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Lietuvos kariuomenės dieną pasitinkant: 
išgyvenimo pamokos, lauže keptos 
duonos ir pušų spyglių arbatos skonis

5 p.
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos seržantas Mantas Griškevičius mokė karius, kaip iš pušies 
spyglių išsivirti arbatą. To mokoma ne veltui: pušies spygliai vitamino C turi kelis kartus daugiau, nei citrinos.                      L Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

3 p.
Užsienio politikos smėlio dėžės lyga, 
arba valdžia kaip prakeiksmas

Gerbiami kariai,
Liet�va Jums patikėjo mūsų krašto g��ybą. Visus Jus 

jungia viena priesaika ir misija – saugoti ir ginti Tėvy�ę!
Tai – didžiulė garbė ir atsakomybė. Esate drąsos ir 

stiprios valios pavyzdys, kuriuo įkvepiate kit�s būti 
geresniais ir kiekvieno mūsų širdyse uždegate pat�iotiš-
kumo ug�elę!

Linkime ir toliau puoselėti pamatines mūsų valst�bės 
ver��bes, išlikti pavyzdžiu aplinkiniams bei r�žtingai ir 
drąsiai tar�auti Tėvy�ei.

Su pagarba,
Rokiškio rajono savivaldybės vadovai

Su Liet�vos kariuomenės diena 
nuoširdžiai sveikiname esamus ir 
buvusius karius ir t�os, kurie ketina 
duoti priesaiką saugoti mūsų šalį ir jos 
žmones. Linkime būti pilietiškumo ir 
drąsos pavyzdžiais.

Nuoširdžiai dėkojame savo ben-
dražygiams: karių šeimoms, darbda-

viams, visuomenei.  Jūsų pasitikėjimas mus įkvepia ir 
įpareigoja. Ačiū už suprating�mą ir palaiky�ą. Su visų 
mūsų švente!

Krašto apsaugos savanorių pajėg�
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės

506-osios pėstininkų kuopos valdy�o g��pė

Rokiškio autobusų 
parko ir Rokiškio rajono 
savivaldybės atstovai 
lankėsi Klaipėdoje
Informacija apie COVID-19 
situaciją rajone: 
pagal sergamumą 
esame antri Lietuvoje

2 p.Panevėžio energija: pabrangus kurui, brango ir šiluma

Laisvės kovų istorijai atminti paminklas Ažubrasčio kaime: 
apie katalikų ir sentikių kovą prieš bendrą priešą

4 p.
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Panevėžio energija: pabrangus kurui, 
brango ir šiluma

Šių metų spalis buvo vėsesnis 
nei pernai, tad ir šildymo sezo-
nas prasidėjo anksčiau nei pra-
ėjusiais metais. Spalio mėnesio 
vidutinė oro temperatūra Rokiš-
kyje siekė 7,6 laipsnio šilumos, 
pernykštis spalis buvo šiltesnis 
– vidutinė mėnesio temperatūra 
buvo 9,9 laipsnio šilumos. Šį spa-
lį daugiabučiai namai šildėsi visą 
mėnesį, kai prieš metus šildyti 
buvo pradėta tik nuo spalio 14 
d. Tad dėl ilgesnės šildymo tru-
kmės, didesnio šilumos suvarto-
jimo ir pabrangusios šilumos, gy-
ventojai šį spalį sulaukė didesnių 
mokesčių už šilumą.

Šilumos suvartojimas
ir jos kaina formavo 
mokesčius
Sąskaitos už šildymą dydis pri-

klauso nuo tą mėnesį nustatytos 
šilumos kainos už vieną kilovatva-
landę ir būsto šildymui sunaudoto 
šilumos kiekio. Mokestis už šildy-
mą apskaičiuojamas šilumos kainą 
padauginus iš būste sunaudoto ši-
lumos kiekio.

Kylant kuro kainoms, bendrovė 
negali daryti reikšmingos įtakos 
galutinei šilumos kainai, nors Pa-
nevėžio energijos katilinėse degi-
namas biokuras sudaro 90 proc. 
Likęs naudojamas kuras – gamti-
nės dujos sudaro 8 proc., kitos rū-
šys – 2 proc. Įvertinus didėjančias 
kuro kainas ir aukcione perkamos 
(NŠG) šilumos kainą, kurią taip 
pat veikė biokuro kainų išaugimas, 
spalio mėnesį šilumos kaina, paly-
ginus su 2021 m. rugsėju, didėjo 
5,9 proc. Palyginus su praėjusių 
metų spaliu, šilumos kaina didėjo 
14 proc. ir gyventojams kilovatva-
landė kainavo 5,12 ct (su 9 proc. 
PVM), kai pernai ji kainavo 4,49 ct 
(su 9 proc. PVM).

AB „Panevėžio energija“ šilu-
mos kaina kiekvieną mėnesį per-
skaičiuojama atsižvelgiant tik į 
kuro ir perkamos šilumos iš NŠG 
kainas. Visiems bendrovės regiono 
vartotojams nustatoma vienoda ši-
lumos kaina.

Vartotojų mokėjimams už šilu-
mą didelę įtaką turi šilumos suvar-
tojimas pastate. Jei šilumos kaina 
ir nesikeičia, tačiau šaltuoju metų 
laiku už šildymą tenka mokėti dau-
giau, nes žema oro temperatūra le-
mia didesnį šilumos kiekio suvar-
tojimą. Taigi, sumažinus šilumos 
suvartojimą pastatuose, mažėtų ir 
mokėjimai už ją.

Per maža sienų šiluminė varža, 
nesandarūs langai, blogas stogų 
apšiltinimas, nekokybiškos inžine-
rinės sistemos bei jų valdymas ir 
reguliavimas ir kt. – visa tai didina 
gyventojų išlaidas šilumai. Koky-
biškai sutvarkius ar atnaujinus gy-
venamąjį namą galima iki 50 proc. 
sumažinti šilumos suvartojimą, o, 
tuo pačiu, ir išlaidas šildymui.

Spalio mėnesio mokesčiai 
už šildymą
Šių metų spalio mėnesį Rokiš-

kio gyvenamuosiuose namuose, 
kuriems šiluma tiekiama centra-
lizuotai, 50 kv. metrų ploto butų 
šildymui vidutiniškai suvartota 
425 kWh (8,5 kWh/vienam kv. m). 
Prieš metus, paskelbus šildymo se-
zoną nuo spalio 14 d., šis rodiklis 
sudarė apie 245 kWh (4,9 kWh/
vienam kv. m) ir gyventojai už 50 
kv. metrų buto šildymą vidutiniš-
kai mokėjo 11 eurų. Įvertinus šilu-
mos kainos padidėjimą ir šilumos 
suvartojimą, šių metų spalį 50 kv. 
metrų buto gyventojai šildymui 
vidutiniškai išleis 22 eurus (44 ct/
vienam kv. m).

Mažiausiai už šildymą mokės 
renovuotų  daugiabučių namų gy-

ventojai, kuriems vieno kv. metro 
šildymas vidutiniškai kainuoja 31 
ct. Šį spalį  tokiuose namuose 50 
kv. metrų ploto buto šildymui vi-
dutiniškai suvartota 300 kWh (6 
kWh/vienam kv. m). Sąskaita už 
šildymą tokio dydžio būstui vidu-
tiniškai sudaro 15,50 euro.

Daugiabučiuose namuose, kurie 
Rokiškyje buvo pastatyti iki 1993 
m. ir dar nėra renovuoti, šilumos 
punktai yra senos konstrukcijos su 
elevatoriniais mazgais, nėra įreng-
tų automatinių temperatūros regu-
liavimo prietaisų, 50 kv. m buto 
šildymui vidutiniškai reikėjo 470 
kWh (9,4 kWh/vienam kv. metrui) 
šilumos. Išlaidos už šildymą tokio 
dydžio būstui vidutiniškai sudaro 
24 eurus (48 ct/vienam kv. m). 

Kiekvieno konkretaus namo 
faktiniai mokėjimai yra skirtingi. 
Juos pamatyti ir palyginti galite 
AB „Panevėžio energija“ interne-
to svetainėje www.pe.lt, skyrelyje 
„Namo informacija“.

Tausokime gamtą 
atsisakydami popierinių 
sąskaitų
AB „Panevėžio energija“ siūlo 

vartotojams rinktis elektroninį sąs-
kaitos už šilumą ir karštą vandenį 
gavimo būdą.

Išsiųskite prašymą el. paštu ben-
drove@pe.lt arba klientai@pe.lt. 
Prašyme nurodykite adresą, vardą 
ir pavardę (jei įmonė – pavadini-
mą), mokėtojo kodą ir elektroninį 
paštą, kuriuo norite gauti sąskaitas. 
Galite prisijungti ir prie AB „Pane-
vėžio energija“ interneto svetainės 
www.pe.lt bei užpildyti pagrin-
diniame lange pateiktą prašymo 
formą dėl sąskaitos pateikimo el. 
paštu.

Rajono savivaldybės
inform.

Rokiškio autobusų 
parko ir Rokiškio rajono 
savivaldybės atstovai 
lankėsi Klaipėdoje

Lapkričio 17 d. Rokiškio autobusų parko ir Rokiškio rajono sa-
vivaldybės atstovai lankėsi Klaipėdoje įsikūrusioje „Dancer Bus“ 
įmonėje, kurioje gaminami visiškai elektrininiai autobusai.

Rajono atstovai buvo supažindinti su gamybos procesu, technine 
specifikacija, įsigijimo galimybėmis ir aišku išbandė autobusą darbi-
nėje aplinkoje.

Kas žino, galbūt ateityje išvysime šiuos autobusus Rokiškyje.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Liepsnojo gyvenamasis namas
Lapkričio 19 d. 03:31 val. 

gautas pranešimas, kad Vilkų k. 
(Rokiškio kaimiškoji sen.) dega 
medinis namas.

Atvykus pastatas degė atvira 
liepsna, į vidų įeiti buvo neįmano-
ma. Namas medinis, vieno aukšto 
su mansarda, stogas - skardos.

Gaisro metu nudegė stogas, iš-
degė namo vidus, sudegė viduje 
buvę namų apyvokos daiktai.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento

Rokiškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos

inform.

Senolis šaukėsi pagalbos
Lapkričio 20 d. apie 01 val. gautas pranešimas, kad Rokišky-

je, Taikos g. kaimynas (apie 90 m. amžiaus vyras) šaukiasi, prašo 
medikų pagalbos, tačiau nesugeba atsirakinti durų. Vyras gyvena 
vienas.

Ugniagesiams gelbėtojams atvykus nurodytu adresu, glaustinių ko-
pėčių ir rankinio inventoriaus pagalba, per langą patekta į butą. Viduje 
buvęs vyras perduotas medikams.

Priešgaisrinės apsaugosir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Šeštadienį vėjas prasisuko 
Respublikos gatvėje

Artėjant Kalėdiniam laikotarpui, miestas pradeda puoštis įvairiomis 
dekoracijomis. Deja, Respublikos gatvėje, ant lauko šviestuvų esan-
tys papuošimai neatlaikė šeštadieninio vėjo. D. Šinkūno nuotr.

Informacija apie COVID-19 
situaciją rajone: pagal sergamumą 
esame antri Lietuvoje

Praėjusią savaitę mūsų rajone patvirtinti 209 
covid-19 atvejai (lapkričio 15 d. - trisdešimt sep-
tyni, lapkričio 16 d. - keturiasdešimt aštuoni, 
lapkričio 17 d. - penkiasdešimt vienas, lapkričio 
18 d. - dvidešimt septyni, lapkričio 19 d. - trisde-
šimt devyni, lapkričio 20 d. - septyni, lapkričio 21 
d. - 0 naujų atvejų).

 
Šiuo metu rajone serga 315 asmenų.
Viso nuo epidemijos pradžios rajone fiksuota 3 

430 susirgimo atvejų, pasveiko 2 925 rajono gyven-
tojai.

Viso nuo epidemijos pradžios mūsų rajone nuo 
covid-19 mirė 84 žmonės.  

Pagal naujų atvejų skaičių per 14 dienų 100 tūks-
tančių gyventojų Rokiškio r. savivaldybė patenka į 
labiausiai sergančių savivaldybių trejetuką Lietuvoje:

1 vietoje - Birštono sav. (2105,5 atvejų 100 tūkst. 
gyventojų)

2 vietoje - Rokiškio r. sav. (1690 atvejų 100 tūkst. 
gyventojų)

3 vietoje - Kazlų Rūdos sav. (1589 atvejų 100 
tūkst. gyventojų).

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Muštynių metu sulaužė nosį
Lapkričio 21 d. apie 9.00 val. Rokiškyje vyras 

(gim. 1961 m.) smurtavo prieš vyrą (gim. 1962 m.).

Nukentėjusiajam nustatytas nosies kaulo lūžis ir 
žaizdos akies, nugaros, dubens ir pilvo srityse. Įtaria-
masis sulaikytas, vadovaujantis LR BPK 140 str.

Panevėžio VPK inform.

Vairavo neblaivus
Lapkričio 19 d. 15.55 val. Rokiškio r., Antanašės k., 

neblaivus (2,11  prom.) vyras (g. 1990 m.) vairavo au-
tomobilį  „AUDI“.

Panevėžio VPK inform.

Savivaldybėms – parama 
bešeimininkėms padangoms tvarkyti

Savivaldybių administracijos gali pretenduoti į subsi-
dijas tvarkant naudotas padangas, kurių turėtojo nusta-
tyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja.

Šiam tikslui iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo progra-
mos skirta 440 tūkst. eurų, o didžiausias dotacijos dydis 
vienam pareiškėjui – 25 tūkst. eurų, praneša Aplinkos minis-
terija.  Finansavimas teikiamas bešeimininkių padangų atlie-
koms surinkti, vežti ir naudoti arba eksportui į kitas Europos 
Sąjungos šalis. Finansuojama 100 proc. tinkamų finansuoti 
projekto išlaidų, tačiau ne daugiau nei 110 eurų už toną.

BNS inform.
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Užsienio politikos smėlio dėžės lyga, arba valdžia kaip prakeiksmas
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Prieš pusantrų metų, artė-

jant Seimo rinkimams, rašiau, 
kad didžioji Lietuvos proble-
ma – silpnos politinės partijos 
ir silpni lyderiai. Kad į valdžią 
tai jie ateis, nes negali būti taip, 
kad nieko neišrinktų. Bet ką su 
ta valdžia daryti, čia jau kitas 
klausimas. Ir dabartinei, nebijo-
kime to žodžio, vienai silpniau-
sių vyriausybių šalies istorijoje 
(vėlgi atleiskite už kalambūrą) 
išbandymu tapo buvimas val-
džia. Puikiausias to pavyzdys: 
kitados Lietuva turėjo pretenzi-
jų tapti Rytų Europos lydere, čia 
buvo rengiami Vyšegrado šallių 
lyderių susitikimai, o dabar, jei 
dar nepastebėjote, Lietuva iš už-
sienio politikos subjekto tampa 
objektu. Angelos Merkel skam-
butis Aleksandrui Lukašenkai, 
apie kurį faktiškai nebuvo infor-
muoti mūsų vadovai, ką jau be-
kalbėti, kad jų atsiklaustų, rodo, 
kad mūsų likimas sprendžiamas 
jau be mūsų. Ir kaip istorikui 
jau ima skambėti raudoni aliar-
mo skambučiai: Austrijos anš-
liusas, Miuncheno suokalbis, 
Molotovo-Ribentropo paktas.

Yra knyga apie Sovietų sąjun-
gos istoriją anekdotais. Netrukus 
anekdotais rašysime ir Lietu-
vos istoriją. Dabartinei situacijai 
mūsų valdžios smėldėžėje labiau-
siai tiktų anekdotas: Gabrielius 
Landsbergis ir Gitanas Nausėda 
nesikalba. Gabrielius Landsbergis 
rašo raštelį Prezidentui: „pažadink 
mane pusę aštuonių“. Atsikėlęs 
pusę dvylikos, prie lovos randa 
laišką iš prezidentūros: „kelkis, 
kvaily, jau aštuonios“. Juokinga? 
Ne. 

Vykdomosios valdžios tarpusa-
vio rietenos buvo užprogramuotos 
nuo tos minutės, kai Prezidentu 
išrinko Gitaną Nausėdą. Kokia 
priežastis? Paprasta. Išrinko ne 
tą. Tiesiog išrinko ne tą, ir kon-
servatoriai, vadinkime daiktus sa-
vaisiais vardais, niekaip nesugeba 
su tuo susitaikyti. Išrinktas ne tas, 
žinoma, viską daro ne taip. Ir buvo 
pabandyta bent jau apriboti Prezi-
dento veiklą, tiek vidaus, tiek už-
sienio politikoje. Aiškinantis, kas 

ten kokiose tarybose turi atstovau-
ti Lietuvą.

Nuoskauda yra pats bjauriau-
sias jausmas, kuriuo joks save 
gerbiantis politikas nesivadovau-
ja. Tik ne pas mus. Nesugebėjo 
prispausti, tai paskelbė Preziden-
tui karą. Ir gavome rezultatą: tada 
kai valstybei iškilęs realiausias 
pavojus per 30 metų, turime besi-
pešančius politikus smėlio dėžėje. 
Beriančius smėlį vienas kitam į 
akis, spardančių vienas kito smė-
lio pilis, tvojančius kastuvėliu 
vienas kitam į nosį, o gavę atgal, 
bėgančius pabliauti: „mamytės“ 
politologai ir žurnalistai užtars. 
Pasakys, kas neteisus, ir neteisųjį 
„nubaus“ viešu aplojimu.

O rezultatas viso šito renginio 
ir reginio koks? Kol šalies politi-
kai gaišo laiką ir švaistė resursus 
tikrindami Prezidento svečių są-
rašą, aiškindamiesi, kokioje pice-
rijoje jis pietavo ir su kuo kalbėjo 
jo patarėjai, o kita pusė atsišaudė 
paaiškinimais, užsienio politika 
ramiai plaukė pro šalį.

Kažkas naiviai manė, kad už-
sienio politika, vykdoma pagal 
vaikų ratelį: „Saula šviesi, saula 
brungi, ką nešvieti aukštai dungi? 
Až runkyčių tvėremęs, až ausyčių 
tvėremęs“, meškiukus per sieną 
siuntėm, koncertus organizavom, 
pastatus Baltarusijos vėliavėlėm 
švietėm, ir, kas svarbiausia, Bal-
tarusijos vėliavėles feisbuko rė-
meliuose klijavom, Cichanouskają 
po pasaulį tampėm, ims ir suveiks. 
Nesuveikė. Negalima iš išorės 
demokatizuoti svetimos valsty-
bės. To turi norėti pati šalis, jos 
žmonės. O jei jie nori tik geresnio 
caro, tik to, kad jis laimėtų mažes-
ne balsų persvara, mes čia nieko 
nepadarysime.

Kad suprastumėte, kas yra A. 
Lukašenka arba Vladimiras Pu-
tinas, reikia ne daineles dainuoti. 
Reikia imti ir skaityti seniai pa-
mirštą Nikolia Makiavelio „Val-
dovą“. Taip jie valdo. O mes ra-
telius apie sieną šokom. Nes tik 
ratelius šokti ir tesugebam. Pa-
vadinę tai „vertybine politika“. 
Patys įsispraudėm save į kampą 
audringomis frazėmis „su dikta-
torium nesiderėsim“. Prisiminkit, 

ką sakiau „Brydžių“ cikle „Nebai-
dytų idiotų kraštas“. Arba veiksite 
aktyviai, arba patys derėsitės, arba 
Europos Sąjunga derėsis be jūsų. 
„Pamiršę“ atsižvelgti į mūsų visų 
„vertybinę politiką“. Nes mes savo 
„vertybinę politiką“ ir tegalim pa-
grįsti meškiukais ir rateliais aplink 
sieną, susitvėrus už rankyčių. Ir 
tai viskas. Jei kalbama apie griežtą 
ir vertybinę užsienio politiką, ji, 
pirmiausia, turi turėti svertus, būti 
logiška ir nuosekli. 

Kodėl Europa derasi? Todėl kad 
iškvašėlius Vokietijos, Prancūzijos 
ir kitų šalių politikus A. Lukašenka 
sužnybo už literatūroje neminėtinos 
vietos. Migrantų esamos ir išsigal-
votos teisės ten tapo naująja religija. 
Juos labiau jaudina vieno verkiančio 
migranto vaiko, nei visos Lietuvos, 
Lenkijos, o jau tuo labiau, Ukrainos 
ar Baltarusijos likimas. O kur dar 
brangstanti nafta ir dujos. 

Atminkite, kad su bet kokiu 
diktatoriumi bendrauti yra dvi 
priemonės: arba kariaujam, arba 
deramės. Viskas, trečio kelio nėra 
ir nebus. Europa kariauti nei nori, 
nei gali, nei turi kuo. Pagąsdinti 
irgi neturi kuo. Prisiminkite, kuo 
pasibaigė MH-17 lėktuvo byla? 
Nors jame žuvo beveik trys šimtai 
taikių, niekuo dėtų žmonių, ku-
rių nemažai – europiečiai. Tai jei 
jie dėl to, atsiprašant, pasturgalių 
nepajudino, tai ko jūs tikitės, kad 
pajudins čia? Jūs suvokite, kad 
pretekstų niekada su batka ir pu-
tleriu nesikalbėti yra n+1: Gruzi-
jos užpuolimas, Krymo aneksija, 
Ukrainos užpuolimas. O ir batka 
ne pirmuosius rinkimus suklas-
tojo. Kieta politika daroma kol 
kas daroma liežuviu, o ne realiais 
darbais. Ko mes į kitus pirštais ba-
dom? O mūsų pačių siena su Bal-
tarusija kur? Juk šis režimas nede-
mokratiškas ir su Rusija suokia ne 
pirmuosius metus. 

Europa tik laukia menkiausio 
preteksto deryboms su batka. Nes 
imtis priemonių jie nenori. Kol kas 
dar su batka. Tas pretekstas, grei-
čiausiai, bus pirmosios migrantų 
mirtys nuo šalčio. 

Ir šioje politikos dėlionėje 
mums buvo aiškiai parodyta mūsų 
vieta. Kokių dar signalų nesupra-
tot: tvorai pinigų neduosim, pa-
bėgėlių atstūmimo įstatymus per-
žiūrėsit. Toks buvo „ukazas“? Dar 
baisiau, kad mūsų dvaro poetai, po-
litikos „ikspiertai“ sugeba prirašyti 
straipsnių apie tai, kad Kremlius 
prasibrovė į prezidentūrą (lrt pasi-
stengė, kaip netikėta), tačiau iš es-
mės pamiršta vieną faktą: Didžioji 
Britanija į Ukrainą žada siųsti 600 
karių. Kas ten nutiko?

O nutiko tai, kad batka ir put-
leris laimi. Stabiliai ir užtikrintai 
laimi. Reanimavus NordStream 
projektą, kylant naftos kainoms 
Rusija atsigauna ir rengiasi dar 
vienam  „mažam pergalingam ka-
rui“. Tiksliau, labai tikėtina, kad 

Baltarusijos anšliusui. Ir Europos 
lyderiams tenka spręsti dilemą, 
kurios labiausiai bijota: ar Lietu-
va, Lenkija, Latvija turės sieną su 
Baltarusija, ar su Rusija. O mūsų 
trys užsienio politikos vairininkai 
analizuoja turgaus bobų klausi-
mus: „tas tų sakę, tas anų pasakę“. 
Jei mūsų visuomenė istorijos mo-
kytųsi ne testukais, situacija labai 
primena 1940-ųjų birželį: turėda-
ma ant stalo Sovietų sąjungos ulti-
matumą, Antano Merkio vyriausy-
bė svarstė, kaip sovietų rankomis 
nusikratyti Antano Smetonos. 

O ką Prezidentas realiai galėjo 
pasakyti? Jis tik bandė išsaugoti 
orią miną prastame spektaklyje. 
Mes neturime jokių kitų svertų 
paveikti Europo lyderių užsienio 
politiką. Jie su mumis ir kaimy-
nais lenkais, panašu, kad nemato 
reikalo net tartis, pasiklausti. Rytų 
Europa pastatyta prieš faktą, kad 
tariamasi be jos. O mūsų varlinai 
bando vienas kitą perkvarkti, kuri 
varlė pelkėje svarbiausia.

Žinoma, Vilniaus burbulas tikė-
josi eilinį kartą ne to. Eilinio peza-
lo apie „vertybinę“ politiką. Durų 
patrankymo. Pagal juos Preziden-
tas į BBC eterį turėjo išvadinti 
ponią Merkel tokiais epitetais, 
kad ne tik Europos, bet ir pasaulio 
lyderė pajustų savo vietą. Marš, 
Merkel, būdon, ania? Deja, už-
sienio politikoje taip nedaroma. Ir 
visos ugningos Gabrieliaus Lands-
bergio kalbos yra skirtos toli gražu 
ne Europos lyderiams – jie seniai 
nebeklauso, net ir ne Europos, o 
vidaus rinkai. Tiksliau tai jos da-
liai, kuri dar tiki meškiukais ir Ci-
chanouskaja. Na, pasidalino liau-
dis feisbukuose, katučių paplojo, 
laikų pridėliojo. O toliau kas? O 
toliau – užsienio reikalų ministras 
vidaus rinkai. Stipru.  Užsienio 
politika vidaus rinkai, tiksliau, 
Vilniaus burbului.

Vienas pralaimėjimas jau la-
bai akivaizdus ir aiškus. Sunkioji 
meškiukų paramos ugnis ir dainos 
prie sienos Baltarusijoje demo-
kratijos neįžiebė. Viskas, apie jo-
kius demokratinius procesus ten 
nebekalbama. Dauguma galinčių 
tapti opozicijos lyderiais ten arba 
išvyti, arba suimti. Kas bus toliau? 
Senstantis įbailintas batka jaučia, 
kad čia jau paskutinieji jo laimėti 
mūšiai. Išsaugotas sostas. Ir perga-
lė, virstanti Pyro. Liaudis dalinosi 
nuotrauka, kur ant Rusijos rinkai 
spausdinamų lydytos varškės už-
tepėlių etikečių jau spausdinama 
„Belorusskaja oblast“ (Baltarusi-
jos sritis). Greičiausiai tai feikas, 
duok Dieve. Deja, Rusija stiprėja, 
ir Baltarusijos anšliusas, virš mūsų 
sienos skrendant strateginiams 
Rusijos bombonešiams, yra jau 
labai apčiuopiama galimybė. Ką 
reiškia Baltarusijos anšliusas? Pir-
miausia, palaidotas viltis, kad Bal-
tarusija kada nors taps demokrati-
ne (bent jau tikrai ne artimiausius 

50 metų). Antra – mūsų siena taps 
siena su blogio imperija. Daug pa-
siekėm?

Ir tai, kad A. Merkel ir co taria-
si mums už nugarų, aiškiai rodo, 
kurioj vietoj yra ta „vertybinė po-
litika“. Ten, kur saulė nešviečia ir 
dobiliukai nedygsta. 

Bėda ta, kad nė vienas iš trijų 
užsienio politikos vairininkų: nei 
Prezidentas, nei užsienio reikalų 
ministras, nei Seimo užsienio rei-
kalų komiteto pirmininkas nėra 
stiprūs diplomatai, lyderiai. Jei 
G. Nausėdai dar galima iš esmės 
atleisti jo nepatirtį (bet irgi turėjo 
galvot, į kokias pareigas preten-
duoja), tai kiti du jau turėtų būti 
patyrę politikai. O elgiasi kaip 
mažvaikiai. Ir Europos lyderiai 
turi geležinę priežasti per patran-
kos šūvį jų neprileisti prie jokių 
svarbesnių reikalų. O kitados Lie-
tuva veržėsi būti Vyšegrado šalių 
politikos lydere. 

Silpnesnis, menkiau patyręs 
Prezidentas reiškia atviras gali-
mybes veikti kitiems dviems: už-
sienio reikalų ministrui ir Seimo 
užsienio reikalų komiteto pirmi-
ninkui. Tik kad tos veiklos, kaip 
sakant, katinas priverkė. 

Ar mes Lietuvoje galime gy-
venti ne su vyriausybe, vadinki-
me daiktus tikraisiais vardais, o 
be jos, prarasdami dar ketverius 
metus? Panašu, kad jau ne nuo 
mūsų priklauso. Ir kieno stovy-
kloje bebūtume – konservatorių ar 
prezidento – viena aišku: užsienio 
politiką, atleiskite, bet prakišome. 
Ir srebiame pasekmes. 

Jei vidaus politikoje be ryškios 
lyderystės mes rizikuojame tik 
gerokai lėtesne šalies visuomenės 
ir ūkio raida, nei ji galėtų būti, 
tai klaidų užsienio politikoje pa-
sekmės gali būti labai skaudžios. 
Lietuva su tokiais besipešančiais 
vadovais ne tik gali ramiai pamirš-
ti pretenzijas tapti regiono lydere, 
bet ir rengtis kovai už savo būvį ir 
valstybingumą. Ir valdantiesiems 
derėtų prisiminti, kad besekiojant 
prezidentą, kokioje picerijoje jis 
valgė, netektų visiems, kartu su 
tais pačiais dvaro poetais, srėbti 
balandos kokiame Rusijos gulage. 

Išeitis iš  situacijos paprasta: 
suvokti, kad mūsų šaliai iškilęs re-
alus pavojus. Kad mūsų šalis per 
politikų peštynes šalis nusirito iš 
politikos subjekto iki objekto. Kad 
neatsargus valtelės siūbavimas 
aštriais bet tuščiais pranešimais, 
esant aštriai migrantų situacijai ir 
per plauką pasiektai migrantų at-
stūmimo taktikai, gali sukelti daug 
didesnių problemų. Konservato-
riams reikia užkasti karo kirvį su 
prezidentūra. Nes dar keletą metų 
mes turėsime šį Prezidentą ir šią 
Vyriausybę, kuriems jau metas nu-
stoti matuotis kastuvėliais smėlio 
dėžėje. Nes rietenoms švaistomas 
laikas, kurį šiuo metu reikia skirti 
realiai savo valstybės gynybai. 
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Laisvės kovų istorijai atminti paminklas Ažubrasčio kaime: 
apie katalikų ir sentikių kovą prieš bendrą priešą

Šeštadienį šv. Mišiomis Kriaunų bažnyčioje prasi-
dėjo atminimo renginys, skirtas Laisvės kovose žu-
vusiems Ažubrasčio kaimo ir jo apylinkių vyrams. 
Jie kovojo sentikio Mykolo (Mutkos) Kazano vado-
vaujamame partizanų būryje.

Laisvės kovos – ne tik lietuvių tautos drąsos ir pa-
siaukojimo liudijimas. Tai ir pasitikėjimo tarp skir-
tingų tautų, tikėjimų žmonių ženklas. Laisvės ko-
vos mūsų krašte ypatingos ir tuo, kad į jas įsijungė 
ir šio krašto rusų kilmės žmonės, sentikiai. Būtent 
Ažubrasčio apylinkėse žuvę vyrai ir buvo Anta-
zavės apylinkėse veikusio jauno laisvės kovotojo 
sentikio Mykolo (Mutkos) Kazano – Siaubo būrio 
žmonės. Jis kartu su savo tėvu ir broliais kovojo už 
Lietuvos laisvę

Paminkle iškaltos žuvusių lietuvių pavardės Tai 
Ažubrasčio apylinkių ūkininkų sūnūs. Lygūs, ru-
giais užžėlę laukai slepia šio kaimo didžiausias ir 
skaudžiausias paslaptis: laisvės kovas, sunaikintas 
sodybas, sovietų nužudytus civilius žmones. Ma-
noma, kad mūsų rajone yra per pusę tūkstančio 
vietų, kuriose žuvo laisvės kovotojai. Ne visos jos 
žinomos, ne visi kapai atrasti.

Laisvės kovos čia gyvos. Maldoje už žuvusius 
jaukioje Kriaunų bažnytėlėje. Kunigo Laimono 
Nedvecko pamoksle apie tai, kad lotynų kalbo-
je, oficialioje Katalikų bažnyčios kalboje, nėra žo-
džio „kankinys“: tik iš graikų kalbos perimtas žodis 
„martyros“: liudininkas. Žuvę laisvės kovotojai yra 
liudininkai: ir tikėjimo, ir tėvynės meilės, ir laisvės 
troškimo. Liudijo ir ansamblio „Kupolė“ atlieka-
mos tų laikų giesmės, ir dainos, kurios skambėjo 
patyliukais, bet niekada nebuvo užmirštos. Apie 
nusiaubtas sodybas, sunaikintus gyvenimus, bet 
išsaugotą atmintį.

Ir atminčiai skirtas ženklas Ažubrasčio kaime liu-
dija. Norą saugoti ir ateičiai perduoti laisvės kovų 
vertybes. Iš senolių, kurie tomis siaubingomis die-
nomis buvo vaikai. Kurių tėvus nužudė, o namus 
naikino. Ateities kartoms. Tą kalba ir ženklo istori-
ja: jis pastatytas senojo, prastesnės kokybės, vėjų 
ir lietaus nugairinto, vietoje. Ženklas vidury laukų, 
prie paprasto kaimo keliuko nebuvo užmirštas, ne-
buvo paliktas sunaikinti laiko tėkmei. 

Prie jo – kunigo Laimono Nedvecko malda, at-
minties dainos ir Krašto apsaugos savanorių pajė-
gų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karių savano-
rių salvės. Atminti žuvusiems ir pagerbti gyvuosius, 
tebepuoselėjančius šio krašto laisvės kovų atmintį. 
Kuri yra bendro lietuvių ir rusų laisvės troškimo 
simbolis. 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Lietuvos kariuomenės dieną pasitinkant: išgyvenimo pamokos, lauže 
keptos duonos ir pušų spyglių arbatos skonis
Šiandien minime Lietuvos kariuomenės dieną. Daug gra-
žių žodžių ir palinkėjimų skambės tiems, kurie savo meilę 
ir pagarbą tėvynei įprasmina kasdieniu kantriu, pasiauko-
jančiu darbu didžiulių išbandymų akivaizdoje. Dabar kaip 
niekada iki tol aiškiai visuomenė suprato mūsų karių tar-
nybos svarbą, tą rodo kas mėnesį augantis visuomenės 
pasitikėjimas savo krašto gynėjais. Ir tai ne tik skambūs 
žodžiai: šiomis išbandymų dienomis rokiškėnai kariai sa-
vanoriai, talkindami Valstybinės sienos apsaugos tarnybos 
pareigūnams, saugo valstybinę Lietuvos – Baltarusijos sie-
ną. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-oji pėstininkų kuopa jau nuo vasa-
ros vidurio garbingai vykdo taikos meto užduotis. Kartu 
ir rengdamasi galimiems iššūkiams, tobulindama žinias, 
įgūdžius. Todėl ir Lietuvos kariuomenės dieną mūsų ka-
riai pasitiko ne iškilmėse, o išgyvenimo pratybose: moky-
damiesi susirasti ir išdezinfekuoti vandenį, pagalbinėmis 
priemonėmis susikurti laužą, išsikepti kareiviškos duonos, 
išdoroti sumedžiotą žvėrį, išsivirti vitaminais turtingos 
pušų spyglių arbatos.

Stirna, kurią sumedžiojo medžotojų būrelis, tapo kariams ir mokymo 
priemone, ir vakariene.

Kuopos vadas kapitonas S. Afanasjevas rodė, kaip vos iš trijų produktų: 
miltų, cukraus ir vandens, pasiruošti kareivišką duonelę.

Žemėlapiui piešti tinkama visa, kas randama kuprinėje: servetėlė, 
popieriaus lapelis, skudurėlis.

O braižymo stalu puikiai tarnauja ir draugo nugara.

Net dulkiant lietui kariai sugeba įkurti laužą.

Svarbūs įgūdžiai
Į išgyvenimo įgūdžiams 

tobulinti skirtas pratybas 
506-osios pėstininkų kuopos 
kariai rinkosi gausiai. Tiesa, 
ne visi norintieji galėjo jose 
dalyvauti: rokiškėnai kariai 
tądien atlikdami taikos meto 
užduotis kaip tik pradėjo savo 
budėjimą prie Lietuvos-Balta-
rusijos sienos.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
aiškino Krašto apsaugos sava-
norių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos vadas ka-
pitonas Sergejus Afanasje-
vas, kas dvejus metus kariai 
tikrina ir tobulina išgyvenimo 
gamtoje įgūdžius.

Ką turi mokėti karys? Kad 
išgyventų, jis turi mokėti 
įsirengti slaptavietę miške, 
susirasti maisto ir vandens, 
pagalbinėmis priemonėmis 
užkurti ugnį, pasiruošti geria-
mąjį vandenį (išdezinfekuoti 
jį specialiomis priemonėmis), 
pasiruošti maistą. Taip pat ir 
orientuotis miške, ne tik nau-
dojantis kompasu, bet ir pagal 
gamtos ženklus, kitus orien-
tyrus.

Mokėsi išdoroti stirną
Taigi, jau nuo pat anksty-

vo ryto šeštadienį karių sto-
vyklavietėje Ruopiškio ežero 
apylinkėse vyko intensyvūs 
mokymai. Kariai miške rin-
ko malkas, rengė laužavietę. 
Specialiais skiltuvais bei su-
sirastomis parankinėmis prie-
monėmis įžiebė ugnį. Kita 
įdomi užduotis: nukenksminti 
ir pasiruošti gerti vandenį. 
Jo semti tiesiog iš šaltinėlio, 
ežero negalima: vanduo gali 
būti užkrėstas ligų sukėlėjais, 
todėl jis yra dezinfekuojamas.

Ne mažiau įdomi ir sudė-
tinga užduotis: išdoroti sume-
džiotą stirną. Jautrios sielos 
žmones skubame nuraminti: 
kariai nebrakonieriavo ir pa-
tys gyvūno po miškus nevai-
kė. Stirna sumedžiota visiškai 

legaliai, su visais reikiamais 
leidimais, laikantis visų tai-
syklių. Už tai, kad pratyboms 
parūpino stirną, kariai labai 
dėkingi vienam mūsų rajono 
medžiotojų būreliui ir savo 
kuopos kariui, kuris laisvalai-
kiu medžioja. 

Taigi, stirna buvo išdorota 
pagal visas taisykles. Kariams 
teko užduotis ne tik pasiruoš-
ti žvėrieną, bet ir ją be jokių 
prieskonių, marinavimo išsi-
kepti tiesiog ant laužo. Kie-
kvienai karių grupei, išėjusiai 
į naktinį orientacinį žygį buvo 
padalinta mėsos, kad galėtų 
susikūrę laužą ją išsikepti.

Kareiviška duonelė 
ir pušų spyglių arbata
Dar vienas smagus darbas 

– išsikepti kareivišką duo-
nelę. Šios duonos gamybos 
procesą demonstravo kuopos 
vadas S. Afansjevas. Duone-
lei kepti reikalingi viso labo 
trys produktai: cukrus, miltai 
ir vanduo. Pirmiausiai papras-
tame plastikiniame maišelyje 
sumaišomas cukrus ir miltai 
(cukraus dedama pagal skonį, 
tačiau jis suteikia energijos, 
tad paprastai jo negailima). 
Rūpestingai maišoma, kad 
cukrus pasiskirstytų tolygiai. 
Tuomet į maišelį pilama van-
dens. Ir per maišelį minkoma 
tešla. Taip lieka švarios ran-
kos. Tešla turi būti kietoka, 
gerai laikanti formą: antraip 
jos nepavyks iškepti. Pasie-
kus reikiamą konsistenciją, 
tešlos maišelis paliekamas 
kelioms minutėms. O tuo tar-
pu galima nusidrožti iešmą, 
ant kurio bus kepama duona. 
Iš tešlos suformuojamas ilgas 
nestoras (maždaug toks, kaip 
varškėčiams) tešlos volelis. 
Ir rūpestingai bei tvirtai ap-
vyniojamas ant iešmo spirale 
(kad neįkristų į ugnį). O toliau 
– kepimo procesas: iešmas 
laikomas virš laužo liepsnos, 
kol duonelė įgauna auksinę 
spalvą.  Tai užtrunka 10-15 

min. Skaniausia ją valgyti, ži-
noma, šiltą. Skoniu ji primena 
mums įprastines rokiškėniš-
kas baronkas. Akivaizdu, kad 
tai ganėtinai skanus ir sotus 
patiekalas.

Kol duonelė kepė, seržan-
tas Mantas Griškevičius ėmė 
kaisti arbatą. Jis pasakojo, kad 
arbatai tinkami ne jaunesnės, 
kaip 10 metų pušies spygliai: 
tokia jau bus sukaupusi pa-
kankamą kiekį vertingų me-
džiagų. Pušies spygliai yra 
turtingi vitaminų, ypač vita-
mino C. Ir pagal šį rodiklį yra 
daug vertingesni už citrinas. 
Todėl tokia arbata ne tik šildo 
vėsią rudens naktį, bet ir sutei-
kia jėgų, stiprina imunitetą.

Į kareivišką katiliuką M 
Griškevičius negailėdamas 
pribėrė ką tik nuskintų pušies 
spyglių. Katiliuke arbata la-
biau priminė tirštoką sriubą. 
Katiliuką rūpestingai apkasus 
žarijomis, arbatai išvirti pri-
reikė vos kelių minučių. Įdo-
mu tai, kad katiliuko vielinė 
rankenėlė rūpestingai apsukta 
izoliacija. Kam to reikia? Ka-
riai šypsosi: kad einant katiliu-
kas netarškėtų.

Išvirus arbatai, ji palieka-
ma trumpam praaušti: o kaip 
kitaip ją pagardinti medumi? 
Pušies spygliai išgraibyti ir 

gana švelnaus skonio arba-
ta keliauja iš rankų į rankas. 
Kariai surengė ir degustaciją: 
išvirė ir eglių spylių arbatos, ją 
lygino su pušų skonio, ir nu-
sprendė, kad abi neblogos.

Už užmaršumą –
 nuobauda, 
arba aukso vertės...
skudurėlis
Kario vienas svarbiausių 

dalykų yra jo kuprinė. Ten 
sudėtos pačios būtiniausios 
išgyvenimui priemonės. Dau-
gelis jų – labai funkcionalios. 
Kartu ten neturi būti nieko 
nereikalingo: tai, kas įprasti-
nėmis sąlygomis sveria vos 
šimtą gramų, ilgų žygių metu 
tampa sunkia našta. Kartu ka-
rio pareiga nuolatos papildyti 
savo kuprinę reikiamomis 
priemonėmis. O kas pamiršta, 
tas gauna vertingas gyvenimo 
pamokas.

Štai besirengdami orien-
taciniam žygiui, kariai braižė 
vietovės žemėlapius. Vie-
niems stalu buvo kuprinė, 
kitam – rąstigalis, o trečiam 
– paslaugiai ištiesta draugo 
nugara. Ant ko braižyti? Ant 
to, kas po ranka: servetėlės, 
skudurėlio, kitų pagalbinių 
priemonių. O jei jas pamir-
šo? Tuomet, kaip juokauja 

vyr. eilinis Andrius Chachlo-
vas, skudurėlio žemėlapiui 
bražyti... niekur nenusipirksi. 
Pinigai miške neturi jokios 
vertės, ir kiekvienas skudurė-
lis, maisto produktas, įrankis 
čia neįkainojami. Ir kariams 
bus puiki pamoka, kad kitą 
kartą nepamirštų patikrinti ir 
papildyti atsargų, esančių ku-
prinėje.

O prieš naktinį žygį – įdo-
mi ir įtraukianti paskaita apie 
tai, kaip orientuotis nežino-
moje vietovėje. Kaip vietoj 
kompaso panaudoti veidrodį, 
pažinti žvaigždynus, ir į kurią 
pusę paprastai nuvirsta me-

džiai. Sužinoti, per kiek prie 
atrodytų aklinos miško tamsos 
pripranta akys, kaip nakčiai 
merkiant dulksnai įsirengti 
sausą guolį. O toliau – ilgas 
žygis mišku, ieškant nurody-
tų orientyrų, kukli kareiviška 
vakarienė: pačių iškepta duo-
nelė ir ant laužo iščirškintas 
gabalėlis stirnienos. O kartu 
ir prisiminti seni, įgyti nauji 
išgyvenimo įgūdžiai, vertin-
gos patirtys ir pasitikėjimas 
savimi bei kuopos draugais, 
sėkmingai įvekusiais išban-
dymus. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Paskaitos, kaip orientuotis nežinomoje vietovėje, akimirka.
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Kalėdų paštas Rokiškio dvaro 
vartininko namelyje duris atvers 
gruodžio 3-ąją

Kalėdų paštas Rokiškio dvaro vartininko namelyje duris 
atvers gruodžio 3-ąją (18.30–20 val.) ir dirbs iki gruodžio 23 
dienos (12–18 val.)

Laiškus rašyti jau galite šiuo adresu:
Kalėdų Seneliui
Kalėdų paštas Rokiškio dvare
Tyzenhauzų g. 5
42115, Rokiškis
 Jei norite gauti Kalėdų Senelio atsakymą, prašome pervesti 

3 Eur.
 A/S LT26 7300 0100 0257 7460
Gavėjas: Rokiškio krašto muziejus
Bankas: AB bankas Swedbank
Įmonės kodas: 190263920
Suma: 3 Eur
Mokėjimo paskirtis: nurodyti atsakymo gavėjo vardą ir adre-

są Nepamirškite užpildyti Mokėjimo paskirties laukelio!

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Lapkričio 15 – 21 die-

nomis Panevėžio apskrities 
policija pradėjo 53 (praė-
jusią savaitę – 54) ikiteis-
minius tyrimus.

Per savaitę buvo pradėti 5 
ikiteisminiai tyrimai dėl va-
gysčių (4 – iš negyvenamų 
patalpų, 1 – iš automobilio). 
Dvi vagystės įvykdytos Pa-
nevėžio mieste, 1 – Panevė-
žio rajone, 1 – Biržų rajone, 
1 – Pasvalio rajone. Vagysčių 
šią savaitę neregistruota Ku-
piškio, Rokiškio rajonuose.

Pradėti septyni ikiteismi-

niai tyrimai dėl sukčiavimo, 
1 – dėl viešosios tvarkos 
pažeidimo, 3 – dėl neteisėto 
disponavimo narkotinėmis 
ar psichotropinėmis medžia-
gomis, 2 – dėl netikrų pini-
gų, 3 – dėl turto sugadinimo.

Lapkričio 15 – 21 dieno-
mis apskrities keliuose buvo 
registruoti du įskaitiniai (kai 
nukentėjo žmonės) eismo 
įvykiai. Jų metu sužeistos 
dvi nepilnametės pėsčio-
sios. Policijos pareigūnai 
sustabdė 3 neblaivius vai-
ruotojus, kuriems nustatyta, 
kad kraujyje yra daugiau nei 

1,5 promilės alkoholio, todėl 
taikoma baudžiamoji atsa-
komybė. Vienas neblaivus 
vairuotojas prie automobilio 
vairo sėdo Panevėžio mieste, 
1 – Panevėžio rajone, 1 – 
Rokiškio rajone.

Praėjusią savaitę Kupiš-
kio rajono policijos komi-
sariate už pilietišką elgesį, 
aktyvų bendradarbiavimą ir 
pagalbą policijai apdovano-
tas R. Ušinskas, kuris net du 
kartus padėjo sulaikyti ne-
blaivų vairuotoją. R. Ušins-
kui buvo įteikta Panevėžio 
apskrities vyriausiojo poli-

cijos komisariato viršininko 
Rimanto Bobino padėka, už 
pilietiškumą, aktyvų ben-
dradarbiavimą ir pagalbą 
policijai, taip pat simbolinė 
dovana ,,Angelo sparnai’’. 
Džiaugiamės ir didžiuoja-
mės pilietišku poelgiu, ska-
tiname visus nebūti abejin-
gais kitų žmonių daromoms 
nusikalstamoms veikoms ir 
administraciniams nusižen-
gimams. Skambutis policijos 
pareigūnams gali išgelbėti 
Jūsų, Jūsų vaikų ar anūkų 
gyvybę.

Panevėžio VPK inform.

Paankstinus revakcinaciją, tris kartus padaugėjo 
norinčiųjų skiepytis sustiprinančia doze

Praėjusią savaitę at-
siradus galimybei susti-
prinančią skiepo nuo ko-
ronaviruso dozę gauti po 
keturių mėnesių, norin-
čiųjų tai padaryti skaičius 
išaugo maždaug tris kar-
tus, sako Karštosios linijos 
1808 vadovė Greta Beina-
ravičiūtė.

„Lyginant du savaitgalius 
– prieš sprendimą ir po – tai 
praėjusį savaitgalį iš viso re-
gistracijų vakcinacijai buvo 
14 tūkst., iš kurių sustiprinan-
čia doze buvo 7 tūkstančiai. 
Šį savaitgalį iš viso registra-
cijų buvo 26 tūkst., iš kurių 
trečiai dozei – apie 20 tūks-
tančių“, – BNS pirmadienį 
teigė medikė.

Pasak jos, tuo pačiu lai-
kotarpiu skambučių skaičius 
išaugo dvigubai.

„Greičiausiai tie, kurie 
turi pirmą ir antrą dozę, yra 
pakankamai sąmoningi ir 
naudojasi galimybe kuo grei-
čiau gauti ir trečią dozę, bet 
turbūt kažkiek paskatino ir 
atsirandantis galimybių paso 
galiojimo laikas“, – sakė G. 
Beinaravičiūtė.

Nuo praėjusio trečiadienio 
daugiau gyventojų gali gauti 
trečiąją – sustiprinančiąją – 
vakcinos dozę, kadangi leis-
ta revakcinuotis praėjus ne 
pusmečiui po antro skiepo, o 

keturiems mėnesiams.
Po šio laiko sustiprinan-

čiajai dozei gali būti skiria-
ma „Pfizer“ ir „BioNTech“ 
gaminta „Comirnaty“ arba 
„Janssen“ vakcina. „Mo-
derna“ vakcina „Spikevax“ 
revakcinacijai gali būti ski-
riama, kai po pilnos vakcina-
cijos praeina pusmetis.

„Janssen“ vakcinos dozė 
gali būti skiriama tik tiems 
gyventojams, kurie pirmą 
kartą pasiskiepijo būtent šia 
vakcina.

 Vyriausybė taip pat yra 
nusprendusi įvesti galimy-
bių paso galiojimą laiką ne 
tik persirgusiems, bet ir pil-
nai paskiepytiems žmonėms. 
Nuo gruodžio 28 dienos šio 
dokumento galiojimo laikas 
– septyni mėnesiai.

Gavus sustiprinančiąją 
dozę, galimybių paso veiki-
mo terminas nenumatytas.

Išaugusį gyventojų susi-
domėjimą galimybe anksčiau 
gauti sustiprinančią dozę 
pastebi ir trijų didžiųjų šalies 
miestų savivaldybės.

Vilniaus vakcinacijos ko-
ordinatorius Kipras Krasaus-
kas BNS teigė, kad sostinėje 
skiepijimo apimtys šiuo metu 
panašios į matytas vasaros 
pabaigoje.

„Ketvirtadienį, pavyz-
džiui, virš keturių tūkstančių 
buvo per visą miestą paskie-

pytų, tiek paskutinį kartą tu-
rėjome rugpjūčio paskutinę 
dieną“, – sakė savivaldybės 
atstovas.

Pasak jo, matomas skie-
pijimo apimčių augimas yra 
susijęs su revakcinacija, o 
ypač – su sudaryta galimy-
be sustiprinančią dozę gauti 
anksčiau.

„Paankstinimas iki keturių 
mėnesių buvo esminė augi-
mo priežastis“, – aiškino K. 
Krasauskas.

Kalbėdamas apie skiepi-
jimąsi pirmąją doze, savival-
dybės atstovas sakė, jog „ra-
dikalaus didėjimo nėra“.

„Yra panašūs lygiai pir-
mos dozės, kokie buvo visą 
lapkričio mėnesį. Turbūt tie, 
kas reagavo į planus dėl ne-
mokamų testų atšaukimo 
darbuotojams nuo gruodžio, 
turbūt, priėmė sprendimą dėl 
skiepo nelaukdami, kas nu-
tiks prezidento veto“, – teigė 
K. Krasauskas.

Panašias tendencijas teigia 
pastebintis ir Kauno miesto 
poliklinikos direktorius Pau-
lius Kibiša. Anot jo, skiepiji-
mo apimčių augimas yra „tik 
iš trečiosios dozės“.

„Manau, kad kokiam mė-
nesiui šitas išaugimas, po 
to, turbūt, šiek tiek sumažės, 
nes tų labiausiai norinčių ir 
galinčių apimtys galiausiai 
išseks“, – BNS kalbėjo P. Ki-

biša.
Mediko teigimu, per praė-

jusią savaitę Kaune paskiepy-
ti septyni tūkstančiai žmonių, 
maždaug tūkstančiu daugiau 
nei prieš savaitę.

„Prieš keletą savaičių 
skiepydavom po keturis tūks-
tančius per savaitę, paskutinę 
savaitę paskiepijom beveik 
septynis tūkstančius, prieš 
tai buvo dvi savaitės po šešis 
tūkstančius. Tai augimas yra 
50–80 procentų“, – teigė jis.

Klaipėdos vakcinacijos 
centro koordinatorius Gedi-
minas Dragūnas BNS teigė, 
jog šiuo metu daugiau nei 
pusę besiskiepijančiųjų suda-
ro ateinantys sustiprinančios 
dozės.

„Dar iki sprendimo priė-
mimo iš pacientų jau buvo 
klausimų, kada bus galima 
gauti sustiprinančią dozę, tad 
susidomėjimas tikrai yra“, – 
kalbėjo jis.

G. Dragūnas teigė besivi-
liantis, jog žmonės tą daro „iš 
sąmoningumo“, o ne reaguo-
dami į įvedama galimybių 
paso galiojimo laiką.

Iki šiol mažiausiai viena 
vakcinos doze paskiepyta 
1,85 mln. žmonių, tik pilnai 
vakcinuota – 1,56 mln., dar 
204 tūkst. pilnai paskiepytų 
gyventojų yra gavę ir susti-
prinančiąją vakcinos dozę.

BNS inform.

Lietuvos pramonės produkcija 
per metus pabrango 
mažiausiai Baltijos valstybėse

 Pramonės produkcijos 
gamintojų kainos per metus 
smarkiai pakilo visose trijose 
Baltijos valstybėse. Kukliau-
siai jas kilstelėjo Lietuvos, o 
solidžiausiai – Latvijos ga-
mintojai.

Nacionalinių statistikos 
tarnybų duomenimis, praėjusį 
mėnesį, palyginti pernai spaliu, 
Lietuvos pramonės produkci-
jos gamintojai kainas padidi-
no 16,4 proc., Latvijos – 22,4 

proc., Estijos – 19 procentų.
Per mėnesį (spalį, palyginti 

su rugsėju) parduota Lietuvos 
pramonės produkcija brango 1,3 
proc., Latvijos – 1,2 proc., tuo tar-
pu Estijos – pigo 0,1 procento.Be 
naftos produktų, kurie Lietuvoje 
gaminami vienintelėje iš Balti-
jos valstybių, Lietuvos pramo-
nės produkcijos gamintojų kainų 
indeksas per mėnesį pakilo 0,4 
proc., o per metus – 9 procentais.

BNS inform.

Kiauliena ES per metus atpigo 
vidutiniškai 7 proc.

Kiaulienos supirkimo kai-
nos Europos Sąjungoje (ES) 
spalį, palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų mėnesiu, nu-
krito vidutiniškai 6,9 proc., 
rodo Latvijos žemės ūkio mi-
nisterijos rinkos ir tiesioginės 
paramos departamento pir-
madienį paskelbti duomenys.

Lietuvoje kiauliena per metus 
atpigo 12,5 proc., Latvijoje – 18,4 
proc., Estijoje – 4,4 procento.

Kiauliena Lietuvoje – 16,4 

proc., Latvijoje – 18,2 proc. pi-
gesnė nei vidutiniškai ES, tuo 
tarpu kaina Estijoje šį vidurkį 
viršija 5,6 procento.

Vidutinė kiaulienos kaina ES 
praėjusį mėnesį buvo 130,55 
euro, Latvijoje – 106,81 euro, 
Lietuvoje – 109,07, Estijoje – 
137,85 euro.

Vokietijoje kiauliena per 
metus atpigo 2,6 proc., Lenki-
joje – 8 proc., Danijoje – 14,8 
procento.

BNS inform.
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Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Kęstučio Songailos fotografijų paroda „TIK (ėjimas), Parodų galerijoje „Auto-
grafas“.
Skulptūros albumų paroda  „Juozui Zikarui 140 m.“, Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Aukštaitijos žvaigždė – Elena Mezginaitė“, Informacijos ir 
kraštotyros skyriuje.
Vinilo viršelių menas „Menas ir vinilas/ Art & Vinyl“ Įjunk old school‘inį vinilą, 
Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Sapnų nublokšta“, skirta Jurgos Ivanauskaitės 60-osioms 
gimimo metinėms, Lankytojų skyriuje.
Menų studijos vaikų kūrybinių darbų paroda „Rudens dovanos“ ( Rokiškio L/D 
„Varpelis“), parodų galerijos „Autografas“ languose. 
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Knygų paroda  „Švedų vaikų literatūros personažų svajonės ir ilgesys“, skirta 
Šiaurės šalių literatūros savaitei.  
Kūrybinių dirbtuvėlių „Rudeninės šilko spalvos“ metu sukurti šeimų tapybos 
darbai.

RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje 
Lapkričio 29 d. 17 val.  –  knygos „Elena Mezginaitė: „Žmonės man – viskas...“ 
pristatymas, Renginių salėje.
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Lapkričio  23 d.  15 val.  – užsiėmimai su trimate modeliavimo programa Tin-
kerCad. 3D Kalėdinio žaisliuko maketavimas ir spausdinimas.
Lapkričio 23, 24 d., 15 val. – užsiėmimai su Fisher Technik konstruktoriais ir 
LEGO programuojamais robotais. 
Lapkričio 25 d. 15 val.  – Filmų diena.
Lapkričio 26 d. 15 val. – Žaidimai ir pramogos su VIVE COSMOS virtualios rea-
lybės (VR) akiniais ir Xbox One konsole. 

Jūžintų moksleiviai pagelbėjo vienišai močiutei

Lapkričio 17 d. vyko pagalbos ir gerumo akcija, koordinuojama seniūnijos socialinio dar-
bo organizatorės Dalios Lašaitės.
Kamajų Antano Strazdo gimnazijos Jūžintų skyriaus 8 ir 10 kl. mokiniai grėbė lapus pas 
vienišą neįgalią močiutę. Prasmingas pasibuvimas kartu, nuveiktas darbas, geros emo-
cijos.

Juodupės bendruomenė vėl kviečia visus įsigyti 
eglutę vazone ir kartu papuošti miestelio aikštę

Ar prisimenate, kaip praėjusiais metais per didžiasias šventes pasipuošė Juodupė?
 
Šiemet Juodupės bendruomenė vėl kviečia visus įsigyti eglutę vazone ir kai tik bus eglu-
tės išdėliotos miestelio aikštėje, jas puošti taip pat išradingai, kaip tai darėte pernai!
 
Eglučių skaičius ribotas. Eglutės kaina 12 Eur.
 Norintieji įsigyti eglutę ir prisidėti prie miestelio šventinės nuotaikos kūrimo galite pini-
gėlius pervesti į bendruomenės sąskaitą
Juodupės miestelio bendruomenė LT357300010151138909. Paskirtis: už eglutę.
 Taip pat galite pinigėlius palikti Juodupės bibliotekoje bibliotekininkėms.
 Jeigu turite klausimų susisiekite telefonu +37062055975 
Švieselėmis eglutėms bus pasirūpinta.
 Pasibaigus šventiniam laikotarpiui savają eglutę galėsite pasiimti.

Juodupės bendruomenės inform.

Aleksandravėlėje įvyko tradicinė popietė „Po darbų“

Lapkričio 20 d. Aleksandravėlėje vyko tradicinė popietė „Po darbų“.
Tai visų metų veiklų apžvalga. Svarbiausias žodis - AČIŪ! Už nuveiktus darbus dėko-
jo Obelių seniūnijos seniūnė, bendruomenės tarybos pirmininkas, parapijos atstovė, 
projektų vadovė, kultūros darbuotoja.
Popietės dalyviai grožėjosi „Pakriaunos“ bendruomenės narės Reginos Girčienės foto 
nuotraukų paroda. Nuotaiką palaikė linksma Kriaunų kaimo kapela.

Aleksandravėlės kaimo bendruomenės inform.
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Kiek kainuoja paženklinti gyvūną?
Gyventojai nuo šiol pri-

valo paženklinti ir užre-
gistruoti savo šunis, kates 
ir šeškus, kad šalyje ma-
žėtų beglobių augintinių. 
Kur tai galima padaryti 
ir kiek kainuoja? Speci-
aliai sukurtoje svetainėje 
pazenklinkmane.lt šunų, 
kačių ir šeškų šeimininkai 
gali lengvai sužinoti, kas 
šalia jų ženklina ir regis-
truoja gyvūnus bei kiek 
tai kainuoja.

Augintinių ženklinimo ir 
registravimo kainos skirtin-
gose savivaldybėse svyruo-
ja nuo 10 iki 40 Eur. Šias 
procedūras atlikti gali ne 
tik privatūs veterinarijos 
gydytojai, bet ir specialius 
mokymus baigę asmenys.

Ženklinimas be regis-
tracijos Gyvūnų augintinių 
registre neturi prasmės, 
tad šios dvi procedūros vi-
suomet atliekamos kartu, 
o jų kaina priklauso ir nuo 
vietovės, kurioje paslaugas 
teikia privatus veterinarijos 
gydytojas ar ženklintojas.

Vienos mikroschemos 
kaina siekia nuo 1,88 iki 
3,90 Eur ir priklauso nuo 

įsigyjamų mikroschemų 
kiekio, prie mikroschemos 
kainos prisideda ženkli-
nimo ir duomenų teikimo 
paslaugos kaina. Prisijun-
gimas prie Gyvūnų auginti-
nių registro gyvūnų augin-
tinių duomenims teikti yra 
nemokamas.

Šunų, kačių ir šeškų šei-
mininkai, dar nepaženkli-
nę savo augintinių, turi iki 
ateinančių metų gegužės 1 
d. pasirūpinti, kad gyvūnai 
būtų paženklinti ir užregis-
truoti Gyvūnų augintinių 

registre, o jeigu augintinius 
perduoda (pvz., parduoda, 
dovanoja) kitiems savi-
ninkams – turi pasirūpinti 
atlikti šias procedūras iki 
gyvūnų perdavimo.

Be to, socialiai remti-
niems gyventojams šios 
išlaidos gali būti kompen-
suojamos.

Žemės ūkio ministerija 
parengė tvarką, pagal kurią 
asmenų, gaunančių sociali-
nę pašalpą, laikomų kačių, 
šunų ir šeškų privalomo 
ženklinimo ir registravimo 

išlaidos bus kompensuo-
jamos valstybės biudžeto 
lėšomis. Šis siūlymas šiuo 
metu derinamas su Vyriau-
sybe ir įsigalios jai pritarus.

Vienam gyventojui, gau-
nančiam socialinę pašalpą, 
galėtų būti kompensuojama 
ne daugiau kaip už trijų gy-
vūnų augintinių (šunų, ka-
čių arba šeškų) ženklinimą.

Kompensacijos suma už 
vieno gyvūno paženklini-
mą ir registravimą negalėtų 
viršyti 15 eurų.

Žemės ūkio ministras 
Kęstutis Navickas ragina 
pasirūpinti savo auginti-
niais – ženklinti bei regis-
truoti juos, nes nedidelė 
vienkartinė investicija gali 
tapti viso augintinio gyve-
nimo saugumo garantu.

„Kasmet į prieglaudas 
patenka daugiau kaip 15 
tūkst. šunų ir kačių, į na-
mus grįžta tik nedidelė jų 
dalis. Nepaženklinti gy-
vūnai lieka perpildytose 
prieglaudose, kadangi neį-
manoma nustatyti jų savi-
ninko“, – teigia ministras 
K. Navickas.

„Rokiškio Sirena“
inform.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Beveik naujas padangas 
R14 175/65 M+S. 
Protektorius 7-8 mm. 
Važiuota 1 mėn. Kaina 24 
Eur. Tel. 8 624 39 420. 
Rokiškis
• Naudotas Firestone 
padangas 195/65/R15. 4 vnt. 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Audi A4 B6 dalimis. 
2002 m., 2,5 l, TDI, 114 
kW. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 607 07 842. 
Rokiškis
• Ratlankius R15. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis
• Audi Q5 originalius ratus 
5/112 R17 su vasarinėmis 
padangomis 235/65 R17. 

Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Originalius Volvo ratus 
R18 5/108. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi originalius ratus R17, 
R16. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel ratlankius 5/110 
su geromis žieminėmis 
padangomis Continental. 
Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 4 vnt. MEDVED visureigio 
padangų. 235x75 15 colių. 
Mažai naudotos. Su Frontera 
diskais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 624 90 558. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 
l, 66 kW, 85 kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Padangas su ratlankiais 
215/65 R16 C. 4 vnt. 
Važinėtos vieną sezoną. Fiat 
Ducato. Tel. 8 600 26 451. 
Rokiškis
• Astra galinį dangtį. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 620 78 254. 
Rokiškis
• Dalimis Renault Scenic. 
2001 m., 1,9 l, 75 kW. Vairo 

kolonėlę, granatas, žibintus, 
priekinė bamperį, galinį 
dangtį ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2002 
m., DTI. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2008 m. Opel Astra ratus 
su žieminėmis padangomis 
195/65 R15. Protektorius 6 
mm. 4 vnt. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1,9 l, 
81 kW. Gerą variklį, vairo 
kolonėlę, galinį dangtį ir 
kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Opel - Astra, Signum, 
Vectra, Zafira 1,9 l, D, 
Saab – 9-3 1,9 l, D. Kodas 
0445110165. Tikrintas. 
Atitinka visus parametrus. 
Analogai: 0986435103. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Audi B4 dalimis. 1,9 l, 66 
kW, dyzelis. Kol kas dar yra 
viskas yra.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Padangas R14 175/65 

M+S. Protektoriaus likutis 5 
mm. 4 vnt., galima pirkti po 
2 vnt. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Ratlankius su vasarinėmis 
padangomis 235/45 R17. 
Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 625 69 512. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Televizorių  Tv Star 80 cm. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Gerai veikiantį Sony. 80 
cm įstrižainės. Skaitmeninis 
blokelis dovanų. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 611 78 562. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 4 t traktoriaus priekabą 
2PTS-4. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 682 24 675. Rokiškis
• Vandens talpą. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• Savadarbį traktoriuką su 
priekaba be dokumentų. 
Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 604 62 575.  
Rokiškis

Advokatai tris savaites 
nemokamai konsultuos 
nepasiturinčius gyventojus

Lietuvos advokatai ir jų padėjėjai tris savaites ar-
tėjančių švenčių proga nepasiturintiems gyventojams 
teiks nemokamas teisines konsultacijas.

Teikti tokias konsultacijas nuo lapkričio 22-osios iki 
gruodžio 10-osios užsiregistravo  275 teisininkai, prane-
šė Lietuvos advokatūra.

Norintieji gauti teisines konsultacijas privalo regis-
truotis „Caritas“ centruose.

„Šia gražia socialine iniciatyva siekiame, kad gra-
žiausias metų šventes Lietuvos žmonės pasitiktų su bent 
kažkiek sumažėjusiu rūpesčių bagažu“, – sakė Advokatų 
tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė.

Dėl epidemiologinės situacijos konsultacijos vyks 
telefonu arba vaizdo skambučiu. Tik išimtinais atvejais 
konsultacija bus rengiama gyvai – susitinkant su advoka-
tu ar advokato padėjėju.

Tokią akciją prieš Kalėdas advokatai ir jų padėjėjai 
rengia šeštuosius metus.

Atkreipiame dėmesį, kad norėdami gauti nemokamą 
teisinę konsultaciją, turėtumėte kreiptis ir registruotis per 
organizacijos Caritas centrus visoje Lietuvoje iki lapkri-
čio 30 d. šiais kontaktais:

 Panevėžio vyskupija, apimanti Panevėžio miestą, Pa-
nevėžio, Anykščių, Biržų, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, 
Utenos, Zarasų rajonus, tel. 8 683 05 498 (Gražina); 

Vilniaus arkivyskupija, apimanti Vilniaus miestą, Vil-
niaus, Druskininkų, Ignalinos, Šalčininkų, Švenčionių, 
Trakų, Varėnos, Visagino rajonus, tel. 8 650 85 094 (Edi-
ta);

 Kauno arkivyskupija, apimanti Kauno miestą, Kauno, 
Jonavos, Jurbarko, Kėdainių, Raseinių, Ukmergės rajo-
nus, tel. 8 601 25 822 (Kristina);

 Telšių vyskupija, apimanti Klaipėdos miestą, Klaipė-
dos, Akmenės, Mažeikių, Plungės, Skuodo, Šilalės, Šilu-
tės, Tauragės, Telšių rajonus, tel. 8 652 08 862 (Sonata);

 Šiaulių vyskupija, apimanti Šiaulių miestą, Šiaulių, 
Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio rajonus, tel. 8 
657 86 463 (Dalia);

 Vilkaviškio vyskupija, apimanti Alytaus, Lazdijų, 
Marijampolės, Prienų, Šakių, Vilkaviškio rajonus, tel. 8 
655 16 739 (Giedrė); 

Kaišiadorių vyskupija, apimanti Kaišiadorių, Biršto-
no, Elektrėnų, Molėtų, Širvintų rajonus, tel. 8 674 66 049 
(Aušra).

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Dėl COVID-19 vakcinų šalutinio poveikio gauta per 6 tūkst. pranešimų
Dėl COVID-19 vak-

cinų šalutinio poveikio 
gauta per 6 tūkst. prane-
šimų, teigia Valstybinės 
vaistų kontrolės tarnybos 
(VVKT) atstovai.

„Bendrąja prasme, mes 
nuo vakcinacijos pradžios 
esame gavę per 6 tūkstan-
čius pranešimų“, – LRT ra-

dijui psakė VVKT Farma-
kologinio budrumo skyriaus 
patarėja Rugilė Pilvinienė

Pasak jos, stiprinančiąja 
doze pasiskiepijus apie 180 
tūkstančių žmonių, absoliuti 
dauguma – „Pfizer-BioN-
Tech“ gaminama „Comirna-
ty“ vakcina  – dėl jos šalu-
tinio poveikio nuo rugsėjo, 
kai buvo pradėta skiepyti 

sustiprinančiąja doze, tarny-
ba gavo apie 600 pranešimų.

„Tačiau po trečiosios do-
zės pranešimų skaičius sie-
kia tik apie 10 procentų visų 
teikiamų pranešimų. „Spi-
kevax“ vakcinai nesiekia nė 
10 procentų – tik apie 6 pro-
centus sudaro po trečiosios 
stiprinančiosios dozės var-
tojimo sukeltų nepageidau-

jamų poveikių pranešimai“, 
– tvirtino tarnybos atstovė.

Pasak R. Pilvinienės, 
didžiąją dalį pranešimų su-
daro skundai dėl bendro ne-
galavimo, raumenų, kaulų, 
galvos skausmo, karščiavi-
mo, o sunkių, nepageidau-
jamų reakcijų „skaičius nėra 
didelis“.

BNS inform.

Vėjo jėgainių užsakymai Lietuvoje 
pasiekė rekordą 

Lietuvoje trečiąjį šių 
metų ketvirtį užsakyta dau-
giausia vėjo jėgainių šalies 
istorijoje – jų bendra ga-
lia siekia 262 megavatus 
(MW), skelbia Lietuvos 
vėjo elektrinių asociacija 
(LVEA). 

Remdamasi Europos vėjo 
energetikos gamintojų or-
ganizacijos „Wind Europe“ 
duomenimis, LVEA skelbia, 
kad Lietuvos įmonės per šį 
laiką bendrovės „Enefit Gre-
en“ ir „European Energy“ 
pateikė užsakymų „General 
Electric“ pagaminti 48 pen-
kių-šešių MW galios vėjo 
jėgaines. 

„Ateityje turėtume sulauk-
ti ne vieno tokio vėjo jėgainių 
užsakymo šuolio bendroje 
Europos statistikoje“, – pra-
nešime teigia asociacijos di-
rektorė Urtė Daškevičiūtė.

Trečiąjį ketvirtį pagal už-
sakytų vėjo jėgainių skaičių 

Lietuva buvo antra Europoje 
po Ukrainos, tačiau pagal iš 
vėjo pagaminamos elektros 
kiekį ji vis dar atsilieka nuo 
Europos vidurkio ir ypač – 
nuo vėjo energetikos lyderių, 
teigia LVEA.

„Wind Europe“ duomeni-
mis, Lietuvoje vėjo energija 
patenkina 13 proc. elektros 
poreikio, o Europos vidurkis 
siekia 15 proc. Vis dėlto ša-
lis labai atsilieka nuo lyderių 
– Danijos (48 proc.), Airijos 
(38 proc.), Vokietijos (27 
proc.) ar Švedijos (20 proc.).

2020 metais Europoje 
bendra vėjo parkų galia sie-
kė 220 GW, 80 proc. jų buvo 
sausumoje. Vien pernai Eu-
ropoje instaliuota 14,7 GW 
vėjo parkų – daugiausia Ny-
derlanduose (2 GW), Vokieti-
joje (1,7 GW), Švedijoje (1,7 
GW), Ispanijoje (1,4 GW) ir 
Prancūzijoje (1,3 GW).

BNS inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kam-

bario ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių mieste – 1 vieno 
kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario 
butas su visais komunaliniais patogumais. Butai su ben-

dro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karka-
siniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., 
nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilno-

jamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvar-
kos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 
13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų 
daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio nau-

dingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti savivaldybės administracijoje, Respu-

blikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio sky-
riaus vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskienei, mob. +370 658 13 231 arba 
rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306 , mob. +370 658 13 231, el. paštu 

k.tuskiene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus pasiskam-

binti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskie-
nei, tel. Nr. +370 658 13 231).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2021 m. gruodžio 1 d. 17.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas parduoda-

mo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraiš-

ką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba 
kai butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2021 m. gruodžio 2 

d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, 
Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1538

Visi pilnamečiai gyventojai gali revakcinuotis trimis vakcinomis
Nuo lapkričio 17 d. visi 

pilnamečiai gyventojai gali 
revakcinuotis trimis vakci-
nomis: „Comirnaty“ arba 
„Janssen“ sustiprinančioji 
dozė skiriama, praėjus 4 
mėnesiams po pilnos vakci-
nacijos, „Spikevax“ – po 6 
mėnesių.

 Jei revakcinacijai skiria-
ma „Spikevax“ vakcina, imu-
niteto sustiprinimui bus su-
leidžiama pusė įprastos šios 
vakcinos dozės.

 Gyventojai, kurie po pil-
nos vakcinacijos, prieš skie-
pijimą ar tarp skiepijimų 
susirgo koronavirusu, nebus 
skiepijami sustiprinančiąja 
vakcinos doze – persirgimas 
COVID-19 liga yra prily-
ginamas sustiprinančiajai 
vakcinos dozei.  Gyventojai, 
kurie susirgo dar nepabaigę 
pirminio skiepijimo kurso, po 
ligos praėjus 180 d. turėtų šį 
kursą užbaigti ir pasiskiepyti 
antra vakcinos doze.Retais 
atvejais, kai po pilnos vakci-
nacijos žmogaus organizme 
nesusiformuoja antikūnai, 

gauti sustiprinančiąją dozę 
bus leidžiama, praėjus bent 
28 dienoms po paskutinio 

skiepo.
 Registruotis sustiprinan-

čiajai vakcinos dozei galima 

internetu www.koronastop.lt 
arba Karštosios linijos trum-
puoju telefono numeriu 1808.

BUITINĖ TECHNIKA

• Gerai veikiančią skalbimo 
mašiną Beko. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Gerai veikiančią 
mikrobangų krosnelę 
Clatronic. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Televizorių, monitorių, 
mikrobangų krosnelę, radijo 
imtuvą. Tel. 8 458 33 333. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį šaldiklį. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 624 08 147. Rokiškis
• Naudotą gartraukį. 
Matmenys: 90x50. Neveikia 
apšvietimo mygtukas. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 698 78 209. 
Rokiškis

• Dovanoju kombučą arba 
arbatos grybą.  
Tel. 8 605 06 301. Rokiškis
• Dovanoju javų kombaino 
diržus. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Dovanoju savo pintus 
krepšius. Rokiškis - 
Juodupė. Tel. 8 626 95 991. 
Rokiškis
• Skubiai dovanojamos 
statybinės atliekos (gruzas). 

Jūžintai. Atvežu.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• Dovanoju nenaują sofą. 
Išskleidimo mechanizmą 
reiktų pasiremontuoti.  
Tel. 8 622 92 484. Rokiškis

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

• Maišuose drabužius su 
batais. Maišo kaina 5 Eur. 
Tel. 8 676 90 299. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ėringas avis. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 631 88 298. Rokiškis
• Gražuolius gaidžiukus. 
Beveik penki mėn. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 601 68 099. 
Rokiškis
• Kalifornijos triušius ir jų 
skerdieną. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis

• Iš Danijos Dali 107 
kolonėles. Galima pridėti ir 
stiprintuvą. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Zarasai

IEŠKO DARBO
• Ieškau valytojos arba 
cecho darbuotojos darbo. 
Tel. 8 606 86 828.  
Rokiškis
• 42 m. vyras ieško darbo 
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05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas 
ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios

23:00 Virš vandens
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Didingas gamtos grožis. 
Mūsų nacionaliniai parkai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:40 Moderni šeima 
06:15 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 
06:40 Didvyrių draugužiai 
07:05 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys
07:35 Prieš srovę 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Tobula nuotaka
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 

12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Šeimų karai 
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 Gaujų karai. 
Karveliai 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Šešios kulkos
22:45 Vikinglotto
22:50 Šešios kulkos
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Šešios kulkos
00:55 Franklinas ir Bešas 
01:55 Havajai 5.0 
03:55 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
04:25 Tai – mes 
05:20 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės spalva 
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės 

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Raudonas kambarys 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20.
 Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Gernika
00:45 Sūnus paklydėlis 
01:45 Tarp žvaigždžių
04:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 

10:35 Apuokas 
11:35 Sekliai 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Sekliai 
18:30 Apuokas 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Operacija "Kardžuvė"
23:05 Mobilusis
01:00 Būk ekstremalas 
02:00 Greitojo reagavimo 
būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Nematomos gijos
07:00 Švyturių žmonės
07:30 Lietuvos dvarai
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Teisingumo agentai“ 
10:05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“ 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“ 
03:35 Alfa taškas
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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25 05:05 Šoka Lietuva

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią 
dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Virš vandens 

23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Didingas gamtos grožis. 
Mūsų nacionaliniai parkai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:20 Moderni šeima 
06:15 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:40 Didvyrių draugužiai 
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:35 Gero vakaro šou 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Tobula nuotaka. Vestuvių 
varpai
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 

12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Šeimų karai 
14:30 Šeimynėlė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Gaujų karai. Karveliai
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Informatorius
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Informatorius
00:50 Franklinas ir Bešas 
01:50 Havajai 5.0 
03:50 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
04:20 Tai – mes 
05:15 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės spalva 
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės 
08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Raudonas kambarys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Žavusis žudikas Tedas 
Bandis
00:45 Sūnus paklydėlis 
01:45 Gernika
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:35 Alchemija
05:05 RETROSPEKTYVA

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 

10:35 Apuokas 
11:35 Sekliai 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Sekliai 
18:30 Apuokas 
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Rokis 5
23:10 Operacija "Kardžuvė"
01:15 Būk ekstremalas 
02:15 Greitojo reagavimo būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Mano vieta
07:00 „Kelias į turtus“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Teisingumo agentai“ 
10:05 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė

12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika "Europa - tai aš"
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika "Europa - tai aš"
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“ 
03:35 Alfa taškas
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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26 05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Gyventi kaime 
gera
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Skilimas 
00:50 Žmogus, vertas šešių 
milijonų 
02:05 Riaušių anatomija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mūsų gyvūnai
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:15 Moderni šeima 
06:15 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:40 Didvyrių draugužiai 
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:35 Farai 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Meilė Islandijoje

11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Šeimynėlė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva – Bulgarija
21:30 Karibų piratai. Ant keistų 
bangų
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Karibų piratai. Ant keistų 
bangų
00:30 Smok ir bėk
02:10 Šėtono vaikas 2
03:55 Havajai 5.0 
04:55 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės spalva 

07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Raudonas kambarys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Megalodonas. Grėsmė iš 
gelmių
23:15 Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė
01:10 Žavusis žudikas Tedas 
Bandis
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 

09:40 Pėdsakas 
10:35 Apuokas 
11:35 Sekliai 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Sekliai 
18:25 Šuo
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Ginkluotas atsakas
23:25 Rokis 5
01:30 Būk ekstremalas

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Negaliu tylėti
07:00 „Kelias į turtus“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Teisingumo agentai“ 
10:05 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė

12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“ 
03:35 Alfa taškas
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“ 
05:20 Laisvės TV valanda

SIŪLO DARBĄ

Rokiškyje.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Ieškau nuolatinio 
pagalbinio darbuotojo 
darbo. Man 44 m., neturiu 
B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimo. Esu iš 
Juodupės. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones Juodupėje.  
Tel. 8 637 04 057. Rokiškis
• Vidutinio amžiaus moteris 
be žalingų įpročių ieško 
darbo. Tel. 8 680 86 778. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
slaugyti, prižiūrėti žmogų 

Rokiškio mieste per savaitę 
2-3 dienas nuo ryto iki 
vakaro. Tel. 8 687 92 868. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. 
Galiu dirbti ir vienadienius 
darbus. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• 36 m. vyras be žalingų 
įpročių ieško darbo. Turiu 
vairuotojo pažymėjimą, 
automobilį.  
Tel. 8 631 00 783. Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
apdailos darbus (gipso 
plokščių montavimas, 
darbai, dažymas, 

tapetavimas).  
Tel. 8 618 66 853. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Turiu pažymėjimą 
ir patirties. Galiu padėti 
mokytis pradinukams.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis

• Skubiai reikalingi plytelių 
klojėjai darbui Norvegijoje, 
Fredrikstad mieste.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• UAB siūlo darbą vilkiko 
miškovežio vairuotojui.  

Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Ieškomas žmogus prižiūrėti 
ligonį nuo 18 val. iki 8 
val. ryto, per naktį darbo 
dienomis be žalingų įpročių. 
Skambinti iki 11,30 val.  

Tel. 8 656 49 305. Rokiškis
• Lašų ŽŪB siūlo darbą 
darbininkams granulių 
gamybos ir fasavimo 
cechuose. Atlyginimas 800-
1100 Eur. lasai@lasai.lt.  
Tel. 8 628 51 333. Rokiškis
• Augalininkystės ūkis ieško 
mechanizatoriaus, turinčio 
darbo vakarietiška technika 
patirties. Tel. 8 650 23 641. 
Rokiškis
• Siūlome darbą šaltkalviui. 
Darbas: gamybinės įrangos 
priežiūra, remontas, 
gedimų šalinimas. Darbas 
pamaininis. Atlyginimas 
900-1300 Eur, neatskaičius 
mokesčių. Tel. 8 656 68 612. 

Rokiškis
• Reikalinga statybininkų 
brigada atlikti remonto 
darbus gamyklinėse 
patalpose Kupiškyje. 
Bendras plotas 450 kv. m. 
Tel. 8 699 46 728. Rokiškis

KITA

• Sodybą nusigriauti. Namas 
silikatinių plytų. Valysis 
lengvai. Yra rąstinė daržinė. 
Stogo mediena gera. Kaina 
sutartinė. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Korių rėmelius. Maži - 
0,20 Eur, dideli - 0,30 Eur. 
Tel. 8 674 40 810. Rokiškis
• Naujus stiklo lakštus 4 
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Laisvės g.13

mm. 130x80 cm, viso 29 
vnt. po 8 Eur.  
Tel. 8 674 40 810. Rokiškis
• Išorinius akvariumo filtrus 
Jbl E901, Fluval 206. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• Geros būklės 25 l 
akvariumą su visa įranga. 
Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Statų uosį (sausuolius). 
Tel. 8 600 55 321. Rokiškis
• Naują sėdmaišį xl Cozy. 
Raudonos spalvos. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 636 40 117. 
Rokiškis
• Sausas mišrias malkas. 
Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Flex 
Maxi. L dydis, 10 pakuočių 
po 22 vnt. Tel. 8 646 32 856. 
Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus. Pagaminti 
Čekijoje, Vokietijoje. 
Siunčiu nuo 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujas vietines 
signalizacijas pastatams, 
sodams, garažams. Čekų 
Pagamintos Čekijoje. 
Siunčiu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus čekiškus el. 
prietaisus nuo žiurkių, pelių, 
tarakonų, blakių, vorų. 
Siunčiu. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Katilą 40 kW. Kūrenamas 
malkomis. Naujo kaina 6300 
Eur. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 619 59 979. Rokiškis
• 5 kub. m cisterną.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Trifazį elektros variklį. 1,5 
kW, 2850 aps/min., ašis 14 
mm. Tinka siurbliui. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 617 53 077. 
Rokiškis

• Kietojo kuro katilą 16 kW. 
Kaina 50 Eur. 
• Tel. 8 605 77 852. Jonava
•  Sausas mišrias malkas. 
Viso 6 erdmetriai. Išsivežti 
patiems. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Puikiai veikiantį 
nešiojamąjį kompiuterį Asus 
x553u. Baterija gera. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį Samsung 
Galaxy Tab 10.1 GT-
P7510. Pilnas komplektas. 
10,1 colių ekranas. Spalva 
balta. Dokumentai, dėžutė, 
kroviklis, ausines. Pirktas 
Aviteloje. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį su 
monitoriumi Acerp.  
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• Monitorių ViewSonic 
48 cm. Tel. 8 676 02 458. 
Rokiškis
• Puikios būklės Asus 
nešiojamąjį kompiuterį. 
Baterija laiko apie 6 val. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Geros būklės iPhone XS. 
Auksinės spalvos, turintis 
netgi 256 GB vietos. Puikiai 
veikia visos funkcijos, 
jokių skilimų neturi, niekas 
nebuvo keista. Baterijos 
likutis 83 proc. Pridedamas 
originalus Apple kroviklis. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Mažai naudotą Redmi 
Note 8T. Su dėžute. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Puikios būklės Apple 
iPhone 11 Pro. Pilnas 
komplektas.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Samsung J5 išmanųjį 
dėkliuką. Kaina 10 Eur.  

Tel. 8 676 78 801.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės pianiną. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 600 38 897. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
•  Kaimiškai augintų 
broilerių skerdieną. Galiu 
atvežti. Tel. 8 625 50 844. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namo dalį Rokiškyje. Yra 
keletas arų žemės, įvestas 
vandentiekis.  
Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• II a. komercinį mūrinį 
renovuotą pastatą Rokiškio 
r. sav., Obeliuose, Parko 
g. 9. Judrioje vietoje kur 
pravažiuojama daugumos 
automobilių į Latvija. 
Aplink medžių apsuptyje, 
nes šalia parduodamas 
dvaras su ežero pakrante (30 
000 Eur). Kaina 124000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Namą Rokiškio r. sav., 
Kazliškio sen., Pažąselių k. 
2. Įrengti 2 kambariai. 1 ha 
sklypas. Geras pasirinkimas 
tiems, kurie nori gyventi 
arčiau gamtos. Yra galimybė 
įsirengti 2 aukštą. Kaina 
17000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis

• Medinę sodybą miške 
Lingavos vs., Rokiškio r. 
sav. 470 m iki Degučių 
ežero pakrantės, pušyne. 13 
km nuo Obelių. 2 aukštų, 
praktiškai 3 aukštų, nes 
ant kalnelio namelis su 
2 balkonais yra atskirai 
malkinė. GPS: 55.866796, 
25.9174 (WGS). Kaina 
12000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Vienkiemį 79 kv. m 
mūrinį namą su 18,4455 
ha dirbamos žemės 
Rokiškio raj., Jūžintų 
sen., Ažubalių k. netoli 
Beičių tvenkinio. Kadastro 
numeris: 7330/0003:274. 
Paskirtis žemės ūkio. 
Našumo balas 34. Žemės 
sklypas suformuotas, atlikus 
kadastrinius matavimus. 
Kaina 42000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Gražioje vietoje sodybą 
su žeme. Už 1,23 km yra 
Sartų ežeras, už 640 m 
ežeras Melynis. Yra ūkinis 
pastatas, be patogumų. 4 ha 
žemės, galima ūkininkauti. 
Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Miške pušyne poilsinį 
veikiantį medinį namuką 
poilsiavietėje prie Zalvės 
ežero Bradesių k. Kuris 
jungiasi su Sartų ežeru, 
Rokiškio r. Didžiojo pastato 
plotas 240 kv. m, rūsys 
118 kv. m (51+67 kv. m), 
konferencinė salė 65 kv. 
m, bara 10,50 kv. m. Kaina 
40000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Žemės sklypą Jočelių k., 
Moškėnų k. v. Unikalus 
nr. 4400-2690-9131. Viso 
3,4616 ha, iš kurio 0,4 ha 
žemės ūkio, 0,12 ha vandens 
telkinių, 2,94 ha kitos 
paskirties. Balas 25.  Sklypo 
dalis apaugusi medžiais. 
Kaina 3500  Eur/ha.  
Tel. 8 618 36 236. Rokiškis
• Sodybą 4 ha su 130 m 
ežero pakrante Rokiškio 
raj., Kriaunų sen., Keležerių 
k., Ratuokliškio g. 9. Tik 
sodybos kaina su 1,5 ha – 
12000 Eur. Sodybą sudaro 
su trims sklypais su ežero 
pakrante, kurių bendras 
plotas – 4,5732 ha. Kaina – 

25000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• 1 kambario butą Taikos 
g. 19. Pirmame aukšte, yra 
atskiras įėjimą iš lauko (iš 
namo galo). 39,15 kv. m, 
renovuotas namas. Kaina 
20500 Eur.  
Tel. 8 692 31 509. Rokiškis
• Ant kalvos gražioje vietoje 
netoli piliakalnių kalnuotoje 
vietovėje Vaičėnų k., Obelių 
sen., Rokiškio r. sodybą su 
7,1564 ha žemės sklypu. 
Namas rąstinis, statytas 
1939 m., bendras plotas 
84,67 kv. m. Kaina 29000 
Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• Gražioje vietoje sodybą 
vienkiemį su pakrante upė 
Šetekšna 100 m., Šetekšnių 
k., Panemunėlio sen. 18 km 
nuo Rokiškio, netoli kelio 
Rokiškis-Panevėžys. 3,68 
ha žemės, 36 a namų valdos. 
Yra ūkinis pastatas, klėtis, 
pirtis, šulinys. Netoliese 
tvenkinys. Kaina 24000 Eur. 
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Labai geroje vietoje 
namą su ūkiniais pastatais, 
pirtimi Panemunėlio gelež. 
st. Medinis garažas, 28 a 
žemės, yra trifazė elektros 
instaliacija.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Geroje vietoje namo dalį.  
2 aukštas, atskiras įėjimas. 
Kaina ne galutinė. Kaina 
23000 Eur.  
Tel. 8 611 31 617. Rokiškis
• Sodybą su 1 ha namų valda 
Radišių k., Jūžintų sen. 
(prie žuvininkystės ūkio 
tvenkinių). Pamatų plotas 
144 kv. m. Pirmame aukšte 
apie 110 kv. m gyvenamo 
ploto. Rūsys po pusę namo 
apie 80 kv. m su kieto kuro 
katilu, skalbykla, hidroforu, 
elektriniu boileriu.  
Tel. 8 614 21 856. Rokiškis
• 2 kambarių butą su 
sandėliuku ir daržu 
Nepriklausomybės a. 18, 
Rokiškis. Butas buvo prieš 

metus suremontuotas, įvesta 
kanalizacija, boileris, dušo 
kabina, plastikiniai langai ir 
kiti privalumai. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
26000 Eur.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių 
butą Juodupėje, Rokiškio 
raj. Be tarpininkų. Butas 
suremontuotas, nėra skolų. 
Tel. 8 600 88 612. Rokiškis
• 2 kambarių butą. 7 iš 9 
aukštų. Šiltas, langai per abi 
puses. Rami laiptinė. Namas 
renovuojamas.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas Panevėžio gatvėje, 
Rokiškyje. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 687 17 149. 
Rokiškis
• Išnuomojamas namelis. 
Visos komunikacijos, baldai, 
dušo kabina, tualetas, 
židinys. Galimi įvairūs 
nuomos variantai – tiek 
trumpalaikė, tiek ilgalaikė 
nuoma. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Mikrorajone vienam 
asmeniui išnuomojamas 
geras 2-jų kambarių butas su 
baldais ir patogumais.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą 
Juodupėje.  
Tel. 8 622 75 014. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti ilgam 
laikui tvarkingą 1 kambario 
butą su visais patogumais ir 
buitine technika Rokiškio 
mieste. Nuo gruodžio 10 d. 
iki 100 Eur.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Ieškome išsinuomoti 1 
kambario butą.  
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis
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PASLAUGOS

• Atlieku smulkius 
suvirinimo darbus.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Atlieku vidaus apdailos 

darbus. Tel. 8 614 21 827. 
Rokiškis

• Led girliandos lauko ir 
vidaus papuošimui. Vytauto 
g. 3, Rokiškis.  
Tel. 8 645 56 365. Rokiškis
• Vežu į gydymo įstaigas, 
oro uostus ir kitur. Jei reikia 
- palaukiu.  
Tel. 8 684 48 006. Rokiškis
• Atliekame cheminį ir 
ekologinį minkštų baldų 
valymą garais. Garais 
valančio siurblio nuoma. 
Dirbame Rokiškyje ir 
rajone už priimtiną kainą. 
Išsamesnė informacija 
asmenine žinute. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 662 19 643. 
Rokiškis
• Atliekame individualių 
namų elektros instaliavimo 
darbus. Tel. 8 613 41 207. 
Rokiškis

PAŽINTYS

PERKA

• Ieškau pirkti traktorių 
iki 130 AG su frontaliniu 
krautuvu. Tel. 8 600 55 321. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

PRAŠO PADOVANOTI

• Labai geros būklės 
vežimėlį. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Gultuką Babybjorn. Labai 
geras daiktas. Vaikas pats 
judėdamas supasi gultuke. 
Skambinti telefonu. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 650 78 391. 
Rokiškis

• Prašome padovanoti 1-2 
metų ožį. Tel. 8 620 55 998. 
Rokiškis

RASTA/PAMESTA

• Rastas automobilio raktas 
prie IKI parduotuvės.  
Tel. 8 672 51 531. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Grandininį pjūklą Jonser 

2041. Siusti galiu į visus 
Lietuvos miestus. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Beveik naują motobloko 
ravėtuvą ant ratuku 2 vagų ir 
MTZ 05 motobloko variklį 
dalimis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Tvarkingą sodo 
traktoriuką. Variklis 11,5 
hp, pavarų dėžė mechaninė, 
deka dviejų peiliu. 
Kosmetiniai trūkumai. 2012 
m. parvežtas iš Danijos. 
Yra ir daugiau traktoriukų. 
Kaina 980 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Stihl MS180C. Naujos 
kartos palengvinto užvedimo 
mechanizmas. Automatinis 
grandinės įtempimo 
mechanizmas. Galiu siusti 
į visus Lietuvos miestus. 
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Du naudotus nevarstomus 
geros būklės plastikinius 
langus 2,5x2,42 m. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 698 31 704. 
Rokiškis
• Tvarkingą trifazį diskinį 
pjūklą malkoms pjauti. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
• Sausas klevo storlentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lauko medines dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Mazda 3. 2010 m., 1,6 l, 
80 kW, rida 142 136 km, 
dyzelinas, mechaninė, 
TA iki 2022-08-14. Yra 
vasarinių ir žieminių 
padangų komplektas. Kaina 
3100 Eur. Tel. 8 611 48 891. 
Rokiškis
• Renault Kangoo. 2004 m., 

1,6 l, 70 kW, benzinas, TA 
iki 2023-08. Viskas veikia. 
Sėdi ir važiuoji. Galima 
apžiūrėti Taikos g. 18.  
Tel. 8-677-67391. Kaina 
1850 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
• Audi A6 2000 m. 1,8T. 
Benzinas-dujos, quattro. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 653 12 494. Rokiškis
• Tvarkingą Peugeot 207. 
2009 m., 1,6 l, 66 kW, 
dyzelis, TA iki 2023-10. 
Yra SDK. Kaina kažkiek 
derinama. Kaina 1400 Eur. 
Tel. 8 624 31 256. Kupiškis
• Keičiu į 7 vietų Audi 
A4 B5. 1,9 l, 66 kW, TA 
metams. Tvarkingas, 
yra kablys, el. langai, 
kondicionierius. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 628 98 127.  
Rokiškis
• VW Passat. 1,6 l, dyzelis, 
TA dar 13 mėn. Yra kablys. 
Pakeisti tepalai, filtrai, 
termostatas. Sėdi ir važiuoji. 
Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 646 97 019. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2002 
m., 1,9 l, dyzelis, 85 kW. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą 
Nissan Primera. 1998 m., 
2 l, benzinas, sedanas, TA 
2 m., draudimas, žalios 
spalvos. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 610 01 609. Rokiškis
• Ford Focus. 2000 m., TA 
iki 2023-08. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 675 20 274.  
Rokiškis
• Puikios būklės dviratį. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• VW Golf  5. Benzinas. 
Greičių dėžės defektas.  
Tel. 8 600 99 255.  
Rokiškis
• Geros būklės tvarkingą 
Audi A6. 1996 m., 85 kW. 
TA iki 2023-07-09. Mėlynos 
spalvos. Kaina derinama. 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 617 42 328. Rokiškis
• Važiuojančią Audi Avant. 
1998 m., 1,6 l, 74 kW, 
benzinas, nėra TA. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 646 20 914. 
Rokiškis
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Savivaldybių gaisrininkų darbo užmokesčio 
fondas kitąmet auga 17,6 proc.

Savivaldybių gaisrinin-
kų darbo užmokesčio fon-
das 2022 metais bus 17,6 
proc. didesnis negu šiemet, 
tvirtina Vidaus reikalų mi-
nisterijos (VRM) kanclerė. 

„Savivaldybių gaisrinin-
kų darbo užmokesčio fon-
das kitais metais 17,6 proc. 
bus didesnis lyginant su 
2021 metais. Jis didesnis nei 
(Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo – BNS) departa-
mente“, – penktadienį Seimo 
Biudžeto ir finansų komitete 
sakė Jovita Petkuvienė.   

„Valstiečio“ Valiaus 
Ąžuolo duomenimis, savi-
valdos ugniagesių transportas 
yra 30 metų senumo, o Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbė-
jimo departamento – perpus 
naujesnė. 

Pasak J. Petkuvienės, 
norint padidinti savivaldos 

ugniagesių finansavimą, sek-
toriuje reikalingi pokyčiai.  

„Gal daugiau įtraukiant 
struktūrinės paramos lėšų, 
kad būtų galima atnaujinti 
techniką“, – aiškino VRM 
kanclerė.

J. Petkuvienė be kita ko 
pabrėžė, kad kai kurios savi-
valdybės skiria nuosavų lėšų 
vietos ugniagesių ūkio finan-
savimui, tačiau skirtingose 
savivaldybėse finansavimas 
yra ne vienodas.

Pasak finansų viceminis-
tro Gedimino Norkūno, kad 
2022 metais priešgaisrinei 
apsaugai darbo užmokesčio 
fondui numatyta 90,9 mln. 
eurų, iš jų savivaldos gaisri-
ninkams – 33,8 mln. eurų.  

„Savivaldybių valdomų 
gaisrininkų darbo užmokes-
čio fondas sudaro apie treč-
dalį“, – skaičiavo  jis.  

G. Norkūnas sako, kad 

2022 metais visų ugniagesių 
finansavimas didėja 4,7 mln. 
eurų, o savivaldybės gaisri-
ninkų atlyginimų fondas auga 
4 mln. eurų.   

„Nėra skriaudžiami savi-
valdos gaisrininkai“, – pa-
reiškė jis, tačiau pabrėžė, kad 
vidutiniai  savivaldybių gais-
rininkų darbo užmokesčiai 
yra mažesni negu Priešgais-
rinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento ugniagesių.

G. Norkūnas taip pat akcen-
tavo, kad savivaldybių gais-
rininkai negauna minimalių 
algų, bet pripažino, kad jos nuo 
MMA „skiriasi nežymiai“.

„Ta situacija (dėl savival-
dos gaisrininkų atlyginimų 
dydžio – BNS) įvertinta – pa-
didinti mažiausi koeficientai 
ir papildomai numatyta 750 
tūkst. eurų“, – tvirtino vice-
ministras.  

BNS inform.

„Telia“ ir „Tele2“ neplanuoja didinti paslaugų kainų
Telekomunikacijų ben-

drovės „Telia Lietuva“ ir 
„Tele2“, skirtingai nei „Bitė 
Lietuva“, kol kas neplanuo-
ja didinti paslaugų kainų. 
Tuo metu „Bitė Lietuva“ 
jas didins jau nuo sausio. 

„Jokio masinio paslaugų 
kainų indeksavimo ar movi-
mo ant vieno infliacinio kur-
palio šiomis aplinkybėmis 
nesiruošiame daryti“, – BNS 
teigė „Telia“ atstovas spaudai 
Audrius Stasiulaitis.

Pasak jo, planai ir sutartys 
su klientais atnaujinami kas 
kelerius metus, o sutarties lai-
kotarpiu kainodara paprastai 
nėra keičiama.

„Veikiame itin konku-
rencingoje rinkoje, kurioje 
kiekvienas operatorius savo 
kainodarą sprendžia pats, o 
jokių ateities planų dėl kon-
krečių paslaugų kainų po-
kyčių skelbti nenorime ir 
negalime dėl konkurencijos 

reguliavimo“, – pabrėžė „Te-
lia“ atstovas.

„Tele2“ viešųjų ryšių va-
dovės Astos Buitkutės teigi-
mu, bendrovė nuo metų pra-
džios kainų didinti taip  pat 
neplanuoja.

„Nuo 2022 metų sausio 
1-osios kainų klientams kelti 
tikrai neketiname“, – BNS 
sakė A. Buitkutė.

Anot jos, su infliacijos iš-
šūkiais planuojama susidoroti 
didinant paslaugų vartojimą.  

„Kaip ir visa rinka, jaučia-
me infliaciją bei susiduriame 
su augančiais įrangos, tech-
nologijų,  paslaugų, valdy-
mo ir kitais kaštais. Tačiau 
augantis mūsų klientų varto-
jimas ir plečiamas paslaugų 
krepšelis padeda ją sėkmin-
gai įveikti“, – aiškino „Tele2“ 
atstovė. 

Tuo metu „Bitė Lietuva“, 
pasak įmonės generalinio 
direktoriaus Prano Kuisio, 
kainas didins dėl augančios 

infliacijos, didėjančių techno-
logijų sektoriaus darbuotojų 
atlyginimų bei investicijų į 
tinklą.

„Neįprastai išaugę kaštai, 
kuriuos lėmė bendras kainų 
augimas Lietuvoje ir pasau-
lyje, ir mums kelia nema-
žai iššūkių. Dėl to nuo 2022 
metų sausio 1 dienos keisime 
paslaugų plano mokestį“, – 
pranešime sakė P. Kuisys.

Anot „Bitės“ vadovo, bus 
keičiamos skambučių, mo-
bilaus interneto, televizijos 
„Go3“ bei daiktų interneto 
paslaugų kainos. o pokyčiai 
turėtų paliesti ne tik naujas, 
bet ir jau esamas sutartis. 

Ryšių reguliavimo tarny-
bos atstovų teigimu, elektro-
ninių ryšių paslaugų teikėjas 
turi teisę vienašališkai keisti 
iš anksto su vartotoju aptartas 
sąlygas, tačiau apie kainų pa-
didinimą privalo jį informuo-
ti ne vėliau kaip prieš mėnesį.

BNS inform.

„Bitė“ nuo kitų metų didins savo paslaugų kainas
Telekomunikacijų ben-

drovė „Bitė“ savo klien-
tams nuo 2022 metų sausio 
planuoja didinti kainas. 
Pokyčiai turėtų paliesti ne 
tik naujai sudaromas, bet 
ir jau esamas sutartis. 

Pasak „Bitės“ korporaty-
vinės komunikacijos vadovo 
Jauniaus Špakausko, paslau-
gų kainas bendrovė didins 
dėl augančios infliacijos, di-

dėjančių technologijų sekto-
riaus darbuotojų atlyginimų 
bei investicijų į tinklą.

Nurodoma, kad nuo sausio 
1 dienos bendrovės balso ar 
mobilaus interneto paslaugų 
plano kaina didės po 1,30 
eurų per mėnesį, besinaudo-
jantiems daiktų internetu – po 
0,5 euro. „Bitė“ brangina ir 
„Mezon“ interneto paslaugų 
planus. Pasak portalo, klien-
tai tikina sulaukę laiškų, kad 

nuo kitų metų interneto pas-
laugų mokestis didėja 1,45 
euro.

Ryšių reguliavimo tarny-
bos atstovų teigimu, Elektro-
ninių ryšių paslaugų teikėjas 
turi teisę vienašališkai keisti 
iš anksto su vartotoju aptar-
tas paslaugų teikimo sąly-
gas, tačiau apie kainų padi-
dinimą privalo  informuoti 
ne vėliau kaip prieš mėnesį.

BNS inform.

Nuo sausio 1 d. darbo užmokestis - tik pavedimu
Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsi-

galioja Lietuvos Respublikos 
darbo kodekso 139 straipsnio 
pakeitimo įstatymas, kuriuo 
keičiama LR darbo kodekso 
(toliau – DK) 139 straipsnio 
3 dalis, joje numatant, kad 
darbo užmokestis ir kitos su 
darbo santykiais susijusios 
išmokos, taip pat dienpini-
giai ir komandiruotės išlaidų 
kompensacijos, privalo būti 
mokami pavedimu į darbuo-
tojo nurodytą darbuotojo 
mokėjimo sąskaitą.

„Pakeitimai įvesti siekiant 
mažinti šešėlį bei apginti dar-
buotojų teises. Darbo inspek-
cija yra gavusi skundų, kai 
darbuotojai pasirašo esą gauna 
didesnę sumą, nei realiai jiems 
išmokama. Vykstant atsis-
kaitymams grynaisiais tokiu 
atveju labai sunku apginti dar-
buotojų teises ir įrodyti, kad 

darbdavys liko skolingas.
Ši tvarka iš esmės eliminuos 

tokio pobūdžio ginčus“, – sako 
Valstybinės darbo inspekcijos 
Darbo teisės skyriaus vedėjas 
Šarūnas Orlavičius.

Jei iki šiol įmonėje buvo 
praktikuojama darbo užmokes-
tį išmokėti grynaisiais, darb-
daviai turėtų suskubti ir raštu 
pateikti darbuotojui prašymą 
nurodyti mokėjimo sąskaitą, į 
kurią būtų pervedamas darbo 
užmokestis ir kitos su darbo 
santykiais susijusios išmokos, 
dienpinigiai ir komandiruotės 
išlaidų kompensacijos.

Sudarant naujas darbo sutar-
tis, darbuotojo mokėjimo sąs-
kaita galėtų būti nurodoma dar-
bo sutartyje, tačiau ateity, norint 
pakeisti sąskaitos duomenis, 
tektų keisti ir pačią sutartį.

Darbuotojui atsisakius pa-
teikti savo banko sąskaitą, 
darbdavys turėtų deponuoti 

darbuotojui priklausantį darbo 
užmokestį ir/ar kitas su darbo 
santykiais susijusias išmokas 
įmonės sąskaitoje iki kol dar-
buotojas pateiks mokėjimo 
sąskaitos rekvizitus.

„Atkreipiame dėmesį, jog 
minėtame DK pakeitime nuro-
doma, kad darbo užmokestis ir 
kitos su darbo santykiais su-
sijusios išmokos privalo būti 
mokamos pavedimu į darbuo-
tojo nurodytą darbuotojo mo-
kėjimo sąskaitą. Tai reiškia, 
jog darbdavys negali pervesti 
darbo užmokesčio kitam šei-
mos nariui ar draugui“, – pa-
žymi Š.Orlavičius.

Vienintelė išimtis, kurią 
numato naujoji DK tvarka – 
jūrininkų darbo užmokestis, 
kurį reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos prekybinės laivy-
bos įstatymo nustatyta darbo 
užmokesčio mokėjimo tvarka.

BNS inform.

Įvairių rūšių makaronai Lubella

0,49 Eur 5,99 Eur

Šaltai rūkyti kiaulienos lašiniai
Kaina galioja iki 12.05



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2021-11-23 14 psl.

Lapkričio 23-oji, 
antradienis, 
48 savaitė

Iki Naujųjų liko 38 dienos
Lietuvos kariuomenės diena
Šv. Klemensas, Žvejų diena

Saulė teka 8.02 val., 
leidžiasi 16.07 val. 

Dienos ilgumas 8.05 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Adelė, Doviltas, Klemensas, 

Liubartas.
Rytoj:  Gerardas, Gedkantas, 

Largas, Legailas, Legailė, 
Legaudas, Mantvina, Mantvinas, 
Mantvinė, Žybantas, Žybartas, 

Žybartė.
Poryt:  Germilė, Jaukanta, 

Jaukantas, Jaukantė, Jaumantas, 
Jaumantė, Katarina, Katrė, 
Katryna, Kotrė, Kotryna, 

Santautas, Santautė, Sanvyda, 
Sanvydas, Sanvydė, Trynė..

Dienos citata
„Mes negalime padėti 

kiekvienam, tačiau kiekvienas 
gali padėti kažkam“. 
(Ronaldas Reaganas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1165 m.  popiežius Aleksan-
dras III grįžo iš tremties į Romą.

1889 m San Francisko bare 
„Palais Royal Saloon“ pasirodė 
pirmasis muzikinis automatas.

1979 m. už Didžiosios Bri-
tanijos karalienės Elizabeth 
pusbrolio grafo Mountbatten 
nužudymą, iki gyvos galvos Du-
bline buvo nuteistas kalėti Tho-
mas McMahon.

1980 m. per žemės drebėji-
mą, įvykusį pietų Italijoje, žuvo 
4800 žmonių.

1991 m. dieną prieš savo 
mirtį, sulaukęs 45-erių metų 
amžiaus, Fredis Merkuris ofici-
aliai paskelbė, kad serga AIDS.

Šiandien  Lietuvos 
istorijoje

1851 m gimė dr. Jonas Basanavi-
čius, Lietuvos valstybės tėvas, istorikas, 
tautosakininkas, visuomenės veikėjas, 
gydytojas, 1918 m. Vasario 16-osios 
Akto signataras. Mirė 1927 m.

1893 m. įvyko Kražių skerdynės. 
Rusijos valdžia susidorojo su žmonė-
mis, gynusiais uždaromą Kražių vie-
nuolyno bažnyčią. 

1918 m. pradėta kurti Lietuvos 
kariuomenė.

Post 
scriptum

Nesirk svetima liga.

Kvapni burokėlių sriuba su kopūstais
Ingredientai:
• 1.5 litro vandens
• ketvirtis kopūsto
• Du dideli burokėliai
• raudonoji paprika
• vidutinio dydžio morka
• svogūnas
• pundelis žalumynų (svogūnų 
laiškų, petražolių, smulkintų)
• 5 šaukštai alyvuogių aliejaus
• trys vidutinio dydžio bulvės
• pagal skonį grietinės
•pagal skonį druskos, juodųjų 
pipirų

GAMINIMAS:
Papriką ir svogūnus susmul-

kinti. Kopūstą smulkiai supjaustyti arba sutarkuoti, bulves susmulkinti nedideliais 
gabalėliais. Morką ir burokėlius sutarkuoti. Į didelį puodą pilti aliejų, įkaitinti. Sudėti 
morkas, svogūnus ir apkepti kelias minutes iki kol svogūnai taps auksinės spalvos. 
Sudėti burokėlius, paprikas ir kepti iki kol paminkštėja. Į puodą su daržovėmis supilti 
vandenį, sudėti bulves ir kopūstą. Pabarstyti druska, pipirais. Virti apie 20 - 30 minu-
čių iki kol bulvės suminkštės. Paruoštą sriubą supilti į lėkštes, pabarstyti žalumynais, 
dėti grietinės ir skanauti.

Ieškokite prekybos centruose!

Einsteino rankraštį aukcione
tikimasi parduoti už milijonus eurų

Paryžiuje aukcione bus 
parduodamas retas garsio-
jo fiziko Alberto Einsteino 
rankraštis, už kurį aukcio-
no rengėjai tikisi gauti kos-
minę pinigų sumą. 

Pasak aukciono namų 
„Christie's“, rengiančių 
aukcioną aukciono namų 
„Aguttes“ vardu, rankraštis, 
kuriame yra svarbiausio A. 
Einsteino pasiekimo – relia-
tyvumo teorijos – parengia-
mieji darbai, vertinamas 2-3 
milijonais eurų.

„Tai neabejotinai vertin-
giausias kada nors aukcionui 
pateiktas A. Einsteino ran-
kraštis“, – sakoma „Chris-
tie's“ pranešime.

54 puslapių dokumentą 
1913 ir 1914 metais Ciuri-
che, Šveicarijoje, ranka pa-
rašė A. Einšteinas ir jo ko-
lega bei patikėtinis šveicarų 
inžinierius Michele Besso.

Pasak „Christie's“, ran-
kraštis buvo išsaugotas atei-

ties kartoms būtent M. Besso 
dėka.

Aukciono rengėjų teigi-
mu, tai – „beveik stebuklas“, 
nes pats Vokietijoje gimęs 
genijus vargu ar būtų išsau-
gojęs rankraštį, kurį laikė pa-
prastu darbiniu dokumentu.

Šiandien rankraštis lei-
džia „pasinerti į didžiausio 
XX a. mokslininko mintis“, 
sakoma pranešime. 

A. Einsteinas, kuris mirė 
1955 metais būdamas 76-
erių ir yra laikomas vienu 
didžiausių visų laikų fizikų, 
sukūrė revoliuciją moksle 
sukėlusią reliatyvumo teoriją 
ir daug prisidėjo prie kvanti-
nės mechanikos teorijos kū-
rimo. 

1921-aisiais Nobelio fizi-
kos premiją gavęs A. Einstei-
nas vėliau popkultūroje tapo 
genialaus mokslininko sim-
boliu. Prie to prisidėjo ir jo 
„firminiai“ nepaklusnūs plau-
kai, ūsai ir vešlūs antakiai.
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Dvylikametės santuoka sujudino Iraką
Irako teismas sekma-

dienį atidėjo posėdį, kad 
vyras galėtų įforminti savo 
religinę santuoką su dvyli-
kamete, pranešė mergaitės 
motinos, kuri prieštarauja 
vedyboms, advokatas.

Teisių gynėjai surengė 
protestą prie Bagdado teis-
mo. Jie laikė plakatus su 
užrašais, tokiais kaip „nepil-
namečių santuoka yra nusi-
kaltimas prieš vaikystę“.

Advokatas Marwanas 
Obeidi naujienų agentūrai 
AFP sakė, kad bylos nagri-
nėjimas atidėtas iki lapkričio 
28 dienos.

Pasak labdaros organi-
zacijos „Gelbėkit vaikus“, 
santuoka Irake leidžiama 
nuo 18 metų, tačiau tėvams 
arba teismui sutikus amžiaus 
cenzas gali būti sumažintas 
iki 15 metų.

„Religinės santuokos ne-
leidžiamos ne civiliniuose 
ar religiniuose teismuose, 
tačiau jos vis dar nuolat su-
daromos ir gali būti įfor-
mintos sumokėjus nedidelę 
baudą“, – teigiama neseniai 
paskelbtame organizacijos 
pranešime.

Motina, kuri nesutiko būti 
įvardyta, sakė, kad jos dukra 
Israa buvo „išprievartauta“ 

ir kad mergaitės tėvas ją pa-
grobė.

Tačiau Vidaus reikalų 
ministerijos departamen-
tas, sprendžiantis smurto 
prieš moteris klausimus, 
pareiškė, kad susitiko su 
Israa, jos tėvu ir vyru bei 
matė religinę sutartį. Pasak 
departamento pranešimo, 
dvylikametė patikino jo at-
stovus, kad nebuvo verčia-
ma tuoktis.

Vaikų santuokos nėra ne-
įprastas reiškinys konserva-
tyviose ir kaimo vietovėse 
Irake, taip pat kitose arabų 
šalyse.
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Karių operacijoms pasienyje užtikrinti 
Druskininkuose įrengta priešakinė operacijų bazė

Lapkričio pradžioje dėl 
neteisėtos migracijos pasie-
nyje su Baltarusija aktyva-
vus papildomus kariuomenės 
pajėgumus, Druskininkuose 
įkurta priešakinė operacijų 
bazė, penktadienį pranešė ka-
riuomenė.

Joje kasdien gyvena, reaguo-
ja į pasieniečių iškvietimus, o 
likusiu laiku treniruojasi kariai iš 
įvairių dalinių.

Bazė įsteigta pramoninėje 

teritorijoje, kurią kariams davė 
vietos verslininkai. Čia pastaty-
tos šildomos palapinės, valgy-
kla, įrengtos sanitarinės zonos, 
technikos parkavimo vietos, 
užtikrintas elektros tiekimas, ap-
švietimas ir kt. Priešakinė bazė 
– įvairių operacijų bei misijų 
metu įrengiama infrastruktūra, 
paprastai įkuriama arti operacijų 
vietos. Tokiose bazėse planuoja-
mos operacijos, gyvena, ilsisi ir 
treniruojasi kariai, taip pat iš jų 

vykstama į operacijų vietas.
Druskininkai yra netoli vals-

tybinės sienos su Baltarusija. Čia 
mėnesiui įvesta nepaprastoji pa-
dėtis, kai netoli Lietuvos, Lenki-
jos ir Baltarusijos pasienyje, buvo 
sutelkti keli tūkstančiai neteisėtų 
migrantų, bandę pralaužti sienos 
užtvarus, kad patektų į Europos 
Sąjungą. Šiomis dienomis dalis 
migrantų atsitraukė nuo sienos, 
keli šimtai jų išskraidinti namo.

BNS inform.

Baudžiamajame kodekse – daugiau kriterijų 
atpažinti neapykantos nusikaltimus

Seimas ėmėsi pildyti Bau-
džiamąjį kodeksą, numatantį 
atsakomybę už neapykantos 
nusikaltimus.

Pagal teisingumo ministrės 
Evelinos Dobrovolskos teikimą, 
baudžiamoji atsakomybė grėstų 
ne tik už diskriminavimą am-
žiaus, lyties, seksualinės orien-
tacijos, neįgalumo, rasės, tauty-
bės, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 
pažiūrų pagrindu, bet ir dėl odos 
spalvos, etninės kilmės.

„Pro jek to tiks las yra pa ša lin ti 
Eu ro pos Ko mi si jos iden ti fik tuo-
tas bū tent per kė li mo į na cio na-

li nę tei sę spra gas“, – šią savaitę 
Seime pateikdama projektą sakė 
ministrė.

Jam Seimas po pateikimo pri-
tarė bendru sutarimu ir nutarė to-
liau svarstyti pavasario sesijoje.

Šiuo metu galiojančiame 
Baudžiamajame kodekse „odos 
spalvos“ ir „etninės kilmės“ 
kriterijai nėra tiesiogiai įtraukti 
tarp priežasčių, dėl kurių veika 
laikoma neapykantos ir smurto 
kurstymu.

Europos Komisijos verti-
nimu, „odos spalva“ ir „etninė 
kilmė“ ES Tarybos pamatiniame 
sprendime yra aiškiai įtvirtinti 
kaip atskiri kriterijai, atsieti nuo 

tokių kriterijų kaip rasė, kilmė ar 
tautybė, todėl jie turėtų būti iš-
skirti ir nacionalinėje teisėje.

Pagal Baudžiamąjį kodeksą, 
dabar neapykantos kalba ir nea-
pykantos nusikaltimais laikomi 
tie atvejai, kai neapykanta yra 
nukreipta į asmenį dėl jo am-
žiaus, lyties, seksualinės orien-
tacijos, neįgalumo, rasės, tauty-
bės, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 
pažiūrų.

Už tai baudžiama viešaisiais 
darbais, bauda, laisvės apriboji-
mu, areštu arba laisvės atėmimu 
iki trejų metų.
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Valstybė kitąmet daugiau 
skolinsis vidaus rinkoje 

Valstybė, siekdama už-
tikrinti biudžeto deficito fi-
nansavimą, stengsis didinti 
vidaus rinkoje išleidžiamų 
vertybinių popierių kiekį, 
teigia finansų viceministras 
Gediminas Norkūnas. 

„Tol kol biudžetas yra de-
ficitinis, stengiamės tą balansą 
išlaikyti – didinti vidaus rinkoje 
išleidžiamų vertybinių popierių 
kiekį, bet ne per daug, kad iš 
vidaus rinkos neišsiurbtume 
likvidumo“, – pridūrė G. Nor-
kūnas. 

Be kita ko jis pabrėžė, kad 
skolindamasi valstybė turi ne-
sukelti palūkanų. 

„Savo veiksmais turime 
būtų atsargūs, kad nesukeltume 
palūkanų“, – sakė viceminis-
tras.  

Pasak jo, vidaus rinkoje 
nėra labai trumpalaikio skolini-

mosi poreikio. 
„2-3 metų segmente jau-

čiame didžiausią paklausą, bet 
skolinamės vidaus rinkoje ir 
10-15 metų, užsienio rinkose 
galime pasiskolinti ilgesniam 
laikui“,  – nurodė G. Norkūnas.  

Vyriausybė vidaus ir tarp-
tautinėse rinkoje kitąmet keti-
na skolintis apie 3,9 mlrd. eurų. 
Prognozuojama, kad valdžios 
sektoriaus skola 2022 metų pa-
baigoje sudarys apie 26,1 mlrd. 
eurų, arba 45,6 proc. bendrojo 
vidaus produkto (BVP).

Vidaus rinkoje, išleidžiant 
Vyriausybės vertybinius popie-
rius  (VVP), planuojama pasi-
skolinti apie 2 mlrd. eurų, 1,75 
mlrd. eurų – užsienio kapitalo 
rinkose išleidžiant euroobliga-
cijų emisijas. Apie 118 mln. 
eurų planuojama pasiskolinti iš 
tarptautinių finansų institucijų.
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PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
VIKTORAS GOLUBOVAS  1975-02-19 – 2021-11-14
Obelių seniūnija
JANINA JANKAUSKIENĖ 1935-02-26 - 2021-11-14
JONAS ALGIRDAS MAŽEIKIS 1938-11-05 - 2021-11-17
Kamajų seniūnija
ALGIMANTAS ŽINDULIS 1965-05-04 - 2021-11-14

AVINAS. Jūs 
ypač patrauklūs 
priešingos lyties 
atstovams. Ne-
piktnaudžiaukite 

tuo. Tiesiog dabar yra laikas, 
kurio metu priimti sprendi-
mai turės didžiulę įtaką atei-
nančiais metais. Racionaliai 
naudokite savo resursus, ne-
sielkite taip, kad vėliau tektų 
gailėtis. Jūsų pasirengimas eiti 
pirmyn ir savo keliu, nepai-
sant svetimų lūkesčių ir vilčių, 
mąstymo šablonų, kels aplin-
kinių nepasitenkinimą. Galite 
sulaukti netgi rimtų konfliktų. 
Nebūkite tokie tiesmuki, pai-
sykite ir aplinkinių interesų: 
taip užglaistysite aštrius san-
tykių kampus. O rami aplin-
ka leis realizuoti jūsų didžiulį 
kūrybinį potencialą ir pelnyti 
aplinkinių pagarbą.

J A U T I S . 
Valios pastan-
gomis gebėsite 
kalnus nuversti 
ir pasiekti viso, 

ko pageidausite. Trukdys tik 
jūsų aštrumas, kategorišku-
mas santykiuose, per dideli 
reikalavimai aplinkiniams 
ir ypač savo antrajai pusei. 
Būkite diplomatiškesni, nuo-
širdesni. Tačiau mokėkite ir 
įvardinti, ir ginti savo intere-
sus. Jūsų gebėjimai pritrauks 
vadovybės, įtakingų žmonių 
dėmesį. Puikus laikas keisti 
darbą, karjeros kryptį, to-
bulėti profesinėje srityje. 
Naudokite šį laiką ruošti il-
galaikiams projektams, kelti 
ilgalaikiams tikslams. Jų re-
zultatai ilgai jus džiugins.

DVYNIAI . 
Šis laikotarpis 
labai naudingas: 
sutvirtės jūsų no-
ras ir gebėjimas 

siekti tiksų, diplomatiškumas, 
lankstumas. Energingai imki-
tės darbų – jūs ne tik sėkmin-
gai juos atliksite, pasieksite 
aukštumų, bet įkvėpsite ir pa-
dėsite aplinkiniams. Neskubė-
kite žadėti, įtikinėti: kruopščiai 
sverkite kiekvieną savo žodį ir 
ir apgalvokite veiksmus. Jūsų 
beribis pasitikėjimas savimi 
ves prie kvailysčių, ypač fi-
nansų srityje. Nesusigundykite 
lengvu pelnu: greitai to pasi-
gailėsite. Jei finansams skirsite 
reikiamą kiekį laiko ir jėgų, ne-
trukus džiaugsitės rezultatais. 
Deja, teks pakoreguoti anks-
čiau pasirašytas sutartis ir pro-
jektus, įsipareigojimus. Dary-
kite tai be baimės: sprendimai 
duos ilgalaikės naudos.

VĖŽYS. O 
štai jums savaitė 
bus sudėtinga. Bus 
sunku įveikti ke-
lyje pasitaikančias 

kliūtis. Jūsų sprendimai taip pat 
lems ilgalaikę sėkmę ar nesė-
kmę. Vertėtų investuoti laiko 

Astrologinė prognozė savaitei 
ir jėgų komunikacijos gebėji-
mams lavinti, tobulėti, mokytis 
dirbti su informacija ir apdoroti 
dokumentus. Taip pat rūpinki-
tės santykiais su giminaičiais: 
jie turės įtakos ateičiai. Atsiras 
kažkokių paslapčių, galite gau-
ti informacijos, kuri apskritai 
neturėjo jūsų pasiekti. Galbūt 
slapta įsimylėsite. Jei esate vedę 
ar turite ilgalaikius santykius, 
nesukite iš kelio dėl takelio. Mat 
jau artimiausiomis savaitėmis 
yla išlįs iš maišo.     

L I Ū T A S . 
Kartais atrodys, 
kad gyvenimas 
ėmė ir apsivertė. 
Šiuo laikotarpiu 

imkitės to, kam anksčiau ne-
užteko drąsos ir ryžto. Paaštrės 
jausmai, tapsite emocionales-
ni, jautresni, jautriau reaguosi-
te į pokštus savo adresu, ypač 
jei jie bus susiję su išvaizda. 
Šios savaitės įvykiai bus lem-
tingi artimiausiam pusmečiui. 
Negaiškite laiko ginčams, pre-
tenzijoms. Turite svarbesnių 
tikslų ir uždavinių. .  

MERGELĖ.   
Sugebėsite save 
pademonstruoti 
palankiausioje 
šviesoje. Net jei 

ir abejojate savo gebėjimais ar 
patrauklumu. Galite sulaukti 
jums įdomaus žmogaus dė-
mesio. Nepraleiskite progos 
meilės santykiams, jei esate 
vienišiai. Taip pat būkite pasi-
ruošę, kad pritrauksite dėmesį 
ir tų, kurių norėtumėte išveng-
ti. Bus šiokia tokia jausmų 
sumaištis: imsite galvoti, ar 
tikrai jus tenkina ir reikalinga 
tęsti esamus santykius.

S VA R S T Y-
KLĖS. Ši savaitė 
visiškai netinka-
ma kardinaliems 
sprendimams pri-

imti. Bet jei jau tektų tą dary-
ti, būkite tvirti ir nesitraukite 
nuo savo tikslų. Neskubinkite 
įvykių, neprovokuokite konf-
liktų, nesiaiškinkite santykių. 
Aplinkybės klostysis taip ne-
prognozuojamai, kad susitik-
site su žmonėmis, kurie patys 
išnyko arba juos išbraukėte 
iš savo gyvenimo. Jūsų san-
tykiai: ir meilės, ir darbo, ir 
verslo, dabar tikrinami laiko, 
nenustebkite, kad kai kurie jų 
artimiausiu metu nutrūks. Šią 
savaitę išryškės temos, kurios 
dominuos jūsų gyvenime arti-
miausią pusmetį. Ne visos jos 
malonios.

 SKORPI-
ONAS. Visata 
įjungė savotišką 
atnaujinimo pro-
gramą: ji atvers 

duris geresnei, šviesesnei 
ateičiai. Pamažu aiškėja ti-
krieji jūsų draugų, bičiulių, 
partnerių elgesio motyvai, 
problemos, susijusios su nau-
jomis aplinkybėmis. Nesi-

stenkite visų problemų iš-
spręsti vienu metu, tausokite 
savo jėgas. Bet kokią infor-
maciją tikrinkite ir tikslin-
kite, neatmeskite net to, kas 
atrodo labai neįtikėtina ar 
nereikalinga. Saugokite savo 
jėgas – jų prireiks. Ši savai-
tė – intensyvaus darbo laikas, 
adaptacijos ir atradimų bei 
nusivylimų metas.  

Š A U LY S . 
LTeks paisyti ir 
svetimų nuomo-
nių, prisitaikyti. 
Būtent dėl to jūs 

įgyvendinsite savo idėjas, su-
balansuosite ir harmonizuosi-
te supančią aplinką. Pokyčiai 
neišvengiami, tik inicijuosi-
te juos ne jūs, o artimiausia 
aplinka. Jei sprendžiate pavel-
dėjimo, finansinių įsipareigoji-
mų, skolų klausimus, tikėtina, 
kad jie atsidurs aklavietėje. 
Visgi po savaitgalio, tikėtina, 
kad jie ims spręstis. Tik dabar 
neturite vengti aštrių, skaudžių 
problemų, drąsiai pasitikti per-
mainas, atsisakyti neperspek-
tyvių dalykų.. 

O Ž I A R A -
GIS. Jūsų pro-
blemoms spręsti 
teks pasitelkti ir 
aplinkinius. Su-

gebėsite padaryti įspūdį, todėl 
drąsiai kalbėkite apie savo 
tikslus ir idėjas. Jei esate vers-
lininkas, metas palankus keisti 
darbuotojus, juos perkvali-
fikuoti. Asmeninių santykių 
srityje klostosi painiava. Jei 
artėjate prie skyrybų, panašu, 
kad tvirtai apsispręsite. Jei 
tokį tašką pasiekė ir verslo 
santykiai, taip pat neverta jų 
gaivinti.    

V A N D E -
NIS. Gausite 
įvairių pasiūly-
mų, bet svarbu 
suvokti, kokią 

naudą jie jums atneš. Gali būti, 
kad mainais už paslaugas ap-
linkiniai iš jūsų tikisi per daug. 
Prieš ką nors žadėdami, tvirtai 
apskaičiuokite, ar tai jums rei-
kalinga. Verčiau pasikliauti tik 
savo jėgomis. Atsižvelkite į tai, 
kad galimos netikėtos išlaidos. 
Nesikolinkite, verčiau mažiau 
pirkite. 

Ž U V Y S . 
Atgims seni 
konfliktai, o jau 
esami paaštrės. 
Baigiasi pasenę 

meilės ir verslo santykiai. Jūsų 
permainos nedžiugina, bet jos 
labai reikalingos, kad atsivertų 
naujos perspektyvos. Metas 
reorganizacijoms, santykio su 
žmonėmis, įvykiais persvars-
tymui. Būkite optimistiški ir 
nuširdūs, tada jums seksis. 
Apgalvokite kitų metų tikslus, 
siekius. Dabar tam ypač palan-
kus metas. Nedvejokite imtis 
permainų.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 23 d. Naktį -3

Dieną 1
V,
2-6 m/s

Lapkričio 24 d. Naktį -1
Dieną 5

PV,
4-9 m/s

Lapkričio 25 d. Naktį 2
Dieną 5

PV,
4-9 m/s

Orų prognozė lapkričio 23-25 d.

VRK analizė: metai po rinkimų maksimalią 
leistiną ribą jau ima viršyti viena apygarda

Praėjus metams po Sei-
mo rinkimų maksimalią 
leistiną ribą jau ima vir-
šyti viena apygarda – ša-
lia Vilniaus esanti Nemen-
činės, skelbia Vyriausioji 
rinkimų komisija (VRK).

Tuo tarpu nuo 2020 metų 
labiausiai išaugo Mėguvos 
apygarda, apimanti Palan-
gos miestą bei Klaipėdos ir 
Kretingos rajonus. Rinkėjų 
skaičius šioje apygardoje 
padidėjo 2113, rodo VRK 
atlikta vienmandačių rinki-
mų apygardų rinkėjų poky-
čio analizė.

Nemažas rinkėjų padidė-
jimas fiksuojamas Visaginą 
ir Zarasų rajoną apiman-
čioje Nalšios Šiaurinėje 
apygardoje. VRK duome-
nimis, čia rinkėjų skaičius 
per metus pasipildė 1492 
balsavimo teisę turinčiais 
asmenimis. Teigiamas rin-
kėjų pokytis matomas ir 
kitose didžiųjų Lietuvos 
miestų apygardose: Naujo-
joje Vilnioje, Garliavoje ir 
Raudondvaryje. 

Didžiausias gyventojų 
mažėjimas buvo užfiksuo-
tas Kaišiadorių-Elektrėnų 

apygardoje, per metus šį 
apygarda neteko 696 rinkėjų. 

Pasak VRK pranešimo, 
praėjus vieneriems metams 
nuo 2020 metų spalį vyku-
sių Seimo rinkimų atsirado 
viena apygarda, kuri jau ima 
viršyti leistiną 10 proc. rin-
kėjų nuokrypio ribą nuo vi-
dutinio rinkėjų skaičiaus.

Tokia situacija susidarė 
pastaruoju metu besiple-
čiančio Vilniaus priemiesčio 
teritorijoje esančioje Ne-
menčinės apygardoje. Joje 
rinkėjų nuokrypio riba šiuo 
metu siekia 110,35 proc. 
nuo vidutinio rinkėjų visose 
vienmandatėse rinkimų apy-
gardose skaičiaus. 

Rinkimus reglamentuo-
jantys teisės aktai numato, 
kad rinkėjų skaičius apygar-
doje gali svyruoti nuo 0,9 iki 
1,1 vidutinio rinkėjų visose 
vienmandatėse rinkimų apy-
gardose skaičiaus. 

VRK duomenimis, že-
miausia, 90 proc. siekianti, 
rinkėjų nuokrypio riba per 
vienerius metus kol kas nėra 
peržengta. Šiuo metu ma-
žiausia rinkėjų skaičiumi yra 
Jurbarko, Tauragės rajonus ir 
Pagėgius apimanti Karšuvos 

apygarda, kurios rinkėjų 
skaičius sudaro 90,44 proc. 
vidurkio. 

Vienmandačių rinkimų 
apygardų rinkėjų pokyčio 
analizę VRK atliko bendra-
darbiaudama su Vilniaus 
universiteto Geografijos ir 
kraštotvarkos katedra.

Lietuvoje Seimo rin-
kimams sudaroma viena 
daugiamandatė rinkimų 
apygarda, kurioje balsuoja 
visi turintys balsavimo tei-
sę Lietuvos piliečiai, ir 71 
vienmandatė rinkimų apy-
garda. 70 jų yra Lietuvos 
teritorijoje ir viena – Pa-
saulio lietuvių vienmanda-
tė apygarda. 

VRK likus ne mažiau 
kaip 210 dienų iki rinkimų, 
nustato rinkimų apygardų 
ribas.

Per 2020 metų Seimo 
rinkimus Lietuvos didžio-
siose miestų apygardose 
buvo per 37 tūkst. rinkėjų, o 
mažiausios apygardos turė-
jo per 31 tūkst. rinkėjų. Di-
džiausia rinkėjų skaičiumi 
buvo Pasaulio lietuvių apy-
garda su daugiau kaip 43 
tūkst. rinkėjų jos sąrašuose.

BNS inform.

Aplinkosaugininkai pradeda reidus į miškus, 
tikrins eglučių kirtimą

Aplinkosaugininkai pra-
deda naują akciją „Miškas“ 
– bus vykdomi reidai į miš-
kus tikrinti, ar neteisėtai ne-
kertamos kalėdinės eglutės. 

„Pastebime, kad žmonėms 
dar kyla ranka eglutę nusikirs-
ti miške, nors tą daryti griežtai 
draudžiama“, – sakė Aplinkos 
apsaugos departamento Miš-
kų kontrolės departamento 
direktorius Tadeušas Abla-
činskis.

„Taip pat gauname in-
formacijos iš miškininkų, 
pilietiškų žmonių, kurie in-

formuoja, kad miške aptiko 
padaugėjusių nupjautų eglučių 
kelmų. O tokių kelmų padaugė-
ja dėl to, kad žmonės atvažiuoja 
ir be leidimo nusikerta jiems pa-
tinkančią eglutę“, – teigė aplin-
kosaugininkas.

Kaip pabrėžė aplinkosau-
gininkas, net vienos eglutės 
nukirtimas, didelis nuostolis 
miškui, mat tokiam medžiui 
užaugti ir susiformuoti reikia ne 
tik reikiamų sąlygų, bet ir laiko 
– 60–70 metų.

Anot pranešimo, privataus 
miško savininkas savame miš-
ke gali nusikirsti eglutę, tačiau 

tokiu atveju jis su savimi tu-
rėtų turėti miško nuosavybę 
įrodančius dokumentus.

Savavališkas eglučių kirti-
mas užtraukia administracinę 
baudą. Fiziniam asmeniui už 
tai gresia bauda nuo 60 iki 
300 eurų bei žalos gamtai at-
lyginimas, juridiniam asme-
niui bauda siekia nuo 300 iki 
600 eurų. 

Kalėdų eglę gyventojams 
siūloma įsigyti jų pardavimo 
punktuose, prekybos centruo-
se. Akcija „Miškas“ vyks iki 
gruodžio 24 dienos.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

– Apibūdink save...
– Blondinė.
– O akys?
– Yra.
***
– Myli, nemyli, myli, 

nemyli, myli, nemyli?
– Gydytojau, palikite 

pagaliau ramybėje mano 
dantis!

***
Kalėdų išvakarėse 

teisėjas, apimtas šventinių 
nuotaikų, klausia kalinio:

– Kuo esi kaltinamas?
– Pernelyg ankstyvu 

kalėdinių dovanėlių 
pirkimu, – atsako šis.

– Bet juk tai ne 
nusikaltimas, – tarė teisėjas. 
– Kada gi tu pradėjai 
apsipirkinėti?

– Dar iki parduotuvės 
atidarymo, – atsako kalinys.

***
Žmona siunčia vyrą į 

parduotuvę, o kad šis nieko 
nesupainiotų ir ko nereikia 
nenupirktų, parašė raštelį:

1. Morkos
2. Bulvės
3. Grietinė
4. Kopūstas
5. Duona
6. Kalakutas
Grįžta vyras po valandos 

visas šlapias nuo prakaito, o 
rankose du didžiuliai maišai. 
Maišuose: viena morka, dvi 
bulvės, trys indeliai grietinės, 
keturi kopūstai, penki kepalai 
duonos, šeši kalakutai

***
Firmos bosas įlipa į 

automobilį ir susipažįsta su 
nauju vairuotoju:

– Kokia jūsų pavardė?
– Mano vardas Petras.

– Aš klausiu, kokia 
pavardė? Esu įpratęs 
pavaldinius vadinti 
pavardėmis.

– Aš manau, bose, kad 
jums bus nepatogu vadinti 
mane pavarde.

– Manęs visiškai nedomina, 
ką tu manai!

– Gerai. Mano pavardė yra 
Meilutis.

– Važiuojam, Petrai.
***
Pasakoja fi rmos 

direktorius:
– Sugedo mano 

kompiuteris. Neįsijungia ir 
viskas. Išsikviečiau mūsų 
adminą. Tas atėjo, sudėjo 
rankas, lyg melstųsi, pakėlė 
akis į viršų ir ėmė kažką 
burbuliuoti. Paskui dešimt 
kartų apsuko mano kėdę, 
dar kažką nesuprantamai 

suburbuliavo, spyrė į mano 
kompiuterį, vėl pakėlė akis į 
dangų, paburbuliavo ir nuėjo. 
Kompiuteris dabar veikia...

Pasakoja tinklo 
administratorius:

– Paskambina tas 
idiotas. Sako, kad kompas 
neveikia. Ateinu ir matau, 
kad maitinimo laidas dešimt 
kartų aplink jo kėdės koją 
apsivyniojęs. O tas kvailys ant 
savo kėdės ir toliau sukiojasi. 
Nusukau tą laidą, kompą 
giliau po stalu paspyriau, kad 
vėl neužkabintų, įjungiau - 
veikia.

***
– Padėjau ant žemės 

nešiojamą kompiuterį, o 
močiutė pagalvojo, kad ten 
svarstyklės. Tai dabar močiutė 
sveria virš 2000 eurų...

***
– Ei, mergaite, jūs 

tikriausiai čia laukiate princo 
ant balto žirgo?

– Laukiu.
– Tai aš jau čia!
– O kur princą palikot?
***
– Nesuprantu, kodėl tu 

prisikabinai prie šios vargšės 
moters? Ko tu iš jos nori?

– O ko dar galima norėti iš 
moters?!

– Bet juk ji ir taip tyli...
***
Dvi musės vaikšto po vyro 

plikę. Viena sako:
– Atsimeni, kai anksčiau 

mes čia žaidėme slėpynių...
***
Surinko liūtas visus žvėris, 

išrikiavo ir sako:
– Protingi visi į kairę, 

gražūs – į dešinę!
Visi išsiskirstė, tik 

beždžionė trypčioja vietoje.
– O tu ko stovi?
– Nors imk ir persiplėšk! – 

sako beždžionė.
***
Televizija rodo kriminalinį 

fi lmą. Pėšikas šaukia sūnų:
– Džoni! Viską mesk ir bėk 

prie televizoriaus! Mokomoji 
programa!

***
Iš Petriuko rašinėlio: 

„Šiandien aplankiau savo 
96 metų senelę. Labai 
džiaugiuosi, jog ji sulaukė 40 
Kalėdinių atviručių. Tiesa, 22 
atvirutes atsiuntė jos draugė, 
kuri serga Alzheimeriu“.

***
Feministės reikalauja, kad 

iš mokyklinių matematikos 
vadovėlių būtų išbraukti 
diskriminantai.

***
Iš testamento; „Per 

laidotuves meskite į 
susirinkusiuosius vainiką, kad 
žinotume, kas kitas“.

***
Suteneris Petras taip ir 

nesuprato, kodėl produktų 
pristatymas į namus – verslas, 
o merginų pristatymas į namus 
– nusikaltimas.

***
– Tamsta generole, kodėl 

mūsų kariuomenėje kariams 
nebeišduoda autų?

– Nes autai šiuolaikiniam 
jaunimui – per sudėtingas 
įrenginys.

***
– Tik nereikia iš manęs 

kvailio daryti! 
– Atleiskite, neatsispyriau 

pagundai: pernely tinkama 
medžiaga atrodote.

***
Senelis žiūri į savo seną 

užrašų knygutę:
– Panašu, kad šitą reiks 

išmesti: čia jau visi mirę.
***
Gražiausias natiurmortas: 

atidarytas šaldytuvas prieš 
Kalėdas.

***
– Ar tavo žmonos geri 

dantys?
– Nežinau. Iki šiol ji tik 

draskydavosi.
***
Kalėjimo viršininkas 

išleidžia į laisvę kalinį:

AUGALAI
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– Aš turiu jūsų atsiprašyti: 
jūs atsėdėjote dviem dienomis 
ilgiau, nei turėjote.

– Nieko tokio, jūs 
įskaitykite tas dienas į 
ateinančią bausmę.

***
– Moterie, tu sąžinės turėk. 

Aš daugiau taip negaliu!
– O kas čia gyrėsi: aš – 

mainiakas, aš – maniakas!
***
Mažylis sako sesutei:
– Žaidžiam zoologijos 

sodą.
– O ką man reiks daryt?
– Aš būsiu beždžionė, o 

tu mane maitinsi bananais ir 
riešutais.

***
– Kaip jums mūsų 

bifšteksas? – klausia 
padavėjas.

– Kaip jo amžiui, šiek tiek 
mažokas.

***
Teisėjas:
– Jūs toks solidus, 

pagyvenęs ponas. Ir vis tiek 
vagiate mašinas.

– O ką man daryti: 
jaunystės metais tiek ir tokių 
mašinų tai nebuvo...

***
Kalbasi draugės:
– Maryte, ką man daryti: 

aš ir murkiau, ir glausčiausi, 
ir nugarą nagais subraižiau, 
bet jis vis tiek manęs katyte 
nevadina?

– O tu jam šlepetes 
pridirbk.

***
– Jonai, mūsų sūnus 

mokysis groti smuiku.
– Bet jis gi klausos neturi?
– Ir kas iš to? Jis gi groti, o 

ne klausytis mokysis.
***
Futbolo rungtynių 

pertrauka. Prie arbitro prieina 
naujasis rusas ir klausia:

– Kuo vardu jūsų šuo?
– Aš neturiu šuns?
– O geras. Aklas ir be 

šuns.

• Kviečius. Miežių, žirnių, 
kviečių miltus. Galiu 

atvežti. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis
• Mažytes pašarines bulves, 
kviečius. Tel. 8 614 19 157. 

Rokiškis
• Stovą augalams. Puikiai 
tinka svyrančioms gėlėms ar 
daigams. Į Rokiškį atvežu. 
Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 646 81 861. Kaunas

BALDAI

• Minkštą U formos kampą. 
Kaina 390 Eur. 
Tel. 8 626 09 333. 
Rokiškis

• Pigiai šviestuvus. Kainos 
nuo 10-20 Eur. 
Tel. 8 625 34 274. 
Rokiškis
• Mažai naudotą puikios 
būklės švarų čiužinį 90x200 
cm, 17 cm aukščio. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 625 34 274. 
Rokiškis
• Naudotą kampą su 
miegojimo funkcija . Kaina 
90 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis
• Naujus medinius lauko 
baldus, stalą ir suolus. 
Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis


