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Kaina 1,00 Eur

G. Kriovei – padėka iš Jaunimo 
reikalų agentūros 4 p.

2 p.

Keliaujantys po Rokiškį ieško 
nepramintų takų 

Ūkininko grikių laukuose šonaslydį 
išbandė ir entuziastai, ir mėgėjai

3 p.

7 p.

Rokiškyje šeši... Trys Karaliai užbaigė 
Kalėdinį laikotarpį 4 p.

Dar kart apie gyvūnų priežiūrą žiemą 5 p.

Prieglobstį gavę benamiai sunkiai 
atsisveikina su žalingais įpročiais 5 p.

Vilnietis svajoja apie gyvenimą Juodupėje 6 p.

Pernai STT gavo daugiau pranešimų ir už 
vertingą informaciją išmokėjo beveik 
dvigubai didesnę sumą

Didėja pensijos ir socialinės išmokos:     
kada jos pasieks šalies gyventojus?

9 p.

10-11 p.

Didėja konkurencija tarp socialinių paslaugų teikėjų – 
šalia biudžetinių įstaigų stoja nevyriausybininkai

Negalėjo patikėti, ką pamatė: pareigūnai nusilenkė 
visą Lietuvą šokiravusiam prievartautojui 8-9 p.

Apdovanoti slaugos paslaugas namuose teikiančių 
komandų nuotraukų konkurso nugalėtojai 4 p.
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Kristina RAMANAUSKAITĖ

Socialinių paslaugų plėtra 
pastaraisiais metais įgauna pa-
greitį, į šią sritį šalia biudžetinių 
įstaigų įsitraukia vis daugiau 
nevyriausybinių organizacijų. 
Pagal Vyriausybės numatytą 
planą, iki 2030 metų 30 proc. 
socialinių paslaugų turėtų teik-
ti Nevyriausybinių organizacijų 
(NVO) sektorius.

Atveria vartus
Nuo sausio 1 d. savivaldybės 

turi akredituoti jų teritorijoje tei-
kiamas socialinės priežiūros pas-
laugas, šios paslaugos galės būti 
fi nansuojamos valstybės bei savi-
valdybių biudžetų lėšomis.

Pasak Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos Socia-
linės paramos ir sveikatos sky-
riaus vedėjo pavaduotojos Zitos 
Čaplikienės, akreditacija plačiau 
atvėrė vartus visoms įstaigoms, 
supaprastino paslaugų teikimą ne-
vyriausybiniam sektoriui. Įstaigos 
turi išsilaikyti iš paslaugos kainos, 
todėl tikimasi, kad lėšos bus pa-
naudojamos efektyviau. Didėjanti 
konkurencija turėtų pagerinti tei-
kiamų socialinių paslaugų kokybę, 
nes gyventojai galės rinktis, kur 
kreiptis pagalbos.

Ne socialinė paslauga
Akredituotas paslaugos bus 

teikiamos tik įvertinus poreikius, 
todėl  pokyčiai laukia ir paslaugų 
gavėjų, ir teikėjų.

„Gal kai kurios organizacijos 
atsisakys teikti šias paslauga, bet 
jas teiks kiti. Socialinės reabilita-
cijos paslauga vienu metu pagal 
projektus buvo teikiama apie 500 
neįgaliųjų, paskutiniu metu – apie 
300. Jie užsiimdavo menine vei-
kla, sportu, kitomis veiklomis. Da-
bar norint gauti socialinę paslaugą 
turi būti poreikio vertinimas. jeigu 
žmogui nepriklauso viena paslau-
gą, galbūt, nustačius poreikį, jis 
gaus kitą – pagalbą į namus ar pan. 
Užimtumo veiklų galima rasti  Vi-
suomenės sveikatos biure, užsiimti 

Didėja konkurencija tarp socialinių paslaugų teikėjų – 
šalia biudžetinių įstaigų stoja  nevyriausybininkai

tuo bendruomenėse. Mūsų rajonui 
reikia vadinamų senjorų darželių, 
nes žmonės nori bendrauti ir pas-
laugas gauti nemokamai. Bet ben-
dravimas nėra socialinė paslauga. 
Tai bendroji paslauga, savivaldybė 
nemokamai teikti tokių paslaugų 
negali“, – sakė Z. Čaplikienė.

Pasikeitė pavaldumas
Rokiškio rajone akredituotas 

paslaugas teikia Obelių socia-
linių paslaugų namai, Rokiškio 
socialinės paramos centras ir ki-
tos įstaigos. Praėjusį penktadienį 
šių įstaigų teikiamos akredituotos 
paslaugos pristatytos buvusioms 
seniūnijų socialinio darbo orga-
nizatorėms, kurios tapo Obelių 
socialinių paslaugų namų darbuo-
tojomis. Įvertinusios socialinių 
paslaugų poreikį, darbuotojos tu-
rės  pasiūlyti gyventojams kreip-
tis į atitinkamas įstaigas. Pasak Z. 
Čaplikienės, socialinių darbuotojų 
seniūnijose nesumažės, pasikeitė 
tik jų pavaldumas.

„Kai ministerija patikrino, kas 
seniūnijos teikia viešąsias pas-
laugas, nusprendė, kad tai prieš-
tarauja Viešojo administravimo 
įstatymui ir rekomendavo, kad so-
cialinės darbuotojos pereitų į soci-
alinių paslaugų įstaigas. Kai kurie 

rajonai paliko tas darbuotojas se-
niūnijose, bet jas padarė išmokų 
specialistėmis, jos negali vertinti 
poreikio, tam reikia skirti kitą dar-
buotoją įstaigoje“, – apie pokyčius 
kalbėjo Z. Čaplikienė.

Perka kituose rajonuose
Rajone daugėja socialinių pas-

laugų teikėjų.  Sausio pirmosiomis 
dienomis paslaugas vaikams, neį-
galiesiems pradėjo teikti VšĮ „Jau-
tri širdis“, pernai savo paslaugas 
pasiūlė dar viena viešoji įstaiga. 
Kalbėdama apie paslaugų pasiūlą 
bei plėtrą, Z. Čaplikienė teigė, kad 
bus tęsiama asmeninio asistento 
paslauga, daugėja vaikų dienos 
centrų, jau anksčiau buvo atidary-
tas dienos centras neįgaliesiems, 
kurio labai trūko. Kitos paslau-
gos, kurių poreikis nėra didelis, 
perkamas iš kitų rajonų įstaigų, 
nes taip apsimoka labiau, nei iš-
laikyti pustuštę įstaigą. Vaikams 
su negalia atokvėpio paslauga 
teikiama Švenčionių rajone esan-
čiuose  Nijolės Genytės socialinės 
globos namuose. Žmonėms su psi-
chine negalia trumpalaikės globos 
paslauga teikiama Zarasų sociali-
nės globos namuose.

Z. Čaplikienės teigimu, socialinių 
paslaugų plėtra rajone auga. Socialinių įstaigų vadovės pristatė akredituotas palaugas.

Socialiniams darbuotojams pristatytos šių metų naujovės. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Kristina RAMANAUSKAITĖ

Turizmo paslaugų tekėjai 
džiaugėsi, kai per pandemiją 
apribojus keliones į užsienį, ke-
lionių mėgėjai iš naujo atrado 
Lietuvą. Rokiškio turizmo ir 
verslo informacijos centro atsto-
vės tikisi,, kad  keliautojų noras 
tyrinėti nuošaliausius savo šalies 
kampelius neatvės ir ateinantį 
sezoną, tačiau  ekonominė situa-
cija, išaugusios kurio kainos gali 
koreguoti turistų srautus.

Populiarėja nišinis turizmas
„Kai nebegalėjo lėkti į Turkiją 

ar Egiptą, žmonės pradėjo gražių 
dalykų ieškoti pas save. Rudenį or-
ganizavome tradicinį renginį „Ro-
kiturą“, kuriame dalyvavo ir ro-
kiškėnai, per dvi dienas jie išnaršė 
visas apylinkes, nuvažiavo 500 km 
ir stebėjosi, kad pamatė tai, ko ne-
sitikėjo. Tas pažintinis orientacinis 
žaidimas buvo sugalvotas tam, kad 
padarytume rokiškėnus savo krašto 
ambasadoriais“, – sakė Rokiškio 
TVIC specialistė amatams Loreta 
Araminienė.  

Pristatydamos pastarųjų metų 
tendencijas, Rokiškio TVIC turiz-
mo vadybininkė Paulina Lašaitė ir  
L. Araminienė pasakojo, kad lan-
komiausiais objektai išlieka  Ro-
kiškio krašto muziejus, bažnyčia, 
Ilzenbergo dvaras, lankytojai atra-
do ir Salų dvarą, kuris tapo atviras 
ir labiau prieinamas, siūlo įvairias 
edukacijas, rengia parodas, organi-
zuoja vaikų stovyklas ir kt. Žmonės 
pradėjo dažniau ieškoti nišinių tu-
rizmo vietų, žmonių su įdomiomis 
istorijoms, kažką kuriančių, augi-
nančių, gaminančių ir pristatančių 
savo veiklas, degustacijas. Keliau-
tojai taip pat linkę daugiau laiko 
skirti vienam regionui, nes nori ne 
tik pamatyti, bet ir patirti.

Vyno ir medaus
„Anksčiau atvažiuodavo didelės 

grupės, po 40 žmonių dideliais au-
tobusais, jie pralėkdavo rajoną per 
3 valandas ir važiuodavo toliau. O 
dabar dažniau keliauja šeimomis, 
su draugais, vienas ar du ekipažai, 
žmonės neskuba, gilinasi į šio kraš-
to įdomybes“, – apie pokyčius pa-
sakoja pašnekovės.

Į turizmo ir verslo informaci-
jos centrą per metus užsuka apie 8 

Keliaujantys po Rokiškį ieško nepramintų takų 

tūkst. žmonių, pasak specialisčių, 
tai tik nedidelė dalis lankytojų, nes 
dauguma planuodami keliones in-
formacijos ieško savarankiškai.

Praėjusiais metais Rokiškio 
rajone turistus viliojo vyndario 
kaimo turizmo sodyba „Roksala, 
patrauklumo neprarandantis Sartų 
apžvalgos bokštas, Kamajuose ne-
seniai atidarytas originaliai įrengtas 
Antano Strazdo muziejus. Turis-
tams patrauklus Jūžintų kraštas, 
Panemunėlis su „Lino keliu“, Ter-
vydžių dendrologinis parkas, šalia 
esanti sodyba su Nemiros rankinių 
kolekcija, Zanapolio buvęs dvaras, 
o dabar ūkis, kuriame irgi priimami 
lankytojai, Struvės geodezinio lan-
ko Gireišių punktas. Keliaujantys 
kultūriniais takais, suko link į Vie-
nožinskio memorialino muziejaus, 
name likę menininko daiktų, orga-
nizuojami plenerai.

 Sodyboje „Levandų vanagynė“ 
šeimininkaujančios dizainerė dukra 
ir mama siūlo naujų kvapų ir pojū-
čių, produktų iš levandų,  pasukus 
link Juodupės, galima susipažinti 
su kitos šeimos – tėvo ir sūnaus 
Rušėnų veikla. Bičių ūkyje „De-
vyni medūs“ gaminami saldainiai 
iš medaus, gurmanai gali paragauti 
medaus su burokėliais bei įvairiais 
kitais priedais.

Demonstruoja amatus
Paklausta, ar populiarios ama-

tininkų edukacijos, L. Araminienė 
sako, kad pamatyti patį procesą 
turėtų būti labai įdomu, tačiau ne 
kiekvienas amatininkas yra cha-
rizmatiška asmenybė, kuri sugeba 
sudominti. 

„Yra puikių paveldo meistrų, 
kurie važinėja į Rumšiškių muzie-
jų, įvairias šventes  demonstruoti 
savo amato, vieni iš tokių – Alė ir 

Kęstutis Deksniai, pristatantys vel-
tinio vėlimo amatą. Alė labai įdo-
mus žmogus, išmano ne tik amato 
subtilybės, tačiau moka sudominti 
suaugusiuosius ir vaikus šiuo užsi-
ėmimu“, – pasakoja specialistė. 

Medžio drožimo paslaptimis su 
lankytojais dalinasi V. Zakarka, 
atvykstantiems savo amatą mielai 
demonstruoja audėja Genė Šimė-
nienė, turinti 7 audimo stakles.

Kas naujo
Anot pašnekovių, Rokiškio kraš-

te aktualesnis kultūrinis turizmas, 
nes gamta nėra pritaikyta turizmui 
– mažai infrastruktūros, pėsčiųjų, 
dviračių takų. Rajone yra du pažin-
tiniai takai: Dusetų girios pažintinis 
takas, vedantis eina per pelkę, kitas 
– bendruomenės iniciatyva įrengtas 
3 km takas  Kazliškyje.

Pernai, kai „Camino Lituano“ 
kelias kirto ir Rokiškio rajoną, at-
sirado nauja piligriminės kelionės 
kryptis. Atkarpa nuo Biržų iki Svė-
dasų veda per Suvainiškį, Panemu-
nį, Žiobiškį, Čedasus, Salas. Idėja 
praturtinti kraštą nauju maršrutu 
kilo žygių entuziastui Algimantui 
Šablinskui, šią iniciatyvą palaikė 
ir „Camino Lituano“ kelio organi-
zatoriai.

Nors paslaugų pasiūla lankyto-
jams pamažu auga, naujovės ne-
atsiranda taip sparčiai, kaip galbūt 
norėtųsi. L. Araminienė juokauja: 
kasmet naujos bažnyčios ir naujo 
dvaro nepastatysim. Turizmo sezo-
nui artėjant, Rokiškio TVIC jau da-
bar sulaukia kelionių organizatorių 
ir gidų skambučių – kas Rokiškyje 
naujo? 

„Verslas turi kurti, mes padeda-
me planuoti, informuojame, tačiau 
jeigu naujų paslaugų neatsiranda, 
mums reikia vertis per galvą, kaip 
tą patį pasiūlyti kitaip“, – tvirtina 
pašnekovė. Kai kurios edukacijos 
vyksta 15 metų, pvz., „Sūrio kelią“ 
nuėję vaikai, sugrįžta jau suaugę ir 
vėl mina tuo pačiu taku.

Šiemet daugiau naujienų tikima-
si sulaukti  pavasarį ir  vasarą, įsi-
bėgėjus turistiniam sezonui.

Neliko viešbučio
Rokiškio rajone turistai retai lie-

ka nakvoti, neretai poilsio vietoms 
renkasi Zarasų apylinkes, Biržus, 
kur „pražygiuoja“ Alaus kelią. Pa-
sak turizmo vadybininkės P. Lašai-
tės, viena ir priežasčių, kad turistai 
ilgiau neužsibūna Rokiškio rajone 
– pramogų uždarose erdvėse trūku-
mas, nes vakarais ar esant prastam 
orui turistams paprasčiausiai nelie-
ka kito pasirinkimo, tik stumti laiką 

Specialistė amatams L. Araminienė.

Salų dvaras. Rokiškis iš paukščio skrydžio.

Rokiškio dvaras.

Nepriklausomybės aikštė – miesto širdis.

Turizmo vadybininkė P. Lašaitė.

kavinėje arba muziejuje. Paslaugų 
teikėjai kooperuotis neskuba, o 
klasterio idėja natūraliai numirė dar 
prieš penkiolika metu.

Pastaruoju metu mieste nebeliko 
ir viešbučio, tik svečių namai ir kai-
mo turizmo sodybos. Rokiškis nėra 
tranzitinis miestas, kuriame netyčia 
užstrigtų pro šalį važiuojantys tu-
ristai. Nors Rokiškio krašto neap-
lenkia iš vakarų Lietuvos miestų 
ir pietinio pakraščio atvykstantys 
keliautojai, pasak P. Lašaitės, ge-
ografinė rajono padėtis irgi lemia, 
kad turistų srautas mažesnis – tai 
paskutinis taškas, į kurį turi speci-
aliai važiuoti. 

„Pastaruoju metu latvių labai 
sumažėjo. Užsuka vokiečiai, estai 
lenkai“, – keliautojų geografiją var-
dija pašnekovė.

Paroda per brangi
Vienas iš būdų  pritraukti dau-

giau svečių į miestą, pasak specia-
lisčių, būtų masiniai, respublikinio 
lygio renginiai, festivaliai. Jeigu 
vyšnių festivalį visi sieja su Žagare, 
o „Purpurinius vakarus“ ar „Velnio 

akmenį“ – su Anykščiais, tai Rokiš-
kis tokios vizitinės neturi. L. Ara-
minienė įsitikinusi, kad miestelių 
šventės nėra išskirtinės, o renginys 
su dviem kapelom vargu ar sudo-
mintų platesnę publiką. Rokiškis 
turi garsųjį teatrų festivalį, pašne-
kovės nuomone, tai specifinis,  ne 
masiniam žiūrovui skirtas renginys.

Sausio pabaigoje Vilniuje kaip 
ir kasmet vyks turizmo paroda 
ADVENTUR, subursianti šalies 
turizmo paslaugų teikėjus. Pasak P. 
Lašaitės, Rokiškio turizmo ir verslo 
informacijos centras ir šiais metais 
neplanuoja dalyvauti parodoje, nes 
tai per brangu. Turizmo vadybinin-
kės visą vasarą važinėja į miestų 
šventes – nuo Šiaulių, Alytaus iki 
Klaipėdos ir ten dalina informaciją 
apie turizmo paslaugas. 

„Miesto šventėse dalyvauti 
mums yra pigiau ir naudingiau. Į 
turizmo parodą  ateina vilniečiai, o 
šventėse informacija pasiekia įvai-
rių miestų žmones“, – sakė Rokiš-
kio TVIC turizmo vadybininkė P. 
Lašaitė.
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Jaunimo reikalų agentūra, 
atsižvelgdama į 2022 metais sa-
vivaldybėms rekomenduotų ir 
kitų veiklos sričių įgyvendini-
mą, planuotus ir pasiektus re-
zultatus, išskyrė savivaldybes ir 
jų jaunimo reikalų koordinato-
rius, kurių veiklą vertina kaip 
reikšmingai prisidėjusią ku-
riant teigiamą pokytį jaunimui 
ir jaunimo politikai Lietuvoje.

Agentūra dėkoja Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracijai 
ir ypatingai jaunimo reikalų koor-
dinatoriui, Gediminui Kriovei, už 
aktyvią ir nuoseklią veiklą, įdėtas 
pastangas ir pasiektus rezulta-
tus įgyvendinant jaunimo politi-
ką 2022 metais. Ši svarbi veikla 
prisidėjo prie jaunimo įgalinimo, 
dalyvavimo ir atstovavimo stipri-
nimo Rokiškio rajono savivaldy-
bėje.

Rokiškio rajono savivaldybės inf. 

Sausio 5 d. Sveikatos apsau-
gos ministerijoje (SAM) apdo-
vanoti ambulatorinės sveikatos 
priežiūros paslaugas namuose 
teikiančių komandų fotografijų 
konkurso nugalėtojai – Šedu-
vos pirminės sveikatos priežiū-
ros centro, Rokiškio pirminės 
asmens sveikatos priežiūros 
centro ir Mosėdžio pirminės 
sveikatos priežiūros centro ko-
mandos. 

Šiuo, antrąkart organizuoja-
mu, konkursu siekta supažindinti 
visuomenę su slaugos paslaugas 
namuose teikiančiomis komando-
mis, priminti apie galimybę, esant 
poreikiui, tokias paslaugas gauti.

Nugalėtojus ministerijoje pasi-
tiko ir pasveikino Asmens sveika-
tos departamento direktorė Odeta 
Vitkūnienė bei ministerijos Slau-
gos ir ilgalaikės priežiūros sky-
riaus atstovai.

Anot Rokiškio PASPC ko-
mandos atstovų, geriausias įver-
tinimas – pacientų ir jų artimųjų 
padėkos žodžiai. „Nuoširdžiai 
dirbdamos šį darbą, kuriame vie-
nodai svarbi pagalba tiek kūnui, 
tiek sielai, mylėdamos žmonės ži-
nome, kad esame ten, kur turime 
būti“, – sako komanda iš Rokiš-
kio.

Primename, kad praėjusių metų 
lapkričio mėnesį, SAM „Facebo-
ok“ paskyroje paskelbtas konkur-
sas, kurio metu ambulatorines 
sveikatos priežiūros paslaugas 
namuose teikiančios komandos 
kviestos pasidalinti savo nuotrau-
komis ir istorijomis iš kasdienio 
darbo. Konkurse nusprendė da-
lyvauti rekordinis skaičius – net 
23 komandos iš visos Lietuvos. 
Antrą kartą vykdytas nuotraukų 
konkursas šįsyk susilaukė rekor-

G. Kriovei – padėka iš Jaunimo 
reikalų agentūros

G. Kriovė įvertintas už indėlį į jaunimo veiklas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškyje šeši... Trys Karaliai užbaigė 
Kalėdinį laikotarpį

Aušra MALINAUSKIENĖ

Sausio 6-ąją prieš vidurdienį 
Trys Karaliai: Kasparas, Merkelis 
ir Baltazaras, lankė Rokiškio įstai-
gas, įmones, organizacijas, kalbino 
praeivius miesto gatvėse, dalino 
dovanas, sakė linkėjimus. Tiesa, 
po tądien po miestą vaikštinėjo ne 
trys Trys Karaliai, o net šeši – trys 
Rokiškio krašto muziejaus dar-
buotojos ir tiek pat Rokiškio kul-
tūros centro atstovų. Visi susitiko 
Nepriklausomybės aikštėje. 

Pasak vieno iš į „Rokiškio Sire-
ną“ užsukusių Karalių, persirengusių 
Rokiškio krašto muziejaus darbuo-
tojų, šios kelionės tikslas – priminti 
krikščioniškas tradicijas, jų prasmę, 
karalių vardus ir dovanas žmonėms. 

„Merkelis dovanoja auksą, Balta-
zaras – mirą, Kasparas – smilkalus. 
Gyvenkite kaip karaliai, svajokite 
kaip Dievai, džiaukitės kaip žmo-
nės“, – „Rokiškio Sirenos“ kolekty-
vui linkėjo Trys Karaliai. 

Rokiškyje Trijų Karalių tradicija, 
nutrūkusi dėl Covid-19 pandemijos, 
buvo atgaivinta po poros metų per-
traukos. Šiemet Kasparu, Merkeliu ir 
Baltazaru persirengė Rokiškio krašto 
muziejaus Lankytojų centro darbuo-
tojos, kurioms tai tapo pirmąją patir-
timi. Iki pandemijos į Tris Karalius 
įsikūnydavo kiti entuziastai, viena 
kurių muziejui padovanojo karališ-
kus drabužius.  

Sakoma, kad nuo Kalėdų ir Trijų 
Karalių diena pailgėja per gaidžio 
žingsnį. Kartu su Krikščionybe pa-
mažu išplito tradicija sausio 6-osios 
rytą duris bažnyčiose ir namuose 
pažymėti trijų karalių vardų raidė-
mis – K+M+B (Kasparas, Merkelis, 
Baltazaras). Tikima, kad užrašius 
šias raides namai bus saugomi nuo 
piktųjų dvasių. 

Į „Rokiškio Sirenos“ redakciją užsuko Trimis Karaliais persirengusios 
Rokiškio krašto muziejaus darbuotojos. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Tarp apdovanotųjų Vilniuje – ir rokiškėnai. (SAM nuotr.)

Ši Rokiškio PASPC nuotrauka užėmė antrą vietą.
Rokiškio kultūros centro Trys Karaliai taip pat lankė rokiškėnus. 
(Rokiškio kultūros centro nuotr.)

Apdovanoti slaugos paslaugas 
namuose teikiančių komandų 
nuotraukų konkurso nugalėtojai

dinio socialinių tinklų vartotojų 
palaikymo – beveik 15 tūkst. „Pa-
tinka“ mygtuko paspaudimų!

Lapkričio mėnesį paskelbus 
konkurso dalyvius ir pradėjus 
balsavimą, daugiausiai „patinka“ 
mygtuko paspaudimų sulaukė ir 
prizines vietas užėmė:

• I vieta – Šeduvos pirminės 
sveikatos priežiūros centro ko-
manda (1728 „patinka“ paspau-
dimai);

• II vieta – Rokiškio pirminės 
asmens sveikatos priežiūros cen-
tro komanda (1662 „patinka“ pa-
spaudimai);

• III vieta – Mosėdžio pirminės 
sveikatos priežiūros centro ko-
manda (1553 „patinka“ paspau-
dimai). 

Ambulatorinės slaugos paslau-
gos namuose yra asmens sveika-
tos priežiūros paslaugos, teikia-
mos paciento namuose, siekiant 
užtikrinti slaugos paslaugų tęsti-
numą, patenkinti paciento slau-
gos poreikius namų sąlygomis ir 
skatinti paciento savirūpą. Teik-
damas slaugos paslaugą namuose, 
slaugytojas atlieka injekcijas, la-
šinės prijungimą, priežiūrą ir laši-
nę infuziją kateteriu; paima krau-
ją, šlapimą ir kt. laboratoriniams 
tyrimams; atlieka elektrokardio-
gramą, žaizdų priežiūrą, pragulų 
profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių 
kūno angų priežiūrą (stomų prie-
žiūrą), enterinį maitinimą ir kt.

Komandą sudaro – slaugyto-
jas, slaugytojo padėjėjas, kinezi-
terapeutas, o netrukus komandas 
papildys ir ergoterapeutas. Kie-
kvienas specialistas pagal pacien-
tų poreikius ir savo kompetenciją 
teikia atitinkamas slaugos paslau-
gas.

SAM inf. 
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Šiuo metu Obelių savarankiško gyvenimo namuose gyvena 25 žmonės.
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Žiemą spaudžiant šalčiui reikia pasirūpinti naminiais gyvūnais.(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Prieglobstį gavę benamiai 
sunkiai atsisveikina su 
žalingais įpročiais

Dar kart apie gyvūnų priežiūrą žiemą

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Paspaudus žiemos šalčiams, 
Obelių  savarankiško gyvenimo 
namuose didelio namų neturin-
čių asmenų antplūdžio nejau-
čiama. Čia gyvena 25 pastovūs 
paslaugų gavėjai, prireikus 
apgyvendinama ir daugiau. 
Šventinį laikotarpį dauguma 
pastovios gyvenamosios vietos 
neturinčių asmenų taip pat pa-
sitiko valdiškoje įstaigoje. 

Per šalčius neišvaro 
Rokiškio socialinės paramos 

centro direktorė Jolanta Paukš-
tienė sako, kad dėl grubaus vi-
daus tvarkos taisyklių pažeidinė-
jimo, dviem paslaugų gavėjams 
nutrauktos teikiamų paslaugų 
sutartys, tačiau atšalus orams, jie 
nebuvo iškeldinti – liko gyventi, 
kol lauke bus šilčiau. Viena mo-
teris į Savarankiško gyvenimo 
namus atvežta iš kaimiškosios 
seniūnijos, nes neturi sąlygų gy-
venti šiltai. 

„Tikimės ir iš pačių žmonių 
sąmoningumo, supratimo, ver-
tinti tai, ką gauna šiuose na-
muose, juk dažnu atveju šilti ir 
jaukūs Savarankiško gyvenimo 
namai tampa jų antraisiais na-
mai“, – sako J. Paukštienė. 

Pradegino čiužinį
Anot direktorės, šaltojo se-

zono metu stengiamasi priimti 
visus, kurie atitinka poreikį šiai 
paslaugai gauti, nes atšalus oro 
temperatūrai padidėja rizika su-
sirgti, apšalti galūnes ar sušalti. 

„Stengiamės, kad taip ne-
nutiktų, priimti asmenis, kurie 
neturi savo gyvenamojo būsto 
kriziniu laikotarpiu 7 d. ir be 
sprendimo gauti prieglobstį, per 
tą laikotarpį sprendžiami kitu su 
tuo susiję klausimai“, – teigia 
Rokiškio SPC vadovė. 

Ne paslaptis, namų neturintys 

Valstybinė maisto ir veteri-
narijos tarnyba (VMVT) vis 
dar sulaukia pranešimų apie 
šaltyje esančius ir neprižiūri-
mus gyvūnus, todėl primename, 
kaip pasirūpinti gyvūnais šalto-
siomis dienomis.

Jeigu šuo gyvena lauke, būda 
- pagrindinė vieta, kur jis slepia-
si nuo lietaus, vėjo ir šalčio, to-
dėl ji turi būti tinkamai paruošta 
šalčiams: apačia turi būti pakelta 
nuo žemės, kad susidarytų oro 
tarpas ir šaltis bei drėgmė nesi-
smelktų tiesiai į būdos dugną, bū-
dos sienos neturėtų plyšių, būtų 
neperpučiamos ir neperlijamos, 
įrengtas drėgmės nepraleidžiantis 
stogas. Svarbu, kad būdoje visuo-
met būtų sausai ir šiltai paklotą 
– tam gali tikti šiaudai, šienas, 
antklodės, paltai, čiužinys, šildo-
mas šuns guolis, tik svarbu sau-
goti nuo drėgmės ir pelėsio bei 
stebėti, ar paklotas būdos viduje 
„nesugulėtas“, nesudrėkęs, ar ne-
sustumtas į vieną būdos kampą. 
Šeimininkai taip pat turėtų pagal-
voti ir apie būdos pastatymo vie-
tą. Svarbu, kad būtų užuovėjoje.

Jeigu augintinis gyvena na-
muose, per šalčius reikėtų ribo-
ti pasivaikščiojimų lauke laiką. 
Ypatingai tai aktualu jauniems ir 
vyresnio amžiaus augintiniams, 
kadangi jiems yra sunkiau regu-
liuoti kūno temperatūrą bei jie 
jautriau reaguoja į oro pokyčius.

Atkreipkite dėmesį ir į 
gyvūnų maitinimą
Orams atvėsus, gyvūnus au-

gintinius maitinti reikėtų sočiau, 
kaloringesniu maistu. Proporcijas 
matuoti atsižvelgiant į gyvūno 
dydį ir svorį, kailio storį ir ilgį, 
poodinį riebalų sluoksnį. Dažnai 
prižiūrėti lauke esančio gyvūno 
dubenėlį su vandeniu, pilti šiltą, 
kuris lėčiau suledės bei suteik-
ti nuolatinę prieigą prie šviežio 
vandens ir maisto.

Svarbu apsaugoti 
ir ūkinius gyvūnus 
Nuo šalčių svarbu apsaugo-

ti ne tik gyvūnus augintinius, 

asmenys  neretai linkę į žalingus 
įpročius, pasitaikė incidentų dėl 
alkoholio vartojimo, rūkymo. 
Pasak direktorės, tokias proble-
mas sprendžia visa padalinio dar-
buotojų komanda, pasitelkiami  
policijos pareigūnai, medicinos 
darbuotojai. Neseniai įvyko ir 
neeilinis incidentas, kuomet nu-
kritusi nuorūka ant lovos prade-
gino čiužinį. Budėjęs darbuoto-
jas  greitai sureagavo ir iškvietė 
priešgaisrinę tarnybą ir policiją. 
Incidentas yra tiriamas, tikimasi, 
kad padaryta žala bus išieškota. 

Sutiko šventes  
Dažnas šiuose namuose gau-

nantis paslaugas,  neturi pasto-
vios gyvenamosios vietos, tad 
gyvendami šiuose namuose jie 
sutinka visas metines šventes 
kartu. 

„Šiais metais tokių paslaugų 
gavėjų turėjome ne vieną, Šv. 
Kalėdas ir Naujuosius Metus jie 
sutiko linksmai. Švenčių proga 
gyventojus aplankė Raudonojo 
kryžiaus ir Rokiškio dekanato 
„Carito“ savanoriai nešini mais-
to produktų paketais, dovanėlė-
mis“, – pasakojo J. Paukštienė.  

Savarankiško gyvenimo na-
muose dažniau atsiduria vyrai, 
neretai – vyresnio amžiaus. As-
menys, kuriems reikalinga ap-
gyvendinimo paslauga Obelių 
savarankiško gyvenimo namuo-
se, teikia prašymą – paraišką 
socialinėms paslaugoms. Prašy-
mas teikiamas  socialinio darbo 
organizatoriui pagal deklaruotą 
gyvenamąją vietą, arba galima 
siųsti prašymą  el. paštu tiesiai  
į Rokiškio socialinės paramos 
centrą. Pasak direktorės, šiuose 
namuose asmeniui suteikiamos 
jaukios namų sąlygos gyveni-
mui. Tačiau dažnam pakiša koją 
priklausomybė alkoholiui, neno-
ras gyventi pagal vidaus tvarkos 
taisyklių reikalavimą. 

tačiau ir ūkinius, gyvenančius 
ūkiniuose pastatuose, kadangi 
didelė drėgmė ir žema tempe-
ratūra neigiamai veikia gyvūnų 
sveikatą ir gerovę, todėl gyvū-
nai tampa mažiau produktyvūs, 
dažniau serga kvėpavimo takų, 
tešmens ligomis. Svarbiausia ši-
lumą saugoti patalpose, kuriose 
laikomi gyvūnai. Tvartuose svar-
bu užtikrinti gerą oro apykaitą 
ir palankią temperatūrą. Svarbu 
patikrinti, ar tinkamai užsan-
darinti langai ir durys, ar nėra 
plyšių sienose, kad nesusidarytų 
skersvėjai. Reikia palikti tik ven-
tiliacijai skirtas angas. Ventilia-
cija tvartuose turi būti tokia, kad 
šaltuoju laikotarpiu patalpose 
ant lubų, sienų nesusidarytų van-
dens garų kondensatas ir tuo pa-
čiu iš patalpų galėtų pasišalinti 
kenksmingos dujos. Tvartui ne-
sivėdinant, reikšmingai prastėja 

tvarto mikroklimatas, kuris ypač 
pavojingas gyvūnų kvėpavimo 
sistemos organams.. Taip pat 
svarbu pasirūpinti, kad gyvūnų 
poilsio vietos (guoliai) būtų tin-
kamai pakreiktos. Kraikas neįša-
lęs, sausas, jo kiekis žiemą turė-
tų būti pakankamas, kad sugertų 
drėgmę ir gyvūnas minkštai atsi-
gultų – rekomenduojamas gilus 
kreikimas. Kraikui rekomenduo-
jama naudoti šiaudus, kadangi 
jie gerai sugeria drėgmę, turi 
šilumą palaikančių savybių, gy-
vūnai gali pakramtyti, nekenks-
mingi gyvūnams.

Jei kyla abejonių dėl tinka-
mų laikymo sąlygų užtikrinimo, 
tinkamo šėrimo raciono, reikia 
pasikonsultuoti su veterinarijos 
gydytoju.

VMVT inf.
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Tuo metu, kai daugelis rajo-
nuose gyvenančių jaunuolių sva-
joja apie gyvenimą didmiesčiuo-
se ar užsienyje, aštuoniolikmetis 
vilnietis Eigirdas Šarkauskas 
galvoja savo ateitį sieti su Juo-
dupės miesteliu.

Pasikeitė rolėmis
Vilniaus Karoliniškių gimna-

zijos gimnazistas E. Šarkauskas, 
vos radęs laisvą dieną, skuba pas 
Juodupėje gyvenančius močiutę ir 
senelį Marytę bei Vidmantą Šar-
kauskus. Sostinėje gimęs ir užau-
gęs vaikinas tikina, kad čia jam – 
antrieji namai. 

„Labai dažnai sulaukiu klausi-
mo kas mane traukia į tą Juodu-
pę. Žinoma, buvo laikas, kai tėtis 
mane versdavo važiuoti pas sene-
lius, dabar esame pasikeitę rolė-
mis ir aš jį raginu tai daryti. Tėčiui 
sakau, sėskim į mašiną ir lekiam 
į Juodupę“, – šypsosi pašnekovas. 

Traukos priežastys
Anot vaikino, tokios traukos į 

Rokiškio rajoną priežastys gana 
paprastos, visų pirma, čia gražu, 
nors jaunimui ir trūksta veiklos, 
tačiau čia jo visada laukia seneliai 
ir geriausi draugai. Beje, pastarųjų 
Juodupėje jis turi daugiau nei Vil-
niuje. 

„Su visais aš draugauju, su nie-
kuo nesipykstu. Praeidamas su 
visada pasisveikinu ir dažniausiai 
sulaukiu klausimo: jau tu vėl Juo-
dupėje?“, – sakė E. Šarkauskas, 
mokinių žiemos atostogas leidęs 
Rokiškio rajone. 

Pamiršo kalbą 
Prieš mėnesį, gruodžio 10-ąją, 

Juodupėje vykusiame „Rojaus 
obuoliukų“ nominacijų įteikimo 
vakare „Iš širdies į širdį“ Vilniaus 
Karoliniškių gimnazijos gimna-
zistas E. Šarkauskas apdovanotas 

Vilnietis svajoja apie gyvenimą Juodupėje

„Už sporto populiarinimą ir Juo-
dupės garsinimą“. Jam dėkota už 
tai, kad po poros metų pertraukos 
sugebėjo miestelyje atgaivinti 
krepšinio turnyrą, į kurį suvažiavo 
net tik rokiškėnai, bet ir kaimyni-
nio rajono krepšininkai. 

„Tai buvo pirmas toks mano 
apdovanojimas. Kai prieš renginį 
patikslino mano vardą ir pavardę, 
supratau, kad, ko gero, teks kalbėti 
viešai. Pasiruošiau padėkos kalbą, 
bet užlipęs į sceną viską pamiršau, 
tai tik ačiū pasakiau“, – šypsosi 
vaikinas. 

Viršijo lūkesčius
Idėja Juodupėje surengti krep-

šinio varžybas jam gimė eksprom-
tu. 

„Žinojau, kad prieš porą metų 
miestelyje vyko tokios varžybos, 
todėl vieną dieną draugui Vilniuje 
pasiūliau kartu surengti krepšinio 
turnyrą Juodupėje. Visą mėne-
sį sukom galvas, organizavom ir 
padarėm. Tiesą sakant, rezultatas 
viršijo mūsų lūkesčius, nes galvo-
jome, jog nesusirinks komandos“, 
– kalbėjo vilnietis.

Tačiau krepšinio varžybos su-
domino ne tik Rokiškio rajono mė-
gėjus krepšininkus, bet ir kaimy-

ninio Anykščių rajono gyventojus. 
Vieną dieną trukusiame turnyre 
varžėsi 12 komandų iš Juodupės, 
Kamajų ir Rokiškio ir Svėdasų. 
Krepšininkų amžius buvo įvairus, 
jauniausi žaidėjai buvo 19-mečiai. 

Pirmas blynas neprisvilo
„Dalyvavo tik vyrai, koman-

dose buvo po tris žaidėjus. Nors 
paprastai pirmas blynas būna pris-
vilęs, tačiau, aš manau, kad varžy-
bos tikrai pasisekė. Esu dėkingas 
Domantui už palaikymą ir pagal-
bą, taip pat prisidėjusiai Rokiškio 
rajono savivaldybei“, – sakė E. 
Šarkauskas.   

Į klausimą ar šiemet vėl vyks 
tokios krepšinio varžybos, pašne-
kovas atsakė, kad idėjų jau yra, ta-
čiau kol kas gali pasakyti tik tiek, 
kad planuoja jas rengti anksčiau – 
gegužę ar birželį, kai dar nebūna 
prasidėjęs atostogų sezonas. 

„Tikiuosi, kad sulauksime dar 
daugiau komandų, nes žada atvyk-
ti krepšininkai iš Vilniaus“, – teigė 
vaikinas.  

Turėjo pasirinkti
Dvyliktoje klasėje besimokan-

tis vaikinas nuo ketverių metų 
žaidžia krepšinį. Šiuo metu, kai 

artėja brandos egzaminai, vis daž-
niau pagalvoja apie studijas Lietu-
vos sporto universitete, nes norėtų 
tapti krepšinio treneriu. 

„Kai buvau mažas, man vieno-
dai patiko ir futbolas, ir krepšinis, 
bet vieną dieną tėtis pasakė, jeigu 
noriu pasiekti rezultatų, turiu kon-
centruotis į vieną sritį. Pasirinkau 
krepšinį“, – sakė sostinės krepši-
nio mokyklos komandoje krepšinį 
žaidžiantis pašnekovas.  

Domisi kitomis šakomis
Be krepšinio vilnietis labai 

mėgsta bendrauti, taip pat aktyviai 
domisi kitomis sporto šakomis, o 
laisvalaikiu su draugais mėgėjiš-
kai žaidžia futbolą. 

„Dabar stebiu Dakaro ralį. „Ser-
gu“ už Roką Baciušką, važiuojantį 
motobagiu. Automobilių klasėje 
mano favoritas buvo Benediktas 
Vanagas, tačiau jam pasitraukus 

iš varžybų, dabar palaikau Vaidotą 
Žalą“, – kalbėjo E. Šarkauskas. 

Jis stebėjo ir pasaulio futbolo 
čempionatą, jo mėgstamos buvo 
Vokietijos, Prancūzijos ir Portuga-
lijos rinktinės.

Apie ateities planus
Paklaustas kokių dar turi svajo-

nių, vaikinas nusijuokia, kad viena 
iš didžiausių – taip pat yra susijusi 
su Juodupe. 

„Planuoju užsidirbti pinigų ir 
susitvarkyti čia esančią sodybą, 
o tada joje apsigyventi. Kas čia 
traukia? Geri, šilti žmonės ir drau-
gai, žinau, kad esu čia laukiamas. 
Čia dažniau susitinku su draugais, 
daug laiko praleidžiame lauke, tuo 
tarpu mano draugai vilniečiai yra 
namisėdos. Mane labai domina 
kas vyksta Juodupėje, kuo žmonės 
gyvena, kas naujo nutiko, kol čia 
nebuvau“, – sakė E. Šarkauskas.   

E. Šarkauskas norėtų gyventi Juodupėje. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Praėjusių metų liepą Eigirdas su talkininkais surengė krepšinio turnyrą. 

Nugalėtojų pakyla. (E. Šarkausko asmeninio archyvo nuotr.)
Juodupėje vykusiame „Rojaus obuoliukų“ nominacijų įteikimo vakare „Iš širdies į širdį“ vaikinas apdovanotas „Už 
sporto populiarinimą ir Juodupės garsinimą“.
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Aušra MALINAUSKIENĖ

Praėjusį savaitgalį į Obelius 
sulėkė ne tik automobilių spor-
to entuziastai iš visos Lietuvos, 
bet ir vairuotojai mėgėjai, ku-
rie, kol leidžia oras, skubėjo 
pasimėgauti ledo trasos teikia-
mais ekstremaliais vairavimo 
ypatumais. Per vieną savaitga-
lio dieną Obelių ūkininko Petro 
Šiaučiūno išlietoje trasoje apsi-
lankė apie 80 vairuotojų. 

Būna daug veiksmo
Jau trečius metus iš eilės savo 

laukuose jis išlieja ledo trasą. 
Šiemet 9 hektarų – 1,6 kilome-
trų ilgio, ruožas automobilinin-
kams buvo padarytas laukuose, 
kuriuose augo grikiai, o anksčiau 
čia ganėsi avys.

„Į šalia Obelių esančioje J. 
Vienožinskio tėviškės teritorijoje 
ir mano dabartinio ūkio laukuose 
išlietą trasą paprastai suvažiuo-
ja standartiniai automobiliai, tik 
savaitgaliais būna daug veiks-
mo, nes susirenka sportininkai 
ir automobilių sporto entuzias-
tai, todėl mėgėjams nerekomen-
duočiau mokytis šonaslydžio ir 
ant ledo bandyti savo vairavimo 
įgūdžių. Tai – vieta, kur vairuo-
tojai gali pasimokyti paslidinėti 
žiemą, nes iškritus sniegui daž-
nas nemoka vairuoti ant slidžios 
dangos. Todėl prieš keletą metų 
man kilo mintis padaryti vietą, 
kur žmonės galėtų pasitreniruoti, 
o kai mokėsi slysti, tai nebijosi 
ekstremalių situacijų“, – kalbėjo 
P. Šiaučiūnas. 

Pirmą kartą 
Anot pašnekovo, pirmais me-

tais trasa buvo išlieta tik vieną 

Ūkininko grikių laukuose šonaslydį 
išbandė ir entuziastai, ir mėgėjai

Ūkininkas P. Šiaučiūnas, ko gero, vienintelis Lietuvoje tebelieja ledo trasą 
vairuotojams. (P. Šiaučiūno asmeninio archyvo nuotr.)

Savaitgalį į Obelius susirinko apie 80 vairuotojų. 

Oras buvo palankus važinėti trasoje.

Akimirka.

Rokiškio rajone savo jėgas ant ledo išbandė ir mėgėjai, ir sportininkai profesionalai. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

savaitgalį, pernai ji išsilaikė dvi-
tris savaites, o šiemet dėl vyra-
vusių šiltų orų nebuvo galimybės 
anksčiau suformuoti ledą, todėl 
tik aną savaitę spustelėjus šaltu-
kui pavyko tą padaryti. 

„Norinčių išbandyti savo 
vairavimo gebėjimus ant ledo 
netrūksta nei savaitgaliais, nei 
darbo dienomis. Trasa išsilaiko 
tiek, kiek spaudžia šaltukas. Šią 
žiemą ji buvo išlieta pirmą kartą, 
ir, deja, dėl šylančio oro teišbuvo 
vieną savaitgalį, todėl jos nebė-
ra. Trasa veikia tik tada, kai gali-
ma formuoti ledą“, – pastebėjo P. 
Šiaučiūnas. 

Apie Obelių ūkininko išlietą 
ledo trasą vairuotojai sužino in-
ternete, o norint čia patobulinti 
savo įgūdžius reikia susimokėti, 
viena valanda kainuoja 10 eurų. 
Tačiau nei vieta, nei kaina ne-
atbaido norinčių paslidinėti au-
tomobiliais, į Rokiškio rajoną 
suvažiuoja žmonės iš įvairiausių 
Lietuvos kampelių.

Vienintelis Lietuvoje?
Pasak obeliškio, ko gero, jis 

liko vienintelis Lietuvoje, kuris 
vis dar lieja ledo trasą. 

„Kažkas bandė tą daryti, bet 
atsisakė, nes reikia įdėti daug 

darbo. Dieną negali lieti van-
dens, tą reikia daryti naktį, kai 
krenta oro temperatūra. O kai 
lauke minus 15-20 laipsnių, ne-
labai kas nori žaisti su vande-
niu“, – sakė P. Šiaučiūnas. 

Šiemet ruošdamas trasą ūki-
ninkas per vakarą savo laukuose 
išpildavo 30-40 bačkų. Iš viso 
šiam darbui prireikė aštuonių va-
landų.

Nepaisant to, kad šyla oras, 
ūkininkas tikisi, jog šią žiemą 
vėl spustelėjus šaltukui, jis į 
savo laukus sukvies vairuotojus 
pasimokyti šonalysdžio ir vai-
ruoti ant slidžios dangos. 
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Dainius Sinkevičius
DELFI.LT

Rokiškio gyventojai – šoki-
ruoti: nepraėjus net visam pa-
skirtos bausmės laikui į laisvę 
buvo išleistas savo įvykdytu 
nusikaltimu visą Lietuvą pri-
bloškęs nusikaltėlis. „Savo 
akimis negalėjau patikėti, ką 
pamačiau – bejėgę mūsų kai-
mynę, kuriai tuo metu buvo 
91 metai, sumušęs, o paskui ir 
išprievartavęs nusikaltėlis jau 
vaikšto laisvėje“, – Delfi.lt sakė 
viena moteris. 

 „Manau, kad visuomenė pri-
valo žinoti, jog baisiausius nusi-
kaltimus įvykdę nusikaltėliai yra 
paleidžiami iš kalėjimų – mes 
turime teisę žinoti, kas gyvena 
šalia mūsų, mums turi būti suda-
rytos galimybės apsaugoti ne tik 
save, bet ir savo artimuosius“, – 
pridūrė Rokiškio gyventoja. 

Nors ir savo akimis gatvėje 
matė savo įvykdytu nusikaltimu 
visą Lietuvą šokiravusį nusikal-
tėlį, moteris dar vylėsi, kad su-
klydo – galbūt matė ne tą žmogų, 
gal šis tik buvo panašus į tą, juk 
tiek ji, tiek šis gyvena kituose 
miestuose. Bet, kaip išsiaiškino 
Delfi.lt, skaitytoja nesuklydo – 
prieš trejus metus 91 metų seno-
lę išprievartavęs 44 metų Prienų 
gyventojas Dainius Grigaitis iš 
tikrųjų yra išleistas iš įkalinimo 
įstaigos, nors kalėjimo vartai jam 
turėjo atsiverti tik šių metų rug-
pjūčio pabaigoje. 

Paleido lygtinai – daugiau 
nenusikals
Už tai, kad panaudojęs smur-

tą išprievartavo senolę, anksčiau 
du kartus dėl grasinimų nužudy-
ti ir fizinio smurto panaudojimo 
teistas vyras buvo nuteistas vos 
ketverių metų laisvės atėmimo 
bausme, kai už šį nusikaltimą 
baudžiamasis įstatymas numato 
įkalinimą iki septynerių metų. 
Švelni bausmė jam buvo skir-
ta, nors jo veiksmai pasižymėjo 
intensyviu smurtu bei brutalia 
seksualine prievarta, be to, jis 
net nepripažino kaltės, o aukos 
atsiprašė tik kreipdamasis į teis-
mą su paskutiniu žodžiu. Išleisti 
anksčiau laiko į laisvę D. Grigai-
tį nutarė Laisvės atėmimo vietų 
ligoninės, kurioje nuteistasis at-
liko bausmę, Lygtinio paleidimo 
komisija – tokiam sprendimui 
pritarė visi jos nariai. „Nuteista-
sis laisvės atėmimo bausmę atlie-
ka lengvosios grupės sąlygomis, 
bausmės atlikimo laikotarpiu ne-
pažeidė vidaus tvarkos taisyklių, 
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drausmine tvarka nebaustas, 
penkis kartus skatintas, mokėsi, 
lankė ir sėkmingai baigė „Anoni-
minių alkoholikų“ užsiėmimus, 
jam nuo 2022 m. vasario 1 d. su-
teikta teisė vykti be sargybos ir 
palydos už pataisos įstaigos ribų 
bei perkeltas dirbti pagalbiniu 
darbininku, palaiko socialinius 
ryšius su artimaisiais, dalyvauja 
pozityvaus užimtumo programo-
se, dengia finansinius įsipareigo-
jimus“, – komisija pabrėžė, kad 
D. Grigaitis vykdo laisvės atėmi-
mo bausmės atlikimo metu indi-
vidualiame socialinės reabilita-
cijos plane numatytas priemones 
ir Lygtinio paleidimo komisijos 
rekomendacijas, jo pakartotinio 
nusikalstamumo rizika yra žema. 

„Nuteistojo elgesys bausmės 
atlikimo metu sudaro pagrindą 
manyti, kad nuteistasis laikysis 
įstatymų ir nebenusikals“, – pa-
žymėjo komisija. Tačiau su tokia 
išvada nesutiko prokurorai, kurie 
bandė užkirsti kelią D. Grigaičio 
paleidimui į laisvę. Komisijos 
priimtą sprendimą Kauno apy-
linkės teismui apskundę proku-
ratūros atstovai suabejojo, kad 
dėl seksualinio prievartavimo 
nuteistas Rokiškio gyventojas 
sugebės laikytis įstatymų ir vėl 
nenusikals. 

„Nuteistajam nustatyta nusi-
kalstamą elgesį didinantys krimi-
nogeniniai veiksniai, tai liudija, 
kad nuteistasis nėra pasiruošęs 
tęsti bausmės atlikimo neizoliuo-
tas nuo visuomenės, nuteistasis 
laisvės atėmimo bausmę atlieka 
už sunkaus nusikaltimo, susiju-
sio su smurtiniu seksualinio prie-
vartavimo veiksmais, padarymu, 
anksčiau teismo teistas, jam, 
buvo skirta bausmė nesusijusi su 
laisvės atėmimu – areštas, neiš-
nykus teistumui vėl nusikalto, 
kas neabejotinai rodo, jog nuteis-
tasis nusikalto ne atsitiktinai“, – 
pabrėžė prokurorai. 

Teisėjas: jau pasiekti 
bausmės tikslai 
Tačiau jų bandymas užkirsti 

kelią D. Grigaičio paleidimui į 
laisvę buvo nesėkmingas – skun-
dą išnagrinėjęs Kaišiadorių tei-
sėjas Ričardas Juodis palaikė 
Lygtinio paleidimo komisijos 
priimtą nutarimą. „Sprendžiant 
lygtinio paleidimo klausimą 
vadovaujamasi ne tik bausmės 
tikslais, bet ir bausmės vykdymo 
principais bei lygtinio paleidimo 
tikslais, priešingu atveju lygti-
nio paleidimo institutas praranda 
savo prasmę, o nuteistieji ne-
skatinami pasitaisyti“, – teisėjas 
pažymėjo, kad padarytų nusi-
kaltimų pobūdis bei sunkumas, 
ankstesnių bausmių, susijusių 
su ne laisvės atėmimu taikymai 
ir (ar) bausmės vykdymo atidė-
jimai, neužkerta kelio nuteista-
jam tikėtis pasinaudoti lygtinio 
paleidimo institutu. Anot teismo, 
įkalinimo įstaigos specialistų 
socialinio tyrimo išvadoje nuro-
dyta, kad D. Grigaitis yra mo-
tyvuotas keisti gyvenimo būdą, 
vengti konfliktų su netinkamais 
asmenimis, orientuotas į darbinę 
veiklą. „Būdamas laisvėje nu-
teistasis vartojo daug alkoholio, 
jo smurtinio elgesio istorija susi-
jusi su alkoholio vartojimu, taip 
pat nusikaltimai padaryti apsvai-
gus nuo alkoholio, tačiau patai-
sos įstaigoje lankė alkoholio var-
tojimo prevencijos užsiėmimus, 
lanko „Anoniminių alkoholikų“ 
vedamus mokymus, – nurodoma 
teismo nutartyje. – Nuteistasis 
pripažįsta, kad būdamas neblai-
vus tampa agresyvus, nekontro-
liuojantis, dingsta atsakomybės 
jausmas, dėl savo veiksmų vė-
liau gailisi. Tačiau nuteistasis 
yra motyvuotas priimti specia-
lizuotą pagalbą ir pradėti gydy-
mą dėl priklausomybės, ieškoti 
būdų, kaip spręsti psichologines 
problemas. Įvardija ateities pla-
nus ir tikslus, linkęs stengtis ir 
dėti pastangas teigiamų pokyčių 
inicijavimui. Nurodo, kad geba 
suprasti ir priimti kitų asmenų 
požiūrį.“ 

Teismas pažymėjo, kad nu-
teistasis savo elgesiu yra pelnęs 

pasitikėjimą pataisos įstaigoje, 
o iš jo elgesio bausmės atliki-
mo metu galima daryti išvadą, 
kad jis jau „yra pasiruošęs savo 
tikslų siekti teisėtomis priemo-
nėmis“. Be to, kaip pabrėžė tei-
sėjas R. Juodis, D. Grigaitis yra 
atlikęs didžiąją dalį jam skirtos 
bausmės (pabaiga – 2023 m. rug-
pjūčio 10 d.), kalinimo trukmė 
yra „adekvati nuteistojo padary-
to nusikaltimo sunkumui ir yra 
pakankama, kuri leistų toliau jį 
sėkmingai taisyti neizoliuotą nuo 
visuomenės“. „Šiuo metu nuteis-
tajam taikius lygtinį paleidimą 
ir palengvinus jo teisinę padė-
tį, nebūtų pažeistas teisingumo 
principas, pasireiškiantis ne tik 
bausmės nusikaltusiam asmeniui 
paskyrimu, bet ir jos atlikimu, 
realiai patiriant neigiamus pa-
darinius dėl neteisėtų veikų, taip 
pat ir visuomenės bei nukentėju-
siųjų asmenų interesų gynimu“, 
– teismas pabrėžė, kad atlikta 
bausmės dalis „jau yra pakanka-
ma, kad būtų pasiekti bausmės 
tikslai“. Kadangi teisėjo priimta 
nutartis įsiteisėjo, D. Grigaitis 
buvo išleistas į laisvę. Išeiti į 
laisvę anksčiau laiko nuteistasis 
bandė ir anksčiau – tuomet, kai 
už grotų buvo praleidęs vos dve-
jus metus. Tada jis aiškino, kad 
nuteistiesiems skiriamos „sank-
cijos ir priemonės neturi būti tai-
komos griežtai ir formaliai“, su 
kaliniais reikia elgtis žmogiškai 
ir sąžiningai, nes jis jau suprato 
savo klaidas – neigiamai vertina 
alkoholio vartojimą, geba save 
kontroliuoti ir nepraranda savi-
tvardos. 

„Aš tik gulėjau kaip negyva 
ir meldžiausi“ 
Į įkalinimo įstaigą D. Grigaitis 

pateko dėl dar 2019 m. rugpjūčio 
pradžioje įvykdyto nusikaltimo 
Rokiškyje – vyro elgesys šoki-
ravo visą Lietuvą. Nustatyta, kad 
prieniškis tuo metu svečiavosi 
pas savo uošvienę, kuri paprašė 
nueiti pas jos kaimynę ir apžiū-

rėti lietvamzdžius, nes jie leis-
davo vandenį. Vėlai vakare pas 
91 metų senolę atėjęs vyras lie-
tvamzdžio nesutvarkė – užpuolė 
pirmajame daugiabučio aukšte 
gyvenančią moterį ir ją sumušė, 
o paskui seksualiai išprievarta-
vo. „Aš tik gulėjau kaip negyva 
ir meldžiausi“, – vėliau per ap-
klausą sunkiai rinkdama žodžius 
prisipažino dievobaiminga se-
nolė. Jai iš prievartautojo glėbio 
pavyko išsivaduoti tik tuomet, 
kai šis užmigo – pro langą išme-
tusi kelias pagalves, kad nesu-
sižalotų, ir po to išlipusi mote-
ris nubėgo šauktis pagalbos pas 
savo kaimynę. 

„Apie vidurnaktį išgirdau 
skambutį į savo buto duris, kai 
paklausiau, kas taip vėlai atėjo, 
drebančiu balsu už durų pasakė, 
kad tai kaimynė – atidariusi duris 
pamačiau stovinčią kaimynę – tai 
buvo močiutė, – sakė nukentėju-
siajai pagalbą pirmoji suteikusi 
moteris. – Ji buvo visa kruvina 
ir tik su marškinėliais, daugiau 
ant jos jokių drabužių nebuvo. 
Ji buvo išsigandusi, drebėjo ir 
vis kartojo, kad ją smaugė. Kai 
paklausiau, kas smaugė, ji tik at-
sakė, kad atėjęs ją nutrenkė. Tada 
paskambinau ir pranešiau polici-
jai – kai atvyko pareigūnai ir pra-
dėjo aiškintis įvykio aplinkybes, 
girdėjau, kaip močiutė sakė, kad 
ją seksualiai prievartavo.“ 

„Juk tai, kas įvyko, yra 
didžiausias pažeminimas“ 
Papasakoti apie tai, kas nu-

tiko namuose, garbaus amžiaus 
sulaukusiai moteriai nebuvo 
lengva: „Juk tai, kas įvyko, yra 
didžiausias pažeminimas.“ Mo-
teris sakė, kad į namus įsileidusi 
kaimynės žentą tikėjosi, kad šis 
sutvarkys lietvamzdį, tačiau jai 
nepažįstamas vyras tik apžiūrėjo 
vietą, kur teka vanduo. „O tada 
jis paprašė išvirti arbatos, bet aš 
nesutikau, pasakiau, kad būtų 
geriau, jei šis eitų pas kitus kai-
mynus, – sakė senolė. – Tas vy-

V. Kopūsto asociatyvi nuotr.

Kirilo Čachovskij nuotr.
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riškis apsisukęs jau norėjo išeiti, 
tačiau tuojau pat sugrįžo ir staiga 
man sudavė stiprų smūgį į veidą 
– nuo smūgio netekau sąmonės ir 
pargriuvau. Kai tik atsigavau ir 
pajudėjau, vėl pajutau smūgius, 
o po to vyriškis pradėjo mane 
smaugti. Jaučiau, kad man iš 
ausų pradėjo bėgti kraujas. Nesi-
priešinau, tik pradėjau melstis, o 
jis tada mane nunešė į lovą.“ Mo-
teris sakė, kad buvo bejėgiškos 
būklės ir tik meldėsi, kad vyras 
kuo ją greičiau paliktų ramybėje. 

„Apsimečiau, kad esu negyva 

ir visą laiką meldžiausi, o po to 
pajutau, kad vyriškis mane palei-
do ir užmigo – tuomet atsargiai 
atsikėliau iš lovos, atsidariau 
langą ir išmetusi keletą „kaldrų“ 
ir pagalvių, kad būtų minkščiau 
išlipti, išlipau į lauką ir nubėgau 
kviestis pagalbos“, – per apklau-
są sakė nukentėjusioji. Vyriau-
sioji policijos tyrėja, tą naktį 
bendravusi su senole, neslėpė, 
kad vaizdas, kurį ji pamatė, šoki-
ravo. „Akivaizdžiai matėsi, kad 
senolė yra sumušta – jos veidas 
buvo mėlynas ir kruvinas, galva, 

plaukai ir ausys taip pat kruvi-
nos, o dešinės rankos plaštaka 
pamėlusi ir ištinusi, palaidinė 
aptaškyta krauju, ji nuo juos-
mens į apačią buvo visiškai nuo-
ga“, – sakė pareigūnė. Anot jos, 
nukentėjusioji teigė, kad ją už-
puolęs vyras miegojo jos lovoje, 
todėl į gautą iškvietimą atvykę 
pareigūnai į butą pateko įlipdami 
per langą. 

„Kambaryje buvo rastas mie-
gantis asmuo, nustačius asmeny-
bę paaiškėjo, kad tai – D. Gri-
gaitis, registruotas Didžiojoje 
Britanijoje, jam buvo nustatytas 
2,23 promilių girtumas, o nuken-
tėjusioji buvo išvežta į ligoninės 
priėmimo skyrių“, – nurodė tyrė-
ja. 

Ne iš karto išdrįso 
atsiprašyti 
Tuo metu išsiblaivęs D. Gri-

gaitis kategoriškai kratėsi jam 
mestų įtarimų, jog sumušė ir 
seksualiai prievartavo garbaus 
amžiaus moterį. Vyras aiškino, 
kad apžiūrėjęs lietvamzdžius 
buto šeimininkės paprašė 5 eurų, 

už kuriuos nuėjęs iki parduotu-
vės nusipirko keturis litrinius 
butelius alaus. „Ieškojau kitos 
kaimynės, bet jos neradau, tada 
pastebėjau tą kaimynę, pas kurią 
buvau apžiūrėti lietvamzdžio, 
paprašiau leisti pas ją užeiti ir 
išgerti alaus, – teisme sakė D. 
Grigaitis. – Moteris sutiko, bet 
kai ji pradarė savo buto duris, ji 
netyčia parkrito ant grindų, todėl 
pakėlęs ją nunešiau ir paguldžiau 
į lovą.“ Vyras neslėpė, kad seno-
lės veidas buvo kruvinas, jis esą 
norėjęs kviesti greitosios pagal-
bos medikus, bet nekvietė, nes 

kai apie tai paklausė moters, ši 
jam taip nieko ir neatsakė. „Pa-
silikęs šios moters bute gėriau 
savo nusipirktą alų, o paskui už-
migau ir kas vyko toliau, nieko 
nepamenu – žinau tik tai, kad 
kažkuriuo metu mane pažadino 
policijos pareigūnai ir sulaikė“, 
– D. Grigaitis tikino, kad prieš 
nukentėjusiąją nenaudojo nei 
fizinio smurto, nei seksualinės 
prievartos. Nors neigė išnieki-
nęs senolę, tačiau kreipdamasis 
į teismą su paskutiniu žodžiu D. 
Grigaitis išdrįso nukentėjusio-
sios atsiprašyti.

Specialiųjų tyrimų tarnyba 
(STT) kiekvienais metais gau-
na vis daugiau asmenų prane-
šimų apie galimas korupcinio 
pobūdžio veikas. 2022 m. jų 
buvo gauta daugiau nei 4700, 
iš kurių anoniminių pranešimų 
skaičius siekė vos 4,7 proc. Už 
vertingą informaciją buvo at-
lyginta 57 asmenims, jiems iš-
mokėta daugiau nei 40 000 Eur.

Jeigu asmens suteikta infor-
macija apie korupcinio pobūdžio 
nusikalstamą veiką yra vertinga, 
padėjo atskleisti ar užkardyti ko-
rupcinio pobūdžio nusikalstamas 
veikas, toks asmuo gali būti pa-
skatinamas vienkartine pinigine 
išmoka. 2022 m. buvo atlyginta 
57 asmenims, o  bendra išmokėta 
suma siekė daugiau nei 40 000 
Eur, tai beveik du kartus daugiau 
nei 2021 m. (31 asmeniui išmo-
kėta 22 000 Eur). Didžiausia iš-
mokėta suma vienam asmeniui – 
2500 Eur (atskaičius mokesčius).

„Kiekvienas gyventojo pra-
nešimas Tarnybai yra reikšmin-
gas. Džiaugiamės, kad gaunamų 
pranešimų skaičius nuolat auga: 
2020 m. buvo gauta 2413 prane-

Pernai STT gavo daugiau pranešimų 
ir už vertingą informaciją išmokėjo 
beveik dvigubai didesnę sumą

KRONIKA

šimų, 2021 m. – 4350, o 2022 m. 
– 4729. 2022 m. pagal gyvento-
jų pranešimus pradėta beveik 30 
proc. visų STT ikiteisminių tyri-
mų. Daugiausiai pranešimų gau-
ta apie galimus teisės pažeidimus 
sveikatos apsaugos, aplinkos ap-
saugos, savivaldos, teisingumo 
srityse. Vienas ryškesnių atve-
jų – asmens pateikto pranešimo 
pagrindu pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl galimo kyšininka-
vimo VšĮ Vilniaus miesto klini-
kinėje ligoninėje. Šiame tyrime 
jau skirta daugiau nei 70 000 Eur 
baudų“, – sakė STT Pranešimų 
nagrinėjimo skyriaus vadovas 
Mikas Bukauskas.

Vienas prioritetinių STT tiks-
lų – užsienio pareigūnų papirki-

mo atvejų tyrimai, kai Lietuvos 
verslo subjektai, siekdami įgy-
ti nepagrįstą naudą, vystydami 
verslą kitoje valstybėje, paperka 
tos šalies pareigūnus. Todėl ypa-
tingai svarbūs gyventojų prane-
šimai, siekiant ne tik sumažinti 
korupciją šalies viduje, bet ir 
užsienyje. Už tokio pobūdžio 
pranešimus asmenys taip pat 
gali būti skatinami vienkartine 
pinigine išmoka. Vis dėlto M. 
Bukausko teigimu, „vienkartinė 
piniginė išmoka nėra pagrindinis 
kriterijus, kodėl asmenys turėtų 
pranešti apie galimai pastebė-
tą korupcinį nusikaltimą. Tokie 
pranešimai visų pirma yra pilie-
tiškumo pavyzdys ir bendras dar-
bas, kuriant skaidresnę Lietuvą“. 

Pranešti STT apie žinomus ko-
rupcijos atvejus galima šiais bū-
dais: interneto svetainėje www.
stt.lt, „Pranešk STT“ linija (8 5) 
266 3333, el. paštu pranesk@stt.
lt, mobiliąja programėle „Pra-
nešk STT“, atsiuntus pranešimą 
paštu ar atvykus į artimiausią 
STT padalinį. Visais atvejais už-
tikrinamas pranešimą pateikusio 
asmens konfidencialumas.

STT inf.

Liepsnojo automobilis

Degė suodžiai

Girta smurtavo prieš 
truputį blaivesnį

Pas jauną vyrą rastas 
maišelis su baltais milteliais

Sausio 7 d. 5 val. 53 min. gautas pranešimas, kad Rokiš-
kio kaimiškoje seniūnijoje, Kavoliškio kaime, Sodų gatvė-
je, dega automobilis.

Sausio 8 d. 13 val. 06 min. gautas pranešimas, kad Ka-
majų seniūnijoje, Aukštakalnių kaime, Jaunystės gatvėje, 
dūmtraukyje dega suodžiai.

Moteris kėlė ranką prieš vyrą. Sausio 7 dieną, šeštadienį,  
22.30 val. Rokiškio rajone, neblaivi (2,41 prom. girtumas) 
moteris (gim. 1984 m.) smurtavo prieš neblaivų (2,38 
prom. girtumas) vyrą (gim. 1983 m.). Įtariamoji sulaikyta.

Sausio 8 d. 9 val. 45 min. Rokiškio mieste, V. Lašo g., 
patikrinus automobilį „Peugeot 407“, kurį vairavo vyras 
(gim. 1997 m.), rastas užsegamas plastikinis maišelis su 
baltos spalvos milteliais, kaip įtariama, galimai, narkoti-
nės medžiagos.

Š. Mažeikos nuotr.

Ainio Gurevičiaus nuotr.
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Nuo 2023 m. pradžios didėja 
pensijos ir socialinės išmokos. 
Kadangi dalis jų skaičiuojamos 
už einamąjį, o kita dalis – už 
praėjusį mėnesį, tai padidėjimą 
gyventojai realiai pajus skirtingu 
laiku – vieni jau sausio mėnesį, 
o kiti vasario mėnesį. Bendroji 
pensijos dalis 2023 m. didėja apie 
9 proc., o individualioji – beveik 
15 proc. Palyginti su 2021 m., nuo 
2023 m. įvairios socialinės išmo-
kos labiausiai pažeidžiamiems ša-
lies gyventojams didėja ketvirta-
daliu (23  proc.), o šalpos pensijos 
– beveik trečdaliu (30 proc.).

„Nuosekliai auga pensijos. Taip 
pat didėja baziniai socialinių išmo-
kų dydžiai. Tai reiškia, kad kartu 
auga ir įvairios išmokos labiausiai 
pažeidžiamiems šalies gyvento-
jams: pagyvenusiems žmonėms, 
patiriantiems nepriteklių, žmonėms 
su negalia“, – sako socialinės ap-
saugos ir darbo ministrė Monika 
Navickienė.

Senatvės, netekto darbingumo 
ir kitos socialinio draudimo pensi-
jos mokamos už einamąjį mėnesį, 
tad jų gavėjai didesnių pensijų su-
lauks jau sausį. Už praėjusį mėnesį 
mokamos išankstinės pensijos, taip 
pat šalpos, nukentėjusiųjų asmenų, 
mokslininkų, pareigūnų ir karių 
pensijos. Šias pensijas gaunantys 
žmonės padidintas pensijas gaus 
vasario mėnesį. Padidintos išmokos 
vaikams, socialinė pašalpa, šalpos 
išmokos ir tikslinės kompensacijos 
gyventojus pasieks vasario mėnesį, 
nes jos skaičiuojamos už praėjusį 
mėnesį.

Didesnės pensijos
Vidutinė senatvės pensija šiemet 

didėja nuo 482 eurų iki 542 eurų. 
Vidutinė senatvės pensija su būti-
nuoju stažu – nuo 510 iki 575 eurų.  

Bendroji pensijos dalis 2023 m. 
didėja apie 9 proc., o individua-
lioji – beveik 15 proc. Nuo sausio 
mėnesio vidutinė pensija turint bū-
tinąjį stažą vidutiniškai ūgteli dau-
giau nei 12 proc. arba 65 eurais. 
Tačiau kiekvienam pensijos gavėjui 
šis padidėjimas bus individualus. 
Pensijos dydis apskaičiuojamas at-
sižvelgiant į asmens įgyto pensijų 
socialinio draudimo stažo trukmę 
ir įgytų pensijų apskaitos vienetų 
skaičių.

Didesnio dydžio socialinio drau-
dimo senatvės pensijos gavėjus pa-
sieks sausio mėnesį, nes yra moka-
mos už einamąjį mėnesį.

Pareigūnų ir karių bei teisėjų 
valstybinės pensijos nuo 2023 m. 
sausio indeksuojamos 4,6 proc. Di-
desnio dydžio jos gavėjus pasieks 
vasario mėnesį.

Pensijų priemokos. Mažiausių 
pensijų gavėjams, kurių pensija ne-
siekia minimalių vartojimo porei-
kių dydžio, prie pensijų mokamos 
priemokos. Nuo 2023 metų mini-
malių vartojimo poreikių dydis yra 
354 eurai per mėnesį, t.y. 87 eurais 

Didėja pensijos ir socialinės išmokos:     kada jos pasieks šalies gyventojus?
arba 32,5 proc. didesnis, nei pernai. 
Atsižvelgiant į šį dydį, šiemet ma-
žiausių pensijų gavėjai vidutiniškai 
gaus 31,17 eurų priemoką prie pen-
sijos.

Pensijų priemokos mokamos už 
praėjusį mėnesį. Kartu su padidė-
jusia sausio mėnesio pensija mažų 
pensijų priemokų gavėjai gaus 2022 
m. gruodžio mėnesį priklausiusią 
priemoką. Priemokos, atsižvelgiant 
į naują 354 eurų minimalių vartoji-
mo poreikių dydį, bus pradėtos mo-
kėti vasario mėnesį.

Didesnės socialinės išmokos
Nuo sausio pradžios bazinės 

socialinės išmokos dydis siekia 49 
eurus, tikslinių kompensacijų bazė 
padidėjo iki 147 eurų, o valstybės 
remiamos pajamos siekia 157 eu-
rus. Šie baziniai dydžiai naudojami 
apskaičiuojant socialinių išmokų 
dydžius ir nustatant teisę gauti tam 
tikrą paramą, t. y., nustatant paja-
mų ribą, kurios neviršijus, asmuo 
ar šeima įgyja teisę gauti valstybės 
paramą.

ŠALPOS PENSIJŲ BAZĖS 
DYDIS – 184 EURAI. Nuo 2023 
m. sausio šalpos pensijų bazė pa-
didėjo nuo 173 eurų iki 184 eurų. 
Nuo jos priklauso šalpos išmokų 
dydžiai. Šalpos išmokos užtikrina 
minimalias pajamas neįgalumo ar 
senatvės atvejais jokių pajamų ne-
gaunantiems arba labai mažas paja-
mas gaunantiems asmenims. Teisę 
gauti šalpos pensiją turi vaikai su 
negalia, senatvės pensijos amžių 
sukakę arba netekusiais 45 proc. 
(netekusiais  60 proc., jeigu negalia 
pripažįstama po 24 metų sukakties 
dienos) ir daugiau darbingumo pri-
pažinti asmenys, neturintys teisės 
gauti didesnių arba tokio paties 
dydžio pensijos išmokų, išskyrus 
socialinio draudimo našlių pensiją.

Padidintos šalpos neįgalumo 
pensijos gyventojų pajamas per 
metus didina priklausomai nuo nu-
statyto neįgalumo ar darbingumo 
lygio bent 66 eurais arba daugiau-
siai 297 eurais.

Didesnio dydžio šalpos išmokos 
gavėjus pasieks vasario mėnesį, nes 
mokamos už praėjusį mėnesį.

TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ 
BAZĖ – 147 EURAI. Nuo 2023 
m. pradžios tikslinių kompensacijų 
bazė padidėjo nuo 138 eurų iki 147 
eurų. Padidinus tikslinių kompensa-
cijų bazės dydį, žmonėms, kuriems 
nustatytas pirmojo lygio specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis, tikslinė 
kompensacija padidėjo 23,4 euro, 
o kuriems nustatytas antrojo lygio 
specialusis nuolatinės slaugos po-
reikis –17,1 euro. 

Tiems, kam nustatytas pirmojo 
lygio specialusis nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikis, tikslinė 
kompensacija didėja 9,9 euro, o 
tiems, kuriems nustatytas antrojo 
lygio specialusis nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikis, – 5,6 
euro. 
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Didesnės tikslinių kompensacijų 

sumos gavėjus pasieks vasario mė-
nesį. Tokias kompensacijas šalyje 
gauna apie 91 tūkst. asmenų. 

VALSTYBĖS REMIAMŲ PA-
JAMŲ DYDIS – 157 EURAI.  Nuo 
sausio pradžios padidinus valstybės 
remiamų pajamų dydį 10 eurų, jis 
siekia 157 eurus. Prognozuojama, 
kad vidutinis socialinės pašalpos 
dydis asmeniui per mėnesį padidės 
nuo 124,4 iki 133 eurų.  

Valstybės remiamų pajamų dydis 
aktualus nustatant teisę į piniginę 
socialinę paramą nepasiturintiems 
gyventojams, teisę į socialinę para-
mą mokiniams, papildomą išmoką 
vaikui, paramą būstui įsigyti ar išsi-
nuomoti bei kitą socialinę paramą. 

BAZINĖS SOCIALINĖS IŠ-
MOKOS DYDIS – 49 EURAI. 
2023 m. padidinus šį dydį nuo 46 
iki 49 eurų, atitinkamai didėja nuo 
jo priklausančių išmokų dydžiai: 
visos išmokos pagal Išmokų vai-

kams įstatymą, pavyzdžiui, vaiko 
pinigai, vienkartinė išmoka vaikui, 
vienkartinė išmoka nėščiai mo-
teriai, globos (rūpybos) išmoka, 
globos (rūpybos) išmokos tikslinis 
priedas, vienkartinė išmoka įsikur-
ti, išmoka besimokančio ar studi-
juojančio asmens vaiko priežiūrai. 
Didėja ir laidojimo pašalpa, parama 
palaikams parvežti, socialinė pa-
rama mokiniams, vaiko išlaikymo 
išmoka, dalinė neįgalių studentų 
išlaidų kompensacija ir kitos soci-
alinės išmokos.

Pavyzdžiui, vienkartinė išmoka 
gimus vaikui 2023 m. didėja nuo 
506 eurų iki 539 eurų. Vaiko pinigai 
didėja iki 85,75 euro, o gausioms ir 
nepasiturinčioms šeimoms ar vaiką 
su negalia auginančioms šeimoms 
išmoka vaikui  – iki 136,22 euro. 

Didėja ir socialinė parama mo-
kiniams, vaiko išlaikymo išmoka, 
dalinė neįgalių studentų išlaidų 
kompensacija ir kitos socialinės iš-
mokos.
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IŠĖJUSIEJI AMŽINYBĖN
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
Povilas Medzelas  1948.10.13 – 2022.12.30 
Juodupės seniūnija
Valdas Beleiša  1965.03.01 – 2023.01.04
Pandelio  seniūnija
Domincėlė Mitalauskienė  1932.10.02 – 2023.01.03

Informuojame žemės sklypo  Nr.7307/0003:57 esančio 
Apaščios k., Pandėlio sen., Rokiškio r., G.T paveldėto-
jus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės mati-
ninkas Justinas Keliuotis (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-2406) 2023-01-17 d. 12 val. vykdys žemės 
sklypo Nr.7307/0003:58, esančio Apaščios g. 15, Apaš-
čios k., Pandėlio sen., Rokiškio r. ribų ženklinimo dar-
bus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis 
į R.Barono žemėtvarkos įmonės matininką J. Keliuotį 
adresu Taikos g. 5, Rokiškis el. paštu j.keliuotis@gmail.
com arba telefonu mob. Tel. 868355319, Tel 845868144

Užs.  2043

PASLAUGOS

Sausio 11 d. paaiškės politinių 
organizacijų rinkimų numeriai 

Sausio 11 d. (trečiadienį) 12 
val. Seimo Vitražo galerijoje 
Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) organizuoja politinių par-
tijų rinkimų numerių traukimą. 

Pirmiausia politinių partijų at-
stovai trauks burtus dėl rinkimų 
numerių traukimo eiliškumo. Tai 
reiškia, kad tos politinės partijos, 
kuri pareiškinius dokumentus VRK 
pateikė anksčiausiai, atstovas pir-
masis trauks numerį, parodysiantį, 
kelintas jis trauks partijos rinkimų 
numerį. 

Iš viso politinėms organizaci-
joms bus priskirta 18 numerių. 16 
iš jų renginio metu ištrauks daly-
vauti šiuose rinkimuose registruotų 
politinių partijų atstovai. 

Likę du numeriai bus rezer-
vuojami politiniams komitetams 
(kadangi šiuose rinkimuose savi-
valdybėse kandidatų sąrašus kelia 

Artėjant 2023 m. kovo 5 d. 
vyksiantiems savivaldybių tary-
bų ir merų rinkimams Vyriau-
sioji rinkimų komisija (VRK) 
informuoja, kad rinkimų ste-
bėtojų kandidatūras registruo-
ja ir asmens duomenų apsaugą 
užtikrina savivaldybių rinkimų 
komisijos. 

Politinės organizacijos ir išsi-
kėlę kandidatai, nevyriausybinės 
organizacijos turi teisę siūlyti 
registruoti stebėtojais ne daugiau 
kaip po 2 stebėtojus kiekvienoje 
rinkimų apylinkėje. Jų prašymai 
registruoti stebėtojus pateikiami 
elektroniniu būdu VRK elektro-
ninių paslaugų portale www.rin-
kejopuslapis.lt. 

Prašyme dėl rinkimų stebėtojo 
registravimo „Rinkėjo puslapyje“ 
turi būti nurodyti šie duomenys:

1. asmens vardas ir pavardė; 
2. asmens kodas; 
3. savivaldybės, kurioje pagei-

daujama stebėti rinkimus, pavadi-
nimas; 

4. rinkimų apylinkės (ar keleto 
tos savivaldybės rinkimų apylin-
kių) pavadinimas.

Jokių papildomų asmens 
duomenų apie tai, kur stebėto-
jas yra deklaravęs gyvenamąją 
vietą, kur gyvena faktiškai, ar 
turi darbo rinkimuose bei rin-
kimų stebėtojo patirties, VRK 
nereikalauja ir nerenka. 

Politinės organizacijos ir iš-

daugiausiai po du politinius komi-
tetus). 

Burtų keliu partijų atstovų iš-
traukti rinkimų numeriai bus įrašy-
ti į artėjančių rinkimų kandidatų į 
savivaldybių tarybų narius sąrašų 
biuleteniuose. 

Politinių partijų ištraukti rinki-
mų numeriai visose savivaldybėse 
bus tie patys.

Kurie likę du numeriai atiteks 
politiniams komitetams, burtais 
nustatys savivaldybių rinkimų ko-
misijos kiekvienoje savivaldybėje 
atskirai. 

Jei savivaldybėje kandidatų są-
rašą kelia tik vienas politinis komi-
tetas, burtų keliu jam atiteks vienas 
iš dviejų rezervuotų numerių. 

Tose savivaldybėse, kuriose są-
rašų nekelia nė vienas politinis ko-
mitetas, arba sąrašus kelia ne visos 
politinės partijos, kandidatų sąrašų 
biuleteniuose bus tik tų politinių 

partijų, kurios kovoja dėl savival-
dybės tarybos narių mandatų nu-
meriai ir pavadinimai. 

Tai reiškia, jei politinė partija 
nekelia kandidatų sąrašo tam ti-
krose savivaldybėse, jos numeris 
tos savivaldybės biuleteniuose bus 
praleistas. Dėl to tam tikrų savi-
valdybių rinkimų biuleteniuose kai 
kurių numerių gali nebūti. 

Politinės partijos, sudariusios 
koaliciją, jungtinio kandidatų sąra-
šo rinkimų numerį galės pasirinkti 
bendru sutarimu iš joms nustatytų 
rinkimų numerių. Tokiu atveju, jei 
koalicijos partneriai rinkimų nu-
merio nepasirinktų, VRK jų jung-
tiniam kandidatų sąrašui suteiktų 
mažiausią iš politinėms partijoms 
– koalicijos dalyvėms burtais nu-
statytų numerių. 

VRK inf.

Rinkimų stebėtojų 
kandidatūras registruoja 
rinkimų komisijos

sikėlę kandidatai, nevyriausy-
binės organizacijos, renkančios 
ir tvarkančios rinkimų stebėtojų 
duomenis, privalo juos tvarkyti 
vadovaujantis Bendrojo duome-
nų apsaugos reglamento nuosta-
tomis. Kviečiame susipažinti su 
Valstybinės duomenų apsaugos 
inspekcijos rekomendacija „Dėl 
asmens duomenų tvarkymo rinki-
mų metu“.  

Rinkimų stebėtojais gali būti 
tik tie asmenys, kurie atitinka 
teisės aktuose nustatytus reikala-
vimus. 

Stebėtoju negali būti tos savi-
valdybės, kurios teritorijoje ste-
bėtojas turi teisę stebėti rinkimus 
arba kurios teritorija patenka į 
rinkimų apygardą, meras, admi-
nistracijos direktorius, jų pava-
duotojai, seniūnai, jų pavaduo-
tojai, rinkimų komisijos nariai, 
kandidatai, rinkimų komisijos 
darbuotojai (pvz. informatikai ar 

buhalteriai), taip pat – nepilname-
čiai asmenys. 

Prašymai dėl stebėtojų regis-
travimo turėtų būti siunčiami ne 
vėliau kaip iki paskutinio pirma-
dienio iki rinkimų dienos (vasario 
27 d.). 

Registracijos metu būsimiems 
rinkimų stebėtojams bus išduo-
dami rinkimų stebėtojo pažymė-
jimai. 

Pagrindinės rinkimų stebėto-
jų funkcijos yra užtikrinti, kad 
balsavimo metu būtų laikomasi 
įstatymų ir kitų teisės aktų reika-
lavimų, dalyvauti  rinkimų dieną 
rinkimų komisijai antspauduojant 
balsadėžę, skaičiuojant balsus ir 
pildant protokolus, fiksuoti gali-
mus rinkimų pažeidimus ir pra-
nešti apie juos bei kitaip prižiūrė-
ti, kad būtų užtikrintas tinkamas 
rinkimų komisijų darbas. 

Stebėtojai, stebėdami rinki-
mus, neturi teisės daryti įtakos 
rinkimų komisijų ir atskirų komi-

sijos narių darbui ir tuo trikdyti 
jų veiklą bei rinkimus, vykdyti 
rinkimų agitaciją. Stebėtojams 
draudžiama tiek balsavimo iki 
rinkimų dienos metu, tiek rin-
kimų dieną už rinkėją atlikti bet 
kokius veiksmus, susijusius su 
balsavimu.

Plačiau apie rinkimų stebėtojų 
registravimo tvarką ir stebėtojų 
funkcijas skaitykite Rinkimų (re-
ferendumų) stebėtojų registravi-
mo tvarkos apraše. 

VRK inf.
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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
...........................................................
Žemės sklypą sodybos statybai 
prie Žiobiškio tvenkinio (77 a., yra 
atvesta elektra, paruošti popieriai 
sodybos statybai, iki tvenkinio apie 
100 m). Kaina 8 000 Eur.  
Tel. 8 623 90 689
...........................................................
Parduodami įvairaus dydžio 
(9,10 11 a. namų valdos sklypai 
Velniakalnio kaime (už sodų), 
puikus privažiavimas visais metų 
laikais, atlikti matavimai, pakeista 

PASLAUGOS

PARDUODA

2 kambarių butą Panevėžio g. 34. 
(5 a., plastikiniai langai į dvi puses, 
erdvi 9,3 kv. m virtuvė, priklauso 
rūsys). Kaina 27 700 Eur.  
Tel. 8 600 98 909
...........................................................
3 kambarių Jaunystės g. 23 (64,14 
kv. m butą, namas blokinis, aukštas 
5/5, netoli darželiai, mokyklos, 
prekybos centrai, autobusų stotis). 
Kaina 51 000 Eur. Tel. 8 611 21 831, 
8 687 53215
...........................................................
Sodą 13 a su namuku Uljanavoje 
(namas įrengtas, 2 aukštų su 
terasa, yra rūsys, šulinys, garažas, 
šiltnamis, 6 a sodo aptverti tvora 
su vartais, šalia autobuso stotelė, 
prie pagrindinio kelio, 2 sodų 
įvažiavimas). Kaina 33 000 Eur.  
Tel. 8 620 18 791
...........................................................
Sodybą prie Duokiškio-Vainiekių k. 
Tel. 8 604 22 046
...........................................................
Keičiu garažą J. Gruodžio g. į garažą 
Taikos g. 1b-74, bendrija „Vairas 
2“ arba į garažą Jaunystės g. 2-13 
bendrijoje „Turistas“.  
Tel. 8 612 52 471
...........................................................
3 kambarių (61 kv. m butą 
beveik baigtame renovuoti name, 
kapitališkai remontuotas 2018 m., 
nauja el. instaliacija, keistas visas 
kanalizacijos vamzdynas, priklauso 
6 kv. m rūsys). Kaina 65 000 Eur. 
Tel. 8 625 77 872, 8 623 35251
...........................................................
Komercines paskirties patalpas 
esančias Širvio 19-11, Rokiškyje (60 
kv. m, buvusi parduotuvė „Šalna“). 
Tel. 8 685 24 920

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 ir buitinės nuotekos, 
drenažas, vandentiekis. 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 samata. 
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

NEKILNOJAMAS 
TURTAS

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. sausio 10 d.

PARDUODA

„Škoda Fabia“ (2006 m., 1,9 l,  74 
kW, TA iki 2023-06, ekonomiška, 
šilta 100 km/5 l). Kaina 1 350 Eur. 
Tel. 8 614 87 836
...........................................................
Tvarkingą „Ford Galaxy“ (2007 
m., 2 l, 96 kW, TA 2023-07, 
dyzelis, 6 pavarų, naujos padangos, 
akumuliatorius, „Android“ 
magnetola ir t.t.). Galiu keisti į 
traktorių. Kaina 3 750 Eur. Tel. 8 
675 88 304 (Kupiškis)
...........................................................
„Seat Alhambra“ (2002 m., 1,9 l, 
mechaninė, dyzelis, TA iki 2024-05, 
šildomas priekinis stiklas, šildomos 
sėdynės, el. langai, nauja sankaba). 
Kaina 1 500 Eur. Tel. 8 627 99 707
...........................................................
Naudotus dviračius „Merida“, 
„Kayoba“ ir kitų gamintojų (nuo 
mažų iki didelių). Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 605 22 152
...........................................................
Savos gamybos automobilinę 
priekabą. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 682 11 635
...........................................................
„Audi 80“ (1985 m., galiojanti 
TA, tvarkingas salonas, važiuoklė 
nebilda, yra kablys. Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 643 42 202
...........................................................
„VW Passat“ (1999 m., 1,9 l, 81 
kW, B5 Sincro, visi varomi ratai, 
universalas, yra kablys, kaina 1 000 
Eur). Tvarkingą „Audi A4“ (1,9 l, 
TA iki 2024 m., dyzelis, universalas, 
kaina 1 500 Eur). Tel. 8 621 72 973
...........................................................
„Audi 80“ (1987 m., 1,8 l, benzinas-
dujos). Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 620 65 385
...........................................................
Moterišką naudotą dviratį. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 611 32 979
...........................................................
„Audi A4 B7“ (2006 m., 1,9 l, 85 
kW, TA iki 2023-02-13, draudimo 
nenurašyta). Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 656 43 786
...........................................................
„Audi 80“ (1988 m., benzinas-
dujos, TA iki 2023-03, padangos 
žieminės, šiuo metu eksploatuojama, 
pravažiuota 160 000 km). Kaina 
sutartinė. Tel. 8 642 42 867
...........................................................
Geros būklės naudotą „Scooterį“ 
(yra naudojimo žymių, pirktas 2022-
07). Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 689 69 908

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS

„Opel Astra“ (2005 m., 1,7 l, TDI, 
74 kW, TA 2 m., reikia pasikeisti 
priekinį stiklą). Kaina 1 350 Eur. 
Tel. 8 620 70 069
...........................................................

„Golf 5“ (2004 m., 1,9 l, 77 kW, 
TA iki 2024-05-02, rankinis veikia, 
traukia gerai, stabdo, slenksčiai 
buvo virinti prieš 2-3 m., kėbulas 
parūdijęs, smagratis arba išminamas 
guolis keisti, antifrizas nestipriai 
laša, kas dvi savaites reikia įpilti). 
Kaina 1 200 Eur. Tel. 8 643 27 691
...........................................................
Žiemines padangas 205/55 R16 
(minkšta guma, geras protektorius, 
užteks ne vienai žiemai, su 
skardiniais ratlankiais, buvo uždėtos 
ant „Passat B5+“). Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 629 42 001 (Kupiškis)
...........................................................
„Audi B 80“ (yra TA, kaina 500 
Eur). 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. 
L. a. priekabą be dokumentų 
(tinka japoniškam traktoriukui, 
žoliapjovei-traktoriukui, keturačiui). 
Tel. 8 621 51 320
...........................................................
Važiuojantį „Volkswagen Golf 
Variant“ (1998 m., 1,9 l, TDI, yra 
kablys, stoglangis el., netvarkingi 
dokumentai, be jų). Kaina 310 Eur. 
Tel. 8 681 55 002
...........................................................
„BMW E60“ (2007 m., 2,0 l, 120 
kW, sedanas, automatas).  
Tel. 8 619 52 150
...........................................................
„Mazda 323F“ (2001 m., benzinas, 
TA galiojanti). Tel. 8 655 69 028
...........................................................
„VW Passat B6“ dalimis (2 l, 103 
kW, universalas, dyzelis).  
Tel. 8 623 03 533
...........................................................
„Bosch C7“ automatinį 
akumuliatorių pakrovėją. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 695 08 688
...........................................................
„BMW 320D“ dalimis (110 kW, 6 
bėgių, kėbulo dalių nėra).  
Tel. 8 627 41 833
...........................................................
„Ford Transit“ spoilerį. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Žiemines padangas su lengvojo 
lydinio ratlankiais (padangos pirktos 
naujos, naudotos apie 2 mėn., 
vairavimas su jomis geras). Kaina 
250 Eur. Tel. 8 687 83 712
...........................................................
„VW Passat B5“ dalis (2000 m.). 
Tel. 8 619 11 054
...........................................................
„Audi A4 B5“ dalimis (1,9 l, 81 kW, 
kablys 30 Eur., durys po 15 Eur, yra 
ir daugiau dalių). Tel. 8 682 58 004
...........................................................
Žiemines padangas su ratlankiais 
„Opel R15“ (185/65, 2020 m., 
penkių skylių, važinėtos tik 3 mėn.). 
Taip pat originalius dangčius (kaina 
125 Eur). Modelinius guminius 
kilimėlius „Opel Meriva“ (labai 
mažai naudoti, kaina 13 Eur).  
Tel. 8 676 43 327
...........................................................
„VW Touran“ dalimis (2,0 l, TDI, 
100 kW, variklis geros būklės, 6 
pavarų dėžė, gera sankaba).  
Tel. 8 622 11 457

ŽEMĖS SKLYPAI

paskirtis). Kaina 4 999 Eur.  
Tel. 8 673 23 616
...........................................................
Dirbamos žemės sklypą Pandėlio 
sen. (7,34 ha, kadastro nr. 
7350/0003:189). Hektaro kaina 7 
000 Eur. Tel. 8 611 01 421

2 kambarių (50 kv. m butą su 
daliniais patogumais Kupiškio 
raj., Šimonių sen., Miegonių 
k., kūrenamas stačiamalkiu, yra 
vandentiekis, tualetas).  
Tel. 8 655 69 028

NUOMOJA
Išsinuomočiau namą Rokiškyje.  
Tel. 8 693 00 800.
...........................................................
Išsinuomosiu 2 kambarių butą 
Rokiškyje ilgesniam laikui. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 628 83 870.
...........................................................
Dirbanti moteris su sūnumi ieško 
išsinuomoti butą. Tel. 8 658 55 210
...........................................................
Tvarkingas vyras skubiai nuo 
rytojaus išsinuomotų 1 kambario 
butą Rokiškyje arba Obeliuose su 
baldais ir buitine technika ilgalaikei 
nuomai iki 120 Eur.  
Tel. 8 646 51 495
...........................................................
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 6 kv. m neįveikiama 
saugykla po „Swedbank“ banku 
(atskiras įėjimas). 100 Eur/mėn.  
Tel. 8 677 08 977
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BUITINĖ TECHNIKA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

PARDUODA

45 l talpos aukštos kokybės elektrinę 
orkaitę su grilio grotelėmis ir 
kepimo skarda (galima kepti mėsą, 
pyragus, kitus didelius patiekalus 

PARDUODA

Televizorių „LG“ (įstrižainė 60 cm). 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 619 52 150
...........................................................
Visų įstrižainių geros būklės 
televizorius. Tel. 8 605 25 460
...........................................................
Stiprintuvą (kanalas turi 140 
RMS, kaina 55 Eur). Žemų dažnių 
kolonėles (sudėti nauji garsiakalbiai 
GTX, „Citronic“ po 350 RMS, 
groja minkštai, kaina 250 Eur). 
Kolonėles (didelių salių ir lauko, 
ukrainiečių gamybos, nėra tik vieno 
garsiakalbio, pridedu laidus, 380 
Eur). Tel. 8 625 89 735
...........................................................
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
...........................................................
Nešiojamąjį kompiuterį „Asus“ (10 
Wind). Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 676 02 458

PARDUODA

Plaktukinį smulkintuvą-mulčerį 
(1,55 m pločio, tvarkingas, nedaug 
dirbęs, yra kardanas). Kaina 1 350 
Eur. Tel. 8 674 53 910 (Kupiškis)
...........................................................
Naują XTZ T-40 AM kabinos stogą. 
Tel. 8 699 55 273 (Dusetos)
...........................................................
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 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 
IR JŲ DALYS

PARDUODA

Statybinį siurblį. Gali siurbti ir van-
denį. Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Akmens šlifavimo stakles. Įvairių 
dydžių lauko akmenis. Perdangos 
plokščių atraižas. Statybinę radiją 
„Makita“ (kaina 40 Eur). Granito 
trinkeles (10x10x5 cm. 0,30 Eur/
vnt.). Granito trinkeles (10x10x5 
cm. 0,30 Eur/vnt.). Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Beveik nenaudotą su dokumentais 
tiesinį pjūklą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 675 43 603
...........................................................
Pjautą lapuočių medieną. Spygli-
uočių dailylentes (skirtos lauko ir 
vidaus darbams). Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Trifazes medienos pjovimo stakles 
(„zeimerį“, 3000 apsukų, disko dia-
metras 50 cm). Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 610 06 145
...........................................................
Suvirinimo inverterius MMA 200 
(mažai naudoti, gerai veikiantys). 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 610 70 183 
(Kupiškis)
...........................................................
Paklotus laminatui (keturios pa-
kuotės, iš vienos pakuotės sunaudo-
tas tik vienas lapas, kaina 15 Eur). 
Medines duris Laibgaliuose (5 Eur/
vnt. su mažu langu, aukštis 210 cm, 
plotis 83,5 cm, be lango aukštis 200 
cm, plotis 82 cm, 7 vnt. su dideliu 
langu, aukštis 208 cm, plotis 81,5 
cm). Tel. 8 622 05 857
...........................................................
Oro pūtiką-koloriferį su trifaziu 
varikliu. Tel. 8 621 51 320

GYVŪNAI
PARDUODA

Jūrų kiaulytes (gimusios lapkričio 17 
d., juodas su baltu dryžiu patinėlis, 
marga patelė). Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 626 68 573

PARDUODA

Įvairaus pjovimo spygliuočių 
medieną. Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Mišrias arba tik beržines malkas. 
Traktorinė priekaba (10 m) po 2 m 
rąsteliais. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 622 69 546
...........................................................
Lapuočių malkas. Skaldytas, 
kaladėmis arba rąstais.  
Tel. 8 680 49 599
...........................................................
Spygliuočių sausas malkas 
(rąsteliais nesupuvę, kaladėmis, 35 
Eur/m). Beržines (10 m 500 Eur). 
Mišrias kaladėmis (10 m 500 Eur). 
Sausus rąstus ar kalades. Priekabėlė 
pakrauta virš bortų (ilgis 195 cm, 
plotis 155 cm, aukštis apie 50 cm). 
Rokiškyje atvežimas nekainuoja. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551
...........................................................
Sausas medienos atraižas. Vežu su 
automobiline priekabėle. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 602 87 040
...........................................................
Naują kokybišką savos gamybos 
krosnelę su vandens talpa. Kaina 
850 Eur. Tel. 8 675 26 080
...........................................................
Sausas skaldytas mišrias malkas. 
Atvežu. Tel. 8 612 20 251
...........................................................
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 33 486

BALDAI
PARDUODA

Naudotą baro kėdę (kaina 35 Eur). 
Svetainės ištiesiamą tvirtą stalą 
(buvo pirktas naujas, nenutrintas, 
matmenys 125x68 cm, aukštis 

MEDIENA, MALKOS

www.rokiskiosirena.lt
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Universalius rakinamus stogo 
skersinius „Thule“. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 650 72 350
...........................................................
Starterį „BMW 525“ (120 kW, D). 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 698 53 124
...........................................................
„Mazda“ ratlankius (R15 185/65, 
centrinė skylė 67.1 mm, tarpai tarp 
skylių: 5x114,3). Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 622 05 857
...........................................................
Padangas 195/70 R15 C naujas M+S 
(2 vnt. su skardiniais ratlankiais 
stiprintais). Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 685 75 884
...........................................................
L.a. priekabos dalis: ašis, linges, 
amortizatorius, ratus, ratlankius, 
padangas. Tel. 8 621 51 320
...........................................................
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.
...........................................................
Kuro purkštukus tinkančius „Opel-
Movano“, „Vivaro“, „Renault-
Espace“, „Laguna“, „Master“, 
„Megane“, „Scenic“, „Trafic“, 
„Nissan-Interstar“, „Primastar“ 
(1,9 l, D, kodas 0445110021, yra 5 
vnt., du restauruoti po 60 Eur, trys 
tikrinti, atitinka visus parametrus, 
po 40 Eur. Analogai: 0445110020, 
0445110056). Tel. 8 636 00 696
...........................................................
Tvarkingas LED H7 lemputes. 
Pirktos iš „Xled“. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 648 11 044
...........................................................
Lengvojo lydinio ratlankius 
su dygliuotomis „Goodyear“ 
padangomis (205/55 R16).  
Tel. 8 605 03 052
...........................................................
„Golf 4“ dalimis (vairo kolonėlę, 
priekinius žibintus). „Opel Astra“ 
dalimis (2002 m., 1,7 l, 55 kW, 
variklį, sankabą, dėžę, vairo 
kolonėlę). Tel. 8 614 87 836

STATYBINĖ 
MEDŽIAGOS, ĮRANKIAI

reguliuojasi, prasiilgina 40 cm, galiu 
atvežti, kaina 100 Eur). Puikios 
būklės tvirtą sekciją (aukščiausios 
vietos aukštis 2 m, viso ilgis 2,10 m, 
galiu atvežti, kaina 120 Eur).  
Tel. 8 626 50 483
...........................................................
Naują, beveik nenaudotą, sunkų, 
tvirtą, idealios išvaizdos, be defektu 
svetainės staliuką (gamintas pagal 
individualų užsakymą, matmenys 
120x70 cm, aukštis 34 cm, yra 
stalčius, galiu atvežti). Kaina 130 
Eur. Tel. 8 696 65 249 (Anykščiai)
...........................................................
TV staliuką-spintelę (geros būklės, 
su keliais nežymiais įbrėžimais, ilgis 
– 1.81cm, aukštis – 48cm, staliuko 
plotis – 50cm). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 72 547
...........................................................
Naudotą sekciją „Fargo“ (surinkta, 
būklė puiki, pasiimti patiems). Ka-
ina 70 Eur. Tel. 8 621 10 359
...........................................................
Veidrodį (kaina 35 Eur). Du naudo-
tus fotelius po 20 Eur.  
Tel. 8 610 49 507
...........................................................
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

DOVANOJA

Šeima prašo padovanoti dvigulę 
lovą. Tel. 8 670 59 890
...........................................................
Gal kas dovanoja biuro kėdę ar 
kažką panašaus. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 648 11 044
...........................................................
Dovanoju lovą, dvigulį fotelį, du 
staliukus, patalynės dėžę.  
Tel. 8 645 60 283

DOVANOJA

Veikiančią skalbimo mašiną „Beko“ 
(Nedidelės problemos su vandeniu, 
Algirdo g.). Tel. 8 603 53 641

ar vienu metu ruošti du skirtingus 
produktus, kaina 100 Eur). Labai 
geros būklės šaldiklį „Liebherr GP 
1376“ (A++ klasės, keturių stalčių, 
su galiojančia garantija iki liepos 
mėn., kaina 250 Eur).  
Tel. 8 693 29 991
...........................................................
Medines svarstykles iki 200 kg. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 682 11 63
...........................................................
Elektrinę siuvimo mašiną (kaina 
40 Eur). Siuvimo mašiną (kaina 50 
Eur). Tel. 8 613 61 590
...........................................................
Automatinį kavos aparatą 
„DeLonghi Prrfecta Capucino“ 
(atnaujintas ir paruoštas 
naudojimui). Kaina be pieno indo 
110 Eur., su pieno indu 150 Eur.  
Tel. 8 650 72 350
...........................................................
Automatinę skalbimo mašiną 
„Samsung“ (8 kg). Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 605 25 460

Žoliapjovę-sniego stumdymo skydą. 
Kaina 185 Eur. Tel. 8 686 74 923
...........................................................
Naują benzininį pjūklą HPG (1,7 
kW, kaina 65 Eur). Naują galingą 
grandininį pjūklą HPG 54CC (2,3 
kW, papildomai pridedama pjovimo 
juosta ir grandinė, kaina 85 Eur). 
Tel. 8 604 36 830
...........................................................
„Husqvarna“ (1,6 kW, šalta nelabai 
dirba, pašilus dirba gerai). Kaina 110 
Eur. Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)
...........................................................
Labai geros būklės pjūklą „Jonsered 
CS2152“ (2,4 kW, kaina 220 Eur). 
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)

PARDUODA

Traktoriuką „Jonsered“ (2014 m., 
variklis 16,5 hp su tepalo filtru, deka 
dviejų peilių su išmetimu per šoną, 
pavarų dėžė rankinis automatas). 
Kaina 1 350 Eur. Tel. 8 674 53 910 
(Kupiškis)

SODO, DARŽO 
TECHNIKA
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SIŪLO

Reikalinga matematikos mokytoja 
septintokui papildomai.  
Tel. 8 603 03 994
...........................................................
Reikalingas vairuotojas darbui su 
vilkiku kadencijomis po Europą.  
Tel. 8 620 42 656
...........................................................
Ūkyje reikalingas fermos darbuotojas. 
Darbas su gyvuliais.  
Tel. 8 615 34 570
...........................................................
Darbo pasiūlymas produkcijos 
darbuotojams, mineralinio vandens 
fabrike, ieškantiems darbo 
Norvegijoje, Sørumsand mieste. 
Skubiai reikalingi maisto gamybos 
darbuotojai darbui vištienos fabrike 
Norvegijoje, Trondheim mieste. 
Darbo pasiūlymas plovėjui – 
autokrautuvo vairuotojui ieškančiam 
darbo Norvegijoje, Stavanger 
regione. Tel. 8 629 97 089
...........................................................
Įmonė ieško mini ekskavatoriaus 
operatoriaus. Reikalavimai: siūlomo 
darbo išmanymas, vairuotojo 
pažymėjimas (B/C kategorijos), noras 
dirbti, tobulėti, užsidirbti, atsakingas 
požiūris į darbą ir į darbo įrankį. 
Atlyginimas  nuo 1 200 Eur į rankas. 
Tel. 8 679 19 742
...........................................................
Ieškau gipso montuotojų darbui 
Vilniuje. Turėti savo įrankius, 
mokama pagal sutartą kv. m arba 

ĮVAIRŪS

MAISTO PRODUKTAI

TELEFONAI

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

DARBASPARDUODA

Gerai laikantį telefono „Nous“ aku-
muliatorių. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Naują nenaudotą „Samsung Galaxy 
A13 5G“ (vidinė atmintis 128 GB, 
pirktas 2023-01-03). Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 605 61 770
...........................................................
Grūdinto stiklo apsauginę plėvelę 
laikrodžiui „Samsung Galaxy 
Watch“ (3-4 46 mm).  
Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Geros būklės „iPhone 13“ (128 GB, 
4 Ram). Kaina 680 Eur.  
Tel. 8 604 02 171
...........................................................
Kaip naują, neilgai naudotą telefoną 
„Samsung Galaxy S20“ (be jokių 
įbrėžimų, 128 GB, pilkos spalvos, 
yra originali dėžutė ir kroviklis). 
Kaina 290 Eur. Tel. 8 626 56 912
...........................................................
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

PARDUODA

Sportinį kostiumą (buvo tik pamatu-
otas, netiko dydi, rašo M, bet truputį 
mažintas). Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 606 49 355
...........................................................
Mažai dėvėtus moteriškus batus (2 
poros 38 dydžio, 1 pora 39 dydžio. 
10 Eur/por.). Tel. 8 676 67 089

PARDUODA

Naudotą vieno vaiko vežimėlį 
„Junama Diamond 3in1“ (pilnos 
komplektacijos, tinkliukas nuo uodų, 
apsauga nuo lietaus, puodelio laikik-
lis, mamos krepšys, pirkinių krepšys 
apačioje vežimo, buomeliai, lopšys, 
auto kėdutė ir sportinė dalis). Kaina 
350 Eur. Tel. 8 606 41 183.
...........................................................
Baltą lopšį (dovanų pridėsiu čiuži-
nuką). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 45 722

PARDUODA

Kaimiškus kiaušinius Rokiškio mi-
este. Atvežu į namus. Kaina 2,5 Eur. 
Tel. 8 670 06 514
...........................................................
Bulves „Vineta“, „Gala“ (1 kg/0,8 
Eur., 20 kg maišas 16 Eur). 
Svogūnus „Stutgarter“ (1 kg/0,5 
Eur). Kopūstus „Krauftkaiser“, 
„Jubilej“ (1 kg/0,7 Eur). Kazliškio 
sen. Užsakymus nuo 40 kg Rokišky-

PARDUODA

Pačiūžas (34 dydis). Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 626 56 473
...........................................................
Naudotą geros būklės elipsinį 
treniruoklį (ekrane matomi duome-
nys: atstumas, laikas, lygis, pulsas, 
kalorijos, greitis). Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 612 83 975

PREKĖS VAIKAMS

SPORTO REIKMENYS

www.rokiskiosirena.lt
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Galingą nešiojamąjį kompiuterį 
„Asus Rog Strix“ (17,3, I5, 1060 
6G, 16 GB, 75 Hz, monitorius 1,250 
GB vietos, kompiuterio dulkės 
išvalytos ir uždėta nauja Termo 
pasta, pridedu gera aušintuvą su 5 
fenais). Kaina 520 Eur.  
Tel. 8 672 94 966
...........................................................
Nešiojamąjį kompiuterį „Tochiba“. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 646 49 930
...........................................................
Gerai laikančią bateriją „Acer“ 
kompiuteriui. Gerai veikiantį 
kroviklį „Dell“ kompiuterio.  
Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Puikų Pro serijos kompiuterį 
„HP ProBook 430 G2“ (darbui ar 
mokslams, 13,3 colio ekranas, „Intel 
Core“ i3-4030U procesorius, 8 GB 
Ram, 128 GB SSD diskas, nauja 
baterija, kompiuteris paruoštas 
darbui). Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 686 94 619
...........................................................
Labai geros būklės planšetinį 
kompiuterį „Samsung T555“ 
(dedasi Sim, veikia puikiai, baterija 
laiko apie 6-7 val. naudojantis, yra 
kroviklis). Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 10 234
...........................................................
Žaidimų konsolę Ps4 (2 pulteliai, 
nėra tik dėžutės). Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 676 90 299
...........................................................
„Windows 10/11 Pro/office“ 
(2019/2021 Professional Plus CD 
Key raktus). Tel. 8 601 96 111

PARDUODA

Naują kieto kuro katilą (26 kW, 
kaina 700 Eur). Metalinę talpą 
(sienelės storis 10 mm, 2,4 kub. m, 
svoris 900 kg, kaina 500 Eur).  
Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Senas monetas, banknotus, 
medalius, ordinus, ženkliukus, 
skulptūrėles, nuotraukas, atvirutes, 
knygas, spaudą, senas iškabas, 
karinius daiktus, sidabrą, kitus 
įvairius sendaikčius. 
Tel. 8 625 32 533
...........................................................
Aukso spalvos kišeninį laikrodį 
„Dugne“. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 679 95 305
...........................................................
Persirengimo spinteles (3 vnt.).  
Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Suaugusiųjų kelnaites-sauskelnes (L 
dydis, pakuotėje 33 vnt.). Kaina 12 
Eur. Tel. 8 629 76 317
...........................................................
Įvairių šalių monetas.  
Tel. 8 600 26 446
...........................................................
Medinę pavėsinę. Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Naujus įvairius klausos aparatus 
(pagaminti Čekijoje, Vokietijoje). 
Siunčiu nuo 60 Eur.  
Tel. 8 646 04 605
...........................................................
Pirties krosnelę (pečių) su vandens 
šildytuvu. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 606 76 601

valandinis. Apgyvendinu nemokamai. 
Darbo rūbus ir kelionės išlaidas 
apmoku tik dirbantiems ilgesnį laiką. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 604 74 745
...........................................................
Ieškau žmogaus mokančio gerai 
pjauti pjūklu, greitai griauti medinius 
pastatus. Būtų gerai su B kategorijos 
pažymėjimu. Atsakingas, mokantis 
vadovauti, būti brigadininku. 
Atlyginimas nuo uždarbio, kuo 
greičiau baigiant tuo dienos suma 
didesnė. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 03 310

IEŠKO

Moteris ieško darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų.  
Tel. 8 615 92 745
...........................................................
Moteris ieško darbo. Vairuoju.  
Tel. 8 651 97 818
...........................................................
Moteris ieško darbo. Turiu patirties 
prekyboje. Tel. 8 622 69 561
...........................................................
Ieškau darbo Pandėlyje. Galiu 
skaldyti malkas ir dirbti papildomą 
darbą. Tel. 8 626 71 992
...........................................................
Ieškau darbo. Galiu dirbti pagalbinius 
darbus ir vienadienius. Laukiu 
pasiūlymu. Tel. 8 699 28 563
...........................................................
Vyras ieško darbo. Turiu TR1, TR2, 
SZ, B, C vairuotojo pažymėjimus. 
Automobilių remontas.  
Tel. 8 691 32 389
...........................................................
37 m. vyras ieško darbo. Domina 
įvairus pasiūlymai, darbo miške 
nesiūlyti. Tel. 8 664 19 153
...........................................................
Ieškau darbo. Turiu Tr1, Tr2, B 
kategorijos pažymėjimus, krautuvo 
pažymėjimą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 673 95 651
...........................................................
Ieškau darbo statybose. Galiu atlikti 
dažymo, špakliavimo ir kt. darbus. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 692 01 869

Ieškau darbo. Slaugau ir sunkius 
ligonius jų namuose, esant reikalui ir 
gydymo įstaigoje. Darbo patirtis šioje 
srityje 16 m. Rūpinuosi ir jų buitimi. 
Tel. 8 603 57 421
...........................................................
Ieškau darbo. Galiu traukti bijo kurą 
ir dirbti įvairius darbus ūkyje aplink 
Rokiškį. Tel. 8 629 11 572

je, Panevėžyje ir pakeliui pristatau 
nemokamai. Tel. 8 615 46 365
...........................................................
Naminius kiaušinius. Įvairių spalvų 
lukštais. 2,50 Eur. Tel. 8 651 97 818

DOVANOJA

Dovanoju mergaitės drabužėlius ir 
vasarinius, žieminius batus (dydžiai 
maždaug nuo 6 mėn. iki 2 m., yra 
kombinezonų ir naujų drabužėlių). 
Tel. 8 600 30 766



Vienas narkomanas pasakoja 
kitam:

– Įsivaizduoji, man vakar 
atsitiko labai neįtikėtinas 
atsitikimas. Einu aš vakare gatve 
ir girdžiu už nugaros kažkas kažką 
muša. Atsisuku pažiūrėti – ogi 
mane.

***
Vaikinas klube kalba su 

mergina. Mergina jam sako:
– Jeigu numestum keletą 

kilogramų, nusiskustum barzdą ir 
pasidarytum šukuoseną, atrodytum 
visai gerai.

Vaikinas:
–- Jeigu aš taip padaryčiau, 

šnekėčiau ne su tavimi, o su tavo 
draugėm.

***
Atbėga Petriukas į degalinę ir 

prašo pardavėjos:
– Man benzino, tik greitai.
– Ko taip skubi, kas dega?
– Mokykla dega, bet baigia 

užgesti.
***
Buratinas:
– Malvina, pasakyk man tiesą, 

ar aš geras žmogus?
– Žinoma, kad geras.
– O kodėl tuomet neskęstu?

Patiekalo paruošimas:
1. Nuvalytus ir švariai nuplautus baravykus 
stambiai supjaustyti;.
2. Paruoštus baravykus kepti svieste ar aliejuje 
kartu su svogūnais/porais, druska ir pipirais;
3. Iškeptus baravykus paskaninti grietinėle;
4. Atskirai, pasūdytame vandenyje išvirti 
bulves, apibarstyti jas krapais;
5. Baravykus patiekti su karštomis virtomis 
bulvėmis.
Skanaus!

INGREDIENTAI:
• Šviežių arba šaldytų jaunų 

(nevirtų, t. y. „žalių“) bara-
vykų;

• Svogūnų (galima naudoti 
porus);

• Pagal skonį druskos, pipirų;
• Sviesto baravykų kepimui 

(galima naudoti aliejų);
• Grietinėlės;
• Bulvių;
• Krapų bulvių pabarstymui.

ANEKDOTAI
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MANO RECEPTAS TAVO
Kepti baravykai su karštomis bulvėmis 

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)

• Sausio 13 dieną 12.00 val. atvira pamoka „Atmintis 
gyva, nes liudija“ 8–12 kl. moksleiviams                       

PARODOS
• Justino Vienožinskio (1886–1960) tapybos darbų par-

oda „Sugrįžęs gimtinėn“ iš Lietuvos nacionalinio dailės 
muziejaus rinkinių

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

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

eksponatų kolekcijos
• Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Rokiškio skyriuje (Laisvės g. 19, 

Rokiškis) Medžiotojų trofėjų paroda. (Norint apžiūrėti parodą prašome 
susitarti iš anksto tel. +370 458 31512. +370 615 44586)

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

Mariaus Kulbio tapybos darbų paroda „Mano dovana Lietuvos partiza-
nams“ 
Daugiau informacijos www.muziejusrokiskyje.lt
Sausio 13 d. 8.00 val. Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose pilietinė 
akcija „Laisvės liepsna – Sausio 13-osios gynėjams“. Žuvusiųjų gynėjų pa-
gerbimas, obeliečių Parlamento gynėjų prisiminimai, padėkos gynėjams, 
meninė programa ir arbata prie laužo.

Daugiau informacijos www.muziejusrokiskyje.lt

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

• „Altorių šešėlyje“ autoriui – 130“,  Lankytojų skyriuje.
• Bibliotekininkės Rasos Striungytės darbų paroda,  Lankytojų skyriuje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje
• Spaudinių paroda „Žiemos skaitiniai“.
• Spaudinių paroda  „Tai margumai genelio“, skirta poeto, vaikų literatū-

ros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio 100-osioms gimimo meti-
nėms.

Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

Rokiškio kultūros centras
(Respublikos g. 96 Rokiškis)

Sausio 13 d.  18.00 val. Filmas SENIS PRIE JŪROS. Režisierius  Vytautas 
V. Landsbergis
19.00 val. Vytauto V. Landsbergio koncertas

Sausio 17 d. 18.00 val. Filmas „Miauricijus Puikusis“
24 d. 18.00 val. Kino fi lmas REEMINGRANTAI
27 d. 18.00 val. Sandros ir Viktoro koncertas

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras
Sausio 15 d., sekmadienis
11.00 val. BC Miško draugas – Pandėlys
12.45 val. Entuziastai – Feniksas-Restaura
Sausio 22 d., sekmadienis
11.00 val. Rokiškio KKSC – Garažas
12.45 val. Pandėlys – Kamandaasanavičiaus g. 3 

Bajorų kultūros centro kieme
Sausio 13 d. 9.00, 10.30 ir 12.00 val. Istorinė pasaka vaikams
ŠALIN DRAKONĄ, TEGUL ŽYDI LAISVĖ!
būtina išankstinė registracija 8 687 23157, dalyvių skaičius ribotas
(dalyviai atsineša popierinę neužmirštuolę su savo vardu, segsime prie 
atminimo sienos)

Žiobiškio bendruomenės patalpose
Sausio 14 d. Šaškių – šachmatų turnyras

ROKIŠKIO ŠV. APAŠTALO EVANGELISTO MATO PARAPIJA
Sausio 13 d. 9.00 val. Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje
ŠV. MIŠIOS UŽ LAISVĖS GYNĖJUS
Sausio 15 d. 8.00 – 17.00 val. II Eilinis sekmadienis
Sausio 17 d. Visą dieną  Šv. Antanas (252-356), abatas

Lina Zolubienė, Kamajų seniūnijos seniūnė tikina, kad jai 

patinka gaminti, kai nereikia niekur skubėti ir nuolat žvilg-

čioti į laikrodį. 

„Vieni  mėgstamiausių – patiekalai su grybais. Pasidalinsiu 

paprastu, bet neprastu receptu. Tai –tradicinis mūsų Kūčių 

stalo karštasis patiekalas, kurio mėgaujasi net neypatingai 

mėgstantys grybus šeimos nariai. O ir sklindantis šviežiai 

kepamų baravykų  kvapas nepalieka abejingų... Labai aro-

matingas ir skanus patiekalas. Pabandykite!“, – sako L. Zo-

lubienė, pridūrusi, kad šį gardų patiekalą galima valgyti net 

tik per Kūčias. 

Tiesa, prieš Kūčias šeimininkė, ruošdama valgį, nenaudoja 

sviesto ir grietinėlės. 

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!

L. Zolubienė sako, kad jai patinka gaminti. 
(L. Zolubienės asmeninio archyvo nuotr.)

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. sausio 10 d.


