokios svarbios sukaktys laukia 2023-iaisiais?
Klaipėdos krašto prijungimas prie 
Lietuvos tapo vienu svarbiausių 
XX amžiaus geopolitinių laimė-
jimų, turėjo ypatingos reikšmės 
Lietuvos raidai, jos kaip jūrinės 
valstybės statusui, taip pat Klai-
pėdos kaip uostamiesčio vaidme-
niui Baltijos jūros regione.

Istoriškai ir geopolitiškai vie-
na įdomiausių sukakčių – Šv. 
Juozapato (Ivano Kuncevičiaus) 
kankinystės 400 metų sukaktis. 
1623 m. lapkričio 12 d. kankinys-
tės mirtimi Vitebske miręs graikų 
apeigų katalikas (unitas) šventa-
sis Juozapatas tiesiogiai susieja 
Lietuvą ir Ukrainą, primindamas 
Graikų apeigų katalikų Bažny-
čios istorinę ištikimybę Europai. 
Jis Vilniaus Švč. Trejybės bažny-
čioje ir Bazilijonų vienuolyne su-
brendo kaip iškilus dvasininkas, 
pasišventęs Unijinės Bažnyčios 
įtvirtinimui ir Krikščionių Baž-
nyčios vienybei, paskelbtas pa-
laimintuoju 1643 m., o 1867 m. 
– šventuoju. Todėl 2023-iuosius 
sutarta paskelbti Šventojo Juoza-
pato metais. 

Išskyrė svarbias sukaktis
2023 m. minėsime vargoninin-

ko, pirmosios lietuviškos operos 
kūrėjo Miko Petrausko 150-ąsias, 
rašytojo Mykolo Vaitkaus 
140-ąsias, Lietuvos šaulių sąjun-
gos įkūrėjo Vlado Putvinskio-Pū-

tvio 150-ąsias, knygnešės Feli-
cijos Bortkevičienės 150-ąsias, 
Lietuvos žvalgės, politikės Mar-
celės Kubiliūtės 125-ąsias, isto-
riko, rašytojo Simono Daukanto 
230-ąsias ir poeto Jurgio Baltru-
šaičio 150-ąsias gimimo metines.

Kitąmet taip pat minėsime ak-
tualius Lietuvos istorijos, politi-
kos ir kultūros įvykius – pasku-
tinių okupuotos Lietuvos masinių 
trėmimų 70-metį, Vilniaus geto 
likvidavimo 80-metį, Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 
per Atlantą 90-metį, Vyriausiojo 
Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
(VLIK) įsteigimo 80-metį, oku-
pacinės Sovietų Sąjungos ka-
riuomenės išvedimo iš Lietuvos 
30-metį ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų Kongreso Kersteno ko-
miteto 70-metį.

2023-iaisiais sukanka 700 
metų nuo Aukštaitijos vardo pa-
garsinimo, 770 metų nuo Dzū-
kijos (Dainavos) vardo pirmo-
jo paminėjimo ir 100 metų nuo 
Plungės valstybinio žemaičių 
veislės arklių žirgyno įsteigimo.

Šioms sukaktims paminėti 
Seimas yra pasiūlęs Vyriausybei 
sudaryti tarpžinybines komisijas 
programoms rengti, įtraukiant į 
jas Lietuvos institucijas, savival-
dybes, bendruomenes, organiza-
cijas ir piliečius.

LRS inf. 

ja išliko aktuali visą 1323–2023 
metų laikotarpį.

Duoklė Klaipėdos kraštui
Kadangi kitais metais bus mi-

nimos Klaipėdos krašto prijun-
gimo prie Lietuvos 100-osios 
metinės, Seimas 2023-iuosius 
paskelbė Klaipėdos krašto me-
tais. Po 1923 m. sukilimo įvykęs 

tesnes galimybes žmonėms su 
negalia aktyviai įsitraukti į darbo 
rinką, o darbdaviams teikti vals-
tybės paramą juos įdarbinant ar 
išlaikant darbo vietą darbuotojui 
įgijus negalią.

Siekiama, kad valstybės pa-
rama ir paslaugos keliautų pas-
kui žmogų, nepriklausomai nuo 
įmonės statuso. Visos reikiamos 
paslaugos ir priemonės – darbo 
vietos pritaikymas, subsidijos 
darbo asistento išlaidoms, akty-
vios darbo rinkos politikos prie-
monių kompleksas, įdarbinimas 
subsidijuojant – sukurs vieno-
das sąlygas žmonėms su negalia 

dirbti atviroje darbo rinkoje.

Socialinė reabilitacija 
žmonėms su negalia 
bendruomenėje
Socialinė reabilitacija žmo-

nėms su negalia bendruomenėje 
bus akredituojama ir finansuoja-
ma iš valstybės dotacijų savival-
dybėms ir savivaldybių biudžetų 
lėšų. Tikimasi, kad žymiai gerės 
šių paslaugų kokybė ir prieina-
mumas, o tuo pačiu sumažės so-
cialinės reabilitacijos paslaugų 
teikimo organizavimo adminis-
tracinė našta savivaldybėms ir 

paslaugas teikiančioms organi-
zacijoms. 

Ilgesnės vaiko priežiūros 
atostogos, daugiau 
galimybių užsidirbti
Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsiga-

lioja pakoreguota vaiko priežiū-
ros atostogų suteikimo tvarka, 
atostogų metu mokamų vaiko 
priežiūros išmokų dydžiai, įtvir-
tintos neperleidžiamos vaiko 
priežiūros atostogos moterims ir 
vyrams, įtrauktos kitos šeimos ir 
darbo derinimo priemonės. Tiki-
masi, kad tai leis tėčiams labiau 
įsitraukti į vaikų priežiūrą ir su-
stiprinti visos šeimos ryšius, o 
norinčios sugrįžti į darbo rinką 
mamos galės tą padaryti anks-
čiau.   

Tėvai galės pasirinkti, ar jie 
nori vaiko priežiūros išmoką 
gauti iki vaikui sueis 18 mėne-
sių, ar iki vaikui sueis 24 mėne-
siai. Iš jų po 2 neperleidžiamus 
mėnesius vaiką galėtų prižiūrėti 
kiekvienas iš vaiko tėvų (įtėvių, 
globėjų), o likusiu laiku vaikas 
galės būti prižiūrimas ir išmoka 
mokama tiek mamai, tiek tėčiui 
ar įtėviams ir globėjams, tiek 
vienam iš įstatyme nustatytas są-
lygas atitinkančių senelių. 

Pokyčiai šeimynoms
Lengvinamos šeimynų steigi-

mo ir veiklos vykdymo sąlygos, 
patobulintas veiklos reguliavimas, 
palaipsniui didinamas šeimynos 
dalyvio išlaikymas, išplėstas as-
menų, kurie galės tapti šeimynos 
dalyviais, ratas. Nuo 2023 m. pra-
džios žymiai didės išmokos – nuo 
840 iki 1680 eurų vienam šeimy-
nos dalyviui, priklausomai nuo 
bendro jų skaičiaus.

Keičiasi pensijų kaupimo
išmokų ribos
Nuo 2023 m. įsigalioja nauji 

dydžiai, pagal kuriuos bus nusta-
toma pensijų išmokos rūšis sena-

tvės pensijos amžių sukakusiems 
pensijų fondų dalyviams. Išmokų 
ribos indeksuojamos kas 3 metus, 
atsižvelgiant į vidutinę metinę inf-
liaciją. Priklausomai nuo sukaup-
tos sumos, 2023 m. pensijų fon-
duose sukauptas lėšas bus galima 
atsiimti: vienkartinę išmoką, jei 
sukaupta iki 5403 eurų, periodines 
išmokas, jei sukaupta daugiau nei 
5403 eurai, bet mažiau nei 10807 
eurai. Bus privaloma įsigyti pen-
sijų anuitetą, jei sukaupta 10807 
eurai ar daugiau. Sukauptą pensijų 
turto dalį, viršijančią 64841 eurą, 
bus galima gauti vienkartine pen-
sijų išmoka. 

lrv.lt inf.
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Posūnis supykęs ant patėvio, 
kad jam priekaištauja, tren-
kė patėviui į veidą ir išėjo iš 
namų.

Žodinis konfliktas
2022 m. rugpjūčio 29 d., apie 

00.10 val. kaltinamasis A. K. 
bute sudavė ne daugiau kaip 5 
smūgius kumščiu savo motinos 
D. M. sugyventiniui D. P. į vei-
dą. Per apklausą posūnis A. K. 
prisipažino visiškai kaltu, gailė-
josi dėl savo poelgio. Jis aiški-
no, kad rugpjūčio 28 d. į namus, 
kuriuose jis gyvena su mama D. 
M. ir jos sugyventiniu D. P., at-
ėjo svečių S. K. ir K. K. ir visi 
kartu gėrė. 

Mama anksčiau nuėjo miego-
ti, nes ryte reikėjo anksti keltis į 
darbą. Po kurio laiko išėjo ir sve-
čiai. Prie stalo likęs posūnis su 
patėviu toliau gėrė. Išgėręs patė-
vis būna priekabus ir prikaišioja 
įvairius dalykus, todėl abu sugė-
rovai apsižodžiavo, tada supykęs 
A. K., kad jam priekaištauja, su-

Girtų draugų kelionė nusi-
pirkti alkoholio baigėsi grio-
vyje, kuomet liudytoja išvietė 
policijos pareigūnus.

Išvažiavo iki parduotuvės
Vyriškis E. K. su draugu F. P. 

nusipirko namą Rokiškio rajo-
ne, kad ten įsirengtų dirbtuves. 
Prieš daugiau nei metus, 2021 
m. rugpjūčio 31 d., jie susiti-
ko ten išgerti degtinės ir viskio, 
tačiau vakare pritrūkę alkoho-
lio išvažiavo iki parduotuvės jo 
nusipirkti. Važiuojant namo, ant 
kelio iššoko stirna, todėl vai-
ruotojas E. K. pasuko nuo kelio 
ir įvažiavo į pievą, tačiau iš jos 
išvažiuoti niekaip negalėjo. At-
ėję pažiūrėti kad nutiko, nepa-
žįstami žmonės nepadėjo jiems 
išstumti automobilio.

Griovyje autobusiukas
Tą pačią rugpjūčio 31 d., prieš 

20 val., liudytoja I. G., būdama 
namuose, išgirdo stiprų garsą, 
tarsi kokia didelė mašina būtų 
apvirtusi. Išėjusi iš namų ji pa-
matė, kad griovyje guli nuo kelio 
nuvažiavęs autobusiukas. Vai-
ruotojo vietoje sėdėjo vyriškis su 
barzda, o šalia keleivio sėdynėje 
jų kaimynas F., pavardės ji neži-
nojo. Jai stovint ant kelio, vai-
ruotojas susirinko daiktus ir alų 
bei nuėjo link F. namų ir tik po 
kurio laiko sugrįžo. Liudytojai 
matė, kad abu vyriškiai neblai-
vus, todėl iškvietė policiją.

Už priekaištavimą – smūgiai patėviui į veidą

Draugų nuotykiai pievoje baigėsi 20 parų 
areštu ir konfiskuotu automobiliu

KRONIKA

davė patėviui į veidą keletą smū-
gių ir išėjo iš namų. Jis nežinojo, 
kad patėvis iškvietė policiją.

Parūkyti „žolės“
Patėvis D. P. policijos parei-

gūnams paaiškino, kad namuose 

Reikėjo žadinti
2021 m. rugpjūčio 25 d., apie 

19.47 val., Rokiškio policijos pa-
reigūnai gavo pranešimą, kad Jū-
žintų seniūnijoje, Pilkėnų kaime, 
nuo kelio nuvažiavęs automobi-
lis, kurio vairuotojas ir keleivis 
yra girti. Nuvykę į įvykio vietą 
policijos pareigūnai pamatė, kad 
automobilis „VW Transporter Ca-
ravelle“ nuvažiavęs nuo kelio, o 
jame vairuotojo vietoje sėdi F. P., 
šalia automobilio vaikšto vyriškis 
su barzda. Vėliau nustatyta, kad 
tai E. K. Šalia buvusi liudytoja 
I. G. nurodė, kad už automobilio 
vairo sėdėjo E. K.

Pastarasis sutiko tikrintis blai-
vumą, pirmu tikrinimu (20.16 
val.) jam nustatytas 2.36 promi-
lių girtumas, tačiau jis aiškino, 
jog nevairavo, o buvo nusamdę 
kažkokį nepažįstamą vyriškį, kad 
juos parvežtų namo, bet nuvažia-
vęs nuo kelio tas vyriškis pabėgo. 

Tuomet E. K. pradėjo elgtis 
agresyviai, todėl policijos parei-
gūnai surakino rankas antrankiais 
ir pasodino į tarnybinio auto-
mobilio galą. Antram tikrinimui 
policijos pareigūnams reikėjo 
žadinti vyriškį, nes jis jau buvo 
gerai įmigęs, (20.50 val.) nustaty-
tas 2.20 promilių girtumas.

Nežinojo, kad neturi
Automobilio savininkas F. P. 

paaiškino, kad leido savo draugui 
E. K vairuoti automobilį, tačiau 
tikrai nežinojo, kad draugas ne-

kartu su draugais gėrė, kai naktį 
grįžo posūnis A. K., kuris buvo 
apsvaigęs galimai nuo narkoti-
kų, nes namuose norėjo parū-
kyti atsineštos „žolės“.  Patėvis 
liepė posūniui išeiti, nes niekas 
namuose nevartos narkotikų ir 

turi vairuotojo pažymėjimo ir yra 
toks girtas. Policijos pareigūnai 
pranešė, kad automobilis „VW 
Transporter Caravelle“ bus iš-
vežtas, nes vairavo girtas asmuo, 
tačiau savininkas F. P. negalėjo 
tuo patikėti, nes tai jo asmeninė 
nuosavybė, jokie kelio ženklai ar 
stulpai, niekas nebuvo sugadinta.

Lengvinanti aplinkybė
2022 m. gruodžio mėnesį 

Rokiškio teismo rūmai priėmė 
sprendimą dėl E. K. nusižengimo. 
Kaltinamojo atsakomybę lengvi-
nančia aplinkybe pripažinta, kad 
jis nuoširdžiai gailisi, neteistas, 
neturi atsakomybę sunkinančių 
aplinkybių.

Kadangi kaltinamajam pir-
mą kartą skirta 20 parų arešto 
bausmė, siekiant ne tik nubausti, 
bet ir kontroliuoti jo elgesį, kad 
ateityje nepažeistų taisyklių, bet 

neleido jam parūkyti tos „žolės“, 
tad posūnis supyko ir pradėjo jį 
mušti. Virtuvėje stovinčiam vy-
rui kaltinamasis sudavė vieną 
kartą kumščiu į veidą, dėl ko jis 
ant nugaros griuvo ant žemės, 
tada posūnis atsisėdo jam ant pil-
vo ir gulintį toliau mušė, sudavė 
penkis kartus kumščiu į veidą, 
taip sukeldamas fizinį skausmą. 
Vyrui skaudėjo veidą, galvą, iš 
nosies pradėjo bėgti kraujas. Po 
to patėvis atsistojo, nuėjo į kitą 
kambarį iškviesti policijos, tai 
išgirdęs posūnis jam grasino, kad 
bus blogai ir išėjo iš namų.

Nosies sumušimas
Atvykus greitajai pagalbai, 

patėvio D. P. veidą apžiūrėjo 
greitosios medicinos pagalbos 
darbuotojai ir nustatė nosies su-
mušimą, ant žaizdos matėsi švie-
žiai sukrešėjęs kraujas, veidas 
buvo kruvinas. Sužalojimai pa-
daryti mažiausiai vienu smūgiu, 
sveikata sutrikdyta nežymiai, 
todėl į ligoninę sužalotasis ne-

neizoliuoti nuo visuomenės, todėl 
bausmės terminas atidedamas 3 
mėnesiams. Į bausmės laiką įskai-
tyti išbūtą vieną laikino sulaiky-
mo parą. Atidėjimo laikotarpiu 
kaltinamasis privalo dėvėti elek-
troninį stebėjimo prietaisą, būti 
namuose nuo 22 iki 6 val., pra-
dėti dirbti arba būti registruotam 
Užimtumo tarnyboje. Užkertant 
kelią toliau pažeidinėti kelių eis-
mo taisykles, kaltinamajam E. K. 
uždrausta naudotis teise vairuoti, 
įsigyti visų rūšių transporto prie-
mones 2 metams ir 6 mėnesiams.

F. P. kartu su kaltinamuoju 
E.K. gėrė gėrimus ir žinodamas, 
kad E.K. yra girtas, leido jam vai-
ruoti savo automobilį, todėl au-
tomobilis „VW Transporter Ca-
ravelle“ konfiskuotas valstybės 
nuosavybėn. 

 „Rokiškio Sirena“ inf.

vežtas.

Šeimos nariui
Skirdamas bausmę, teismas at-

sižvelgė į tai, kad kaltinamasis A. 
K. padarė inkriminuojamą nusi-
kaltimą, suduodamas ne daugiau 
kaip 5 smūgius kumščiu savo 
šeimos nariui, motinos sugyven-
tiniui D. P. į veidą, taip sukėlė 
nukentėjusiajam fizinį skausmą. 
Lengvinanti aplinkybė yra ta, kad 
prisipažino mušęs D. P. ir nuošir-
džiai gailisi. Atsakomybę sunki-
nančia aplinkybe pripažinta, jog 
yra teistas už įvairius nusikalti-
mus, o teistumas neišnykęs.

Kadangi A. K. nusikaltimą pa-
darė prieš šeimos narį, todėl jam 
skirtas dalyvavimas smurtinį el-
gesį keičiančiose programose, 
tai turės padaryti per 3 mėnesius. 
Taip pat jam 6 mėnesiams skirti 
viešieji darbai, įpareigojant per 
šį laiką nemokamai dirbti po 30 
valandų per mėnesį visuomenės 
labui.

„Rokiškio Sirena“ inf.

Gruodžio 29 d. 15 val. 45 min. 
gautas pranešimas, kad Sta-
tybų gatvėje, Rokiškio mieste, 
dūmtraukyje dega suodžiai

Degė suodžiai

Būdamas 
neblaivus sukėlė 

eismo įvykį

Gruodžio 29 d. apie 2 val. 38 
min. Panevėžio r., kelyje Daug-
pilis-Rokiškis-Kupiškis-Pane-
vėžys 104,580 km., vyras (gim. 
1991 m.) vairavo motorinę 
transporto priemonę–lengvąjį 
automobilį "Volkswagen Tou-
ran" ir sukėlė eismo įvykį bū-
damas neblaivus (2,30 prom.) 
Eismo įvykio metu asmenų su-
žalotų nebuvo.
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PARDUODA
Žemės ūkio paskirties žemės sklypą 
Rokiškio raj., Obelių sen., Šileikių 
k. (8,0872 ha, kad. nr. 7325/0001:6). 
Atlikti geodeziniai matavimai. 
Be tarpininkų. Išimta pažyma 
pardavimui, galima iškarto forminti 
pas notarą. Kaina 28 000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216
...........................................................
5,09 ha žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą su gyvenamuoju namu ir 
ūkiniais pastatais Rokiškio r., Obelių 
sen., Šapelių k.1. Tel. 8 671 19 195, 
8 606 39696
...........................................................
Du sklypus Steponių soduose (viso 
24 a.). Kaina 2 900 Eur.  
Tel. 8 621 04 666

PASLAUGOS

PARDUODA

2 kambarių butą su daliniais 
patogumais (50 kv. m) Kupiškio 
raj., Šimonių sen., Miegonių k. 
Kūrenamas stačiamalkiu. Yra 
vandentiekis, tualetas.  
Tel. 8 655 69 028 (Kupiškis)
...........................................................
Namą Kupiškio mieste. Kaina 7 000 
Eur. Tel. 8 672 92 384 
...........................................................
3 kambarių butą Jaunystės g. 21 (5 
a.) arba keičiu į 2 kambarių butą. 
Skambinti po 12 val.  
Tel. 8 603 10 473
...........................................................
Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje (1 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
...........................................................
Namą (58 kv. m, Aukštaičių g. 
6, 10 a sklypas, aptvertas, yra 
ūkinis pastatas, vidus naujai 
suremontuotas). Visos miesto 
komunikacijos. Tinka nuomai arba 
kitam verslui. Kaina 38 000 Eur. 
Informacija tel. 8 687 16 351

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

NUOMOJA
Išsinuomosiu 1 kambario butą 
Rokiškyje. Tel. 8 624 18 426
...........................................................
Išnuomosiu komercines patalpas 
60 kv. m Širvio g. 19-11 Rokiškyje 
(Buvusi parduotuvė „Šalna“). 
Tel. 8 685 24 920
...........................................................
Išnuomojama neįveikiama saugykla 
(6 kv. m, po „Swedbank“ banku, 
atskiras įėjimas). 100 Eur/mėn.  
Tel. 8 677 08 977
...........................................................
Tvarkingas vyras skubiai 
išsinuomotu 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 išsinuomotų 2-3 kambarių 
butą mikro rajone. Abu dirbantys. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 659 94 400

Stogų dengimas, jų remontas, 
kaminų mūrijimas. Skardinimo 
darbai. Karkasinių pastatų statyba. 
Visi smulkūs lauko ir vidaus 
apdailos darbai. Tel. 8 695 99 901
...........................................................
Žemės arimo paslauga, padargų 
nuoma. Tel. 8 650 33 383
...........................................................
Biologinių valymo įrenginių 
„August ir ko“ pardavimas, 
montavimas, aptarnavimas. Lauko 
inžinerinių tinklų įrengimas: Lietaus 
nuotekos, drenažas, vandentiekis, 
buitinės nuotekos. Visi žemės 
kasimo, lyginimo darbai. www.
rokiskiokasyba.lt. Tel. 8 679 19 742
...........................................................
Segmentines, žaliuzines, skardines 
tvoras. Senos tvoros demontavimas. 
Tvorų, vartų ir vartelių montavimas. 
Stulpų betonavimas. Bortelių 
dėjimas, pamatėlių liejimas. 
Nemokama konsultacija ir sąmata. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 656 68 923
...........................................................
Atliekų vidaus apdailos darbus.  
Tel. 8 614 21 827
...........................................................
Tralo paslaugos, traktorių 
transportavimas. Vežame įvairius 
krovinius iki 12 tonų. Žemės ūkio 
techniką, padargus, statybinę 
techniką. Tel. 8 650 33 383
..........................................................
Automobilių ir kitokių krovinių 
pervežimas Rokiškio rajone bei 
visoje Lietuvoje. Kainos sutartinės. 
Tel. 8 626 45 353

NEKILNOJAMAS 
TURTAS
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PARDUODA

Gerą „Audi“ (B 80. 2 l, 85 kW, yra 
TA, nesurūdijusi, gerai važiuoja). 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 657 63 386
...........................................................
Tvarkingą „Opel Zafira“ (galiojanti 
TA). Tel. 8 607 07 842
...........................................................
Dokumentus savos gamybos l. a. 
priekabai be kėbulo nr.  
Tel. 8 621 51 320
...........................................................
Važiuojantį „Volkswagen Golf 
Variant“ (1998 m., 1,9 l, TDI, yra 
kablys, stoglangis el., netvarkingi 
dokumentai). Kaina 310 Eur.  
Tel. 8 681 55 002
...........................................................
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“ (323, F. 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 

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS

kolonėlė). Kaina 4 000 Eur (kaina 
derinama). Tel. 8 675 88 304 
(Kupiškis)
...........................................................
Tvarkingą „Audi A4“ (1,9 l, dyzelis, 
TA iki 2024 m., universalas). 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, septynvietis, 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
...........................................................
L. a. priekabą be dokumentų 
(tinka japoniškam traktoriukui, 
žoliapjovei-traktoriukui, keturačiui). 
L.a. priekabos dalis (ašis, linges, 
amortizatorius, ratus, ratlankius, 
padangas). Dalimis „Ford Mondeo“ 
(1995 m., 1,8 l, dyzelis), „Renault 
Espace“ (1994 m., 2,1 l, dyzelis), 
„Peugeot 306“ (2 l, dyzelis, 
universalas, 2001 m.), „Opel 
Kadett“ (1984 m., 1,3 l, benzinas), 
GAZ detales, GAZ 51, 53 padangas. 
Tel. 8 621 51 320
...........................................................
Tvarkingas LED H7 lemputes 
(pirktos iš Xled). Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 648 11 04
...........................................................
Lengvojo lydinio ratlankius 
su dygliuotomis „Goodyear“ 
padangomis (205/55 R16).  
Tel. 8 605 03 052
...........................................................
„Golf 4“ dalimis (vairo kolonėlę, 
priekinius žibintus). „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). 
„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
...........................................................

ŽEMĖS SKLYPAI

PERKA
Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 677 08977
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BUITINĖ TECHNIKA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

TELEFONAI

PARDUODA

Automatinę skalbimo mašiną 
„Samsung“ (8 kg). Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 605 25 460
...........................................................
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

PARDUODA

Naują neišpakuotą telefoną „Mo-
torola Edge 30 Fusion“ (8/128 GB, 
Quartz Black). Kaina 470 Eur.  
Tel. 8 601 63 739
...........................................................
Telefoną „Redmi“. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 609 26 984, 8 645 90945
...........................................................
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“ (kaina 20 Eur), „Redmi“ 
(kaina 40 Eur). Tel. 8 696 79 543
...........................................................
Idealios būklės telefoną „iPhone 7 
Plus“ (128 GB, spalva auksinė, ka-
ina 130 Eur). Geros būklės „iPhone 
8“ (64 GB, spalva sidabrinė, mag-
netinis dėkliukas, kroviklis, domina 
keitimas, kaina 140 Eur). Labai 
geros būklės telefoną „iPhone 6S“ 
(16 GB, spalva sidabrinė, kaina 70). 
Idealios būklės „iPhone 8“ (64 GB, 
spalva auksinė, dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas, ausinės, uždėtas apsau-
ginis stikliukas ant ekrano, pirktas 
naujas Lietuvoje, domina keitimas, 
kaina 180 Eur). Tel. 8 602 16 269

PARDUODA
Nešiojamą aktyvią garso kolonėlę 
(120 W. Bluetooth, 2 mikrofonai, 
USB, FM radijas, lizdai gitarai ir 
vargonėliams, karaoke, Echo aidas, 
stipri baterija). Tel. 8 621 51 320
...........................................................
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 
garsiaklabį su stiprintuvu 1000 W, 
naudotas pora mėnesių). Kaina 170 
Eur (derinama). Tel. 8 693 36 621
...........................................................
Ausines „Airpoids“.  
Tel. 8 615 92 745
...........................................................
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
...........................................................
Televizorių LG (įstrižainė 60 cm). 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 619 52 150
...........................................................
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“ 

PARDUODA
Grėblį-vartytuvą (suomių gamybos, 
4 m pločio, 2 ratų, panašus į 
„dobilą“, 3 vagų). Vokišką plūgą 
su varžtine apsauga. Tralą prie 
traktoriaus (medinis, neverčiamas, 
padarytas iš GAS5-2). Įvairius 
grūdus, sėklinius, pašarinius: 
kvietrugius, rugius, miežius, avižas, 
kviečius. Įvairias malkas.  
Tel. 8 655 69 028
...........................................................
MTZ 82 varantįjį tiltą su vairo 
cilindriuku pilname komplekte 
(kaina 1 500 Eur). PKU 0,8 
frontalinį krautuvą MTZ T-40 
traktoriui (iš eksporto mažai 
naudotas, pilname komplekte, kaina 
2 100 Eur). Ekskovatorių „Jumz“ 
dalimis (kaina 100 Eur). Naują 
frontalinio krautuvo rėmą su euro 
prikabinimu (keliamoji galia 1600 
kg, kaina 1 450 Eur).  
Tel. 8 641 57 036 (Kupiškis)
...........................................................
Penkių vagų kaupiką. Kaina 480 
Eur. Tel. 8 674 53 910 (Kupiškis)

PARDUODA
Geros būklės gerai dirbantį pjūklą 
„Husqwarna 353G“ (kaina 350 Eur). 
Geros būklės puikiai veikiantį pjūklą 
„Husqwarna 357XP“ (galingas, 
kaina 350 Eur). Tel. 8 647 10 234
...........................................................
Benzininį pjūklą (senai nenaudotas, 
netikrintas ar veikia). Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)
...........................................................
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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 
IR JŲ DALYS

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

Oro pūtiką-koloriferį su trifaziu 
varikliu. Tel. 8 621 51 320
...........................................................
5 kub. m cisterną. Spygliuočių me-
dienos vidaus ir lauko dailylentes, 
terasines lentas. Įvairaus pjovimo 
statybinę medieną. 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

PARDUODA
Malkas kaladėmis (ilgis pagal jūsų 
užsakymą; beržinės, juodalksninės). 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 620 64 983
...........................................................
Beržo malkas (3 kub. m 250 Eur, 
galima rąsteliais po 2,50 m arba 
kaladėmis). Pagal susitarimą. 
Pristatymas Rokiškyje ir rajone. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 608 33 48
...........................................................
Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551
...........................................................
Sausas uosines malkas.  
Tel. 8 680 49 599
...........................................................
Beržines arba maišytas malkas.  
Tel. 8 621 04 666

BALDAI

PARDUODA
Idealios būklės gražų uosinį stalą 
(beveik nenaudotas, tvirtas, masy-
vus, natūralaus medžio). Kaina 220 
Eur. Tel. 8 644 04 409
...........................................................
Kėdes, stalą. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 628 57 423
...........................................................
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 (Išmata-
vimai 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
...........................................................

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

MEDIENA, MALKOS

AUGALAI

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. sausio 3 d.

„VW Sharan“, „Alhambra“ dalimis 
(1,9 l, TDI, 85 kW, vienas 4motion). 
Tel. 8 647 90 698 (Zarasai)
...........................................................
4 ratlankius R16 su žieminėmis 
padangomis (205/55; centrinė skylė 
57,1 mm, 5 skylių 112 mm; yra 
dangteliai. Nuo „Škodos“, tinka 
„VW“, „Audi“ ir kitoms). 60 Eur/
vnt. Tel. 8 652 80 328
...........................................................
„VW Golf“ dalimis (2001 m., 1,9 l, 
dyzelis). Tel. 8 629 45 390
...........................................................
Nuo 2004 m. „Saab“ 9-3 sedano 
nuimtą kablį (su rozete ir originaliu 
blokeliu). Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 625 35 526
...........................................................
Naudotus „Audi“ ratus.  
Tel. 8 606 49 355
...........................................................
„VW Touran“ dalimis (2005 m., 2,0 
l, dyzelis). Tel. 8 606 14 217
...........................................................
Įvairius automobilinius CD grotuvus 
(AUX, SD, CD, USB, kainos 
nuo 10 Eur). Naują automobilinį 
kompresorių (kaina 20 Eur).  
Tel. 8 602 16 269

STATYBINĖ 
MEDŽIAGOS, ĮRANKIAI

PARDUODA
Naują kokybišką pirties krosnelę su 
vandens talpa. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 675 26 080 (Utena)
...........................................................

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

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

(82 cm įstrižainė, yra pultas, 
priedėlis nereikalingas). Kaina 80 
Eur. Tel. 8 636 60 486
...........................................................
Naudotą imtuvą „TP-Link TL“ 
(WR841N, yra visi komponentai, 
kaina 10 Eur). Naudotą skaitmenį 
imtuvą „TP-Link TL“ (WR840N, 
yra visi komponentai, kaina 10 Eur). 
Tel. 8 625 35 526
...........................................................
Televizorių „Sharp“ (su antena ir 
priedėliu). Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 31 964
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užmokestis neatskaičius mokesčių 
nuo 1 050 iki 1 225 Eur.  
Tel. nr. 8 610 03980, 8 656 20 131
...........................................................
Kupiškio rajone reikalinga melžėja ir 
ūkio darbininkas. Pageidautina šeima. 
Yra galimybė apgyvendinti.  
Tel. 8 613 84 141 (Kupiškis)
...........................................................
Reikalingi krūmų pjovėjai.  
Tel. 8 649 60 087

IEŠKO
Ieškau darbo. Turiu traktoriaus 
vairuotojo pažymėjimą. Galiu traukti 
biokurą ir dirbti įvairius darbus.  
Tel. 8 629 11 572
...........................................................
Moteris ieško darbo. Turi 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

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

ĮVAIRŪS

RASTA, PAMESTA

MAISTO PRODUKTAI

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

DARBAS

SIŪLO

Ieškau kas suskaldytų malkas.  
Tel. 8 638 92 946
...........................................................
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 

PARDUODA
Mažai dėvėtus moteriškus batus (2 
poros 38 dydžio, 1 pora 39 dydžio). 
10 Eur/por. Tel. 8 676 67 089
...........................................................
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

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

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 brand-
inimas. Tel. 8 613 19 411
...........................................................
Medų. Tel. 8 612 96 373
...........................................................
Savo ūkyje užaugintų kviečių miltus 
ir sėlenas. Tel. 8 620 31 551

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

PREKĖS VAIKAMS

PARDUODA
Aukso spalvos kišeninį laikrodį 
„Dugne“. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 679 95 305
...........................................................
Pirties krosnelę (pečių) su vandens 
šildytuvu. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 606 76 601
...........................................................
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
...........................................................
Sovietinius teatrinius žiūronus su 
originaliais dėklais.  
Tel. 8 610 75 639
...........................................................
Medinę duoninę. Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 610 49 507
...........................................................
Naujus įvairius klausos aparatus. 
Pagaminti Čekijoje, Vokietijoje. 
Siunčiu nuo 60 Eur. Tel. 8 646 04 
605
...........................................................
Iš Norvegijos krosneles, židinius, 
itališkus granulinius židinukus. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 605 22 152
...........................................................

SPORTO REIKMENYS
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Naują tepalinę krosnelę-pečių 
(storasienis metalas, kūrenama 
skystu kuru („atrabotke“ ar aliejumi 
salerka). Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 695 29 133 (Dusetos)

Informuojame žemės sklypo Nr.7377/0002:178 esančio Salų 
mstl., Kamajų sen., Rokiškio r., paveldėtojus, kad R.Barono že-
mėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kva-
lifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2023-01-20 d. 11 val., 
vykdys žemės sklypo Nr.7377/0002:218 esančio Salų mstl., 
Kamajų sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsa-
mesnės informacijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos 
įmonės E.Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolze-
me@parok.lt. arba telefonu 861295721; 861295720

Užs. 2039

IŠĖJUSIEJI AMŽINYBĖN
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
Petras Urbonas 1939.12.07 – 2022.12.23
Stasys Benediktas Spondzevičius 1937.06.12 – 2022.12.25 
Obelių seniūnija
Zigmantas Čirpus 1961.07.16 – 2022.12.23
Panemunėlio seniūnija
Vanda Antaninienė 1942.08.14 – 2022.12.28

Informuojame žemės sklypo Nr.7340/0006:91 esančio Lazariškio k., Kazliškio sen., Rokiškio r., sa-
vininkę, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos
pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2023-01-16 d. 10 val., vykdys žemės sklypo Nr.7340/0006:78 esančio
Lazariškio k., Kazliškio sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu 
kavolzeme@parok.lt. arba telefonu 861295721; 861295720.

Užs. 2041



Pingviniukas klausia savo tėčio 
pingvino:

– Tėveli, kodėl žmonės sako, 
kad mes kvaili?

– Kas sako?
– Žmonės sako.
– Ką sako?
– Nu žmonės sako, kad mes 

kvaili?
– Kodėl sako? – vėl klausia 

tėtis.
Pingviniukas netekęs kantrybės:
– Ai, tėveli, nesvarbu.
***
Viena draugė sako kitai:
– Tau, kad greitai numestum 

svorį, reikia atsisakyti viso labo 
trijų dalykų.

– Kokių?
– Pusryčių, pietų ir vakarienės.
***
Žmona klausia vyro:
– Kodėl tu toks pasikeitęs? 

Anksčiau vis mane už rankų 
laikydavai...

– Kai pianiną pardavėm, nėra 
reikalo už rankų laikyti, – atsako 
vyras.

***
Tėvas maudo vaiką:
– Matai, tėvelis irgi gali tave 

išmaudyti, o sakei, kad be mamos 
prapulsime!

– Taip, bet mama prieš 
maudydama visada nuaudavo 
batukus.

Spanguoles suberiame į puodą, užpilame vandeniu 
ir verdame, kol jos suminkštės. Sutriname maisto 
smulkintuvu. Pertriname per sietelį, kad neliktų seklyčių 
ir odelių gabalėlių. („Aš dėjau tyrę į vandenį ir išmaišiau. 
Trinti nebereikėjo“, – pašnekovės pastaba).
Į spanguoles suberiame cukrų, vanilinį cukrų, manus. 
Nuolat maišant, verdame, kol manų kruopos išvirs. 
Gerai atvėsiname. Išplakame elektriniu plakikliu, kol 
masė taps puri ir šilkinė. Putėsius pilstome į stiklinaites, 
puošiame kūčiukais ir spanguolėmis.
Desertas lengvas ir tinka ne tik Kūčioms.
Skanaus!

INGREDIENTAI:

• 250 g šviežių ar 

šaldytų  spanguolių  

• 120 g cukraus 

• 80 g manų kruopų

• 1 arbatinis šaukštelis 

vanilinio cukraus

• 0,5 litro vandens

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16

MANO RECEPTAS TAVO
„Angelų košė“

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, 
operos 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. 

Atviras“ 
• 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 
Prūsa“, 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“, 
Informacijos ir kraštotyros skyriuje. 

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

• Spaudinių paroda  „Kai žemę gaubia Kalėdų paslaptis“, Lankytojų 
skyriuje.

• Rakališkietės Zitos Bakanaitės darbai  „Išsiliejusios mintys“, Lankytojų 
skyriuje.

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

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

skyriuje.

Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

Rokiškio kultūros centras
(Respublikos g. 96 Rokiškis)

Sausio 10  d. 18 val. Filmas „ReEmigrantai“
Sausio 17 d. 18 val. Filmas „Miauricijus Puikusis“

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
Sausio 6 d.  Kristaus apsireiškimas (Trys Karaliai) Šv. Mišios aukojamos
9.00 val. ir 18.00 val.

Daiva Vilkickienė, Rokiškio Juozo 
Keliuočio viešosios bibliotekos di-
rektorės pavaduotoja, tvirtina, kad 
mėgsta eksperimentuoti ir kasmet 
prie tradicinių valgių pridėti ką nors 
nauja. 
„Per šias Kūčias pirmą kartą gami-
nau desertą – spanguolių putėsius, 
dar vadinamus „Angelų koše“. Ir šį 
patiekalą, kaip ir daugumą, ga-
minau nedaug koreguodama jau 
esamą receptą. Aš naudojau savo 
pačios trintas, su šiek tiek cukraus 
spanguoles ir papildomai cukraus 
nedėjau, nes mėgstu rūgštelę“, – 
šypsosi pašnekovė. 

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!

D. Vilkickienė šypsosi, kad jos gaminamas lengvas desertas tinka ne tik Kūčioms. (R. Abromo nuotr.)

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. sausio 3 d.


