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Šios šv. Kalėdos mums atnešė 
galimybę sulėtinti nuolatinį sku-
bėjimą ir pagalvoti apie tikrąją 
šios šventės prasmę, iš naujo 
įvertinti žmogiškąsias vertybes. 
Tapkime dovana kitiems savo at-
sakingu elgesiu, būkime stiprūs 
ne tik išorėje, bet ir viduje, ne-
pritrūkime vilties ir tikėjimo, rū-
pinkimės kiekvienu šalia esančiu 
žmogumi.

Gražių švenčių Jums linki
Lietuvos Respublikos 

Seimo narys Jonas Jarutis

Mieli Rokiškio 
krašto žmonės,

Mielieji,
baigiasi nelengvi išbandymų metai. Kaip prieš kiekvienas Kalėdas, šiemet dar labiau 

išgyvename susikaupimo laiką, skirtą prasmingam laukimui, neprarasdami  tikėjimo, 
kad drauge galime įveikti visus sunkumus ir užklupusias negandas, kad, nors ir būdami 
vieni nuo kitų per atstumą, galime išsaugoti visiems šiuo metu taip reikalingą bendrystę.

Tik būdami sąmoningi, kantrūs, solidariai atsakingi, būsime stiprūs. Ir tegul šitas 
žinojimas mus lydi per didžiąsias metų šventes. Likime namuose, šeimose, apkabinkime 
savo brangius žmones, nesančius šalia, mintimis, šiltu žodžiu ir sveikinimais. Kalėdos – 
gerų palinkėjimų ir vilčių išsipildymo metas! Būkime sveiki šiais metais, būkime sveiki 
ir laimingi 2021-aisiais!

Savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas
 Savivaldybės mero pavaduotojas Tadas Barauskas
 Administracijos direktorius Andrius Burnickas
 Administracijos direktoriaus pavaduotojas  Valerijus Rancevas

Dievas per angelą prabyla į Juozapą: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos 
vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.“ (Mt 
1, 20-21) Šventąją Kalėdų Naktį nuostabios šviesos apšviestiems išsigandusiems piemenims angelas tarė: „Nebijokite! Štai aš 
skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir 
štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose.“ ( Lk 2, 10-12) Te Dievo angelai kalba ir mums. 

Linkiu Jums, kad liūdesį, baimę, vienišumą pakeistų Tikėjimas, Viltis ir Meilė. Tegu angelo žodis „NEBIJOK“ skamba šian-
dien, rytoj ir visada. 

Maldos vienybėje
Dekanas Eimantas 

Prie poliklinikos – 
mobilusis testavimo punktas

Angarą pastatyti padėjo 506-osios pėstininkų kuopos kariai savanoriai.
E. Valentaitės nuotr.
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Brangūs rokiškėnai,
Ant slenksčio – Šv.Kūčios, Šv.Ka-

lėdos ir Naujieji Metai. Dėl pande-
mijos šių metų šventinis laikotarpis 
–  išbandymas visiems. Be artimųjų, 
su kuriais šventinėje aplinkoje kas-
met dalijomės džiaugsmais. Gyven-
kime viltimi, kad visos bėdos tuoj 
baigsis. Nuoširdžiausiai linkiu Jums 
kuo geriausios sveikatos, stiprybės, 
darnos šeimose, artimo meilės. Te-
gul  širdis sušildo tikėjimas, kad 
greitai galėsime apkabinti ir pabūti 
su brangiausiais žmonėmis.

Seimo narys Vidmantas Kanopa

Prie poliklinikos – mobilusis testavimo punktas

Šiomis dienomis prie 
Pirminio asmens sveika-
tos priežiūros centro iškilo 
naujutėlis angaras. Jame 
įsikurs ir, planuojama, vei-
klą artimiausiu metu pradės 
mobilusis testavimo punk-
tas. Kaip sakė Pirminės as-
mens sveikatos priežiūros 
centro direktorė Danguolė 
Kondratenkienė, šį angarą 
nupirko AB „Rokiškio sū-
ris“, o pastatė Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osos rinktinės 
506-osios pėstininkų kuopos 
kariai savanoriai. 

Iki šiol rajone veikė mobi-
li covid-19 testavimo briga-
da. „Nors faktiškai atlikome 
mobilaus punkto funkcijas“, 
– sakė D. Kondratenkienė. Ta-
čiau augant susirgimų skaičiui 
rajone, o tuo pačiu ir testavi-

mo apimtims, reikėjo patoges-
nės darbo vietos. D. Kondra-
tenkienė su prašymu pagelbėti 
kreipėsi į AB „Rokiškio sū-
ris“ direktorių Dalių Trumpą. 
„Esame labai dėkingi, kad jis 
labai geranoriškai sureagavo 
į mūsų prašymą,  neatsisakė 
padėti ir angaras buvo nupirk-
tas“, – pasakojo pašnekovė. 

Taigi, atkeliavus angarui, 
reikėjo rasti, kas jį pastatys. 
„Paprašėme karių savanorių 
pagalbos. Esame sužavėti jų 
maloniu bendravimu, ope-
ratyvumu, profesionalumu“, 
– dėkingumo rokiškėnams 
kariams savanoriams neslėpė 
D. Kondratenkienė. Ji atvira: 
karių pagalba leido sutaupyti 
ir laiko, ir lėšų, o šie dalykai 
sunkiu metu medikams itin 
svarbūs. „Juokavome, kad ka-
rius prireikus testuoti priimsi-
me be eilės, bet, kiekvienam 

linkiu, kad to neprireiktų“, 
– sakė D. Kondratenkienė. 
Kariai savanoriai irgi neslėpė, 
jog jiems laisvu nuo tarnybos 
laiku buvo svarbu ir malonu 
pasitarnauti visuomenei, pa-
dėti medikams, kuriems šiuo 
sudėtingu laiku yra gausybė 
iššūkių.  

Angarui vieta buvo pa-
rinkta ne iš karto. Pirmuo-
ju variantu buvo pasirinkta 
dabartinė vieta – Pirminės 
asmens sveikatos priežiūros 
centro aikštelėje. Paskui pa-
galvota, gal vertėtų pasirinkti 
atokesnę, galvota punktą sta-
tyti Rokiškio autobusų parko 
teritorijoje. „Tačiau įsiklau-
sėme Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro Rokiškio 
skyriaus specialistų patarimus. 
Baimintasi, kad užuot saviizo-
liavęsi iki kol paaiškės tyrimo 
rezultatai, tiriamieji nenueitų, 

pavyzdžiui, į artimiausią pre-
kybos centrą. Tad buvo grįžta 
prie pradinės idėjos, kad an-
garą statysime prie Pirminės 
asmens sveikatos priežiūros 
centro“, – komentavo D. Kon-
dratenkienė.

Ketvirtadienį, gruodžio 
17-ąją dar gerokai po darbo 
valandų vyko jo įrengimo dar-
bai. Kad medikams dirbti būtų 
patogiau, bus įrengtas šildytu-
vas, kitos priemonės. Planuo-
jama, kad pirmuosius rokiškė-
nus naujajame angare pradėti 
testuoti gruodžio 18-ąją.

„Kol kas dar neturime 
reikiamų užrašų, kai kurių 
ženklų, tačiau tai ne proble-
ma darbą pradėti“, – sakė D. 
Kondratenkienė. O vėliau jau 
buvo įrengtos ir reikalingos 
nuorodos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Poliklinikoje registruojami
norintieji skiepytis nuo covid-19

Rokiškio Pirminės as-
mens sveikatos priežiūros 
centre pradėta asmenų, 
kurie norėtų pasiskiepyti 
nuo covid-19, registracija. 
Kaip sakė įstaigos vadovė 
Danguolė Kondratenkienė, 
žmonės registruojasi pa-
kankamai noriai.

Pašnekovė teigė, kad no-
rintieji skiepytis registruoja-
mi, siekian išsiaiškinti, koks 
iš tiesų yra vakcinos poreikis 
mūsų rajone. 

Nors pirmosios vakcinos 
dozės jau artimiausiu metu 
bus skirtos Lietuvos gyven-
tojams, D. Kondratenkienė 

neslepia: pirmoji 10 tūkst. 
vakcinų siunta teks medi-
kams, visų pirma sostinės, 
tiems, kurie dirba su sun-
kiausiai covid-19 sergančiais 
žmonėmis. O rajono gyvento-
jams vakcinos teks kurį laiką 
palaukti. Ar ilgai? „Tikimasi, 
kad konkretesnių žinių turė-
sime jau sausio pabaigoje“, – 
vylėsi centro direktorė.

Užsiregistruoti skiepams 
nuo covid-19 galima Pirmi-
nės asmens sveikatos priežiū-
ros centro registratūros tele-
fonais 8 458 32383 ar 8 458  
52912.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Paramos gavėjų žiniai
Pratęstas Europos pagalbos 

labiausiai skurstantiems as-
menims fondo paramos maisto 
produktais ir asmens higienos 
prekėmis prašymų šiai paramai 
gauti galiojimo laikas

Gyventojams, nuo 2019 m. 
gruodžio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 
1 d. pateikusiems prašymus dėl 
Europos pagalbos labiausiai skurs-
tantiems asmenims fondo paramos 
maisto produktais ir asmens higi-
enos prekėmis, 2021 m. prašymų 
perrašyti nereikia, jų galiojimas 
pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 
d. Gauti tokią paramą gali asme-
nys, kurių pajamos vienam šei-
mos nariui neviršija 1,5 valstybės 
remiamų pajamų (VRP) dydžio  
per mėnesį (187,50 Eur). Išimties 
atveju (ligos, nelaimės, neįgalu-
mo, sulaukus senatvės pensijos 
amžiaus ir kt.) neviršija 2,8 VRP 
(350 eurų). Nauji paramos gavėjai 
prašymus šiai paramai gauti gali 
pateikti į seniūniją pagal gyvena-
mąją vietą pasirinktu nuotoliniu 
būdu- telefonu, elektroniniu paštu 
ir pan..

Rajono savivaldybės inform.

Šv. Mišių transliacijos
šv. Kalėdų laikotarpiu

„Rokiškio Sirena“, ben-
dradarbiaudama su Ro-
kiškio dekanato dvasinin-
kais, tikintiesiems tiesiogiai 
transliuos šv. Mišias Kalė-
dų laikotarpiu. Norintieji 
jas pamatyti, kviečiami 
jungtis prie „Rokiškio Si-
renos“ paskyros facebook 
socialiniame tinkle.

Taigi, Kalėdų nakties šv. 
Mišias transliuosime iš Ro-
kiškio šv. apaštalo evangelis-
to Mato bažnyčios gruodžio 
24 d. 19.30 val.

Gruodžio 25 d. Kalėdų šv. 
Mišios bus transliuojamos 
9.30 val. taip pat iš Rokiš-
kio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčios. 

Gruodžio 26 d. 11 val. 

antrosios Kalėdų dienos šv. 
Mišias transliuosime iš Juo-
dupės Švč. Aušros vartų Die-
vo motinos parapijos. 

Po tiesioginės transliaci-
jos, šv. Mišias galėsite žiū-
rėti ir facebook, ir youtube 
kanaluose „Rokiškio Sire-
nos“ paskyroje. Primename, 
kad kol kas šv. Mišios šalies 
bažnyčiose nėra viešos, todėl 
nurodytuoju laiku tikintieji į 
bažnyčias negalės patekti. 

Rokiškio dekanato deka-
nas Eimantas Novikas kvie-
čia tikinčiuosius maldoje 
jungtis ir prie šv. Mišių iš Va-
tikano, Vilniaus arkikatedros 
ir kitų šventovių tiesioginių 
transliacijų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Keleivių dėmesiui,
2020 m. gruodžio 24; 25; 26 dienomis (ketvirta-

dienį, penktadienį, šeštadienį) ir 2021 m. sausio 1 d. 
(penktadienį) vietinio (miesto ir priemiesčio) susisie-
kimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.

Nuo 2020 m. gruodžio 24 d. stabdomi šie tolimojo 
reguliaraus susisiekimo maršrutų reisai:

Rokiškis-Kaunas (išvykimas iš Rokiškio AS 9.20 val., 
iš Kauno AS 15.00 val.);

Rokiškis-Panevėžys (išvykimas iš Rokiškio AS 8.00 
val., iš Panevėžio AS 15.00 val.);

Rokiškis-Vilnius (išvykimas iš Rokiškio AS 5.55 val., iš 
Vilniaus AS 12.05 val.).

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Valstybė per vienuolika mėnesių
 negavo beveik 1 mlrd. eurų 
planuotų pajamų

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos per 
šių metų vienuolika mėnesių buvo 9,473 mlrd. eurų – 998,3 
mln. eurų (9,5 proc.) mažiau nei planuota ir 203,7 mln. eurų 
(2,1 proc.) mažiau nei pernai sausį-lapkritį

Pajamų į valstybės biudžetą šiemet gauta 7,667 mlrd. eurų – 
957,1 mln. eurų (11,1 proc.) mažiau nei planuota ir 194,1 mln. 
eurų (2,5 proc.) mažiau nei per 2019-ųjų vienuolika mėnesių, iš-
ankstinius duomenis pranešė Finansų ministerija.

Valstybės biudžeto mokesčių pajamos šiemet buvo 7,125 mlrd. 
eurų – 823,7 mln. eurų (10,4 proc.) mažiau nei planuota ir 123,1 
mln. eurų (1,7 proc. mažiau) nei 2019 metų sausio-lapkričio mė-
nesiais.

BNS inform.
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Partizaninės Kalėdos, sielos dezinfektantai arba palinkėjimai sau ir kitiems

Įdomios laukia Kalė-
dos. Linkiu, kad jos būtų. 
Nes Adventą beviltiškai 
sugadinome, jaunimo žar-
gonu kalbant, sufeilino-
me.  Šiemet jis buvo uni-
kali proga pakeisti savo 
pasaulėžiūrą iš „mano“ į  
„mūsų“.   Epidemija su-
stabdė pasaulį, kad galė-
tume pailsėti nuo  triukš-
mo, beprasmio lėkimo. 

Ir Kalėdos unikalus lai-
kas. Šiemet pirmą kartą 
turėsime progą pailsėti 
nuo namų aukštyn kojom 
vertimo, nuo kalnų mais-
to gaminimo. Karantinas 
tapo sielos dezinfektantu.  
Vieniems jis  tapo pro-
ga išsinaikinti mikrobus, 
kitiems, kaip nutinka 
užpurškus dezinfektan-
to ant atviros žaizdos, 
aštriu skausmu parodė, 
kokie menki, egoistiški, 
savanaudžiai, emocijų ir 
kraštutinumų žmonės esa-
me. Kad vis dar nemoka-
me surasti esmės, ieškoti 
intencijų, o vietoj tikrų 
dalykų, tikrų ir esminių 
sprendimų, renkamės viso 
labo imitacijas, ir jomis 
džiaugiamės.

Štai kad ir ta judėjimo 
kontrolė. Teoriškai ji buvo 
tarsi tarp savivaldybių. O 
išėjo – savivaldybės viduje: 
tarp miesto ir kaimo. At-
skleidusi, kad valstybė rea-
liai neturi pajėgumų vykdyti 
tai, ką su trenksmu praneša 
savo gyventojams. Aišku, 
miestus uždaryti lengviau-
sia. Paprasta. Bet jei nori 
šmirinėti, pavyzdžiui, iš 
Kupiškio į Kamajus, Pandė-
lį, iš ten nusivazoti į Biržų 
rajoną, kad ir po tas pačias 
kaimo turizmo sodybas, 
vadinasi, gastroliuok, kiek 
lenda. Bet jei aš iš Rokiškio 
važiuoju dirbti, pavyzdžiui, 
filmuoti šv. Mišių kurioje 
nors rajono bažnyčioje, tai 

grįždama jau turiu turėti 
nuosavybės dokumentus, 
kad įrodyčiau, jog tikrai į 
savo namus grįžtu. 

Kontrolei mestos didelės 
pajėgos. Tik ar ji efekty-
vi? Ar ką nors, be erzelio, 
ji realiai duoda? Jei kau-
niečiai, norėdami patekti 
namo iš darbo Kauno lais-
vojoje ekonominėje zonoje 
turėjo po keturias valandas 
kiurksoti kamštyje, vadi-
nasi, kažkas buvo negerai. 
Lygiai taip pat negerai, kad 
išmintingas, kelių tinklą iš-
manantis žmogus iš Kauno 
ar Vilniaus į Rokiškį galėjo 
atvažiuoti apskritai išvengęs 
patikros. Kaip? Lengvai ir 
paprastai. Ir nereikėjo jokių 
specialių interneto grupių, 
tik truputėlį pasukti galvą 
ir pastudijuoti Lietuvos ke-
lių žemėlapį. Tai mes kažką 
kontroliuojame? Ar pakanka 
viduryje kelio pastatyti žen-
klą, ir tikėti, kad niekas pro 
jį nevažiuos? Ar ir vėl tai-
komos priemonės iš serijos 
„svarbeusia kaška dariti“?

Kitas su ta pačia kontrole 
susijęs klausimas iš serijos 
„svarbeusia kaška dariti“ 
yra tai, kad žmogus, važiuo-
damas iš Vilniaus, Kauno, 
Panevėžio į Rokiškį, ir tu-
rėdamas babytės, tėvelių ar 
savo sodybos nuosavybės 
dokumentus (o, patikėkit, 
nemažai juos ir turi), tranzi-
tiniuose miestuose gali dary-
ti, ką nori. Juk štai, tarkime, 
patikra prie Utenos. Rokiš-
kėnai į Uteną įleidžiami, 
nes kitaip jie pateks į Rokiš-
kį? Taigi, kas jiems trukdo 
apeiti visas dar neuždarytas 
Utenos krautuves, pasivazo-
ti prie eglutės, aplankyti 
babytes, tetutes, draugus ir 
t.t.? Netrukdo niekas. Pa-
klauskite mūsų, kaip turint 
sodybą Kupiškio rajone, 
būtų galima aplankyti gimi-
nes ir bičiulius Kamajuose, 
Panemunėlyje, Pandėlyje, 

Skapiškyje, išvažiuoti į dar 
kitus rajonus. Paprastai. Ir 
nieko nereikia apvažiuoti, 
tereikia judėti pagrindiniais 
keliais. Juk teoriškai į mūsų 
sodybą aš galiu važiuoti ne 
tik pro Panemunėlį, bet ir 
pro Kamajus, Salas, Pan-
dėlį, Adomynę. Tai apie 
kokį kontrolės efektyvumą 
kalbame? Ir ką, manote, aš 
čia viena tokia protinga? 
Ar naiviai tikitės, kad par-
tizanų-šmaikštašiknių neat-
siras? Atsiras. Ištisi pulkai. 
Nes išvažiuojančių iš miesto 
juk netikrina niekas. Kur jie 
važiuoja, niekas neklausia. 
O grįžti į Rokiškį jie galės 
puikiai – juk čia gyvena. Ir 
sulaikyti jų negali. Nes jie 
važiuoja į savo nekilnoja-
mąjį turtą. O kur pakeliui 
sustos, priklauso tik nuo 
žmogaus sugedimo laipsnio. 

Jei atvirai, tai ši kontro-
lė veiks tik tuos, ir tai tik 
duok Dieve, kuriems šautų 
į galvą Kalėdas atšvęsti prie 
Vilniaus, Kauno eglučių ar 
kur nors pajūryje. Bet už tai 
moka tie, kurie keturias va-
landas sėdėjo kamštyje prie 
Kauno, bandydami grįžti iš 
darbo. Už tą kontrolę mokės 
ir verkianti mergina Rokiš-
kyje, kuri, kaip dauguma 
jaunų žmonių, su gyvenimo 
draugu išsinuomojo butą 
mieste, o dirba už jo ribų. 
Nuomos sutarties, aišku, 
nėra. „Pas mus namuose 
katinas uždarytas“, – dre-
bančiu balsu sako pasimetęs 
žmogus. Kodėl Obeliuose, 
Kamajuose, Jūžintuose, Pa-
nemunėlyje, Pandėlyje gy-
venantis ar dirbantis žmogus 
turi sukti galvą, kaip patekti 
į Rokiškį, o štai Juodupės, 
Čedasų, Žiobiškio, Kazliš-
kio, Skemų gyventojas gali 
dėl to nesijaudinti: tiesiog 
imti ir apvažiuoti padėtą 
ženklą. Žinoma, taip elgtis 
negražu ir kiauliška, o kur 
rimtesnės pasekmės? 

Palengvinti pareigūnams 
darbą ir efektyvinti kontrolę 
galima labai paprastai. Pra-
dėti kalbėti apie esmę, apie 
tą nelemtą „sugedimo laips-
nįׅ“, kuris ir traukia liaudį 
vazotis, kur pakliuvo. Tie-
siog paklausti savęs, ko ka-
majiškis, čedasiškis, pandė-
lietis važiuoja į Rokiškį. Ko 
rokiškėnas važiuoja į Uteną 
ar Vilnių, Kauną? Būkime 
sąžiningi sau ir kitiems: nie-
kas nevažiuoja 20 km pieno, 
batono ir maisto katinui. 
Visą tą, išskyrus vaistus, ga-
lima rasti kaimų ir miestelių 
krautuvėlėse. Ten netgi sil-
kės ir dešros yra. Ir net svai-
giųjų gėrimų. Reikia kitų 
dalykų. Reikia to, prie ko, 
tarsi prie narkotiko, žmonės 

per 30 metų buvo pripratinti. 
Kad prekybvietė yra „preky-
bos ir PRAMOGŲ sostinė“. 

Pirmoji strateginė klai-
da buvo uždaryti mažąsias 
krautuvėles, kuriose žmonių 
užsuka vos keletas, ir palik-
ti veikiančius didžiuosius 
prekybos centrus. Sutikite, 
esame išpaikinta liaudis. Ir 
kaip kalėdinė dovana koks 
nors obuolys ar saldainių 
dėžutė nepraeis. Buvo graži 
idėja dovanoti tautodailinin-
kų ir kitų amatininkų rank-
darbius. O kur dabar juos 
paimti? Visos krautuvės tai 
uždarytos. Kas kad siūlų 
krautuvėlėje ir Tautodailės 
galerijoje, į kurią užsuko-
me darbo reikalais, buvome 
vieninteliai lankytojai. Va 
juos uždaryt. Ir kur liaudis 
eina tada? Ieškoti jau nebe 
originalios, o kokią pavyks 
pastverti, dovanos. Kaimo 
parduotuvėse tokia dovana 
galėtų būti, pavyzdžiui, cin-
kuotas kibiras, musgaudis ar 
spąstai pelėms. Taigi, kaimo 
krautuvėje ilgiau užtrukti 
neįdomu. Lygiai taip pat, ir 
mažoje miesto krautuvytėje 
žmogus perka tai, ko jam 
reikia. Kiek laiko jis už-
trunka, pavyzdžiui, išsirink-
ti mezgimo siūlus, batus, 
megztinį? Pusvalandį?

O didžiosiose „prekybos 
ir pramogų sostinėse“ ga-
lima tiesiog labai smagiai 
praleisti laiką, rausiant len-
tynas, ieškant ir vis neran-
dant tų nelemtų dovanų. Ir 
ne tik dovanų. Tai vienintelė 
vieta, kur galima praleisti 
laiką. Kaip jūs manote, negi 
ten buvo stumdomasi eilėje 
dėl kažkokių eglutės žais-
liukų su 40 proc. nuolaida? 
Visai ne. 

Pasižiūrėkite, kai perka-
te pieną ir maistą katinui, 
ką perka aplinkiniai. Už 
jūsų nugaros stovi senukas, 
perkantis du persimonus ir 
kryžiažodžių žurnalą. Kaip 
manote, kodėl liaudis suko 
ratus, kai prekybos centrų 
aikštelės buvo paletėmis 
užtvertos? Tam, kad pieno, 
duonos ir skalbimo miltelių 
nusipirktų? 

Antroji strateginė klai-
da yra manyti, kad visi tie 
paštomatai ir prekybos cen-
trai visą gruodį buvo siaubti 
veltui. Jei pastaruoju metu 
net papildomi paštomatai 
jau nepajėgia susidoroti su 
išaugusiu siuntų skaičiumi, 
tai leiskite jūsų paklausti, 
mielieji mūsų politikai, kur 
tos dovanos dėsis? Negi 
jūs naiviai manote, kad tos 
dovanos keliauja paštu į 
kaimą babytei? Ar dovanos 
iš Anglijos ar Vokietijos 
Rokiškyje likusiems tėvu-

kams? Žinoma, yra ir tokių 
dovanų. Gal ir nemažai. Bet 
didieji srautai keliauja iš 
elektroninių parduotuvių. 
Tam, kad būtų supakuotos 
ir kantriai lauktų didžiojo 
Kalėdų keitimosi meto. Ir 
rimtai manote, kad 50 poli-
cijos pareigūnų su dar pora 
dešimčių jų rėmėjų išgaudys 
visus jų dovanotojus-parti-
zanus? Taigi, taigi kaipgis. 
Nes per trisdešimt metų bu-
vome pripratinti prie to, kad 
šios šventės esmė – dovanos. 
Kuo daugiau, kuo įvairesnių 
dovanų gauni, tuo svarbes-
nis sau ir kitiems atrodai. Ir 
kasmet tos dovanos turi būti 
vis didesnės ir brangesnės.

Trečioji strateginė klaida 
buvo trisdešimt metų teigta 
mintis, kad Kalėdos – tai 
dovanos, giminių apsės-
tas stalas, įmonių ir draugų 
kompanijų vakarėliai. Tai 
ko stebitės, kad žmonės tuo 
ir patikėjo. Nes šventė dvie-
se, kokios tikimės šiemet, 
baisiausiai nepelningas da-
lykas. Kiek patiekalų gali 
suvalgyti du žmonės? Kiek 
gėrimų gali išgerti? Todėl 
žmonės buvo pratinami 
prie to, kad Kalėdos – tai 
nesibaigiantis tūsas. Ir jie 
padarys viską, kad tą tūsą 
susiorganizuotų. Aukščiau 
išvardintais partizaninių Ka-
lėdų metodais. Ir nė velnio 
jūs nesukontroliuosite, kiek 
namų ūkių vienoje gryčioje 
sėdi. Ir ką švenčia – Kris-
taus gimimą, ar žąsies, ka-
lakuto, anties laidotuves. 
Viskas, kam užtenka mūsų 
valstybės pajėgumų, tai su-
kelti 4 val. kamštį didmies-
čio prieigose. Galite dabar 
apsiputodami aiškinti, kad 
Kalėdų esmė – ne užkrės-
ti covidu babytę, bet kas gi 
jūsų beklauso?

O neklauso, nes užuot 
gerbę Advento rimtį, ramy-
bę ir tylą, neužsiėmėte nie-
kuo daugiau, kaip tik gąs-
dinimu ir erzelio kėlimu. Ir 
kai eilinį kartą kokia nors 
kalbanti galva pradeda gąs-
dinti, kad jau „tuoj tuoj“ pri-
trūks lovų ligoninėse, norisi 
jam į akis šaukti – tai eik ir 
dirbk, po perkūnais, kad jų 
netrūktų, televizoriuje ne-
lojęs. Reikėjo ne gąsdinti, 
ne erzinti žmones, o kalbėti 
apie pagarbos, solidarumo, 
pakantumo, būtinybės telk-
tis, pasiaukoti, patarnauti, 
padėti vieni kitiems laiką. 
Kalbėti, kad Kalėdų pras-
mė – Išganytojo gimimas 
žmogaus širdyje. O ne tūsas 
ir dovanos. Ir ne pirma iš-
reklamavus tridešimt, pen-
kiasdešimt ar šimtą gražiau-
sių Lietuvos eglučių, paskui 
baidyti norinčius juos pama-

tyti žmones. Kiek jūs matėte 
gąsdintojų, ir kiek tų, kurie 
ramintų, telktų? Jų nėra, 
nes palinkėti Advento ra-
mybės ir rėksminga antraš-
tė „naujas covid rekordas“, 
sulaukia skirtingo paspau-
dimų skaičiaus. Ir skirtingų 
pasekmių. Nuolatos erzi-
nant, provokuojant, viešai 
džiaustant buvusių ir esamų 
valdžių apatinius baltinius, 
pasiektas toks informacijos 
perteklius, kad ji jau kelia 
alergiją ir tampa foniniu 
triukšmu. Kur net pačios ge-
riausios, gražiausios idėjos, 
pati svarbiausia, aktualiau-
sia informacija tampa tik 
„vienu iš...“

Vienintelis būdas išveng-
ti partizaninių Kalėdų – tai 
kviesti žmones suvokti jų 
esmę. Nurimti ir nutildyti 
visą erzelį. Kviesti kalbė-
ti nebe „etatinius“ pani-
kos kurstytojus – jų tiesiog 
niekas nebegirdi ir girdėti 
nebenori. Dar liko laiko su-
vokti Kalėdų esmę: tauta, 
klaidžiojanti tamsybėse, iš-
vys ryškią šviesą. Ar ta tiesa 
bepasieks erzelio ir emocijų 
užjautrintas širdis?

 Ir esmei bei prasmei ne-
būtinos dovanos, žąsies „lai-
dotuvės“, nebūtina visiems 
sėdėti prie vieno stalo, nebū-
tina sulaužytais kalėdaičiais 
„šventinti“ karpio drebučių 
ir silkės pataluos. Sulaukti Jo 
gimimo galima ir tyliai. My-
lėti galima ir nesėdint prie 
vieno stalo, ir ne už dovanas. 
Tada ir nebereikės su dova-
nų maišeliais ir baltos miš-
rainės bliūdais ieškot kaimo 
keliukų, kad apvažiuotumėte 
patikros postą. Nes Jis ateis. 
Be „mišrainės baltos ir sil-
kės pataluos“, be trisdešimt 
penktos poros kojinių ir ša-
kočio. Tiesiog ten, kur šaku-
čių dzingsėjimu, bumčikais 
ir tostais užgožiama esmė, 
Jam nėra vietos. Ir tuščias 
tas šventimas, tuščias tas 
važiavimas, ir apgavystės, ir 
rizikos tuščios. Jam reikia ne 
dovanų, ne puotos, ne rizikos 
užkrėsti artimą žmogų ar pa-
sigauti ligą pačiam. Jam rei-
kia žmogaus širdies, jaukaus 
ir šviesaus laukimo. 

Kol visuomenė nesuvoks 
Kalėdų, Velykų ir kitų šven-
čių esmės ir prasmės, tol ir 
bus organizuojami partiza-
niniai reidai jų švęsti. Pa-
gal savo sugedimo laipsnį. 
Tol reikės valdžiai gąsdinti 
komendanto valandomis ir 
kitomis panašiomis priemo-
nėmis. Ir apsimesti, kad ji 
sugebės tai kontroliuoti, o 
liaudžiai – kad ji į tą kon-
trolę kreipia nors truputį dė-
mesio. O iš tiesų randa n+1 
būdą ją apeiti. 
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Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa: gausėjantis paraiškų skaičius ir sėkmės istorijos
Paskutiniajame šiemet rajono tarybos posėdyje bus atsiskaityta, kaip įgyvendinta šiemetinė Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa. Šiemet paramai skirta 70 

tūkst. Eur, buvo pateiktos 102 rajono verslo subjektų paraiškos. Pagalba įvairi: nuo mokymų, reikalingų plėtoti teikiamų paslaugų spektrą, iki paramos steigiant įmonę, 
ją reklamuojant, paskolų palūkanų 50 proc. kompensacijos. Paramos dydžiai įvairūs – nuo kelių dešimčių eurų iki solidžių kompensacijų.

Paramos fondas – 
didelis ir stabilus
 Smulkaus ir vidutinio 

verslo plėtros programai ra-
jono savivaldybė šiemet sky-
rė 70 tūkst. Eur. Tai daug, 
ar mažai? Įvertinti skiriamą 
sumą galima tik palyginus 
ją, su anksčiau skirta. Tai-
gi, prieš dešimt metų rajono 
savivaldybė smulkiajam ir 
vidutiniam verslui remti te-
skyrė tik 7,5 tūkst. Eur. Per 
dešimties metų laikotarpį 
mažiausia skirta suma buvo 
2013 m. – viso labo tik 5,7 
tūkst. Eur. 2014 m. ji siekė 
8,1 tūkst. Eur, 2015 m. – 10,1 
tūkst. Eur, 2016 m. – 18,18 
tūkst. Eur. Panašų į dabartinį 
lygį parama pasiekė tik 2017 
m. – tais metais smulkiam 
ir vidutiniam verslui remti 
buvo skirta 70,9 tūkst. Eur. 
2018 m. suma sumažėjo iki 
60 tūkst., o pernai ir šiemet 
buvo skirta po 70 tūkst. Eur. 
Rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius An-
drius Burnickas atviras: šios 
lėšos yra labai svarbios rajo-
no verslui.

Su paramos suma kore-
liuoja ir kitas skaičius: para-
mos prašytojų. Jei 2010 m. 
ir 2012 m. paramai buvo pa-
teikta vos po dvi paraiškas, o 
iki 2015 m. prašytojus buvo 
galima suskaičiuoti ant rankų 
pirštų, tai pastaraisiais me-
tais paramos norinčių įmo-
nių, verslininkų skaičius ėmė 
augti. 2017 m. buvo pateik-
ta 45 paraiškos, 2018 – 40, 
2019 – 58, tai šiemet jų skai-
čius išaugo beveik dukart. 
Mat gauta 102 paraiškos. 
Paramos kreipėsi 69 rajono 
verslo subjektai. 

Kas lėmė išaugusį para-
mos paraiškų skaičių? Žino-
ma, lengviausia augimą būtų 
sieti su covid-19 epidemija: 
bendras ūkio nuosmūkis ska-
tina verslą ieškoti bet kokios 
įmanomos paramos. Tačiau 
Smulkaus ir vidutinio vers-
lo plėtros programos parama 
nėra „bet kokia“, ir toli gra-
žu, nėra gelbėjimosi ratas 
sunkumų patiriančioms įmo-
nėms. Atvirkščiai, tai para-
ma, orientuota į verslo plėtrą, 
auginimą, jo ateities galimy-
bes. 

Tad ir paraiškų gausėji-
mą lėmė, pasak rajono sa-
vivaldybės administracijos 
direktoriaus, keli faktoriai. 
Išanalizavus ankstesnių metų 
paramos patirtį, buvo paste-
bėta tendencija, kad jos pra-
šytojų gretose nuolatos buvo 
tos pačios įmonės. Kodėl 
kiti nedrįso kreiptis paramos 
savo idėjoms bei planams? 
„Pirmiausia, nusprendėme, 
kad paramos skyrimas turi 
būti demokratiškesnis, kad 

jos lėšos būtų prieinamos 
kuo didesniam įmonių ratui, 
pirmiausia, žinoma, orien-
tuojantis į smulkiąsias, verslą 
pradedančias įmones bei as-
menis. Tada ėmėme skleisti 
žinią: tam pasitarnavo ir pra-
nešimai spaudoje, ir didelė 
verslo konferencija. Be to, 
informacija apie paramą skli-
do verslininkų tarpe iš lūpų į 
lūpas, ją gavę įmonės dalino-
si patirtimi“, – sakė A. Bur-
nickas.

Palyginti, viso šių metų 
pradžioje rajone registruoti 
659 veikiantys ūkio subjek-
tai rajone. Kitaip sakant, į 
paramą pretenduoti norėjo ir 
ją gavo kas dešimtas veikian-
tis rajone ūkio subjektas. Tai 
rodo, kad parengti paraiškas 
nereikėjo samdyti ekspertų 
ar patiems gaišti laiką stu-
dijuojant projektų rengimo 
niuansus. „Paraiškos pildy-
mui nereikėjo knygas rašyti. 
Iš tiesų paraiškos formos ga-
nėtinai paprastos. Jei įmonė, 
pretenduojanti į 300-500 Eur, 
ar netgi dar mažesnę paramą, 
jas pildo, vadinasi, tam verta 
investuoti laiko ir pastangų“, 
– pažymėjo A. Burnickas.

Iš 102 paraiškų buvo pa-
tenkintos 95. Vadinasi, ne-
tinkamai paruoštų, netikslių 
skaičius buvo gana menkas. 
Pašnekovas neslėpė: savival-
dybės specialistai visuomet 
pasirengę padėti, konsultuoti, 
patarti, kaip reikia tikslinti 
teikiamas paraiškas. Žinoma, 
dideliame paraiškų kiekyje 
būta ir tokių, kurios užpil-
dytos atmestinai, tačiau jų 
skaičius menkas. „Gaila, kai į 
paramą pretenduojantys vers-
lininkai patys nededa pastan-
gų, tikisi, kad savivaldybė 
viską padarys už juos. Kaip 
jau minėjau, paraiškų formos 
labai paprastos, tereikia tik 
pastangų“, – sakė A. Burnic-
kas.

Tačiau, kaip jau minėta, ši 
parama nėra gelbėjimosi ra-
tas skęstantiesiems, ir remti į 
sunkumus patekusioms įmo-
nėms rajono biudžeto pinigai 
nešvaistomi.  Į paramą pre-
tenduojantys verslo subjek-
tai atidžiai tikrinami ne tik 
pateikus dokumentus, bet ir 
dvejus metus po paramos ga-
vimo. Nors ankstesniais me-
tais, svarstant lėšų paramai 
verslui skyrimą, rajono po-
litikai klausė rajono savival-
dybės administracijos direk-
toriaus, kiek bankrutuojančių 
įmonių gavo lėšų, jis gali 
atsakyti drąsiai – tokių nėra. 
Buvo patikrintos devynios 
parama anksčiau pasinaudoję 
įmonės: visos jos sėkmingai 
veikia. Taip pat tvarkingai ir 
laiku buvo pateiktos parama 
pasinaudojusių įmonių atas-

kaitos. Taigi, galima konsta-
tuoti, kad kontrolės mecha-
nizmai veikia. 

Smulkus ir vidutinis 
verslas – labai svarbus
Ar rajonui svarbus smul-

kus ir vidutinis verslas? Žino-
ma, didžiosios rajono įmonės 
ne tik kuria didelę vertę, išlai-
ko daug darbo vietų, bet ir su-
teikia galimybes aplink save 
vystytis ištisiems smulkesnių 
verslų sektoriams. Tačiau ir 
mažų bei vidutinių verslo 
subjektų nereikia nuvertinti. 
Įmonės, turinčios 100-999 
darbuotojus, sudaro 1 proc.  
rajono įmonių. 20-49 darbuo-
tojus darbina 6 proc. įmonių, 
10-19 darbuotojų – 9 proc. 
Net 84 proc. rajono įmonių 
turi tik 1-9 darbuotojus. Tai-
gi, mažų ir vidutinių įmonių 
svarba rajono ekonomikai – 
didžiulė. Jos, kaip rodo prak-
tika, ne tik darbo vietos, bet 
ir naujos idėjos, naujos verslo 
rūšys, įdomūs sprendimai. 

Tačiau jauno verslo bėda 
yra tai, kad idėjų turintieji 
žmonės ne visuomet turi pra-
dinį kapitalą joms įgyvendin-
ti, idėjoms vystyti. Kartu tai 
yra rodiklis, kad rajono žmo-
nės, ypač jaunimas, čia mato 

perspektyvas dirbti, kurti 
verslą. Kad nelaukiama, jog 
kas nors pasiūlys pelningą 
darbą, o einama sunkesniu, 
bet rajono raidai svarbesniu 
keliu – verslas gimsta nuo 
idėjos, nuo darbo vietos pir-
miausia sau, o paskui vys-
tomas toliau, kuriant darbo 
vietas. Tą rodo statistika: per 
penkerius metus smulkių ir 
vidutinių įmonių skaičius ra-
jone išaugo beveik ketvirta-
daliu: nuo 517 (2015 m.) iki 
659 (2020 m.).

Svarbu ir tai, kad rajo-
no savivaldybė rėmia ne tik 
tradicines sritis, tokias, kaip 
lengvai pamatuojamos ir su-
skaičiuojamos priemonės, bet 
ir pačių idėjų raidą. Siekdami 
laimėti 3 tūkst. Eur paramą 
idėjai, sūlydami inovatyvius 
sprendimus, rajono verslai 
bendradarbiavo, telkė pajėgas 
idėjos sumanymui ir realiza-
vimo planui. Toks konkursas 
duoda didžiulę vertę ne tik 
laimėjusios idėjos sumanyto-
jams, bet ir visiems konkurso 
dalyviams: plečiami įmonių 
verslo ryšiai, gebėjimas ben-
dradarbiauti, įvairių verslų 
bendrų sąlyčio taškų paieška, 
įmonių gebėjimas rasti ir pa-
sinaudoti jau turimais rajono 

verslo resursais bei įrankiais.  

Paramos kryptys – 
įvairios
Lyginant ankstesnių metų 

patirtį, matyti, kad rajono 
įmonėms patraukliausia pa-
rama buvo: įrangos, vidaus 
patalpų įrengimo išlaidų da-
linis dengimas (2017 m. šia 
paramos rūšimi pasinaudojo 
16, 2018 m. – 15, 2019 m. – 
31 rajono verslo subjektas), 
taip pat prašyta paramos se-
minarams, kursams (2017 m. 
–7 prašymai, 2018 m. – 1, 
2019 m. – 12 prašymų). Para-
ma įmonės steigimui taip pat 
buvo svarbi verslo vystymui: 
2017 m. tokios paramos prašė 
8, 2018 m. – 11, 2019 m. – 9 
verslo subjektai.

Šiemet smulkiajam ir vi-
dutiniam rajono verslui buvo 
siūloma didelė įvairovė para-
mos rūšių. Parama paskirsty-
ta šioms veikloms.

Paskolų palūkanų 50 proc. 
dengimo paramai lėšų porei-
kis buvo 2630 Eur, tokia pa-
rama pasinaudojo 6 įmonės. 
Paramos suma vienai įmonei: 
nuo 108 iki 1424 Eur. 

Paramos naujai darbo vie-
tai steigti prašė viena įmonė, 
jai skirta suma – 1274 Eur.

Jei pernai net 31 vers-
lo subjektas prašė paramos 
steigti įmonę, tai šiemet to-
kių pageidavimų buvo 11. 
Populiariausia įmonės forma 
– mažoji bendrija, tokių būta 
7, taip pat paremtas trijų už-
darųjų akcinių bendrovių ir 
vienos individualios įmonės 
steigimas. Viso šiai paramos 
rūšiai panaudota 875 Eur. 
Mažiausiai išlaidų reikėjo 
įsteigti individualią įmonę 
– parama tam reikalui buvo 
29 Eur. Didžiausia suma – 
205 Eur buvo paremtas už-
darosios akcinės bendrovės 
steigimas, mažosioms ben-
drijoms steigti buvo skirta: 
6 bendrijoms po beveik 68 
Eur, o vienai – beveik perpus 
mažesnė suma. 

Prašymą sumokėti 50 
proc. žemės, žemės nuomos 
ar nekilnojamojo turto mo-
kesčio pateikė viena įmonė, 
tam fondas skyrė 279 Eur. 

Paramos dalyvauti moky-
muose, kursuose, seminaruo-
se prašė 11 verslo subjektų. 
Populiariausi buvo grožio 
paslaugų teikėjams skirti mo-
kymai, tokių pageidavo trys 
prašytojai. Mažiausia moky-
mams skirta suma buvo 57 
Eur, didžiausia – 1200 Eur. 
Viso šiai paramos sričiai 
buvo skirta 4283 Eur.

Paramos dalyvauti paro-
dose prašė viena įmonė, ir jai 
skirta suma yra 116 Eur.

Dvi įmonės pageidavo 
kurti: viena interneto svetai-

nę, kita elektroninę parduotu-
vę. Paramai skirta 1051 Eur: 
vienai įmonei 176, kitai 875 
Eur.

Darbo vietų kūrimo para-
mai įmonėms, laimėjusioms 
Vietinio užimtumo iniciatyvų 
programą, skirta 6677 Eur. 
Viena įmonė steigė 1 darbo 
vietą, jai skirta 607 Eur, kita – 
10 vietų, tam skirta 6070 Eur.

Daugiau nei pusė šiemeti-
nių fondo lėšų skirta ilgalai-
kio materialiojo ir nemateria-
liojo turto, kurio vertė viršija 
500 Eur, įsigijimui. Tokios 
paramos pageidavo 46 įmo-
nės. Prašyta paremti ir kom-
piuterinės įrangos, ir biuro 
baldų, ir dantų protezavimo 
įrangos, ir planiravimo kau-
šų įsigijimą. Mažiausia skirta 
parama – 142 Eur, didžiau-
sia – 2400 Eur (tokia didelė 
suma buvo skirta vienai įmo-
nei krovininiam automobiliui 
įsigyti, kitai – puspriekabei 
pirkti). 

Patalpų nuomos mokesčio 
kompensacijos prašė viena 
įmonė, tam skirta 600 Eur. 

Socialinio draudimo mo-
kesčio kompensacijos nau-
jai įsteigtoms darbo vietoms 
prašė dvi įmonės, viena gavo 
144 Eur, kita – 1179 Eur pa-
ramos.

Informacinių leidinių ren-
gimui, reklamai paramos pra-
šė 8 įmonės, paramos suma 
– nuo 33 iki 753 Eur vienai 
įmonei, viso šiai paramos rū-
šiai skirta 2976 Eur. 

Įrangos draudimui kom-
pensacijos prašė viena įmonė, 
jai skirta 234 Eur.

Verslo idėjos konkurso lai-
mėtojai buvo skirta 3 tūkst. 
Eur idėjos įgyvendinimui.

Parama verslui – 
ne tik pinigais
Paramos pasiskirstymas 

pagal lėšas – vos nuo kelių 
dešimčių iki kelių tūkstančių 
Eur (paramos lubos – 3 tūkst. 
Eur) rodo, kad bet kokia pa-
rama, net ir nedidelė, rajono 
smulkiam ir vidutiniam vers-
lui yra aktuali. „Smulkiai 
įmonei net 300-500 Eur yra 
didelės lėšos“, – akcentavo 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorius A. Bur-
nickas. Platus paramos dia-
pazonas rodo, kad įmonėms 
svarbios ir aktualios įvairios 
tokios paramos rūšys ir for-
mos. Ar rajono Smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtros pro-
grama ateityje bus dar ple-
čiama? „Tikimės, kad šiais 
sunkiais išbandymų metais, 
kai traukiasi šalies ekonomi-
ka, pavyks paramą išlaikyti 
maždaug tokią pat, kaip ir 
ankstesniais metais“, – sakė 
A. Burnickas.

Į 5 p. 

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programai rajono savivaldybė šiemet 
skyrė 70 tūkst. Eur. Tikimasi, kad ir ateityje ši parama nemažės.

Rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas teigė, 
kad rajono smulkiam ir vidutiniam verslui net ir nedidelės paramos sumos 
yra labai svarbios. Todėl vienas iš paramos tikslų – siekti, kad į pretenduoti 
galėtų kuo didesnis verslo subjektų ratas.
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Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa: gausėjantis paraiškų skaičius ir sėkmės istorijos
Iš 4 p. 
Be materialios paramos, at-

siranda ir daugiau galimybių 
talkinti rajono verslui. Viena 
jų – besikuriantis „Spiečius“, 
kuris siūlys įvairų spektrą 
paslaugų, įskaitant mokymus, 
įrangą, konsultacijas.

O ką mainais duoda remia-
mos įmonės? Rajono savival-
dybė skelbia, kad paremtos 
įmonės atnešė dešimteriopą 
naudą visuomenei ir valstybei 
savo sumokėtais mokesčiais. 
2017 m. jų indėlis į visuome-
nės gerovę buvo 886 tūkst. 
Eur, 2018 m. – 860 tūkst. Eur, 
o 2019 m. – 708 tūkst. Eur.

Jaunam verslui 
ši parama – 
vienintelė galimybė
Rokiškėnas verslininkas 

Renaldas Blažys Smulkaus ir 

vidutinio verslo plėtros pro-
gramos parama pasinaudojo 
antrąjį kartą. 

Pašnekovas neslepia: jau-
nam verslui sunku apsieiti be 
paramos. Jis ieškojo įvairių 
tos paramos šaltinių. Tačiau 
tai, ką siūlo valstybė, Euro-
pos Sąjungos fondai, nors ir 
popieriuose atrodo gražiai, 
tačiau praktiškai sunkiai 
pasiekiama. „Mano verslui 
parama buvo be galo svar-
bi. Todėl ieškojau įvairiau-
sių būdų ją gauti, dairiausi, 
ką siūlo valstybė, svarsčiau 
rašyti projektus Europos Są-
jungos lėšoms gauti. Bet ten 
kalbama apie labai dideles, 
vaizdžiai kalbant, kosmines 
sumas. O labai didelės sumos 
reiškia ir labai dideles rizikas. 
Mažam verslui tokią paramą 
gauti faktiškai neįmanoma. O 

štai rajono savivaldybė siūlo 
puikias galimybes“, – sakė 
pašnekovas.

Pašnekovo verslo sritis – 
apgyvendinimo paslaugos. 
„Mūsų įmonė, UAB „Evere-
na“ užpildė atsivėrusią šios 
srities verslo nišą. Mat anks-
čiau apgyvendinimo paslau-
gos arba buvo taikomos že-
mesniam kainų segmentui: 
tiesiog lova nakvynei, arba 
aukštos klasės. Nebuvo vidu-
tinės klasės paslaugų. Tą nišą 
mes ir nusprendėme užpildy-
ti“, – verslo idėją pasakojo R. 
Blažys.

Kaip jau minėta, jis para-
mos kreipėsi dukart. Pirmoji 
parama buvo investuota į il-
galaikį turtą, skirta pritaiky-
ti patalpoms. Kitaip sakant, 
verslui skirtame pastate buvo  
pakeisti langai. Antrą kartą, 

šiemet, R. Blažys paramos 
prašė kitam ilgalaikiam turtui 
– baldams – įsigyti. Pašneko-
vas atviras: tokia investicija, 
kaip langai, baldai, tarnaus 
daugelį metų. 

Savo lėšas investuoti jau-
nam verslui yra sudėtinga. 
Juolab šiemet, kai apgyven-
dinimo paslaugos atsidūrė 
labiausiai nukentėjusiųjų nuo 
covid-19 sąraše. 

Visgi atsigavimo ženklų ir 
perspektyvų yra. Mat tarp pir-
mosios ir antrosios epidemi-
jos bangų, R. Blažio verslas 
rodė gerų ženklų. Vidutinia-
me kainų segmente, į kurį ir 
taiko įmonė,  buvo juntamas 
ir įmonių, ir pavienių turistų 
dėmesys Rokiškio kraštui. Ne 
viena šeima čia pasiliko poil-
siauti kelioms dienoms. „Tai-
gi, tikime, kad po covid-19 

bangos ateis geresni laikai. O 
rajono savivaldybės parama 
jaunam verslui padeda mums 
su didesniu pasitikėjimu ir 
optimizmu žvelgti į ateitį“, – 
pabrėžė pašnekovas.

Jis atviras – savivaldybė 
pati rodė dėmesį ir suintere-
suotumą padėti verslui. Apie 
kažkokias biurokratines kliū-
tis, popierizmą – nė kalbos. 
„Atvirkščiai, jutome didelę 
paramą ir palaikymą. Labai 
stengėsi savivaldybės specia-
listai. Pamatę trūkumus, pra-
nešdavo, patardavo, kaip juos 
ištaisyti. Pačiais geriausiais 
žodžiais galiu apibūdinti sa-
vivaldybės atstovės Justinos 
Daščioraitės pastangas talkinti 
ir padėti“, – kalbėjo pašneko-
vas. Jis akcentavo, kad svarbu 
ne tik finansinė parama vers-
lui, bet ir jam rodomas dėme-

sys, suvokiama jo svarba.
Jo teigimu, pateikti prašy-

mus, užpildyti paraišką – ne-
sudėtinga. Tam nereikia sam-
dyti kažkokių konsultantų, 
toje srityje besispecializuo-
jančių įmonių. Pakanka tik 
sutelkti įmonės vadovo bei 
buhaltero pastangas. Juolab, 
kad savivaldybės specialistai 
geranoriškai patarė ir padėjo.

„Mano patirtis rodo, kad 
kreiptis į rajono savivaldybę 
paramos smulkiam ir viduti-
niam verslui tikrai verta“, – 
pabrėžė R. Blažys. Jis sako, 
kad tokia parama artimiausiu 
metu bus ypač aktuali, nes 
covid-19 epidemija labiau-
siai palietė jaunus verslus. Ir 
jiems parama reiškia galimy-
bę ramiau ir optimistiškiau 
žvelgti į ateitį.

Užs.1221

Juodupėniškas mažosios kultūros sostinės grožis

Praeivių akis džiugina besibaigiančių Juodupės – Lietuvos mažosios kultūros sostinės metų akcentai. Mies-
telo centre du namai papuošti įspūdingo grožio piešiniais. Jų piešimo darbai vyksta tik naktimis, mat šviesos 
technologijų dėka ant sienos projektuojami eskizai. „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Pasinaudojo svetimu 
asmens dokumentu

Gruodžio 15 d. pranešta, kad 2020 m. lapkričio 9 d., Ro-
kiškio r. buvo pasinaudota vyro (gim. 1986 m.) asmens do-
kumentu ir sudaryta sutartis dviems mobilaus ryšio telefo-
nams ir dviems išmaniesiems laikrodžiams gauti.

Aptiko galimai narkotinių
medžiagų

Gruodžio 19 d., apie 17.35 val. Rokiškio r., Obelių mstl., 
vyras (gim. 1994 m.) vairavo automobilį „Peugeot 406”, 
neturėdamas tam teisės. Pareigūnams jį sustabdžius, vyras 
po automobiliu išmetė suglamžytą folijos paketą su galimai 
narkotine žalios spalvos medžiaga. Įtariamasis apklaustas, 
jam pareikšti įtarimai.

Panevėžio apskrities VPK inform.

Juodupėnas žuvo gaisre
Gruodžio 19 d., apie 15.15 val. Rokiškio r., Juodupės 

mstl., gaisravietėje rastas apdegęs namo savininko (gim. 
1964 m.) kūnas. Įtariama, kad gaisras kilo dėl neatsargaus 
rūkymo lovoje.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Savaitgalį dėl karantino pažeidimų nubausti 222 žmonės
Savaitgalį dėl karantino ir 

saviizoliacijos pažeidimų po-
licija nubaudė 222 žmones. 

Kaip BNS informavo Po-
licijos departamento atstovas 
Ramūnas Matonis, septyni 
žmonės buvo nubausti dėl 
praėjusią savaitę įsigaliojusių 
griežtesnių judėjimo kontro-
lės pažeidimų, likę – dėl kitų. 

„Pagrinde tai yra būriavi-
mosi pažeidimai, daugiau nei 
vienos šeimos susibūrimai ir 
kaukių nedėvėjimas“, – sakė 
R. Matonis. 

Vienas iš protokolų dėl ju-
dėjimo kontrolės pažeidimų 
sekmadienį vakare buvo sura-
šytas ir parlamentarei Agnei 
Širinskienei. 

Administracinių nusižen-
gimų kodeksas už karantino 
reikalavimų pažeidimus nu-
mato baudą nuo 500 iki 1,5 

tūkst. eurų, juridinių asmenų 
vadovams ar kitiems atsakin-
giems asmenims – nuo 1,5 
tūkst. iki 6 tūkst. eurų.

Dėl nevaldomo CO-
VID-19 plitimo Vyriausybė 
praėjusią savaitę sugriežtino 
karantino reikalavimus ir ap-
ribojo žmonių judėjimą tarp 
savivaldybių. 

Savaitgalį šalyje dirbo apie 
900 policijos ekipažų, jiems 
talkino šauliai, pasieniečiai, 
karo policija. Savivaldybių 
centrų prieigose buvo įrengti 
kontrolės postai, kuriuose ke-
lionės neleista tęsti daugiau 
kaip 12,2 tūkst. automobilių. 

Kontrolės postai vėl bus 
įrengti nuo gruodžio 23 die-
nos 13 val. iki 27 dienos 21 
val. ir nuo gruodžio 31 dienos 
13 val. iki sausio 3 dienos 21 
valandos.

BNS inform.

Krovinių Lietuvoje šiemet vežta 
1,6 proc. daugiau

Lietuvoje per devynis šių metų mėnesius visų rūšių trans-
portu vežta 126,8 mln. tonų krovinių – 1,6 proc. daugiau nei 
pernai sausį-rugsėjį.

Vien šių metų trečiąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų tuo 
pačiu ketvirčiu, pervežtų krovinių kiekis padidėjo 3,5 proc. iki 45,5 
mln. tonų, pranešė Statistikos departamentas.

Visų rūšių transporto krovinių vežimo apyvarta trečiąjį ketvirtį, 
palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 4,5 proc. Ben-
droje krovinių vežimo apyvartoje kelių transporto apyvarta sudarė 
76,7 proc., geležinkelių – 23,3 proc.

Per tris šių metų ketvirčius, palyginti su tuo pat laikotarpiu per-
nai, kelių transportu vežtų krovinių kiekis padidėjo 4,9 proc. iki 
81,546 mln. tonų, geležinkeliais – sumenko 5,9 proc. iki 38,785 
mln. eurų, vandens transportu – ūgtelėjo 9,7 proc. iki 6,508 mln. 
eurų.

Vien trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2019-ųjų laikotarpiu, 
kelių transportu pervežtų krovinių padaugėjo 4,8 proc. iki 28,750 
mln. tonų, geležinkelių transportu – 1,4 proc. iki 14,506 mln. tonų, 
jūrų transportu – 0,4 proc. iki 2,285 mln. tonų.

Vidaus krovinių vežimas trečiąjį ketvirtį, palyginti su pernai 
liepa-rugsėju, padidėjo 1,1 proc. iki 18,1 mln. tonų. Daugiausia vi-
daus krovinių (71,6 proc.) vežta kelių transportu.

Geležinkelių transportu didžioji krovinių dalis trečiąjį ketvir-
tį buvo išvežta į ir įvežta iš Baltarusijos (70,8 proc.), Rusijos (13 
proc.) ir Ukrainos (6,7 proc.). Kelių transportu Lietuvos vežėjai 
daugiausia išvežė į ir įvežė iš Latvijos (31,3 proc.), Vokietijos (10,8 
proc.) ir Lenkijos (8 proc.).

BNS inform.
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BALDAI

• Žalios spalvos stiklinį valgomojo 
stalą. Išskleidžiamas. Naudotas, bet 
labai geros būklės. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 612 85 923. Rokiškis
• Sekciją. Keliose vietose yra 
įbrėžimų ir vienoje vietoje viduje 
skilęs stiklas. Išsivežti patiems. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 683 15 125. 
Rokiškis
• Neblogos būklės, gero medžio 
sofą ir fotelius. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 686 37 924. Rokiškis
• Gražią sofą-lovą. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 674 22 241. Rokiškis
• Labai stiprų, pagamintą 
Lietuvoje, nenaudotą stalą-
transformerį. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 622 47 259. Anykščiai
• Komodą. Tel. 8 688 88 401. 
Rokiškis
• Tvarkingus, tinkamus naudoti 
sekciją ir staliuką. Kaina 125 Eur. 
Tel. 8 623 61 509. Rokiškis
• Sekciją. Pagaminta iš ąžuolo, 
reiktų patiems demontuoti ir 
išsivežti. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 693 29 991. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame labai draugišką 
šuniuką. Tel. 8 615 65 452. 
Rokiškis
• Į geras, mylinčias rankas 
dovanoju mažą šuniuką.  
Tel. 8 645 76 469. Rokiškis
• Šuniukus. Gruodžio 26-ąją 
dieną bus 2 mėnesiai. Mamytės 
maitinimas jau baigiasi, tai ėda 
viską ką duodu. Mama sveria 6 
kg, labai prieraiši, pensininkų 
šuo. Norėčiau šuniukus dovanoti 
žmonėms, kurie daugiau laiko 
praleidžia namie. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Dovanoju šaldiklį Snaigė, 6 
kameros. Trūksta freono, šaldo tik 
viršus. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Dovanoju 3 l stiklainius. 
Rokiškis. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Atiduodame plytas, pakrauname 
ir atvežame. Obeliai.  
Tel. 8 638 40 484. Rokiškis
• Dovanojame du jaunus juodai 
baltus ir vieną jau paaugusi baltą 
katinėlius. Gamtinius reikalus 
daro į dėžutes. Tikimės padovanoti 
geriems žmonėms. Tiems, 

kurie paims paskutinį katiną, 
dar pridėsime dėžė gamtiniams 
reikalams, kraiką ir maistą.  
Tel. 8 607 24 432. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, turiu vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 695 28 930. 
Rokiškis
• 42 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlomas darbas miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) elektrikas (-ė). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami Įmonės transportu. 
Darbo užmokestis - iki 1140 Eur, 
neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202.  
Rokiškis
• Reikalinga sąžininga moteris 
ligonės slaugai vakarais, 
savaitgaliais ir švenčių dienomis. 
Rokiškio mieste. Tel. 8 686 29 431. 
Rokiškis
• Ieškau kas gali išrūkyti lašinius, 
už paslaugą sumokėsiu.  
Tel. 8 620 31 551.  
Rokiškis

KITA

• Rankų darbo lėkštę vaisiams. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Visiškai naują, sulankstomą lazdą 
senjorui su pašvietimo ir aliarmo 
funkcijomis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Riga pianiną. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 699 28 976. Rokiškis
• Plazminio pjovimo aparatą 
Sherman CUT-70. Trifazis, pjauna 
25mm metalą, mažai naudotas. 
Kaina 530 Eur. Tel. 8 607 18 218. 
Rokiškis
• Naują medinį lauko tualetą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Elektros variklį. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Ekologišką medų.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Mišką su žeme. Kaina 6000 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Dovanoju kačiukus, Siamo 
mišrūnai. Tel. 8 629 27 741. 
Rokiškis
• 3 kilimus. 2x3. Tel. 8 688 88 401. 
Rokiškis
• Rankomis megztas, šiltas skaras. 
Labai tinka kalėdinei dovanėlei. 
Tel. 8 620 31 695. Rokiškis
• Girines, kubilus alui gaminti, 
senovinį indą taukams laikyti.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Vazas, senovinę spintą.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Girninį malūną, didelio girninio 
malūno mažesnę kopiją, girnos 
sukamos plokščiu diržu.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Stiklinius indus vynui ar sultims 
ir stiklainius 0,5, 0,72, 1 ir 3 l 
talpos. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis

Trečiąjį ketvirtį Lietuvos gyventojai keliavo mažiau
Į užsienį trečiąjį ketvirtį 

keliavo 164,2 tūkst. šalies gy-
ventojų – 73,6 proc. mažiau 
nei tuo pačiu metu pernai. 
Kelionių su nakvyne skaičius 
po Lietuvą mažėjo 1,6 proc. 
iki 910,5 tūkst. kelionių, o 
vienadienių kelionių mažėjo 
33 proc. iki 2,5 mln. kelionių.

Liepos–rugsėjo mėnesiais 
užsienyje keliavę turistai iš 
Lietuvos išleido 107,5 mln. 
eurų – 65,6 proc. mažiau nei 
pernai. Vienas Lietuvos gyven-
tojas vidutiniškai išleido 473 
eurus, skelbia Statistikos de-
partamentas.

Kelionių į užsienį per metus 

sumažėjo 69,7 proc. Lietuvos 
gyventojai buvo išvykę į 227,4 
tūkst. kelionių. Kelionės, įsigy-
tos turizmo paslaugas teikian-
čiose įmonėse, sudarė 7,7 proc. 
visų kelionių, arba 87,8 proc. 
mažiau nei pernai. Vidutinė ke-
lionės užsienyje trukmė buvo 
6,6 nakvynės.

Daugiausia keliauta į Latvi-
ją (68,5 tūkst. – 30,1 proc. visų 
kelionių), Lenkiją (23 tūkst. 
-10,1 proc.), Vokietiją (20,7 
tūkst. – 9,1 proc.), Graikiją 
(13,9 tūkst. – 6,1 proc.), Estiją 
(12,9 tūkst. – 5,7 proc.) ir Jung-
tinę Karalystę (10,6 tūkst. – 4,7 
proc.).

Po Lietuvą keliavę gyven-

tojai išleido 84,1 mln. eurų. 
Per vieną asmeninę kelionę 
vidutiniškai išleido 92 eurus, 
per verslo kelionę – 93 eurus. 
Kelionė Lietuvoje vidutiniškai 
truko 2,7 nakvynės.

Kaip pagrindines priežas-
tis, dėl kurių nevyko į keliones 
po šalį, Lietuvos gyventojai 
įvardijo nepakankamas paja-
mas (27 proc.), nenorą keliauti 
(24 proc.), sveikatos proble-
mas (17 proc.), saugumo sto-
ką (14 proc.), šeimines parei-
gas (vaiko, ligonio priežiūrą) 
(13 proc.), didelį užimtumą 
(4 proc.) ir kitas priežastis (1 
proc.).

BNS inform.
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• Įvadinį skydelį (vienfazis), 
skaitliukus, saugiklius, 
automatėlius. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 3 tonų statinę ir įvairias talpas. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trifazį el. generatorių, be 
variklio, rusiškas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvairius hidraulinius kėlimo 
cilindrus, el. variklius, skyvus ir kt. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais kiekiais, 
atvežu. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Centrinio šildymo, mašinų 
gamykloje pagamintą, storo metalo 
katilą. Galima apmūryti, įmontuoti 
orkaitę. Naujas. Ir kitą truputį 
naudotą, nedidelį šildymo katilą 
Kalvis. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Dvi būdas šunims, mažam ir 
vidutinio dydžio. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Kalėdines eglutes. 0.5 - 3.0 m. 
Sakališkio g.15-2, Rokiškis.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Sroboskopą - prietaisą dyzelinio 
variklio įpurškimo kampo 
nustatymui. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 612 52 471. Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Įdėklą planšetiniui kompiuteriui 
Samsung tab 510/515, naujas. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 674 22 241. 
Rokiškis
• Canon spausdintuvus. 2 vnt., 
rašaliniai. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 696 54 036. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Gal nori papuošti savo kalėdinį 
stalą namine antimi? Kilogramo 
kaina 6 Eur. Tel. 8 643 97 177. 
Rokiškis
• Chagą. Iš Zarasų miškų, 
išdžiovinta, supakuota 100 g − 10 
Eur, 200 g − 18 Eur. Siuntimas 
įskaičiuotas i visus miestus. Taip 
pat yra ir smulkintos ir gabalais, dėl 
didesnio kiekio susisiekite. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 608 33 563.  
Zarasai
• Kaimiškai augintų kalakutų 
skerdieną. 6 Eur/kg.  
Tel. 8 674 19 750. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Nokia 105 ir Swiss One telefonus. 
Abu veikia puikiai. Kaina 24 Eur. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Samsung a50. Yra garantinis, 

veikia puikiai, be defektų. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 674 22 241. 
Rokiškis
• Huawei Y5P. Telefonas beveik 
naujas, naudotas tik kelis kartus, 
būklė 10/10, su garantija. Galimas 
keitimas į nešiojamąjį kompiuterį. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 607 58 023. 
Rokiškis
• Geros būklės, mobilųjį telefoną 
iPhone X 64 GB. Dokumentai, 
dėžutė, kroviklis, ausinės, 
dėkliukas. Spalva balta. Pirktas 
salone. Siunčiu. Domina keitimas. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 8, 64GB. Spalva auksinė. 
Apsauginis stikliukas ant ekrano. 
Dokumentai, kroviklis, dėkliukas. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 7 32 GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 647 55 957.  
Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 

Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą,  Algirdo g., 
4 aukštas, 37,33 kv. m, didelis 
balkonas. Butas tvarkingas, ne 
kampinis, šiltas. Kaina 19000 Eur. 
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Rokiškio centre, jaukią namo 
dalį (31 kv. m.), Respublikos g. 
13-1. Šalia automobilių stovėjimo 
aikštelė. Pigus išlaikymas – namas 
šildomas kietuoju kuru, pajungti 
radiatoriai. Šalia namo pamato – 
komunikacijos. Kaina 14800 Eur. 
Tel. 8 688 41 425. Rokiškis
• Namą Obeliuose, reikalingas 
remontas. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 5200 Eur.  
Tel. 8 609 88 296. Rokiškis
• Ūkininkas išsinuomotų žemę 
Obelių seniūnijoje.  
Tel. 8 616 02 650. Rokiškis
• Žemę, apaugusią malkiniu mišku. 
4,5 ha, Zarasų r.. Tel. 8 610 83 462. 
Rokiškis
• Naujai, kapitaliai suremontuotą 
1 kambario butą mūriniame name, 
Jaunystės g. Plotas 28 kv. m. 
Nauja el. instaliacija, pakeistas 
vamzdynas, nauja kokybiška 
santechnika, nauji virtuvės baldai 
su integruota buitine technika. 
Kaina 21700 Eur.  
Tel. 8 611 12 458. Rokiškis
• Skubiai 2 kambarių butą Vilties 
g. 20.  Antras aukštas, 50,47 kv. 
m, kambariai nepereinami, erdvi 
virtuvė. Butui reikia remonto. 
Butas ne kampinis. Kaina galutinė. 
Kaina 24500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Butą Juodupėje. Nauji plastikiniai 
langai, antrasis aukštas, sutvarkytas 
miegamasis, maži komunaliniai, 
galima su baldais. Į kainą įeina 
garažas ir du sandėliukai. Kaina 
4800 Eur. Tel. 8 655 66 611. 
Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą su baldais ir buitine technika 
ilgalaikei nuomai, ne bendrabučio 
tipo, iki 100 Eur. Tel. 8 646 51 495. 
Rokiškis
• Tik vienam asmeniui 
išnuomojamas geras 2 kambarių 
butas mikrorajone su visais 
patogumais, baldais, virtuvės 
reikmenimis. Depozitas 200 Eur. 
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti būto, gali būti 
be baldų. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 627 58 911. Rokiškis
• Išnuomojamas gyvenamas 
namelis, 55 kv.m. Visos 
komunikacijos: vandentiekis, 
kanalizacija, elektra, dušas. 
Plastikiniai langai, šarvo durys. 
Apšiltintas, galima gyventi žiemą. 
Su baldais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Išnuomoju 2-jų kambarių butą 
mikrorajone. Tel. 8 656 80 323. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Nedidelių krovinių pervežimai. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Atliekame pilną vidaus apdailą 
ir rekonstrukciją. Įrengiame 

elektros instaliaciją, rekuperacinę 
ventiliaciją. Tel. 8 697 41 092. 
Rokiškis

PERKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Tvarkingą 2003 m., Fiat Stilo 
automobilį. 1.9 l, JTD, 85 kW 
variklis. TA iki 2022 m., Gegužės 
mėn. Yra smulkių kėbulo defektų. 
Yra kablys. Rida 255000 km. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 622 41 101. 
Rokiškis
• Skoda Fabia. 2002 m., 1.4 
l, benzinas, 50 kW. TA iki 
2021.07.30. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 643 67 425. Rokiškis
• 2004 m. VW Passat. 1.9 l, 
TDI, 74 kW. TA iki 2022.02.12. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 643 67 425. 
Rokiškis
• 1995m., VW Polo. 1,4 l, dujos, 
TA iki 2022.06, draudimas iki 
2021.03, naujos padangos. Kaina 
360 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Traktorių Jumz. Važiuojantis, su 
dokumentais. Maža kabina, d65. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 644 50 004. 
Utena
• 2004 m. pabaigoje pagamintą 
Volkswagen Golf 4 universalą. 1,9 
l, TDI, 74 kW, automatinė greičių 
dėžė, gražus, švarus, be rūdžių, 
absoliučiai viskas pakeista ir 
sutvarkyta, pilnos komplektacijos 
su papildomais priedais ir 2 
komplektais ratų. Su TA. Būklė 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Eurolyga per LRT
18:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris“ 
– Miuncheno „Bayern“. 
Tiesioginė transliacija iš 
Kauno

21:10 Klausimėlis
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Rožės vardas
24:00 Alpių detektyvai
00:45 Eimuntas Nekrošius: 
nutolinti horizontą
02:15 Richardas Straussas. 
Opera „Elektra“
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:05 Legendinės meilės
06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta 
06:55 Ilgo plauko istorija 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Gražuolė Lialia 
12:22 Gražuolė Lialia
13:00 Parduotas gyvenimas 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja 
geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Perl Harboras
22:25 Vikinglotto
22:30 Perl Harboras
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Perl Harboras
01:55 CSI kriminalistai
04:45 Kobra 11 
05:35 Gyvenimo išdaigos

06:35 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:05 Tomo ir Džerio pasakos 
07:30 Urfino Džiuso 
ir mergaitės Elės nuotykiai 
09:05 Kaip tapti 
Kalėdų Seneliu? 

11:00 Sukeisti Kalėdų Seneliai 
12:25 Penas. Nuotykiai Niekados 
šalyje
14:40 Milijonas šventinių 
lempučių
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021 
19:30 Kalėdų Senelio slaptoji 
tarnyba 
21:25 Ir visi jų vyrai
23:45 Užslėptas grožis 
01:40 Susikaupk

06:00 Strėlė
06:55 Mano virtuvė 
geriausia 
08:20 Žiurkių medžiotojas
09:25 Pėdsakas
10:20 Rozenheimo policija
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas
12:30 CSI. Majamis
13:25 Mano virtuvė 

geriausia 
14:55 Žiurkių medžiotojas
16:00 Pėdsakas
17:00 Varom!
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Varom!
21:00 Karalystė
23:15 Suvokimas
01:35 Fortitudas
02:25 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 „Vyrų šešėlyje“. .
JADVYGA DOBROVOLSKAITĖ 
- TIKNIENĖ
09.30 Mūsų gyvūnai
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
11.00 „Reali mistika“

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Dvaro rūmai” 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 #NeSpaudai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Dvaro rūmai”
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 #NeSpaudai
04.00 Alfa taškas
04.25 Mūsų gyvūnai
04.45 „Reali mistika“

KE
TV

IR
TA

DI
EN

IS
 1

2.
24 06:00 Himnas

06:02 Gipsas
07:30 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos. 
Mergaitė su degtukais
08:30 Šventojo Mikalojaus 
nuotykiai
09:45 Pingvinų maršas 2. 
Šauksmas 
11:10 Gražuolė ir pabaisa
12:55 Kalėdų planuotoja
14:20 Kaip išgelbėti 
Kalėdas?
16:00 „Biplan“ ir Karina 
Krysko. Džiaze tik 
merginos
17:30 Kas ir kodėl? 
18:00 „Tą naktį…“. 
Speciali Kūčių programa
20:00 Panorama
20:30 Kalėdų nakties 

šv. Mišios iš Vatikano. 
Tiesioginė transliacija
22:00 Operos vaiduoklis
00:35 Kalėdų prisiminimai 
02:10 Kalėdų Senelio žmona
03:35 Po bažnyčios skliautais. 
Dedikacija Šv. Jonui Pauliui II. 
Adventinis koncertas 
iš Vilniaus Šv. Jonų 
bažnyčios
04:50 Išpažinimai
05:15 Pasivaikščiojimai
05:45 Dainuoju Lietuvą

05:35 Gyvenimo išdaigos
06:35 Simpsonai 
07:00 Jonukas
09:05 Mažasis Kalėdų 
senelio padėjėjas
11:00 Šiaurės ašigalis. 
Pasiruošimas Kalėdoms
12:20 Kenoloto

12:22 Šiaurės ašigalis. 
Pasiruošimas Kalėdoms
12:50 Snieguolė ir septyni 
nykštukai
14:30 La troškinys
16:40 Kalėdų karštinė
17:20 Kenoloto 
17:22 Kalėdų karštinė
18:30 TV3 žinios 
19:30 Kūčių vakaras su 
kunigu Ričardu Doveika
22:00 Egzodas. Dievai ir karaliai
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Egzodas. 
Dievai ir karaliai
01:05 Graži moteris 
03:35 Kalėdų karštinė 
05:10 Gyvenimo išdaigos 
05:40 Troliai Mumiai 
ir žiemos pasaka

06:35 Kalėdų Senelio slaptoji 

tarnyba 
08:15 Sniego karalienė 2
09:50 Sukeisti Kalėdų Seneliai 2. 
Pamirštos Kalėdos
11:10 Haris Poteris 
ir Išminties akmuo
14:15 Žvaigždžių dulkės 
16:45 Žvaigždė
18:30 Žinios. 
19:20 Dakaras 2021 
19:30 Kūčios su Rūta
21:30 Taip gimė žvaigždė 
00:15 Kaip pavogti 
žmoną
02:00 Ir visi jų vyrai
03:50 Užslėptas grožis

06:10 Pragaro virtuvė
07:55 Gyvenimas. Pirmieji 
žingsniai
09:00 Arabijoje su 
Levisonu Vudu

10:10 Uraganas. Vėjo odisėja
11:50 Kodėl mes kūrybingi? 
13:35 41-asis Pasaulinis rytojaus 
cirkas  
15:25 Mano tėtis nuvarė 
mašiną 
17:15 Bėgliai
19:05 Mumija
21:30 Jekaterina Didžioji
22:40 Nojaus laivas 
01:25 Uraganas. Vėjo odisėja

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 #NeSpaudai
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 Deutsche Welle: 
Keliautojo dienoraštis
09.30 Kaimo akademija.
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
12.00 TV parduotuvė

12.15 Mokslo ritmu
12.30 Alfa taškas
13.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
16.00 Reporteris
16.30 V. Noreikos koncertas 
"Ačiū už meilę"
18.00 Reporteris
18.30 Simfoninė poema su 
Edgaru Montvidu
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
21.00 Piemenėlių mišios iš 
Bernardinų bažnyčios
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 V. Noreikos koncertas 
"Ačiū už meilę"
01.00 Simfoninė poema su 
Edgaru Montvidu
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
04.30 Lietuva tiesiogiai
04.50 Mūsų gyvūnai
05.15 Mažos Mūsų Pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Bitė Maja
06:15 Kalėdinis Bethoveno 
nuotykis
07:45 Lujis, Luka 
ir sniego mašina
09:00 Pieno baras
09:15 Šokliukė ir Kalėdų 
eglutė
09:45 Elniuko Ailo kelionė 
per Laplandiją
11:15 Gražuolė ir pabaisa
12:55 Urbi et Orbi. 
Popiežiaus Pranciškaus 
kalėdinis sveikinimas 
Miestui ir Pasauliui. 
Tiesioginė transliacija iš 
Vatikano
13:30 Kalėdinis interviu su 

Vilniaus arkivyskupu metropolitu 
Gintaru Grušu
13:50 Cirko programa. 
„Saulės cirkas“. 
Įdomybių biuras
15:25 Klausimėlis
16:00 Skambančios Kalėdos
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:25 Michaelo Buble 
koncertas BBC studijoje
23:30 Tegyvuoja meilė! 
01:45 Kalėdos „Rivjeroje“ 
03:20 „Ten Walls“ koncertas 
„Simfonija“ su Lietuvos 
valstybiniu simfoniniu 
orkestru
05:05 Beatos virtuvė

05:10 Gyvenimo išdaigos 
05:40 Troliai Mumiai ir žiemos 
pasaka
06:05 Simpsonai 
07:10 Vienas namuose 
09:20 Hortonas
11:00 43-iasis Monte Karlo 
tarptautinis cirko festivalis
12:20 Kenoloto
12:22 43-iasis Monte Karlo 
tarptautinis cirko festivalis
13:45 Sniego šunys
15:45 Merė Popins sugrįžta
17:20 Kenoloto 
17:22 Merė Popins sugrįžta
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ledo šalis 2
21:25 Melagiai
22:15 Jėga ir Kenoloto

22:18 Melagiai
23:10 Blogos mamos 
ir jų Kalėdos
01:20 Kalėdinė istorija
03:00 Perl Harboras

07:00 Tomo ir Džerio pasakos 
07:25 Drąsusis elniukas 
Eliotas
09:00 Legendos susivienija
10:50 Haris Poteris ir paslapčių 
kambarys
14:00 Rašalo širdis
16:05 Naujokas
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 Fantastiniai gyvūnai ir kur 
juos rasti
22:05 Bohemiškoji Rapsodija
00:50 Penkiasdešimt pilkų atspalvių

06:20 41-asis Pasaulinis rytojaus 
cirkas 
08:05 Mumija
10:30 42-asis Tarptautinis Monte 
Karlo cirko festivalis 
13:05 Užšaldytas
14:45 Drakonai dvyniai
16:55 Mumijos sugrįžimas
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Jekaterina Didžioji
22:40 Kaip išgyventi Kalėdas
00:30 Nojaus laivas

05.30 „24/7“
06.30 Skonio reikalas
07.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu

08.00 „Netikėtas teisingumas“
09.00 Deutsche Welle: Greitis
09.30 Vantos lapas
10.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Mūsų gyvūnai
13.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Lietuvos komiko vakaras
18.00 Reporteris
18.30 Lietuvos komiko vakaras
20.00 Reporteris
20.30 Koncertas Tenoriada
22.30 Reporteris
23.00 Deutsche Welle: Greitis
23.30 Lietuvos komiko vakaras
02.10 Koncertas Tenoriada
03.50 „Reali mistika“ 
06.00 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
06.30 Deutsche Welle: Greitis
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26 06:00 Himnas

06:02 Noelio cirkas
07:45 Bjaurusis Aš
09:20 Bjaurusis Aš 2
11:00 Gamtos cirkininkai
12:00 Kalėdų šv. Mišios iš 
Kauno Kristaus Prisikėlimo 
bazilikos. Tiesioginė 
transliacija
13:15 Koncertas „Saldžios 
Kalėdos“
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama

21:00 Šok su žvaigžde – 
Kalėdos
22:35 Roko opera  
„Jėzus Kristus superžvaigždė“ 
00:20 Gamtos cirkininkai
01:15 Gražuolė ir pabaisa
04:30 Frenki Dreik paslaptys

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Simpsonai 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Ledinis karštis
11:40 Olafo nuotykiai ledo 
šalyje
12:05 Pono Poperio pingvinai
12:20 Kenoloto 

12:22 Pono Poperio pingvinai
14:00 Palikti sniegynuose
16:35 Vienas namuose 4
17:20 Kenoloto 
17:22 Vienas namuose 4
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot
19:40 galvOK 
21:30 Vandens forma
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Vandens forma
00:05 Piršlybos
02:20 Egzodas. Dievai 
ir karaliai

06:15 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
06:40 Tomo ir Džerio 
pasakos 
07:05 Legendos susivienija
08:45 Svajoklis Budis
10:25 Katinas su skrybėle 

12:05 Haris Poteris ir Azkabano 
kalinys
14:55 Denis - grėsmė 
visuomenei. Kalėdos
16:40 Kelionė į paslaptingąją 
salą
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021 
19:30 Fantastiniai gyvūnai. 
Grindelvaldo piktadarystės
22:10 Rocketman
00:35 Penkiasdešimt tamsesnių 
atspalvių
02:40 Bohemiškoji Rapsodija

06:40 42-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis 
09:00 Arabijoje su 
Levisonu Vudu
10:05 Diena laukinėje gamtoje
11:10 Neliečiamasis
13:20 Auksinės mandragoros 
2019. Didieji pasaulio magai

15:30 Žmogus - orkestras
17:15 Piko valanda
19:30 Mumija. Drakono 
imperatoriaus kapas
21:30 Jekaterina Didžioji
22:40 Devyni jardai
00:45 Kaip išgyventi 
Kalėdas

07.00 Skonio reikalas
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
08.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09.30 Krepšinio pasaulyje 
10.00 Vantos lapas
10.30 Deutsche Welle: 
Keliautojo dienoraštis
11.00 Gyvenimas
12.00 „Netikėtas teisingumas“
14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos miestai
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Vyrų šešėlyje. LIDA 
MEŠKAITYTĖ
19.00 Lietuvos kūrėjai. 
Steigiamasis seimas
20.00 Žinios
20.30 Gyvai. Rondo. 
Koncertas
21.30 Gyvai. Išjunk šviesą. 
Koncertas
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.35 Gyvenimas
04.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
05.00 Lietuvos kūrėjai
05.40 Vantos lapas
06.00 Lietuvos kūrėjai. 
Steigiamasis seimas

nepriekaištinga. Kaina 1550 Eur. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Renault Megane. Nesupuvusi, su 
TA iki 2021.10.30. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 641 59 294. Rokiškis
• Bmw E46. TA iki 2022-10, 
užsiveda ir važiuoja labai gerai. 
Važiuoklė tvarkinga. Kaina 
derinama. Kaina 1450 Eur.  

Tel. 8 626 36 907. Rokiškis
• VW Sharan 1999 m., 1,9 l, 66 
kW. Prieš 6000 km pakeistas 
pagrindinis diržas, filtrai, tepalai, 
restauruota turbina, pakeista 
sankaba, yra visos 7 sėdimos 
vietos, kablys, TA metams. Kaina 
660 Eur.  
Tel. 8 621 80 689. Anykščiai

• Volkswagen Touran. 2005 m. 1.9 
l, 77 kW, dyzelis. Juodos spalvos, 
yra kablys, ragai, autopilotas. Be 
rūdžių. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Nissan X-Trail. 2005 m., 2 l, 
100 kW, dyzelinas. Yra kablys, 
tvarkingas, TA iki 2021.09. Kaina 
1550 Eur. Tel. 8 687 27 394. 

Rokiškis
• 2005 m. Chrysler Voyager. 
Naujesnis modelis, geruoju, 4 
cilindrų, 2.4 l varikliu. Įdėta nauja 
dujų įranga. Dujų sąnaudos mieste 
iki 12 litrų. Užmiestyje 10 litrų. 
Mechaninė pavarų dėžė. Kėbulas 
be rūdžių, dugnas išpurkštas 
antikorozine danga, yra  ir lieti 

ratai. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Priekabą žoliapjovei-traktoriukui, 
motoblokui, automobiliui, 
japoniškam traktoriukui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 250cc keturratį, 4+1 mechaninis. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Keturratį dalimis. 110cc, 

automatas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Mopedą su Woschod varikliu.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Padangas. 195/65, R15, po 2 vnt, 
yra ir komplektai, protektoriaus 
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27 06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Sumani sodietė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 LMŽ. Lietuvos 
mokyklų žaidynės
12:30 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
12:55 Gyvūnų Kalėdos
13:50 Mis Marpl. Tai 
daroma su veidrodžiais
15:30 Žinios

15:45 Su Kalėdom, po velnių
17:10 Dainuoju Lietuvą. Kalėdinės 
dainos
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Mokslo apdovanojimų 
„Lietuvos šviesa“ pristatymas
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Langas į valdžią
22:00 El Padre Medico
23:45 Tėvai vieni namuose. 
Vinteriai
01:15 Kino žvaigždžių alėja. Kartą 
per Kalėdas
03:00 Kalėdos su Erica Jennings
04:25 Mis Marpl. Tai daroma su 
veidrodžiais  

07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Ledynmetis. Mamuto Kalėdos
08:30 Svajonių ūkis 

09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Žalioji byla 
12:20 Kenoloto
12:22 Žalioji byla 
12:30 Šviesios istorijos
12:55 Netikra vienuolė
15:05 Ir velnias dėvi Prada
17:20 Kenoloto
17:22 Ir velnias dėvi Prada
17:25 Bravo! 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Klo(u)nai 
22:00 Kalnas tarp mūsų
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Kalnas tarp mūsų
00:20 Dingusi šeima
02:10 Melagiai
03:45 Piršlybos

06:00 Stivenas Visata 
06:45 Nepaprastas Gumuliuko 

gyvenimas 
07:10 Tomo ir Džerio pasakos 
07:35 Medžioklės sezonas 
atidarytas
09:05 Piratai! Nevykėlių kompanija
10:50 Haris Poteris ir ugnies taurė
13:50 PREMJERA Saulės cirkas. 
Visatos pakrašty
15:35 Keistuolis Deivas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021 
19:30 Žmogus-Voras. Grįžimas 
namo
22:10 Mergų balius
00:15 Traukinių žymėjimas 2
02:30 Rocketman

06:30 Galiūnų varžybos Lietuva – 
Latvija 
07:30 Pričiupom!
08:00 Varom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos komandinis galiūnų 

čempionatas
09:50 Arabijoje su Levisonu Vudu
11:00 Auksinės mandragoros 2019. 
Didieji pasaulio magai 
13:10 Prancūzijos magijos 
čempionatas 2019 
15:10 Aukštas blondinas juodu batu
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Juventus - Žalgiris. Tiesioginė 
transliacija
19:30 Skorpionų karalius
21:20 Jekaterina Didžioji
22:30 Dakaras 2021
23:00 Visi pasaulio pinigai
01:30 Devyni jardai 

07.00 Lietuvos miestai
08.00 Vantos lapas
08.30 Kaimo akademija
09.00 Vyrų šešėlyje. LIDA 
MEŠKAITYTĖ
09.30 Skonio reikalas
10.00 Krepšinio pasaulyje
10.30 Deutsche Welle: Greitis

11.00 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros
11.30 Mūsų gyvūnai
12.00 „Netikėtas teisingumas“ 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
16.00 Žinios
16.30 „24/7“
17.30 Nauja diena
18.00 Žinios
18.30 Mūsų gyvūnai
19.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
20.00 Žinios
20.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
21.30 „24/7“
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 
02.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.35 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros
03.55 Mūsų gyvūnai
04.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
05.00 Kaimo akademija
05.20 Mažos Mūsų Pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama

20:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 
Berlyno „ALBA“ – Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija iš 
Berlyno
23:00 Laukinis rajonas
23:50 Alpių detektyvai
00:35 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 El Padre Medico
04:45 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
05:15 Ponių rojus

06:20 Tomo ir Džerio pasakos 

06:45 Kung Fu Panda
08:20 Tomas ir Džeris Marse
09:45 Madagaskaras
11:30 Haris Poteris ir netikras 
princas
14:30 Didžiosios motušės namai 2
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021 
19:30 Karatė vaikis 
22:30 Būk kietas 
00:15 Tėtukas namie 2

06:35 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Žiurkių medžiotojas
09:35 Pėdsakas
10:30 Rozenheimo policija

11:30 Diena laukinėje gamtoje
12:30 CSI. Majamis
13:25 Mano virtuvė 
geriausia 
15:00 Žiurkių medžiotojas
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Varom!
21:00 Elijaus knyga
23:20 Stalingradas
01:45 Fortitudas
02:35 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena

06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
08.00 „Netikėtas 
teisingumas“ 
09.00 Lietuvos miestai
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Dvaro rūmai” 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
18.00 Reporteris

18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai” 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Vyrų šešėlyje. 
LIDA MEŠKAITYTĖ
04.50 „Reali mistika“

rašto gylis 7 mm, 8 mm.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Lietus ratlankius. R15, 4x108, 
su vasarinėmis padangomis. Tinka 
Audi 80. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Opel Vectra dalimis. 2004 m., 2.2 
l, TDI. Tel. 8 605 09 113.  
Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2 l, TDI, 74 
kW, 2001 m. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
• Gaz-53 vidines padangas, geros 
būklės. Tel. 8 693 93 557.  
Rokiškis
• Padangas. 215/60, R17, m+s, 
8 mm ir 225/60, R16, 7 mm 
komplektai. Nokian ir Continental. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• VW Bora. 1999 m., 1.9 l, 66 
kW, sedanas. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Padangas Nokian su skardiniais 
ratlankiais. 195/65, R15.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Mašininius Peying 150 W. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 81kW. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 58 004. 

Rokiškis
• 2004 m., VW Touran dalimis. 2 l, 
dyzelis. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Ratlankius. R16, 5/112, 
Volkswagen, originalūs. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Opel ratlankius. R17, 5/110, 
originalūs. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Opel Vivaro ratlankius. R16, 
su padangomis, 215/65, M+S . 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Labai geras, dygliuotas, 
195/70, R15, Nokian padangas su 
skardiniais ratlankiais. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 605 03 052.  
Rokiškis
• Peugeot Boxer dalimis. 2003 m.,  
2,8 l, HDI. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• R16, 5/112, Volkswagen 
ratlankius su m+s padangomis. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Padangas. 205/55, R16, 2018 m, 
Goodyear, 8 mm. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Padangas. 205/55, R16, 

Continental, 7 mm. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• 2000 m., Opel Vectra priekinį 
stiklą, kablį ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Niva, Vaz 2121 ratus ir kt.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Espace 2,1 l, TDI ir 2,2 l, 
b/d, Ford Mondeo 1,8 l, TD, Opel 
Kadett. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• R14, R15, R16, įvairių matmenų 
padangas ir ratlankius.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Peugeot 306 dalimis. 2 l, HDI, 66 
kW, 2001 m., dyzelis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis. 
GAZ-63 ratus, reduktorių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• VW Golf sankabos komplektą. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Variklio priekinius balkius. VW 
Sharan, Audi A4, B5, A3.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Juostinį Led žibintą. 83 cm, 180 
W, naujas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 647 22 902. Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. 2001 m., 1.9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Zarasai

• Naudotas padangas. 2 vnt., 
205/60, R16. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Naudotas padangas. 4 vnt., 
185/65, R15. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• Volkswagen Sharan 
automagnetolą. MP3, originali. Su 
rėmeliu. Nenutrinta. Viskas veikia. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 617 37 394. 
Rokiškis
• Xenon žibinus iš Bmw E61, tinka 
ir kitiems automobiliams. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 696 54 036.  
Rokiškis
• 17 colių ratlankius su 
padangomis. Padangų protektoriaus 
gylis apie 5 mm. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 622 52 582. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 15 kanalų imtuvą TV star.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Fotoaparatą Kodak Pixpro FZ152. 
Beveik nenaudotas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 625 62 366. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ-50. 80 variklis. Kaina 1450 
Eur. Tel. 8 658 74 797.  

Biržai
• Žolės smulkintuvą, plaktukinis, 
150 pločio, peiliukai nauji. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Šiaudų stumdymo šakes PKU- 
O,5. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Grūdų malūną, kapoklinis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• SK-5 NIVA, IV. z u atsargines 
dalis, kėlimo cilindrus, padangas. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Mažas, vidutines, dideles akėčias. 
Yra sukabintuvas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Geros kokybės, gamintą pagal 
užsakymą trivietę vaikišką lovą. 
Laiptukai į antrą aukštą su stalčiais 
po apačia. Dvi spintelės rūbams. 
Trys čiužinukai. Dar yra komoda. 
Ilgis 2,84 m, plotis 0,9 m, aukštis 
2,35 m. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 624 75 758. Rokiškis
• Vaikišką, kailinį kombinezoną 
vaikui iki 1 metukų. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Naują knygą Abės vasara. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 688 43 370.  

Rokiškis
• Rogutes Tako. Yra stūmimo 
rankena, kurią galima nuimti. Tinka 
žiemai, su vokeliu. Aukštis 61 cm, 
plotis 45 cm, ilgis 102 cm. Sėdynės 
plotis 21 cm, sėdynės ilgis 60 cm. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 615 43 395. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trimerį Jonsered gc 2126c. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 686 94 958. 
Rokiškis
• Idealios būklės trimerį Husqvarna 
525 rx. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 686 94 958. Rokiškis
• Pjūklą Jonsered cs 2152. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 686 94 958. 
Rokiškis
• Pjūklą Stihl ms 201c. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 686 94 958.  
Rokiškis
• Pjūklą Stihl ms 660. Kaina 330 
Eur. Tel. 8 686 94 958. 
 Rokiškis
• Pjūklą Stihl ms261c . Kaina 240 
Eur. Tel. 8 686 94 958. Rokiškis
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Premjera. Alpių 
detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vakaras su Edita
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios

18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Komanda
24:00 Alpių detektyvai
00:45 Laisvė ir kūryba
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus 

06:25 Tomo ir Džerio pasakos 
06:50 Piratai! Nevykėlių 
kompanija 
08:30 Tomas ir Džeris. Sugrįžimas 
į Ozo šalį 
10:05 Kung Fu Panda
11:50 Haris Poteris ir Fenikso 
brolija
14:35 Didžiosios motušės namai
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021 
19:30 Žaidimas su ugnimi
21:25 Tėtukas namie 2
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Tęsinys Tėtukas namie 2
23:25 Mergų balius

07:25 Mano virtuvė geriausia 
08:50 Žiurkių medžiotojas
09:50 Pėdsakas
10:50 Privatus detektyvas 
Magnumas
11:50 CSI. Majamis
12:50 Mano virtuvė geriausia 
15:00 Žiurkių medžiotojas
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Betsafe-LKL čempionato 
rungtynės. Tiesioginė transliacija
21:00 Stalingradas 
23:35 Skorpionų karalius 
01:15 Visi pasaulio pinigai
03:25 CSI. Majamis

05.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06.30 Vantos lapas
07.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
08.00 „24/7“
09.00 Mūsų gyvūnai
09.30 Partizanų keliais
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Dvaro rūmai” 

15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai” 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“

Pastaba: gruodžio 28 ir 29 d. programų TV3 iki laikraščio išleidimo nepateikė.

Koronavirusu serga 4,8 tūkst. sveikatos priežiūros specialistų
Koronavirusu šiuo metu serga 

4801 sveikatos priežiūros specia-
listas, pirmadienį BNS informavo 
Nacionalinis visuomenės sveikatos 
centras (NVSC).

„Iš viso nuo pandemijos pradžios 
fiksuoti 9343 susirgimai. Šiuo metu 
vis dar serga 4801 sveikatos priežiū-
ros specialistas“, – teigė NVSC ats-
tovė Justina Petravičienė.

Tai, BNS skaičiavimais, 626 
atvejais daugiau nei praėjusią sa-
vaitę, kai NVSC informavo apie 
4175 sergančius gydymo įstaigų 
darbuotojus.

J. Petravičienės teigimu, abso-
liutidauguma sergančiųjų užsikrėtė 
per rugsėjo–gruodžio mėnesius.

 „Per rugsėjo, spalio, lapkričio 
ir gruodžio mėnesius iš viso buvo 

patvirtinti 8926 atvejai sveikatos 
priežiūros specialistams, t. y. 95,5 
proc. per visą laikotarpį patvirtin-
tų atvejų“, – komentavo ji.NVSC 
duomenimis, daugiausia užsikrėtimų 

registruota Vilniaus, Kauno ir Klaipė-
dos apskrityse, kur šiuo metu atitinka-
mai serga 1333, 1123 ir 555 sveikatos 
priežiūros specialistai.

BNS inform.
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Gruodžio 22-oji, 
antradienis, 
52 savaitė

Iki Naujųjų liko 9 dienos
Saulė teka 8.40 val., 
leidžiasi 15.54 val. 

Dienos ilgumas 7.14 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Dovilė, Gedvarda, Gedvardas, 
Gedvardė, Gedvė, Gedvyda, 
Gedvydas, Ksavera, Ksaveras, 

Rimbertas, Zenonas.
Rytoj: Mina, Veliuona, Viktė, 

Viktorija, Vilas, Vilbutas, Vilbutė, 
Vilė, Vilys, Viktorija.

Poryt: Adas, Adelė, Adomas, 
Gudmina, Gudminas, Gudvainas, 

Gudvainė, Gudvilas, Gudvilė, 
Gudvina, Gudvinas, Ieva, Jieva.

Dienos citata
„„Teisingumas mažuose 

dalykuose nėra mažas dalykas“ 
(Markas Aurelijus).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

640 m. saracėnai - Šiaurės 
Vakarų Arabijos ir Sinajaus pu-
siasalio arabai - prieš dvejus 
metus įsiveržę į Egiptą, užgro-
bė Aleksandrijos miestą.

1895 m. Viljamas Konradas 
Rentgenas padarė pirmą mo-
ters rankos kaulų fotografiją 
spinduliais, kurie po to buvo 
pavadinti šio vokiečių moksli-
ninko vardu.

1917 m. Lietuvos Brasto-
je (Brest-Litovske) prasidėjo 
taikos derybos tarp naujosios 
Rusijos vyriausybės ir Vokie-
tijos.

1989 m. po 24 metus tru-
kusios diktatūros Rumunijoje 
nuverstas Nikolajės Čaušesku 
režimas.

1990 m. Lenkijos preziden-
tu prisaikdintas „Solidarumo“ 
lyderis Lechas Valensa.

1993 m. JAV suteikė politi-
nį prieglobstį Alinai Fernandes 
Revueltai, Kubos lyderio Fide-
lio Kastro dukteriai.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1919 m. Kauno medicinos 
draugijos susirinkime buvo pri-
imti „Medicinos kursų prie Kau-
no medicinos draugijos įstatai“, 
kurie davė pradžią kvalifikuotų 
medicinos specialistų rengimui.

Post 
scriptum
Kokiu saiku sekėsi, 

tokiu bus ir tau atseikėta.

LAISVALAIKIS Aguonų pienas
Ingredientai: 
 • 1 stiklinė aguonų
• 2 litrai vandens
• 3 šaukštai medaus arba cu-
kraus
Gaminimas:
Aguonas nuplikykite verdan-
čiu vandeniu, palikite kelioms 
valandoms arba dar geriau 
per naktį, kad išbrinktų. Van-
denį nupilkite, tada aguonas 
2-3 kartus permalkite mės-
male arba sugrūskite mediniu 
grūstuvu (kočėlu). Užpilkite 
virintu vėsintu vandeniu, per-
koškite per tankų sietelį, pa-

saldinkite medumi ar cukrumi (aguonų pieną galima palikti ir su tirščiais). Aguonų 
pienu per Kūčias tradiciškai gardinami kūčiukai, kviečiai ir kai kurie kiti patiekalai.

STATYBINĖ ĮRANGA

• Eglės rąstus. Tel. 8 682 49 589. 
Rokiškis
• Segmentinių, ar skardinių garažo 
vartų elektrinis mechanizmas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 612 91 771. 
Rokiškis
• Naujus, vokiškus, skardinius, 
pakeliamus garažo vartus.  
2.6x2.35. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 612 91 771. Rokiškis
• Naują plastikinį langą. 1.41 

m x 1.17 m. Netiko matmenys. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 618 13 065. 
Rokiškis
• Baltarusiškus polikarbonato 
šiltnamius. Įvairių dydžių.  
Tel. 8 682 32 533. Rokiškis
• Vyrius dideliems vartams. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 624 62 178.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Įvairius svarmenis (svarsčius 
ir hantelius). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

Pandemija koreguoja pirkinių krepšelį
Koronaviruso pandemi-

ja koreguoja vadinamąjį 
vartojimo arba statistinį 
krepšelį. Jame pirmą kar-
tą atsidurs vienkartinės 
veido kaukės, pirštinės, 
respiratoriai, dezinfekci-
nis skystis.

Statistikos departamentas 
baigia sudaryti beveik tūks-
tančio perkamiausių prekių ir 
paslaugų sąrašą kitiems me-
tams. Minėtų prekių įtraukti į 
statistinį krepšelį poreikio ne-
buvo nė karto per tris dešim-
tmečius.

„Dėl pandemijos įtraukėme 
jas į mūsų krepšelį ir nuo kitų 
metų fiksuosime jų kainas“, – 
sako Statistikos departamento 
Kainų statistikos skyriaus ve-
dėja Virginija Jasionienė.

Šiemet kainos fiksuotos 
952 pozicijų. Kitąmet, jau yra 
aišku, reikės fiksuoti 966 pozi-
cijų. Tačiau statistinis krepše-
lis keičiasi ir be koronaviruso. 

„Tai atspindys to, kad 
Lietuvos pragyvenimo lygis 
auga. Žmonės gali pirkti to-
kias prekes ir paslaugas, kurių 
anksčiau tiesiog negalėjo“, – 
sako Lietuvos laisvosios rin-
kos instituto (LLRI) ekspertas 
Vytautas Žukauskas. 

V. Jasionienė teigia, kad 
plečiasi ir rinka, ir žmonių 
vartojimas. Pasak jos, didžiąją 
dalį – apie 27 proc. – krepše-
lio sudaro maisto produktai, 
nealkoholiniai gėrimai. Kita 
didelė perkamiausių prekių 
grupė yra sveikatos priežiūros 
prekės.

Peržiūrint krepšelį, iš jo 
išimama tai, ko žmonės jau 
neperka arba perka mažai. Pa-
vyzdžiui, nuo šių metų statis-
tiniame krepšelyje jau nebuvo 
gyvų upėtakių, bet atsirado 
ekologiškas jogurtas. Kitų 
metų krepšelyje neliks kom-
paktinių diskų kalboms moky-
tis, bet įtrauktas šakotis.

BNS inform.

„Vivus.lt“ – 70 tūkst eurų bauda už netinkamą 
klientų vertinimą

Bendrovė „Credit Servi-
ce“, veikianti su prekės žen-
klu „Vivus.lt“, 2018-2020 
metais netinkamai vertino 
klientų galimybes grąžin-
ti vartojimo kreditą ir taip 
pažeidė Vartojimo kredito 
gavėjų kreditingumo verti-
nimo ir atsakingo skolinimo 
nuostatų ir Vartojimo kre-
dito įstatymo reikalavimus.

Lietuvos bankas (LB) pra-
nešė, kad už nustatytus pažei-

dimus „Credit Service“ skirta 
70 tūkst. eurų bauda.

LB Finansų rinkos prie-
žiūros tarnyba pasirinktinai 
išnagrinėjo „Credit Service“ 
2018-2020 metais sudarytų 
beveik 70 vartojimo kredito 
sutarčių, kurių pajamas arba 
jų dalį sudarė ne atlyginimas, 
o įvairios socialinės ar kitokio 
pobūdžio išmokos, pavyz-
džiui, invalidumo, specialiųjų 
poreikių, nedarbo pašalpos ir 
panašiai.

Tyrimo metu nustatyta, 
kad bendrovė netinkamai 
vertino klientų galimybes 
grąžinti vartojimo kreditą, 
nes kai kurių gyventojų pa-
jamos per mėnesį nesiekė nė 
100 eurų.  Anot LB, „Credit 
Service“ ėmėsi priemonių, 
kad ištaisytų padėtį – pakeitė 
vartotojų kreditingumo ver-
tinimo principus, sustiprino 
kreditingumo vertinimo pro-
cesų automatizavimą.

BNS inform.

Stiprinama vartotojų apsauga atsiskaitant 
už pirkinius internetu

Nuo 2021 metų pra-
džios stiprinama apsau-
ga už prekes ir paslaugas 
atsiskaitant mokėjimo 
kortele internetu – varto-
tojams reikės papildomai 
patvirtinti mokėjimą pri-
sijungimo prie interneti-
nės bankininkystės prie-
monėmis.

Daliai mokėjimų tokia 
praktika taikoma jau ir da-
bar, tačiau dalis e. prekybi-
ninkų – daugiausia iš kitų 
Europos Sąjungos (ES) ša-
lių – nespėja pasirengti lai-
ku, teigiama Lietuvos ban-
ko pranešime.

„Papildoma mokėjimo 
patvirtinimo perkant inter-
netu priemonė sustiprins 
vartotojų apsaugą nuo suk-
čiavimo atvejų ir didins 
mokėjimų internetu saugu-
mą. Tiesa, ne visi paslaugų 
teikėjai, ypač užsienyje, 
spėja pasirengti pokyčiams, 
tad gali kilti ir tam tikrų 
nesklandumų su atsiskaity-
mu“, – pranešime sakė Lie-
tuvos banko valdybos narys 
Marius Jurgilas.

Sustiprintus mokėjimų 
patvirtinimo reikalavimus 
visuotinai taikys elektroni-
nės parduotuvės ir mokėji-

mo paslaugų teikėjai – ban-
kai, kredito unijos, e. pinigų 
ir mokėjimo įstaigos. La-
biausiai pokyčius vartotojai 
pajus apsipirkinėdami kitų 
ES šalių internetinėse par-
duotuvėse, kur populiares-
ni atsiskaitymai mokėjimo 
kortelėmis.

Lietuvoje e. parduotuvė-
se įprastai siūloma atsiskai-
tyti naudojantis paslauga 
„Bank link“ arba mokėjimo 
inicijavimo paslauga, kur 
jau kurį laiką reikalaujama 
saugesnio autentiškumo pa-
tvirtinimo – patvirtinti mo-
kėjimą su prisijungimo prie 
internetinės bankininkystės 
priemonėmis.

Šiuos reikalavimus priva-
loma įgyvendinti iškart nuo 
Naujųjų metų, tačiau daliai 
elektroninių parduotuvių ne-
spėjus tinkamai pasirengti ir 
siekiant išvengti nepatogumų 
pirkėjams, atsiskaitantiems 
mokėjimo kortele internetu, 
numatytas pereinamasis 3 
mėnesių laikotarpis.

Tai reiškia, kad sausio 
mėnesį saugesnio auten-
tiškumo patvirtinimo mo-
kėjimo paslaugų teikėjas 
gali neprašyti elektroninėse 
parduotuvėse atsiskaitant 
iki 500, vasario mėnesį – 

iki 250, kovo mėnesį – iki 
100 eurų. Viršijus šias ri-
bas, o nuo balandžio mė-
nesio nepriklausomai nuo 
sumos, atsiskaitymas mo-
kėjimo kortele internetu 
gali ir nepavykti, jeigu e. 
parduotuvė nebus pasiren-
gusi prašyti atsiskaitymo 
su saugesniu autentiškumo 
patvirtinimu. 

Saugesnio autentiškumo 
patvirtinimo reikalavimai 
gali būti netaikomi mažos 
rizikos mokėjimams (pa-
vyzdžiui, pasikartojantiems 
mokėjimams) ir atsiskai-
tant elektroninėse parduo-
tuvėse už ES ribų, kadan-
gi kitos šalys dar neperėjo 
prie saugesnio apsipirkimo 
internetu. Mokėjimo ope-
racijoms, įvykdytoms be 
saugesnio autentifikavimo 
patvirtinimo, galioja ben-
dras principas – vartotojui, 
be kurio sutikimo įvykdy-
tas mokėjimas, atsiradu-
sius nuostolius dėl tokios 
operacijos atlyginti turės jo 
mokėjimo paslaugų teikė-
jas. Saugesnio autentišku-
mo reikalavimai nustatyti 
Mokėjimų įstatyme, kuris 
įgyvendina ES Mokėjimo 
paslaugų direktyvą.

BNS inform.

Ieškokite 
prekybos centruose!

Išsiveržė Havajuose esantis 
Kilauėjos ugnikalnis

Havajų Didžiojoje saloje 
išsiveržė Kilauėjos ugnikal-
nis, pranešė JAV Geologijos 
tarnyba.

Išsiveržimas prasidėjo se-
kmadienį vakare Halemau-
mau krateryje, esančiame 
Havajų ugnikalnių nacionali-
niame parke.

Valstijos sostinėje įsikūru-
si Nacionalinė meteorologi-

jos tarnyba perspėjo saugotis 
iš ugnikalnio besiveržiančių 
pelenų. Pasak institucijos, 
pernelyg ilgas kontaktas su 
pelenais gali sudirginti akis ir 
kvėpavimo takus.

Kaip pranešė žiniasklaida, 
toje vietovėje netrukus po to, 
kai prasidėjo išsiveržimas, 
įvyko 4,4 balo žemės drebė-
jimas.

BNS inform.
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Kad 
ir kaip mylėtumė-
te savo artimuo-
sius, visgi viso 

šeimos biudžeto dovanoms 
iššvaistyti nedera. Raskite 
aukso vidurį. Darbe atsiras 
įdomių perspektyvų užmegzti 
ryšius su užsienio įmonėmis. 
Pasinaudokite tuo: šie ryšiai 
žada ilgalaikę naudą. Baikite 
šių metų darbus: netgi labai 
nežymūs pasiekimai leis atei-
tyje tikėtis puikių rezultatų. 
Asmeniniame gyvenime nei-
gnoruokite darbų ir rūpesčių, 
o namiškiams rodykite dėme-
sį ir kantrybę. Net ir tada, kai 
jie elgiasi ne taip, kaip norite. 
Meilės srityje rodykite dau-
giau dėmesio mylimajam, nes 
jis ima manyti, kad jūsų jaus-
mai jam ataušo.

JAUTIS. Fi-
nasinė situacija 
nekelia didelių 
bėdų, bet ir švais-

tyti resursus dabar ne metas. 
Trečiadienį jusite miglotas 
uždarbio galimybes, bet ne-
gaiškite laiko: atlygis bus per 
menkas. Ši savaitė – ne me-
tas domėtis kreditais, pirkti 
daiktus išsimokėtinai. Darbe 
neleiskite savęs išnaudoti. 
Tačiau savo gabumų, žinių 
taip par nereikia slėpti. Ma-
žiau tikėkite kitų pažadais, 
realiai įvertinkite savo jėgas 
bei galimybes. Baikite pra-
dėtus darbus, ištaisykite klai-
das. Asmeniniame gyvenime 
nesivaikykite briedžių lan-
koje: iš arčiau jie pasirodys 
neverti dėmesio. Kad ir kaip 
mylėtumėte, rožinius akinius 
nusiimti verta: saugokite 
savo orumą, neleiskite savęs 
žeminti, netoleruokite netin-
kamo ir nepagarbaus elgesio, 
ir nepuoselėkite iliuzijų, kad 
nepagarba santykiuose ilgai-
niui išnyks. 

D V Y N I A I . 
Jūsų idėjos rei-
kalingos ir neša 
pelną. Nenusteb-

kite, jei atsiras papildomo 
uždarbio galimybių. Ramiai 
plaukite pasroviui ir patys 
nekelkite bangų nei darbe, 
nei asmeniniame gyvenime. 
Geriau rinkitės ramų užutekį 
su mylimu žmogumi, kartu 
spręskite iškylančias proble-
mas. Darbe viskas seksis, 
galbūt sulauksite paaukšti-
nimo, paskatinimo. Meilės 
srityje tarp jūsų ir mylimojo – 
visiškos harmonijos metas. O 
jei neturite mylimo žmogaus, 
pats laikas išdrįsti jo ieškoti. 
Netgi virtualios pažintys neš 
sėkmę, nebijokite bendrauti 
socialiniuose tinkluose.

VĖŽYS. Tu-
riningas metas. 
Atrodys, kad visi 
reikalai užgriuvo 

vienu metu: ir baigsite svar-
bius projektus, ir megsite 
naujus verslo ryšius, ir sprę-
site asmeninio gyvenimo pro-

Astrologinė prognozė savaitei 
blemas. Jei nesielgsite len-
gvabūdiškai, jūsų finansams 
nėra jokios grėsmės. O dova-
nų paieška ar jų kūrimas su-
teiks ir ramybės, ir džiaugs-
mo. Teks skirti daug dėmesio 
jus supantiems žmonėms. Su-
lauksite įdomių verslo pasiū-
lymų. O štai namų aplinkoje 
aštrių pojūčių nebus. Nebent 
ką nors iškrėstumėte patys. 
Antradienį verta apsvarstyti 
ateinančių metų planus. Mei-
lės fronte neigiami atsakymai 
ir problemos tik pakurstys 
aistrą siekti savųjų tikslų. 
Nuo ketvirtadienio meilės au-
dros rims, suprasite, kad my-
lite ir esate mylimi. 

LIŪTAS. Apie 
save primins se-
nos skolos. Nusi-
teikite, kad joms 

padengti reikės papildomų 
išlaidų. Savaitės pabaigoje 
turėsite progą išspręsti rim-
tas finansines problemas. 
Tiesa, kol kas tik teoriškai. 
Nors turite daug energijos, 
jėgų, jas skiriate kryptingam 
ir nuosekliam darbui, visgi 
nesiseka, nors pasiusk. Ne-
bandykite įvykių pakreipti 
sau naudinga linkme, verčiau 
išmokite likimo siunčiamas 
pamokas. Jei savo apmaudą 
paversite produktyvia veikla, 
netrukus pajusite jos rezulta-
tus. Savaitgalį nebus progų 
atsipalaiduoti. Meilės fronte 
padidinto dėmesio reikalavi-
mais užknisite net kantriausią 
partnerį. 

M E R G E L Ė . 
Rami finansinė 
situacija gali 
turėti ir neigiamų 

pasekmių: užtikrinti savo 
galimybėmis privelsite 
klaidų. Verslo partneriai, 
bendradarbiai gali nuvilti. Jei 
nusprendėte apdovanoti save, 
rinkitės kokybišką ir vertingą 
daiktą. Savaitė bus sunki 
ir įtempta, tačiau norintieji 
galės pasiekti puikių 
rezultatų. Nepamainoma 
bus kantrybė, diplomatija, 
gebėjimas susitarti. Mažiau 
kritikuokite mylimą žmogų. 
Per didelis reiklumas kenks 
ir erzins. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Finansinė 
situacija kol kas 
nedžiugina. Todėl 

nevertėtų planuoti brangių 
pirkinių. Darbe, nepaisant 
sunkumų, jūsų reikalai juda 
gera linkme. Padarykite iš-
vadas dėl klaidų ir siekite jas 
ištaisyti. Įtemptose situacijo-
se likite orūs, kantrūs, diplo-
matiški. Ir asmeniniame gy-
venime viskas klostosi į gera. 
Dėl didelio užimtumo darbe 
šiek tiek apleisite asmeninį 
gyvenimą. Taigi nusiteikite, 
kad mylimasis reikalaus šio-
kio tokio dėmesio, netgi ims 
pavyduliauti. Be to, verta 
veidrodžio paklausti, ar esa-
te patenkintas tuo atvaizdu, 

PRO MEMORIA
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Obelių seniūnija:
JONAS DIDŽIOKAS 1950-05-10 - 2020-12-15

kurį matote. Galbūt jums jau 
seniai reikia poilsio, dėmesio 
sau ir savo poreikiams.

S K O R P I O -
NAS. Jūsų aktyvi 
veikla savaitės pa-
baigoje duos ap-

čiuopiamą naudą, įskaitant ir 
finansinę. Palikite savo dve-
jones ir netikrumą praeityje. 
Pasitikėkite savimi, žvelkite 
į priekį. Įsiklausykite į savo 
troškimus, poreikius, nege-
sinkite jų, o atvirkščiai, pai-
sykite. Tikėkite, kad esate 
mylimi ir mylite. Todėl ši 
savaitė atneš taip trokštamą 
ramybę ir jaukumą. Priimkite 
mylimo žmogaus pastangas ir 
dėmesį.

ŠAULYS. An-
tradienį į galvą 
šaus įdomios idė-
jos. Neskubėkite 

jų atmesti: ateityje jos duos 
nemenką naudą. Savaitgalį 
nešvaistykite lėšų. Ši savaitė 
– miegojimo ant laurų laikas: 
galite pelnytai džiaugtis sė-
kmingais darbais. Ir santykiai 
šeimoje po truputį harmo-
nizuosis. Jei esate vienišas, 
metas skirti dėmesio partne-
rio paieškoms. Šiuo metu 
pradėtos pažintys išaugs į 
nuoširdžius ir perspektyvius 
santykius. Svarbu išsaugoti 
sveiką balansą tarp darbo ir 
asmeninio gyvenimo. Jei ne-
suderinsite šių sričių, greitai 
pajusite pasekmes sveikatai. 

OŽIARAGIS. 
Ši savaitė – nau-
dingų karjerai pa-
žinčių metas. Ne 

visos jos dabar džiugins, bet 
verta pasistengti būti man-
dagiems, diplomatiškiems. 
Trečiadienis ir penktadienis – 
sudėtingos, nevienareikšmiš-
kai vertinamų įvykių kupinos 
dienos. Jei pataikausite sau, 
galite daugiau prarasti, nei 
laimėti. Apgalvokite savo žo-
džius ir veiksmus. Ne metas 
atvirauti. Neįklimpkite į melo 
ir aistros voratinklį.

VA N D E N I S . 
Norėsite domi-
nuoti ir tai kels 
nesutarimus su 

kolegomis, verslo partneriais. 
Savaitgalis – apmąstymų me-
tas, lemsiantis ateities planus. 
Neišlaidaukite, nes lėšų stigs, 
o įsigyti daiktai nedžiugins. 
Meilės fronte daug klausimų 
partneriui, skirkite laiko atsa-
kymų paieškai.

ŽUVYS. Me-
tas daryti gerus ir 
naudingus darbus. 
Jei teisingai pa-

skirstysite jėgas, galite nu-
veikti išties daug. Savaitės 
pradžioje nepradėkite naujų 
darbų – tam nepalankus me-
tas. Būkite atsargūs su pi-
nigais ir dokumentais. Apie 
Naujuosius metus vienišiams 
bus keletas progų sutikti savo 
išrinktąjį, tad verta nepra-
žiopsoti. 

Vyriausybė sustabdė keleivinius skrydžius 
iš Jungtinės Karalystės

Jungtinėje Karalystėje (JK) 
plintant naujai koronaviruso 
atmainai, Lietuvos Vyriausybė 
laikinai sustabdė visus keleivinius 
skrydžius iš šios šalies nuo pirma-
dienio ankstaus ryto. 

Sekmadienio vakarą skubiai su-
šauktame Ministrų kabineto posė-
dyje nutarta stabdyti skrydžius nuo 
gruodžio 21 dienos 4 val. ryto iki šių 
metų gruodžio 31 dienos 24 val. Taip 
pat neribojami skrydžiai iš Lietuvos 
į JK.

„Geriau dabar priimti apribo-
jančius sprendimus, o toliau, jeigu 
matysime, kad atsiranda daugiau 
aiškumo, kuris keičia situaciją, tuo-
met, žinoma, visada paprasčiau ap-
ribojimą atšaukti, negu jį pavėluotai 
įvesti. Tai šiandien turime ant stalo 
karantino nutarimo pakeitimą, ku-
ris uždraustų skrydžius iš Jungtinės 
Karalystės į Lietuvą. Atitinkamai, 
apribojimas galiotų kurį laiką“, – 
posėdyje kalbėjo premjerė Ingrida 
Šimonytė.

Ji pridūrė, kad sprendimai koor-
dinuojami su kitomis Baltijos šali-
mis, tačiau „gaila, kad neturime kol 
kas europinio sprendimo“, nors ir 
yra ketinimų šį klausimą iškelti Eu-
ropos Sąjungos lygiu. 

Siūlymą uždrausti skrydžius ke-
leiviams vežti iš Jungtinės Karalystės 
į Lietuvą Vyriausybei pateikė Sveika-
tos apsaugos ministerija, atsižvelgusi 
į sekmadienį posėdžiavusios Vyriau-
sybės ekstremalių situacijų komisijos 
(VESK) bei Susisiekimo ministerijos 
pasiūlymą. 

„Atsižvelgiant į tai, kad Jungti-
nėje Karalystėje nustatyta nauja vi-
ruso mutacija, kuri galimai susijusi 
su lengvesniu viruso plitimu, dau-
gelis šalių, kaip jau premjerė minėjo 
(...) priima papildomus prevencinius 
apribojimus atvykstančiųjų iš Jung-
tinės Karalystės atžvilgiu“, – po-
sėdyje kalbėjo sveikatos apsaugos 
ministras Arūnas Dulkys. 

Jis pabrėžė, kad kol kas „nėra 
informacijos, kuri galutinai patvir-
tintų, kad ši viruso atmaina lengviau 
užkrečiama ar ja susirgus sunkiau 
sergama“. Taip pat nėra ir bendrų 

tarptautinių organizacijų, įskaitant 
ir Pasaulio sveikatos organizaciją 
(PSO), rekomendacijų dėl veiksmų, 
kurių šalys galėtų imtis šiuo atžvilgiu. 

Susisiekimo ministras Marius 
Skuodis teigė, kad kelios pirmadienio 
nakties valandos paliekamos nusileis-
ti tiems lėktuvams, kurie posėdžio 
metu dar tik kyla iš JK ar jau yra ore. 

„Gal dar keletas akcentų (...) Vy-
riausybė nesiūlo drausti skrydžių į 
Jungtinę Karalystę, tai jeigu jie bus 
organizuojami ar lėktuvai planuoja 
rytoj (pirmadienį – BNS) išvykti, tai 
tikrai keleiviai, – jeigu tai yra būtina, 
nors nerekomenduojame – tikrai galės 
išvykti“, – sakė M. Skuodis. 

Jis pripažino, kad sprendimai yra 
sudėtingi ir keliantys nepatogumų, 
bet piliečiai, norėdami dar labiau ne-
apsunkinti savo situacijos, turėtų likti 
tose šalyse, kur yra dabar. 

„Tai aš gal čia norėčiau akcen-
tuoti, kad tikrai saugiausias variantas 
šiuo metu įvertinus visas aplinkybes, 
likti ten, kur žmonės yra: šiuo atveju, 
jeigu Jungtinėje Karalystėje, tai tikrai 
nekeliauti į Lietuvą. Nes net ir ieškant 
kitų variantų, alternatyvių skrydžių, 
atsižvelgiant į tai, kokius sprendimus 
šiuo metu priiminėja ar yra priėmu-
sios kitos Europos Sąjungos valstybės 
narės, tikrai gali kilti rimtų proble-
mų“, – sakė M. Skuodis. 

Jis pažymėjo, kad nors išvykimas 
į Jungtinę Karalystę neribojamas, pi-
liečiams gali kilti problemų ir išvyks-
tant iš Lietuvos į tą valstybę. „Kalbant 

apie skrydžius iš Lietuvos į Jungtinę 
Karalystę – taip, gali būti tam tikrų 
sutrikimų, jeigu lėktuvas, kuris turė-
jo atvykti, jis neatvyks (iš JK į Lie-
tuvą – BNS) – natūralu, negalės ir 
išvykti“, – kalbėjo ministras. 

Užsienio reikalų ministras Ga-
brielius Landsbergis teigė, kad se-
kmadienį vyko Baltijos šalių dery-
bos dėl bendro atsako į situaciją. 

„Turbūt šią minutę galima pa-
tvirtinti, bent pagal mūsų turimą 
visą informaciją, kad Latvija yra 
priėmusi sprendimą, uždaro ke-
leivinių lėktuvų atvykimą į Latvi-
jos oro uostus, Estija taip pat yra 
priėmusi šitą sprendimą, ir dabar 
tiktai yra laukiama mūsų galutinio 
sprendimo“, – posėdyje kalbėjo G. 
Landsbergis.  Pasak jo, kontaktuota 
su Suomija ir Lenkija, šių valstybių 
sprendimo laukiama pirmadienį. Di-
plomatijos vadovo teigimu, taip pat 
imamasi veiksmų, kad šiuo klausimu 
būtų geresnis koordinavimas ES ly-
giu.  „Pavasario pavyzdys rodo, kad 
taip, iš tikrųjų, kiekvienos valstybės 
atskiras sprendimas dažnai sukuria 
papildomų komplikacijų. Todėl krei-
pėmės su Latvijos ir Estijos užsienio 
reikalų ministrais šiandien į Vokie-
tijos, kaip pirmininkaujančios (ES 
– BNS) valstybės, užsienio reikalų 
ministrą, prašydami koordinuoti tiek 
užsidarymą, tiek ir vėliau, tikėtina, 
ganėtinai greitą atsidarymą“, – sakė 
G. Landsbergis.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

***
– Besmegeniams algas 

išmokėsiu vasarą, – pareiškė 
Kalėdų Senelis.

***
– Alio, ar aš ten pataikiau?
– Ne, jūs ne ten pataikėte. Ar 

pasiųsti jus ten, kur reikia?
***
Gėlių pardavėjas šaukia:
– Nupirkite rožių savo 

mylimai moteriai.
Pro šalį einanti dama atkerta:
– Kaip ir visada, apie žmonas 

niekas negalvoja.
***
Elgeta prie restorano durų:
– Pone, aš visą savaitę 

nemačiau mėsos!
– Maryte, parodyk jam 

kotletą.
***
– Kas tu toks?
– Nindzė.
– O ko toks lėtas?
– Vėžliukas.
***
– Kodėl mūsų pramonė 

nukrito žemiau dugno, kurį 
pranašavo ekspertai?

– Mūsų pramonė tai sunkioji, 
o dugnas juk minkštas.

***
Ateina berniukas verkdamas 

pas mamą:
– Mama, mama, o teta 

gatvėje sakė, kad mano 
megztiniukas – mergaitiškas.

– Ir ką tu jai atsakei?
– Kad jos ūsai kaip pas senelį 

Petrą.
***
Aš vyrui niekada 

nepriešarauju. Juk visada bus 
taip, kaip aš tyliu.

***
Įmonės valgykloje:
– Kokia šiandien sriuba?
– Žirnių agurkinė.
– Bet gi čia dvi...
– O mums vieno puodo 

reikėjo.
***
Žmona bara vyrą:
– Mačiau aš tą tavo meilužę. 

Tai va, turėti tokią – didelis 
žygdarbis.

***
Dėl galerijos darbuotojų 

abejingumo darbui parodoje 
paveikslas „Juodasis kvadratas“ 
tris savaites kabėjo aukštyn 
kojomis.

***
Psichologas pacientui:
– Jūs turite savo problemas 

palikti nakčiai už durų.
– Nieko sau! Jūs rimtai 

manote, kad mano žmona sutiks 
miegoti laiptinėje?

***
Škotijoje ne tik dukra, bet 

net ir sūnus gali ką nors atnešti 
sterblėje.

***
Įkyri tetulytė klausinėja 

pradinukės giminaitės:
– Ar tu padedi mamytei?
– Taip.
– O kaip tu padedi?

– Mano žmona kiekvieną 
gimtadienį prašo dovanos – 
kailinių.

– O ką, ji juos taip greitai 
sunešioja?

– Nežinau, dar nė karto 
nedovanojau.

***
Kai tu esi viengungis, viskas 

mėtosi savo vietose. Kai vedi – 
daiktai būna tvarkingai sudėti. 
Velniai žino kur.

***
Kad žmona nesikankintų, 

ką padovanoti gimtadienio 
proga, vyras tyčia sudaužė 
puodelį.

***
Mokytoja grąžina Petriukui 

jo namų darbų sasiuvinį ir 
sako:

– Pasakyk sąžiningai, ar 
tavo tėvui kas nors padeda?

***
– Pone, norėtume paimti iš 

jūsų interviu...
– Ką? Kodėl iš manęs? Aš 

juk niekuo neypatingas. Turiu 

šeimą, normalų darbą, stogą virš 
galvos. Ko jūs iš manęs norite?

– Bet pone Prezidente...
***
– Mama, kad tu žinotum, 

kokius mes bjaurius 
keiksmažodžius mokykloje 
rašome.

– Aš tikiuosi, sūnau, tu 
nerašai?

Sūnus:
– Ne, aš diktuoju.
***
Keleivis klausia laivo 

kapitono:
– Sakykite, kapitone, ar tokie 

dideli laivai, kaip jūsiškis, dažnai 
skęsta?

– Ne, – atsako šis, – tik vieną 
kartą.

***
Afrika. Kalbasi du liūtai:
– Įgriso man tie naujieji rusai, 

bastosi čia visureigiais, girtauja, 
keikiasi...

– Aha, – pritaria kitas. – O 
paskui dar tie jų telefonai pilve 
skamba kas minutę.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 22 d. Naktį 0

Dieną 2
P,  
6-12 m/s

Gruodžio 23 d. Naktį 1
Dieną 4

PV,
4-9 m/s

Gruodžio 24 d. Naktį 1
Dieną 2

PV, 
1-4 m/s

Orų prognozė gruodžio 22-24 d.

– Kai jūs išeisit, aš sidabrinius 
šaukštelius perskaičiuosiu.

***
Pradedančiojo bitininko 

klausia:
– Kaip tamstos bitės?
– Kol kas medaus dar neneša, 

bet pusę kaimynų jau sugėlė.
***
– Mama mama, o kur 

kiškiukas miega?
– Kiškiukas miega po krūmu.
– Tai jis ką, benamis?!
***
Kalbasi dvi katės:
– Ir kada gi Pūkis pažadėjo, 

kad tave ves?
– Kovą.
– Kovą jie visi žada.
***
Kovą net katinas Leopoldas 

tikisi šio to daugiau, nei 
draugystė.

***
Jei vyras įsitikinęs, kad jis 

namie – svarbiausias, tai jis ne 
tik kad viengungis, jis net katino 
neturi.

***
Katinas pagavo auksinę pelę. 

Ta sako:
– Paleisk mane, išpildysiu 

tavo norą.
Katinas:
– Nea, aš tave suėsiu. O 

pridirbti šeimininko šlepetes aš ir 
pats sugebu.

***
Kuo vyresnis vaikas namie, 

tuo išradingiau slepiasi katinas.
***
Bobutė moko anūkėlį:
– Kai čiaudi, burnytę reikia 

delniuku pridengti.
– Ir kam? Juk man dantys tai 

neiškris?
***
Mokytoja į biologijos 

pamoką atsinešė žaltį. Vaikų 
klausia, kas čia per gyvūnas: 
vieni sako, kad pelytė, 
kiti – ežiukas. O Petriukas, 

glostydamas žaltį, susimąstęs 
sako:

– Tai va ką mokykla gali 
padaryti iš paprasčiausio 
slibino.

***
Vaikų darželio auklėtiniai 

prieš epidemiologų vizitą 
tarakonais išdėliojo žodį 
„Padėkite“.

***
Policininkas bando iš balos 

iškrapštyti girtą jūreivį. Tas 
ginasi:

– Pirmiausia gelbėkit 
moteris ir vaikus!

***
Mokytoja pradinukams:
– Vaikai, kas pasakys, 

kuo vardu keturkojis naminis 
draugas?

– Lova, – atsakė Petriukas.
***
Suaugusieji sako:
– Nesikeikit prie vaikų.
Vaikai:
– Nesikeikim prie 

suaugusiųjų.
***
Barasi vyras ir žmona. 

Žmona šaukia:
– Nesuprantu, kas tarp mūsų 

bendro! 
Vyras, ramiai:
– Būsto paskola ir du vaikai.
***
Vargšai vaikai. Ir kaip jie 

dabar per pertrauką galės 
muštis? Nuotoliniu būdu?

***
Moksleivių rašinėlis tema 

„Ko paprašyčiau Kalėdų 
Senelio“. Petriukas parašė: 
„Prašyčiau Kalėdų Senelio, kad 
nebereiktų rašinėti tokių kvailų 
rašinėlių“.

***
– Ponia Maryte, o kodėl jūsų 

vyras nesigydo? Juk jis visiškai 
kurčias.

– Laukia, kol vaikai 
muzikos mokyklą pabaigs.

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

Salonas 
Paulina
Dovanos į namus
Tel. 869816377

BUITINĖ TECHNIKA

• Garinį dulkių siurblį Karcher 
SV1902. Buvo naudotas tik kelis 
kartus, yra visi priedai, puikiai 
veikia. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 615 42 952. Rokiškis
• Buitinius prietaisus.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naudotą, geros būklės, dviejų 
durų šaldytuvą Whirlpool. Kaina 
240 Eur. Tel. 8 672 18 824. 
Rokiškis
• Elektrinę viryklę su elektrine 

orkaite ir griliumi.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Du elektrinius boilerius. 80 litrų 
Thermex- 45 Eur, 95 litrų Ariston - 
65 Eur. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 687 80 527. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• 7 poras rudeninių ir žieminių 
batų, 36-37 dydžio. 10 Eur už 
visus. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Kaip naujas Bauer pačiūžas. 
Dydis US 7, EU 40-41. Kaina 35 

Eur. Tel. 8 667 24 525. Rokiškis
• 42 dydžio, odinius, žieminius 
batus. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 686 83 227. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti mažą 
kačiuką. Tel. 8 646 98 570. 
Rokiškis


