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Lapkričio 20 d. netekome mūsų kraštietės, Vil-
niaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai” aktyvios 
dalyvės bei tarybos narės, istorikės ir Rokiškio 
krašto muziejaus bičiulės Danutės Blažytės-Bau-
žienės. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionės 
artimiesiems, Rokiškio ir Vilniaus rokiškėnų klubo 
„Pragiedruliai” bendruomenei, visiems, kuriems 
teko laimė pažinoti šią ypatingą Asmenybę.

Rokiškio rajono savivaldybė

PRO MEMORIANuo sausio 1-osios miesto autobusais 
keleiviai važinės nemokamai

Džiugios žinos rajono 
gyventojams, kurie nau-
dojasi viešuoju trans-
portu: nuo sausio 1-osios 
miesto autobusų marš-
rutai taps nemokami. Jei 
tam pritars rajono taryba. 
Prie miesto maršrutų pri-
skaičiuoti ir reisai į sodus 
bei Kalneliškį. Kaip sako 
rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas, nuo 2022 
m. antrojo pusmečio pla-
nuojama padaryti nemo-
kamais ir priemiestinius 
autobusų maršrutus.

Kitų miestų patirtis
Nemokamas keleivių ve-

žimas miesto maršrutais – ki-
tose šalyse, o ir kai kuriuose 
Lietuvos miestuose pasitei-
sinusi praktika. Augant tar-
šos mokesčiams, didėjant 
gamtosauginiams reikalavi-
mams, vis didesnis dėmesys 
skiriamas viešojo transporto 
plėtrai. Kaip teigiama aiški-
namajame rašte rajono tary-
bai, tokią nemokamą paslau-
gą teikia Kretingos, Šilutės, 
Šilalės, Tauragės, Mažeikių 
ir kitos savivaldybės. Prakti-
ka rodo, kad priėmus tokius 
sprendimus, savivaldybių iš-
laidos didėja neženkliai. Jas 
atperka ir teigiamas poveikis 
aplinkai, ir gyventojų porei-
kių, patogaus susisiekimo 
užtikrinimas.

Kiek tai kainuotų? Kaip 
rašoma aiškinamajame raš-
te, toks sprendimas per me-
tus kainuotų papildomus 25 
tūkst. Eur, kurie yra nedide-
lė investicija, palyginus su 
tuo, kiek rajono savivaldybė 
dotuoja Rokiškio autobu-
sų parką. Rajono meras R. 

Godeliauskas neslepia: ir 
miesto, ir priemiesčio marš-
rutai parkui yra nuostolingi. 
Motyvas diegti nemokamą 
keleivių vežimą yra papras-
tas:  koks skirtumas, ar tuo 
pačiu maršrutu važiuoja tuš-
tokas, ar pilnas autobusas, 
vis tiek išlaidos už degalus, 
vairuotojo darbą, autobuso 
eksploatacinės išlaidos yra 
panašios. Tad kodėl nepasi-
rūpinti ir rokiškėnų patogu-
mu, ir aplinkosaugos proble-
momis, jei vis tiek autobusų 
maršrutus reikia dotuoti.

Būtina skatinti 
naudotis 
viešuoju transportu
Rajono meras R. Gode-

liauskas įsitikinęs: rajono 
žmones būtina skatinti nau-
dotis viešojo transporto pas-
laugomis. Pandemijos dėka 
miesto transportu važiuo-
jančių keleivių srautai ėmė 
mažėti. Keleivių besinau-
dojančių miesto reguliaraus 
susisiekimo maršrutais 2020 
m. (lyginant su 2019 m.) su-
mažėjo 42 proc., o 2021 m. 
1-9 mėn. (lyginant su 2019 

m.) 66 proc. Akivaizdu, kad 
reikia paskatos mūsų rajono 
žmonėms išnaudoti viešojo 
transporto teikiamas galimy-
bes. Tai skatins ir keleivių 
judrumą, naudojimąsi miesto 
infrastruktūra (parkais, poil-
sio erdvėmis), miesto gyven-
tojų socializaciją, jiems bus 
prieinamesni miesto rengi-
niai. Taigi, naujoji tvarka turi 
daug privalumų.

Patrauklesni maršrutai,
naujesni autobusai
Kartu su nemokamu pa-

vėžėjimu miesto maršrutais, 
ketinama peržiūrėti ir pa-
čius maršrutus, jų dažnumą, 
laiką, ilgį. „Juk, tikriausiai, 
nėra patogūs ilgi maršrutai, 
pavyzdžiui, iš mikrorajo-
no į miškų ūkį važiuoti pro 
Psichiatrijos ligoninę ir pan. 
Atsiklausime keleivių, ko-
kie maršrutai ir kuriuo metu 
jiems bus patogiausi“, – kal-
bėjo meras.

Petrvarkos sietinos ir su 
nuolatiniu autobusų parko 
autobusų atnaujinimu: jie 
taps ekonomiškesni, mažes-
ni, patogesni ir manervrin-

gesni. Meras prasitarė, kad 
galvojama ir apie ateities 
transportą – elektrinius auto-
busus. Žinoma, savivaldybės 
lėšomis tokie autobusai ne-
įperkami, tačiau rajono sa-
vivaldybė ketina rengti pro-
jektus, susijusius su Regionų 
plėtros taryba ir modernius 
autobusus įsigyti su europi-
nų fondų parama. 

Nenuskriaus 
ir priemiesčio gyventojų
Nemokamas keleivių 

vežimas miesto maršrutais 
– tik pirmasis nemokamų 
viešojo transporto paslaugų 
plėtros etapas. Pasak mero, 
antrasis etapas numatytas 
2022 m antrajame pusme-
tyje. Iš karto padaryti ne-
mokamus ir priemiestinius 
maršrutus negalima dėl su-
darytų sutarčių su keleivių 
pavėžėjimo įmonėmis. Šios 
sutartys nustos galioti po 
maždaug pusmečio, ir savi-
valdybei bus atrištos rankos 
daryti reikiamas permainas. 
Kaip ir miesto maršrutus, 
taip ir priemiesčio ketina-
ma koreguoti, atsižvelgiant 
į keleivių pageidavimus dėl 
laiko, dažnumo ir kitų svar-
bių dalykų. 

Nemokami priemiesčio 
maršrutai bus puikus aksti-
nas plėsti atokesnių mies-
telių, kaimų gyventojų ga-
limybes dirbti, motyvuoti 
bedarbius ir duoti postūmių 
darbo rinkai. Taip pat taps 
patogesnės, prieinamesnės 
kelionės į Rokiškį, didės gy-
ventojų galimybės naudotis 
gydymo, socialinių, kultūros 
įstaigų paslaugomis. 

Užs. 1553

Tautodailininkų 
pagaminti sparnuočiai 
papuoš Prezidentūros 
rūmų eglę

Artėjant gražiausioms metų šventėms, sulaukta 
pirmosios ponios Dianos Nausėdienės kvietimo įsi-
jungti į „Baltojo paukščio“ akciją – gaminti paukš-
telius iš vilnos.

 
Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas nuo-

širdžiai dėkoja už nuotaikingus paukštelius rajono tau-
todailininkams Alei ir Kęstučiui Deksniams, Irinai Kal-
nietienei, Danutei Stočkuvienei, Lolitai Gavenavičienei, 
Nijolei Adamonienei bei juos subūriusiam Rokiškio tu-
rizmo ir amatų informacijos centrui, ypač centro specia-
listei Loretai Araminienei.

 Rokiškio sparnuočiai papuoš Prezidentūros rūmų 
eglę ir džiugins ne tik pirmąją ponią, bet ir jo Ekscelen-
ciją Prezidentą bei svečius.

Rajono savivaldybės inform.

Augant kuro kainoms, 
nuo gruodžio 1 d. 
didėja šilumos kaina

Nuo 2021 m. gruodžio 
1 d. nustatyta AB „Pa-
nevėžio energija“ viena-
narė šilumos kaina už 
suvartotą šilumos kiekį 
– 5,45 ct/kWh (be PVM). 
Palyginus su lapkričiu, 
šilumos kaina didėja 6,9 
proc., arba 0,35 cento 
už kilovatvalandę. Cen-
tralizuotai tiekiamos ši-
lumos kainos didėjimą 
lėmė padidėjusios kuro 
ir iš nepriklausomų ši-
lumos gamintojų per-
kamos šilumos kainos. 

Gyventojams šiluma 
kainuos 5,94 ct/kWh (su 
9 proc. PVM), kitiems 
vartotojams – 6,59 ct/
kWh (su 21 proc. PVM).

Karšto vandens kaina 
perskaičiuojama pagal 
nustatytą šilumos kainą. 
Nuo 2021 m. gruodžio 1 
d.  gyventojams karštas 
vanduo kainuos 5,25 Eur 
(su 9 proc. PVM) už kubi-
nį metrą.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Lietuvos paštas nuo kitų metų „Sodros“ pensijas
ir kitas išmokas nešios beveik visoje šalies teritorijoje

Lietuvos paštas laimėjo 
„Sodros“ organizuotą kon-
kursą dėl išmokų nešioji-
mo. Nuo 2022 metų sausio 
Lietuvos paštas aptarnaus 
42 „Sodros“ skyrių aptar-
naujamų teritorijų klien-
tus – laiškininkai pensijas 
ir kitas išmokas kas mėnesį 
pristatys beveik 240 tūkst. 
gavėjų. Tokia apimtimi 
išmokas Lietuvos paštas 
pristatys trejus metus – iki 
2024 metų pabaigos.

„Naujais metais išmokas 
pristatysime didžiajai daliai 
Lietuvos gyventojų – net 
42-iejų iš 47 „Sodros“ sky-
rių aptarnaujamų teritorijų 
klientams. Nuo 2013 metų 
tai bus didžiausias gavėjų 
kiekis, kurį aptarnausime 
pristatydami pensijas ir ki-

tas išmokas. Jas patogiai į 
namus neš laiškininkai, ku-
rie pasiekia net ir atokesnių 
vietovių gyventojus“, – sako 

Lietuvos pašto tinklo direk-
torius Jonas Sadauskas.

Nuo 2022-ųjų sausio mė-
nesio Lietuvos paštas išmo-

kas pristatys visoje Lietuvos 
teritorijoje, išskyrus Druski-
ninkų, Vilkaviškio, Klaipė-
dos, Kretingos ir Anykščių 
savivaldybes – jose išmokas 
nešios kitos konkursą laimė-
jusios įmonės.

Pensijos ir kitos išmokos 
gyventojams išmokamos 
nuo kiekvieno mėnesio 10-
os iki 26-os dienos. Atsii-
mant išmoką svarbu turėti 
asmens tapatybę patvirtinan-
tį dokumentą. Jei išmoką už 
gavėją atsiima kitas asmuo, 
būtina pateikti įgaliojimą – jį 
supaprastinta tvarka išsiimti 
galima Registrų centro inter-
neto svetainėje.

2022 m. sausio mėn. iš-
mokos bus pristatomos tuo 
pačiu grafiku kaip ir gruodį.

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Dėkojame
Nuoširdžiai norime padėkoti Rokiškio vaikų skyriaus 

vedėjai R. Burnickienei, vaikų gydytojai A. Petkevičienei, 
Vilniaus vaikų gydytojai A. Matuliauskienei, skyriaus se-
sutėms J. Matiukienei, I. Polikevičienei, V. Mikalauskienei, 
L. Janonienei taip pat Skubios pagalbos skyriaus slaugy-
tojos padėjėjai Jurgitai Afanasjevai.

Ačiū už Jūsų rūpestį, supratingumą, už suteiktą pa-
galbą ir geras širdis. Linkime visam Jūsų kolektyvui ir 
toliau išlikti tikrais ir nuoširdžiais žmonėmis, Jūs visos 
nuostabios. O visas gerumas ir pagarba atsispindi nuo 
vadovo, todėl dar kartą ačiū Jums, Rimanta Burnickiene.

Deimantė Talačkienė 
ir sūnus Armandas Talačka

Individualių nuotekų įrenginių statybos 
kompensacijos mechanizmas paskatins rajono 
žmones atsisveikinti su būdelėmis su širdele

Rajono žmonėms bietoj dubens ir būdelės su širdele įsirengti civilizuotus tualetus, dušus, vonias, naudotis 
automatinėmis skalbimo mašinomis bus galima net ir ten, kur nėra centralizuotų nuotekų tinklų.

Rajono tarybos posė-
dyje bus svarstomas la-
bai svarbus klausimas, 
kuris leis sėkmingai iš-
spręsti buitinių nuote-
kų tvarkymo problemą 
mūsų rajono miesteliuo-
se: Obeliuose, Juodupėje, 
Pandėlyje, netgi Rokiš-
kyje, ką jau kalbėti apie 
kaimus ir vienkiemius, 
kur nėra galimybės prisi-
jungti prie centralizuotų 
nuotekų tinklų. Parama 
ženkli – iki 50 proc. įren-
ginių vertės arba 1 tūkst. 
Eur. Tokia kompensacija 
paskatins rajono žmones 
ne tik atsakingai tvarkyti 
nuotekas, bet ir gerokai 
palengvins buitį: tokių 
įrenginių dėka net ato-
kiausių sodybų žmonėms 
taps prieinami buities pa-
togumai: normalus tuale-
tas vietoj būdelės su šir-
dele, galimybė prijungti 
dušą ar įsirengti vonią, 
drabužius skalbti auto-
matinėje skalbyklėje.

Nuotekų tvarkymo 
klausimas 
labai aštrus
Rajono tarybos posėdyje 

bus svarstomas Individua-
lių nuotekų valymo įrengi-
nių įrengimo išlaidų dali-
nio kompensavimo tvarkos 
aprašas. Tai labai svarbi 
žinia daugeliui rajono gy-
ventojų, kuriems nėra gali-
mybės savo namų prijungti 
prie centralizuotų nuotekų 
tinklų. Ir ši problema aktu-
ali ne tik atokių vienkiemių, 
mažų kaimelių gyvento-
jams, bet ir Obelių centro, 
Juodupės, Pandėlio, Rokiš-
kio gyventojams.

Europos Sąjungos šalyse 
įtvirtinta nuostata, kad esant 
galimybei nuotekos turi būti 
tvarkomos civiilizuotai. Tai 
reiškia, kad gyventojai turi 
jungtis prie centralizuo-
tų nuotekių tinklų. Tačiau, 
kaip sako rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas, 
kai kuriose rajono vietovė-
se jau senokai pražiopsota 
galimybė europinių projek-
tų lėšomis įrengti nuotekų 
tinklus. Beprasmiška dabar 
besiginčyti, kokia valdžia 
tas galimybes pražiopsojo. 
Svarbu padėti žmonėms ir 

priartinti juos prie civiliza-
cijos. Sprendimų iš viršaus 
nėra ko tikėtis: naujame 
finansavimo laikotarpyje 
tokiems projektams finan-
savimo jau nenumatyta. Sa-
vivaldybės lėšomis nuotekų 
tinklus rengti reiškia di-
džiules investicijas. Be to, 
kai kur, pavyzdžiui, Obelių 
centre, tiesti tinklus būtų la-
bai sudėtinga ir dėl to, kad 
tektų ardyti jau esamą inf-
rastruktūrą: gatvių asfaltą, 
šaligatvius. Juos sutvarkyti 
– didžiulės išlaidos. 

Be to, parengti tokių tin-
klų tiesimo projektus – lai-
kui imlus procesas. O ra-
jono gyventojai jau dabar, 
o ne tolimoje ateityje nori 
gyventi civilizuotai: eiti į 
tualetą, o ne į būdelę, praus-
tis ne dubenyje, skalbti dra-
bužius automatine skalbimo 
mašina. Ir nuotekas tvarkyti 
civilizuotai bei patogiai: be 
nemalonaus kvapo kiemuo-
se, be musių spiečių. Žino-
ma, laikinu sprendimu gali 
būti įkasta talpa buitinėms 
nuotekoms, tačiau esant di-
desnėms šeimoms, ją tenka 
dažnai siurbti.

Toks sprendimas padės 
spręsti ir aplinkos taršos 
problemą: sumažės nelega-
lių kanalizacijos vamzdynų, 
nutiestų į ežerus, upelius, 
griovius, nebus ne vietoje 
išpiltomis nuotekomis ter-
šiama gamta. Taigi, tokio 
sprendimo – kompensuoti 
dalį išlaidų už įsirengtus in-
dividualius nuotekų valymo 
įrenginius – nauda akivaizdi 
tiek rajono žmonėms, tiek 

gamtai.

Kas gali pretenduoti?
Į paramą gali pretenduoti 

individualiųjų namų savi-
ninkai, dvibučių ir daugia-
bučių namų butų savinin-
kai, kurie neturi galimybės 
prisijungti savo būstų prie 
centralizuotų nuotekų tin-
klų. Jei jie nuo sausio 1-os-
ios visiškai įsirengs nuotekų 
valymo įrenginius, tai indi-
vidualaus namo savininkas 
galės pretenduoti iki 50 
proc. patirtų išlaidų kom-
pensaciją (ne daugiau nei 1 
tūkst. Eur), į tokią pat sumą 
galės pretenduoti ir dvibu-
čių bei daugiabučių namų 
butų savininkai (vienam 
butui – 50 proc. arba iki 1 
tūkst. Eur kompensacija).

Meras akcentavo: kadan-
gi buitiniai nuotekų valymo 
įrenginiai yra statiniai, jiems 
rengti reiks leidimo bei pro-
jekto, jie turės būti įteisinti 
Registrų centre. Jei statinys 
yra valstybinėje žemėje, jo 
įrengimas turi būti suderintas 
su Naconaline žemės tarnyba.

Užbaigus darbus, namų 
ir butų savininkai iki spa-
lio 1-osios turi rajono sa-
vivaldybės administracijai 
pateikti (paštu ar el. paštu) 
prašymą (forma prideda-
ma), Nekilnojamojo turto 
registro centrinio duomenų 
banko išrašą apie nuosavy-
bės teise įregistruotą pastatą 
arba žemės sklypą, kuriame 
įrengti Įrenginiai; Įrengi-
nių statybą leidžiančio do-
kumento kopiją; jei žemės 
sklypas priklauso ne vienam 

savininkui, kito (-ų) savi-
ninko (-ų) rašytinį sutikimą 
(-us), kad neprieštarauja 
Įrenginių įrengimui;  Nacio-
nalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos te-
ritorinio padalinio rašytinį 
sutikimą dėl numatytų dar-
bų atlikimo (taikoma valsty-
binėje žemėje); Pareiškėjo 
vardu išrašytus medžiagų, 
Įrenginių įsigijimo, įrengi-
mo darbų ir kitas išlaidas pa-
grindžiančius dokumentus 
(PVM sąskaitos faktūros, 
sąskaitos faktūros) ir išlaidų 
apmokėjimą įrodančius do-
kumentus (banko arba kitos 
kredito įstaigos sąskaitos 
išrašai, kasos kvitai ir kt.); . 
Įrenginių eksploatacinių sa-
vybių deklaraciją (Įrenginio 
sertifikatą). Įrenginio išva-
lomos ir į gamtinę aplinką 
išleidžiamos buitinės nuo-
tekos negali viršyti Regla-
mente nurodytų užterštumo 
reikšmių;  išlaidų dalinio 
kompensavimo prioritetus 
įrodančius dokumentus. 

Jei spalio 1-ajai paduotų 
prašymų kompensuoti iš-
laidas suma viršis savival-
dybės numatytąją, pirmiau-
sia bus kompensuojama 
daugiavaikėms šeimoms ir 
tiems, kurių įrenginiais nau-
dosis daugiau asmenų. Ki-
tiems gi kompensacijos teks 
truputį ilgėliau palaukti. Ta-
čiau, kaip sako meras, kom-
pensacijos bus išmokėtos 
visiems, laiku įsirengusiems 
nuotekų valymo įrenginius 
bei pateikiusiems tinkamai 
parengtus dokumentus. 

Užs. 1554

Juodoji gulbė 
iškeliavo į Salų dvarą, 
ten praleis žiemą

Lapkričio 23 d. į 
Salų dvarą atvyko 
iš Rokiškio dvaro 
juodoji gulbė našlė 
Lita.

Birutė Dapkienė 
žadėjo dėti visas pa-
stangas, kad paukštis 
nesijaustų vienišas. 
O dabar gulbė žiemos 
Salų dvare, Nėrijaus 
Janušausko statytame 
namelyje, kuriame 
naktis leidžia B. Dap-
kienės ūkio alpakos ir 
stručiai.

„Skaudančia širdi-
mi išlydėjome savo 
Litą. Vis dar tikime, 
kad neatsisveikina-
me su ja visam laikui 
Taip ir su B. Dap-
kiene sutarėme, kad 
palaikys mūsų Litą 
iki pavasario, kad 
paukštis nesijaustų vienišas“, – „Rokiškio Sirenai“ sakė 
Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė. 

Pašnekovė neslėpė: ją sujaudino rokiškėnų reakcija į 
gulbino Lato žūtį. Nenuostabu: juk visas miestas stebė-
jo, kaip vos metų paukšteliai atkeliavo iš Latvijos, Cėsio 
miesto. „Mums sakė, kad jie lizdą ims sukti ir palikuo-
nių gali susilaukti sulaukę septynerių. Tačiau jiems taip 
pas mus patiko, kad pirmojo gulbiuko, Euro, jie susilaukė 
penkerių“, – pasakojo muziejaus direktorė. Vėliau užau-
ginti mažylių gulbėms nebepavyko, o prieš keletą metų 
aplinkosaugininkai apskritai uždraudė jas veisti, kaip in-
vazinę rūšį. 

Lato kūnas kol kas dar saugomas muziejininkų. Svars-
toma, kaip su juo pasielgti: ar paukščio atminimą įamžin-
ti iškamša, ar palaidoti. O Lita pavasarį tikriausiai grįš į 
savo numylėtą tvenkinį, galbūt jai pavyks rasti porą.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Benzino kaina Rokiškyje pasiekė psichologinę 1,5 eur ribą
Rokiškio Circle K degalinėje benzino kaina 

švieslentėje perkopė 1.5 eur ribą. Lapkričio 23 d vi-
sose kitose Rokiškio degalinėse benzino kaina buvo 
šiek tiek mažesnė nei 1.5 Eur. Pigiausiai benzinas 
kainavo AB Rokiškio sūris priklausančioje degali-
nėje- 1.43 Eur

.„Rokiškio Sirenos“ inform



2021-11-26 4 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Amžinų vaikų godos...
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Žiūrint į tai, kas darosi Lie-

tuvoje ir pasaulyje, kartais imu 
galvoti, ko čia liaudžiai uždavė 
ar kuo jie apsirūkė, kad taip ne-
adekvačiai priima realybę. Ta-
čiau pagalvojus geriau, realybė, 
tvirta žemė, vis toliau tolsta nuo 
mūsų kojų. Kuo aukščiau kylame 
į dangoraižius, į virtualius debe-
sis ir socialinius tinklus, tuo ma-
žiau žmogui ir visuomenei rūpi 
pagrindai, pamatai, į kuriuos ji 
remiasi. Tikrovės suvokimo pro-
blemos persikelia iš asmeninio 
gyvenimo į ekonominį ir politinį, 
griaudamos mūsų visuomenę iš 
išorės ir vidaus. Nes klaidingo-
mis nuostatomis paremti sprendi-
mai negali būti teisingi.

Užauginome kartą, kuri jau 
nematė gyvos vištos, paršelio 
ar karvės. Jei mano tėvų kartoje 
dar pusė inteligentų mokėjo pa-
šerti paršiuką, lesinti viščiukus, 
prižiūrėti daržą, tai dabartinėje 
dvidešimtmečių kartoje tokių 
žmonių jau vos keli procentai. 
Sprendžiant iš to, kad visagalė 
reklama vis įmeta kompiuteri-
nių žaidimų ūkininkavimo tema 
pasiūlymus, panašu, kad ši tema 
žmonėms visgi įdomi ir aktuali. 
Tik žinote, kaip virtualiame žai-
dime gaunamas pienas? Tiesiog 
paspaudi ant karvės, ir iššoka 
pieno... buteliukas. Karvė rupš-
noja amžinai žalią kompiuterinę 
žolę, jos nereikia šerti, gydyti. 
Kaip suprantate, virtuali karvė ir 
nebezda, ir blynų negamina. 

Nori braškių? Paspaudei ant 
ikonėlės, ir va tau braškių krepše-
lis. Nei tau sodinti, nei tau ravė-
ti, nei ūsų karpyti. Sąrašą galima 

tęsti ir tęsti.
Ši virtualybė turi savo tęsinį 

tikrovėje. Išeini iš žaidimo, spus-
teli ant virtualios parduotuvės 
ikonėlės, ir renki krepšelį. Ir braš-
kės, ir pomidorai tiesiai į namus. 
Ir vištiena, ir kiauliena dailiose 
steriliose dėžutėse. Per daug neat-
sitraukiant nuo žaidimo, faktiškai 
nereikia perjungti psichikos. Iš 
virtualios erdvės į virtualią erdvę. 
Tai gerai, patogu.

Tačiau užaugo karta, kuri su-
vokia, kad maistas išgaunamas 
ne konkrečiu darbu, o mygtuko 
paspaudimu. Paspaudei ikonėlę, 
ir yra. Jie realiai nebesuvokia, 
kaip tas maistas atsiranda. Ir su-
vokti nebėra kur. Retas begali 
pasigirti turįs kaimą, kur senelių 
tvarte mūkia žaloji, kriuksi keli 
degliukai, laksto pulkelis vištų ir 
penktą ryto kakarinę paleidžiantis 
gaidys. Kaimas nūnai nebe tas.  
Karvės ir kita gyvūnija augina-
ma dideliuose ūkiuose. Jei kai-
miškoje vietovėje nuo Kupiškio 
ribos iki Panemunėlio miestelio 
pakeliui įmanoma suskaičiuoti 
tik penkias besiganančias karves 
ir pulkelį avių, akivaizdu, kad 
jaunimas ima įsivaizduoti, kad 
karvės pienas gaunamas mygtu-
ko paspaudimu... ant karvės. O ir 
kam to karvės pieno bereikia? Juk 
kavai balinti tinka ir ekologiškas 
migdolų, avižų, kokoso ir koks tai 
ten dar augalinis „pienas“. 

Jaunimas nesupranta, kad no-
rint turėti mėsos, reikia mokėti 
papjauti ir išdoroti vištą, parše-
lį ar jautį. Kad mirties bausmės 
skelbimas gyvūnui yra nemaloni, 
bet būtina procedūra. Ir ją reikia 

mokėti atlikti tinkamai, kad gy-
vūnas nesikankintų. Kad mėsą 
reikia mokėti tinkamai paruošti, 
antraip ji sušvinks per porą dienų. 

Lygiai taip ir su žemės ūkiu. 
Kuris vaikas dabar gali pasigirti, 
suvalgęs žalius obuolius ar vos 
rausti pradėjusias vyšnias. Ar, o 
siaube, neplautą braškę iš lysvės. 
Todėl ir nesuprantama, kad obelų 
sodą reikia prižiūrėti, braškes ra-
vėti. Ir kad lietui užlijus jos pūna. 

Todėl ir stebimės, kad visuo-
menė nuoširdžiai nesupranta, kas 
per daiktas yra žemės ūkis. Neau-
ginsim savo, nieko tokio, atveš iš 
kitur. Tereikia mygtukus paspaus-
ti. Tokia ir Vyriausybės politika. 

Lygiai taip pat nesuprantama, 
kodėl labiau reikia suvirintojų ir 
santechnikų, nei debesų inžinie-
rių. Nes trūkęs vamzdis mygtuko 
paspaudimu neužsivirina. Kad 
trūkus šildymo, vandentiekio 
vamzdžiams, žmogus sėdi be bū-
tiniausių dalykų: šilumos ir van-
dens. Kad dingus elektrai, nesvar-
bu, kiek pinigų banko sąskaitoje 
turi, maisto už juos nenusipirksi. 

Gamyba, žemės ūkis yra bazė. 
Paslaugų sfera yra antstatas. Ir 
anstato be bazės niekada nebūna. 
Antstatas atsiranda tada, kai bazė 
tampa tokia stipri ir galinga, kad 
gali jį išlaikyti. Viso to moko is-
torija. Jei mokoma ne testukais. 

Ir nutikus nelaimei, pirmiau-
sia nukenčia antstatas. Kur pir-
ma ateina badas? Į miestus. Kam 
pirmiesiems pasijaučia elektros 
gedimai? Tiems, kurie nuo jų pri-
klausomi. Tas, kuris turi kaimą ir 
lysvę, nejaus bado taip stipriai, 
kaip tas, kuris gyvena ant akme-
nų, stiklo ir betono. Netikite? Pa-
siskaitykite Viduramžių istoriją. 
Kada ištuštėjo senovės Romos 
miestai ir kada jie atsikūrė? Ko-
dėl žmonės paliko miestus? Ar 
žinote, kad Romos imperiją švara 
Europa pasivijo tik XIX a. vidu-
ryje. Kodėl visa tai buvo pamirš-
ta?

Mes turime laimingo, sotaus 
gyvenimo idilę. Tiek išpindėjo-
me, kad nebesuprantame pamati-
nių gyvenimo dėsnių. Taip, našus 
žemės ūkis, naši gamyba leidžia 
išlaikyti vis didėjantį paslaugų 
antstatą. Kadangi mažai norin-
čiųjų virinti vamzdžius ir melžti 
karves, tai gamyba iškeliauja į 
trečiojo pasaulio šalis. Juk mig-

dolai, iš kurių gaminamas ekolo-
ginis pienas, Lietuvoje vis dar ne-
auga. Kiauliena pas mus iš esmės 
lenkiška. Netgi paprastas pienas 
į mūsų gamyklas atkeliauja iš 
Latvijos ir Lenkijos. Ūkininkai 
atvirai kalba: jie sensta, o vaikai 
nenori perimti ūkių. Taip pat ir 
gamyboje: dėl mažų algų, sudė-
tingo darbo, prastų darbo sąlygų 
jaunoji karta nebenori stoti prie 
staklių ir kitų įrengimų. Verčiau 
apsimesti, kad dirba, kuriant iš 
Europos Sąjungos fondų kuria-
mus startuolius ir kitus be para-
mos neveikiančius niekam nerei-
kalingus niekus. 

Taip, kurį laiką mus gelbės 
mygtukų paspaudimai. Už mus 
viską gamina iš esmės Kinija. Ta-
čiau tapome tiek priklausomi nuo 
kitų, kad drugelio sparnų virpte-
lėjimas Kinijoje sukelia prekių 
trūkumą visame pasaulyje. 

Priklausomybė nuo virtualybės 
patogi. Bet juk buvome pamoky-
ti: lietui užlijus vieną serverinę, 
stojo kelių bankų, e-sveikatos ir 
dar kelių sistemų veikla. Norite, 
nupiešiu tikro siaubo filmo scena-
rijų? Tam, kad veiktų jūsų kom-
piuteris, reikia elektros ir interne-
to ryšio. Jei bent vienas jų dings, 
virtualus pasaulėlis subyrės kaip 
kortų namelis. Jūs liksite su tiek 
pinigų, kiek turite dabar, ir maisto 
jūs nusipirksite tik tiek, kiek tu-
rite. Problemos prasidės jau antrą 
dieną. Šaldytuvas neveikia, ir tai, 
kas jame, jūs išmesite po dviejų 
dienų. Namuose bus šalta ir stos 
vandens tiekimas (o kaip gi jis 
be elektros energijos vyks), ne-
bus šildymo, jūsų elektrinis pas-
pirtukas nuvažiuos tiek, kiek yra 
įkrauta baterija. Ir, o taip, mie-
lieji kompiuteriniai jautruoliai, ir 
jums teks „žudyti gyvybes“: jūs ir 
dabar valgote paskerstus paršiu-
kus bei vištytes. Ir toliau valgysit. 
Arba neišgyvensit. 

Galvojanti virtualybe, statan-
ti virtualias oro pilis visuomenė 
tapo bobute iš anekdoto: „Palie-
ku jums, vaikeliai, penkis dvarus, 
dvylika ūkių, 100 tūkst. ha žemės 
ir 18 dangoraižių. Feisbuke“. To-
dėl virtualybės riteriams nesuvo-
kiama, kodėl karys turi mokėti 
pasirūpinti maistu ir kodėl praty-
bose išdorojama stirna. Nes pra-
tybos – tai ne tavo virtualus žaidi-
mas, kuriame tu esi nemirtingas, 

nenori valgyti ir į tualetą nevaikš-
tai. Nes karą tu žaidi kompiute-
riu, tingėdamas pakelti uodegą 
nuo sofos. Po penkių kilometrų 
žygio naktį mišku, tu pasiklysi 
ir užsilenksi. Ten nebus maisto 
pristatymo į namus. Ten ir maisto 
nebus. Ir elektros. Ir kompiuterio. 
Ir sofos. Vietoj burgerių, sušių 
ir rolų, turėsi griaužti apsvilintą 
stirnos koją, jei dar tokią sugebė-
si gauti. Karo, stichinės nelaimės 
metu tavo klaidos ir įgūdžių stoka 
kainuos ne pralaimėtą žaidimą. 
Tave palaidos. Ir, tavo dėka, grei-
čiausiai dar kelis priedo. Išgyvens 
tie, kurie moka išgyventi realybė-
je, o ne kompiuteriniame žaidime 
ar komentarų skiltyje. Ir karas iš 
tiesų nėra XVIII a., kaip rašė kaž-
koks komentatorius. Karas net ne 
Viduramžiai. Karas – pirmykštė 
bendruomeninė santvarka. Ku-
rioje išgyvena tie, kurie moka 
medžioti, susirasti maistą, įkurti 
ugnį ir įsirengti guolį, kurie per 
kelis kilometrus mato pavojus ir 
sugeba jų išvengti. Karas – visada 
natūrali atranka. 

Gal todėl ir užsienio politi-
ka, kai jai vadovavo II pasauli-
nio karo atranką praėję politikai, 
buvo užsienio politika. Kova su 
tikromis problemomis. Ir priemo-
nės diktatoriams buvo paveikios. 
O ne Baltarusijos demokratizavi-
mas meškiukais. Gyvenimas – ne 
virtualybė. Čia padarytų užsienio 
politikos klaidų neperžaisi. An-
trojo, penktojo ir dvidešimtojo 
šanso peržaisti nebus. Todėl me-
tas suprasti, kad užsienio politika 
– tai ne žinučių feisbuke rašymas, 
ne smėlio dėžės konfliktai ir pasi-
badymas užpakaliais per ankšta-
me kabinete. Tai gyvenimas. 

Baisiausia jame yra tai, kad 
virtualybės karta, nesuvokian-
ti, kaip veikia gyvenimas, renka 
tokius pat virtualybės, feisbuko, 
tiktoko politikus. Kurie moka 
gražiai kalbėti ir gražiai parašyti. 
Bet nesugeba veikti. Kurie nesu-
pranta, ant ko stovi, ir kaip žemė 
sukasi. Kaip sakoma, sunkūs lai-
kai ugdo stiprius žmones. Jie su-
kuria gerus laikus, kurie pagimdo 
silpnus žmones. O jie sugeba su-
kurti tik sunkius laikus. Mes ne-
benorime sunkaus darbo, sunkių 
sprendimų. Visuomenė apskritai 
nebenori nei spręsti, nei veikti. Ir 
greitai už tai sumokėsime. 

KITA

• Stiklainius su dangteliais 
0,5 l ir 0,75 l. Po 0,10 Eur. 
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis

• Mišrias malkas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Lapuočio malkas 
skaldytas, kaladėmis arba 
rąstais. Atvežame. Kaina 
230 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Didelį nesubraižytą 
veidrodį 1,52 m. Kaina 
derinama. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 652 88 677. Rokiškis
• Naują lino audinį. Ilgis 
12 m, plotis 1,80 m. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

• Plastikinius pralaidos 
vamzdžius su movomis. 
Dviguba sienelė, 400 mm 
skersmens. Yra 2 vnt. Vienas 
6 m, kitas 3 m ilgio. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 682 35 204. 
Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus. Čekų, 
vokiečių gamybos. Siunčiu 
nuo 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 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
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Langus. 143x143 cm 
varstomi. O nevarstomu 
paketu - 153x142 cm ir 
122x142 cm. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Naujus plastikinius langus 
110x80cm. Nevarstomi. 2 
vnt. Kaina 110 Eur.  

Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Metalinę spintą. Aukštis 
160 cm, plotis 45 cm, gylis 
45 cm, sienelių storis 4 
mm. Yra kilpa spynai, tinka 
rūkyklai. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Sausas malkas. Rąstus, 
lentas, stogo medieną. 
Silikatines naudotas plytas 
0,10 Eur/vnt. Priekaba 
malkų 8 m - 150 Eur.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• 3 ritinius spygliuotos 
cinkuotos vielos. Po 15,5–20 

kg, po 200 m. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 686 51 571. Utena
• Mažai naudotą grūdų 
valomąjį arpą. Kaina 330 
Eur. Tel. 8 674 40 810. 
Rokiškis
• Mažai naudotą grūdų 
malūną. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 674 40 810. Rokiškis
• Medsukį. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 674 40 810. Rokiškis
• Elektrinį arpą.  
Tel. 8 680 83 160. Rokiškis
• Sodybą nusigriauti. Namas 
silikatinių plytų. Valysis 
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Karys ar savanoris? Karys savanoris! Arba viskas, ką reiktų žinoti 
apie kariuomenę pradedantiesiems
Ar mūsų žmonės gerai pažįsta savo gynėjus? 

Praktika rodo, kad ne visuomet. Netgi žiniasklaidos 
priemonėse neretai supainiojami kariai su šauliais 
ar svetimų valstybių kariais. Painiojami terminai 
– karys ar kariūnas, karys ar savanoris, krašto sa-
vanoris? Kariuomenė ar armija? Ar kiekvienas ži-
nome, kur yra artimiausias Lietuvos kariuomenės 
vienetas? Tik ką minėta Lietuvos kariuomenės die-
na yra puiki proga apie tai pakalbėti.

Pirmiausia,
kas yra karys?
Karys yra bendrinis ter-

minas, skirtas apibūdinti vi-
sus karius. Lietuvoje kariai 
yra nuolatinės privalomo-
sios pradinės karo tarnybos, 
paprasčiau vadinami šauk-
tiniais, profesionaliosios 
tarnybos bei Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų kariai, 
kitaip dar kariai savanoriai. 
Kariai savanoriai yra lygiai 
tokie pat kariai, kaip ir šauk-
tiniai ar profesionaliosios 
tarnybos kariai. Taigi sakyti 
„kariai ir savanoriai“, „kariai 
ir krašto savanoriai“ negali-
ma. Terminas karys yra skir-
tas apibūdinti visus karius, o 
jei kalbame konkrečiai apie 
karius savanorius, juos taip 
ir turime vadinti. 

Lietuvos kariuomenė ir 
1918-aisiais, ir 1991-aisiais 
ir prasidėjo būtent nuo karių 
savanorių. Ji atkurta 1991 
m. sausio 17-ąją ir vadino-
si Savanoriškąja krašto ap-
saugos tarnyba arba SKAT. 
Artimiausias karinis viene-
tas yra ne didmiestyje, kaip 
daugeliui atrodo.  Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
kuopos yra beveik visuose 
Lietuvos rajonų centruo-
se. Apskričių centruose yra 
rinktinės. Krašto apsaugos 
savanorių pajėgoms vado-
vauja pulkininkas Linas Ku-
bilius. Atminkite, kad kariai 
savanoriai yra jūsų draugai, 
kaimynai, bendradarbiai.

Krašto apsaugos sava-
norių pajėgos yra Lietuvos 
kariuomenės Sausumos pa-
jėgų dalis. Šiuo metu Krašto 
apsaugos savanorių pajėgose 
tarnauja apie 5 tūkst. karių. 
Kariai savanoriai nuo kitų 
karių skiriasi tik tuo, kad jie 
savo tarnybą derina su civi-
liniu gyvenimu. Šie kariai, 
kaip rodo pavadinimas, į tar-
nybą atėjo savo noru. Kariu 
savanoriu gali tapti tiek iki 
tol niekada kariuomenėje 
netarnavęs asmuo (jis baigs 
bazinį kursą, ir jo pabaigoje 
duos priesaiką), privalomą-
ją ar profesionaliąją tarnybą 
baigęs karys. 

Ką reiškia, kad karys sa-
vanoris derina civilinį gyve-
nimą su tarnyba kariuome-
nėje? Tai reiškia, kad tol, kol 
nėra pašauktas į tarnybą, ka-

rys savanoris gyvena ne ka-
reivinėse, o savo namuose, 
dirba ar studijuoja. Pašaukus 
į tarnybą, darbdavys ar mo-
kymo įstaiga, gavusi pašau-
kimo raštą, karį PRIVALO 
išleisti į tarnybą. Nes karių 
rengimas yra valstybinės 
svarbos reikalas. 

Kariai savanoriai savo 
įgūdžius ir žinias tobulina 
reguliariai rengiamose pra-
tybose, kursuose. Jie taip pat 
tarnauja Taikos palaikymo 
misijose užsienyje. Rokiškė-
nai kariai savanoriai dalyva-
vo visose taikos palaikymo 
misijose, kuriose buvo Lie-
tuvos kariuomenės Sausu-
mos pajėgos. 

Šiuo metu kariai savano-
riai atlieka vadinamąją TMU 
– Taikos meto užduotį. Vy-
čio apygardos 5-osos rink-
tinės 506-osios pėstininkų 
kuopos kariai talkina Vals-
tybinės sienos apsaugos tar-
nybos pareigūnams saugoti 
Lietuvos-Baltarusijos sieną. 
Šią užduotį rokiškėnai kariai 
vykdo nuo vasaros vidurio.

Karys ar kariūnas?
Dažnai netgi oficialiose 

politikų kalbose painiojami 
kariai ir kariūnai. Kariūnas 
yra Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos 
studentas, būsimasis karinin-
kas. Todėl kareivių, puskari-
ninkių ir karininkų kariūnais 
vadinti nedera. 

Kareiviai Lietuvos ka-
riuomenėje yra jaunesnieji 
eiliniai (jais tampa tarnybą 
pradedantys kareiviai), vė-
liau suteikiamas aukštesnis 
laipsnis – eilinio, vėliau – 
vyresniojo eilinio.

Puskarininkiai yra gran-
diniai, seržantai, vyresnieji 
ir štabo seržantai (dar yra 
seržantai specialistai ir vy-
resnieji bei štabo seržantai 
specialistai), viršilos ir ser-
žantai majorai.

Karininkai yra leitenan-
tai (šis laipsnis suteikiamas 
karo akademijos absolven-
tams arba jaunesniųjų vadų 
mokymus baigusiems asme-
nims), vyresnieji leitenantai, 
kapitonai, majorai, pulkinin-
kai leitenantai, pulkininkai, 
brigados generolai, genero-
lai majorai ir generolai leite-
nantai.

Kariuomenė 
ar armija?
Dažnai Lietuvos kariuo-

menė pavadinama armija. To 
daryti nereikėtų. Armija yra 
terminas, labiau sietinas su 
karinio vieneto dydžiu. Be 
to, tai tarptautinis žodis. O 
mes turime gražų lietuvišką 
– kariuomenė.

Lietuvos kariuomenę su-
daro: Sausumos pajėgos (di-
džiausia dalis), Karinės oro 
pajėgos, Karinės jūrų pajė-
gos bei Specialiųjų operacijų 
pajėgos. 

Lietuvos kariuomenės 
Sausumos pajėgas sudaro:

Sausumos pajėgų štabas
Brigada „Geležinis Vilkas“

Brigada „Žemaitija“
Krašto apsaugos savano-

rių pajėgos
Juozo Vitkaus inžinerijos 

batalionas
Juozo Lukšos mokymo 

centras
Karių sielovada rūpinasi 

Lietuvos kariuomenės or-
dinariatas. Rokiškenų karių 
sielovadininkas – pulkinin-
kas leitenantas kun. Virgini-
jus Veilentas. 

Taip pat yra ir Karo poli-
cija. 

Kariai ar šauliai?
Kariai neretai painioja-

mi su šauliais. Ir tą daro ne 
tik eiliniai piliečiai, bet ir 

naujienų portalai. Netgi kai 
kurie politikos apžvalgi-
ninkai leido sau pasijuokti 
iš šaulio Aurelijaus Very-
gos, išvadindami jį kariu. 
Kariai šauliais dažniausiai 
pavadinami pagal principą: 
žmogus su šautuvu, vadina-
si, šaulys. Kaip patys kariai 
juokauja, kas ne ant arklio 
– tas pėstininkas, kas kad 
tanku važiuoja. Reiktų pri-
siminti, kad ne visi, dėvin-
tys kamufliažinę uniformą, 
yra kariai.

Šaulių sąjunga – vals-
tybės remiama sukarinta 
visuomeninė organizacija, 
vienijanti valstybės gyveni-
mui ir gynybai neabejingus 

Kariai. Karius savanorius mes atpažįstame iš bordo spalvos berečių ir antsiuvo su Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų ženklu: trimis ąžuolo lapais, sukryžiuotais kardais ir Gediminaičių stulpais.

Šauliai. Šauliais gali tapti asmenys nuo 11 m. Nuotraukoje akivaizdžiai matyti, kad šaulių uniformos skiriasi 
nuo karių, šauliai neturi laipsnių, tik pareiginius ženklus.

Antsiuvas su Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų ženklu.

žmones. Šauliai nėra kariai. 
Keli esminiai skirtumai: šau-
liais gali būti asmenys nuo 
11 metų, kariais – tik pilna-
mečiai. Šauliais gali būti po-
litikai, kariais – ne. 

Kiek tankų 
turi Lietuva?
Lietuva neturi tankų. Nė 

vieno. Įvairios Lietuvos ka-
riuomenės šarvuotos rati-
nės ir vikšrinės pėstininkų 
kovos mašinos klaidingai 
vadinamos tankais. Tankų 
Lietuvoje turi tik NATO są-
jungininkai. Jokie tankai ne-
naudojami riaušėms malšinti 
ir panašiems reikalams. 

Kovinis naikintuvas, ko-
vinis tankas, karinis naikin-
tuvas, karinis tankas – taip 
pat yra oksimoronai. Nėra 
nekarinių ir nekovinių tankų 
bei naikintuvų. 

Uniformos 
nešiojimo taisyklės
Lietuvos kariuomenės 

uniforma yra patvirtinta, jos 
raštai yra patentuoti. Ka-
riuomenės uniforma dalimis 
nenešiojama. Ne kariui šią 
uniformą ar jos dalis nešio-
ti griežtai draudžiama. Ir už 
tai yra baudžiama.  Į atsargą 
išėję kariai turi teisę ypa-
tingomis progomis nešioti 
uniformą, tačiau tik tokią, 
kokia ji buvo jų išėjimo iš 
kariuomenės metu, ir būtinai 
su ženklu „Atsarga“. 

Ar ginti tėvynę – 
tik kario pareiga?
Iš tiesų, kaip teigia mūsų 

Konstitucija, teisę ir pareigą 
ginti tėvynę turi kiekvie-
nas pilietis. Ir kiekvienas iš 
mūsų galime padėti savo ka-
riams. Kaip? Būti atsakin-
gais piliečiais, rūpintis savo 
šalimi. Neskleisti ir nepla-
tinti priešiškos propagan-
dos, gerbti savo kariuomenę 
ir jos sąjungininkus. Pagal 
galimybes padėti kariams 
pratybų metu. Nes skaičiuo-
jama, kad sėkmingai šalies 
gynybai reikia, kad už vieno 
kario nugaros stovėtų bent 
dešimt jam talkinančių.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Atlikto tyrimo metu išskirti tvariausi  
Lietuvos verslai, tarp kurių 
ir Rokiškio įmonės
Remiantis „Delfi” iniciatyvos „Tvari Lietuva” atliktų tyrimu, išskirtos tvariau-

sios Lietuvos įmonės, tarp kurių ir Rokiškio rajone sėkmingai veiklą vykdan-
čios įmonės:

lengvai. Yra rąstinė daržinė. 
Stogo mediena gera. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 603 03 310. 
Rokiškis
• Korių rėmelius. Maži - 
0,20 Eur, dideli - 0,30 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

Kamajų Antano Strazdo gimnazija 
gavo naują geltoną autobusą

Kamajų Antano Strazdo gimnazija gavo naują geltoną autobusą. Trečia-
dienį vairuotojas Virginijus Mikulionis su mokiniais išvyko į pirmąją kelionę.
Linkime saugaus kelio.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Iš dziudo čempionato Elektrėnuose 
KKSC sportininkai grįžo su apdovanojimais

Lapkričio 20-21dieno-
mis Elektrėnuose vyko 
Lietuvos nacionalinis 
moksleivių dziudo čempi-
onatas, kuriame sėkmin-
gai dalyvavo ir Rokiškio 
KKSC sportininkai (tre-
nerė Gita Čečienė).

U13 amžiaus grupėje 
(svorio kategorija iki 55 
kg) Ignas Ievaltas užėmė 
antrąją vietą, tarp U15 gru-
pės dalyvių (svorio katego-
rija 63+ kg) Ieva Matulytė 
ir Nojus Laužadis U17 am-
žiaus grupėje (svorio kate-
gorija ik 81 kg) taip pat už-
ėmė antrąsias vietas, o U17 
grupėje (svorio kategorija 
iki 50 kg) Danielius Guo-
gas pelnė trečiąją vietą.

Primename, kad šį šešta-
dienį Rokiškio KKSC spor-
to salėje vyks Lietuvos mo-

kinių sambo pirmenybės, 
kurias kviečiame stebėti 
gyvai ir palaikyti Rokiškio 

KKSC auklėtinius. Šių var-
žybų pradžia 12.00 val.

KKSC inform.

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

• Naujus vyriškus sportinius 
batus. 42 dydis. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Audinės klasikinius 
kailinius. 48-50 dydis.  
Tel. 8 680 47 230. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Įvairaus amžiaus 
Kalifornijos triušius ir jų 
skerdieną. 2 ir daugiau 
galiu pristatyti Rokiškio 

apylinkėse.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Ėringas avis. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 631 88 298. Rokiškis

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

IEŠKO DARBO

• 36 m. vyras ieško darbo. 
Tel. 8 631 00 783. Rokiškis
• Ieško darbo moteris 
su aukšt. pedagoginiu 
išsilavinimu. Galiu padėti 
pradinukams, prižiūrėti 
senyvą žmogų. Turiu 
patirties. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. 
Tinka ir pagalbiniai darbai. 
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau valytojos arba 
cecho darbuotojos darbo. 
Tel. 8 606 86 828. Rokiškis

• Ieškau nuolatinio 
pagalbinio darbuotojo 
darbo. Man 44 m., neturiu 
B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimo. Esu iš 
Juodupės. Tel. 8 680 90 181.
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Sekmadienį – pirmosios Rarotų šv. Mišios
Rokiškio šv. apaštalo 

evangelisto Mato bažny-
čioje – naujovė. Pirmąjį 
Advento sekmadienį ti-
kintieji kviečiami į Ra-
rotų šv Mišias 7.30 val 
Numatoma šių šv. Mišių 
tiesioginė transliacija 
„Rokiškio Sirenos“ face-
book paskyroje. 

Praėjusį sekmadienį Kris-
taus – Visatos valdovo iškil-
me baigėsi liturginiai metai. 
Juos Katalikų bažnyčia skai-
čiuoja nuo Advento pradžios 
ir baigia šia iškilme. Adven-
tas yra pasirengimas Kris-
taus gimimui, ir pats žodis 
Adventas yra nuo lotyniško 
ad ventum – prieš atėjimą. 

Nauji liturginiai metai 
prasideda pirmuoju Advento 
sekmadieniu ir naujove Ro-
kiškio šv. apaštalo evangelis-
to Mato bažnyčioje. Dekanas 
Eimantas Novikas tikinčiuo-
sius pakvietė į ankstyvąsias 
Rarotų šv. Mišias. Pagal 
seną, pirmuosius krikščio-
nybės amžius siekiančią 

tradiciją, šios šv. Mišios, 
skirtos Švč. Mergelei Mari-
jai, aukojamos auštant: taip 
pabrėžiant išganymo aušros 
prasmę. Sutemos simboli-
zuoja į nuodėmės ir klaidų 
tamsumą panirusį pasaulį, 
belaukiantį ateinančios švie-
sos – Išganytojo. Todėl į šias 
šv. Mišias tikintieji turėtų su 
savimi atsinešti žvakę. Kaip 
juokavo dekanas E Novikas, 
iš pradžių Rarotų šv. Mišias 
sekmadienį ketino aukoti dar 
anksčiau, nei pusę aštuonių, 
tačiau kai kurie parapijiečiai 
ėmė abejoti, ar sekmadienio 
rytą bus daug norinčiųjų kel-
tis paryčiais.

Dažnam rarotos žinomos 
tik iš literatūros kūrinių apie 
XIX a. pabaigą – XX a. pra-
džią, kai žmonės per pusnis 
skuba į bažnyčią, į pačias 
ankstyvąsias šv. Mišias. Ką 
reiškia keistas žodis „Raro-
tos“? Jis kilęs iš himno „Ra-
sokit dangūs“ lotyniškai pir-
mosios eilutės: „Rorate caeli 
desuper – „Rasokit, dangūs, 
iš aukštybių“. Tai žodžai iš 

Pranašo Izaijo knygos: „„Ra-
sokite, dangūs, iš aukštybių, 
ir, debesys, išlykite teisumą. 
Žemė teprasiveria, tedygsta 
išganymas, drauge teišžel-
dina teisumą!“ Lietuvoje 
giedama giesmė: „Rasokit, 
dangūs, iš savų aukštybių. 
Debesys, lykit lietumi teisy-
bės. Išdžiūvus žemė teatsi-
gaivina. Ir Atpirkėją mums 
teišdaigina“. Šią dieną ant 
altoriaus degs speciali, ypa-
tingai – kaspinu – papuošta 
žvakė, simbolizuojanti Švč. 
Mergelę Mariją.

Kaip jau minėta, šis se-
kmadienis – pirmasis Adven-
to sekmadienis. Jį Advento 
vainike – vis labiau populia-
rėjančioje namų puošmenoje 
– bus įžiebta pirmoji iš ke-
turių žvakių. Jos tradiciškai 
yra dviejų spalvų: trys vio-
letinės, reiškiančios rimtį, 
susikaupimą ir laukimą, o 
trečiąjį Advento sekmadienį 
uždegama rožinė žvakė, sim-
bolizuojanti džiaugsmą. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kitąmet pensijų gavėjų laukia pokyčiai: 
ką svarbu žinoti?

Seimas pritarė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministe-
rijos pateiktiems įstatymo 
pakeitimams, atnešiantiems 
teigiamų pokyčių pensijas 
gaunantiems senjorams. 
Ministerija primena, kokie 
pagrindiniai pensijų poky-
čiai numatomi jau kitąmet. 

„Siekiame užtikrinti ores-
nį gyvenimą vis dar didelę 
skurdo riziką patiriantiems 
šalies pensininkams. 2020 m. 
skurdo rizikos lygis tarp sen-
jorų siekė 36 proc. Tikiuosi, 
kad mūsų pasiūlytas naujas 
pensijų didinimo modelis, dėl 
kurio didės tiek bendroji, tiek 
individualioji pensijos dalis, 
padės spręsti pagyvenusių 
žmonių skurdą ir atskirtį. Ki-
tąmet pensijos augs apie 50 
eurų”, – sako socialinės ap-
saugos ir darbo ministrė Mo-
nika Navickienė.

Anot ministrės Monikos 
Navickienės, naujas pensijų 
modelis ir spartesnis bendro-
sios pensijos dalies augimas 
jokiu būdu nepanaikins turi-
mo pensijų draudimo stažo 
įtakos bendram pensijos dy-
džiui, priešingai, ateityje vis 
didesnį svorį pensijoje įgys 
asmens sumokėtos įmokos. 

KĄ ATNEŠ PENSIJŲ
REFORMA?
Kas pajus didžiausią
 teigiamą pokytį?
Nuo kitų metų pensijos 

augs labiau, nei numato da-
bartinė indeksavimo formulė. 
Didžiausią teigiamą poveikį 
pajus daugiau įmokų sumokė-
ję – gavę didesnį atlyginimą 
bei turintys ilgesnį stažą – ir 
mažiausias socialinio draudi-
mo pensijas gaunantys sen-
jorai. 

Skaičiuojant senatvės 
pensiją, svarbu ir bendroji, ir 

individualioji jos dalys. Ben-
droji pensijos dalis užtikrina 
minimalias pajamas, o štai in-
dividualiosios pensijos dalies 
dydis priklauso nuo per gyve-
nimą sumokėtų įmokų dydžio ir 
mokėjimo trukmės. 

Dabar vidutinėje pensijoje, 
turint būtinąjį stažą, bendroji 
dalis sudaro maždaug 60 pro-
centų pensijos dydžio, o indi-
vidualioji – vos 40 procentų. 
Planuojama, kad individualios 
dalies reikšmė didės ir bus žen-
klesnė. Taip sudaromos pas-
katos ir motyvacija žmonėms 
daugiau mokėti socialinio drau-
dimo įmokų bei atitinkamai 
gauti didesnę pensiją.

Bendrosios pensijos dalies 
didinimas palies apie 70 tūkst. 
pensininkų, iš kurių net 2/3 
– moterys, kurios dėl įvairių 
gyvenimo aplinkybių negalėjo 
sukaupti daugiau stažo: prižiū-
rėjo artimuosius, augino vaikus. 
Kitąmet turintys bent minima-
lųjį pensijų draudimo stažą gaus 
viso dydžio bendrąją pensijos 
dalį, o ne dalį jos (proporcingą 
įgytam stažui), kaip buvo iki 
šiol. Tiems gavėjams, kurie įgi-
jo didesnį už būtinąjį stažą (iki 
2017 m. gruodžio 31 d. paskir-
toms pensijoms – didesnį kaip 
30 metų), pensijos didės labiau.  

Ministerijos skaičiavimai 
rodo, kad 2022 metais vidutinė 
pensija didės nuo 450 Eur iki 
465 Eur, 2024 m. – nuo 519 Eur 
iki 544 Eur. Vidutinė senatvės 
pensija su būtinuoju stažu 2022 
m. didės iki 489 eurų, o 2024 m. 
– iki 576 eurų. 

Kodėl verta kaupti 
didesnį stažą? 
Naujas pensijų modelis ir 

spartesnis bendrosios pensijos 
dalies augimas jokiu būdu ne-
panaikina turimo pensijų drau-
dimo stažo įtakos bendram pen-
sijos dydžiui. 

Už mokėtas socialinio 
draudimo įmokas planuojama 
didesnė socialinio draudimo 
pensijos individualioji dalis. 
Kitaip tariant, augs pensijos tų, 
kurie sumokėjo daugiau socia-
linio draudimo įmokų.

Keičiantis pensijų apskai-
čiavimo tvarkai, ateityje vis 
didesnį svorį pensijoje įgys ir 
asmens sumokėtos įmokos, o 
pati pensijų sistema taps tei-
singesnė.

Pavyzdžiui, 18 metų už mi-
nimalųjį atlygį dirbęs žmogus  
įgyja apie 9 pensijų apskaitos 
vienetus, o 36 metus už 3 vi-
dutinius darbo užmokesčius 
dirbęs žmogus į pensiją išeina 
turėdamas apie 108 apskaitos 
vienetus. Pirmojo žmogaus 
pensijos individualioji dalis 
dabar yra apie 38 eurus, antro-
jo – 450 eurai. 

Dėl siūlomo spartesnio 
pensijų apskaitos vieneto augi-
mo pirmojo žmogaus pensijos 
individualioji dalis per trejus 
metus bus padidėjusi apie 13 
eurų, antrojo –152 eurais. Pa-
vyzdys akivaizdžiai rodo, kad 
didesnis efektas tiems, kas 
įmokas mokėjo ilgiau ir dides-
nes. 

Kada tikėtis 
didesnių pensijų?
Pensijos bus sparčiau in-

deksuojamos nuo 2022 metų 
sausio 1 dienos. 

Bendroji pensijos dalis 
gavėjams, turintiems stažą, 
mažesnį už būtinąjį, bus per-
skaičiuota iki 2022 metų bir-
želio 30 dienos. Kitaip tariant, 
pensijų gavėjai, kuriems naujo 
dydžio pensija priklauso jau 
nuo 2022 m. sausio mėnesio, 
perskaičiuotą pensiją ir susi-
dariusią nepriemoką už kelis 
mėnesius gaus ne vėliau kaip 
iki birželio mėnesio pabaigos.

SADM inform.

Rokiškio komunalininkui ieškoma 
direktoriaus. Kodėl?

Vidmantui Maželiui pa-
likus AB „Rokiškio komu-
nalininkas“ direktoriaus 
postą, savivaldybės vado-
vai ketino naujo neieško-
ti tol, kol ši įmonė nebus 
sujungta su AB „Rokiškio 
butų ūkis“. Tačiau praė-
jusią savaitę paskelbtas 
konkursas Rokiškio ko-
munalininko direktoriaus 
pareigoms užimti. Kas nu-
tiko, kad ieškoma direkto-
oriaus? Ar atsisakyta pla-
nų įmones jungti?

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas „Rokiškio 
Sirenai“ aiškino, jog planų 
jungti įmones neatsisakyta. 
„Tiesiog jungimo procesas 
gali užtrukti ir pusmetį, o 
tokia didelė įmonė, kaip 
Rokiškio komunalininkas, 
negali tokį ilgą laiką būti 
be vadovo“, – sprendimą 
ieškoti įmonei direktoriaus 
motyvavo rajono vadovas.

Tačiau ar daug norinčiųjų 
bus užimti tokį postą? Juk 
jei įmonės jungiamos, tai ir 

vadovo postas gali būti lai-
kinas? Meras paaiškino, kad 
konkursą skelbti yra tiks-
linga, o kandidatams ver-
ta teikti dokumentus jame 
dalyvauti, nes postas nebus 
laikinas. Prie Rokiškio ko-
munalininko prijungus „Ro-
kiškio butų ūkį“, įmonės va-
dovu taptų komunalininko 
direktorius, o Rokiškio butų 
ūkio vadovas – jo pavaduo-
toju. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Savaitė MKL Rokiškio KKSC pažymėta 
dviem pergalėmis

Praėjusią savaitę Moks-
leivių krepšinio lygo-
je rungyniavo Rokiškio 
KKSC U13 ir U18 koman-
dos (treneris Gvidonas 
Markevičius). Abi koman-
dos viešėjo Vilniuje.

Penktadienį (11-19) U18 
B diviziono čempionate 
mūsiškiai iškovojo trečią-
ją pergalę 70:51 įveikdami 
Vilniaus KM-III ekipą. Prie 
pergalės taškais daugiausiai 
prisidėjo Matas Seibutis, 

pelnęs 21 tašką, 18 pridėjo 
Ignas Jarušauskas, 11 taškų 
– Mato Juozapavičiaus sąs-
kaitoje.

Šią savaitę namuose U18 
komanda susikaus su tiesio-
gine konkurente dėl vietos 
kitame etape Utenos DSC 
komanda.

Ketvirtąją pergalę trečia-
dienį (11-17) Moksleivių 
krepšinio lygos U13 B divi-
ziono čempionate iškovojo 
Rokiškio KKSC auklėtiniai. 
Jie trečiadienio vakarą Vil-

niuje 70:37 įveikė Vilniaus 
KM IV-ąją komandą.

 Rezultatyviausiai nuga-
lėtojų gretose žaidė Justas 
Bagdonavičius, pelnęs 38 
taškus, 12 pridėjo Domas 
Kadziauskas, 10 taškų Igno 
Juodelės sąskaitoje.

 Rokiškėnai su 4 pergalė-
mis šiuo metu užima ketvir-
tąją vietą turnyrinėje savo 
pogrupio lentelėje. Į toli-
mesnį etapą patenka būtent 
4 komandos.

KKSC inform.

Vyriausybė „Sodrai“ anuitetų valdymui skolina 108 tūkst. eurų
Vyriausybė pritarė siūlymui 

paskolinti „Sodrai“ iki 108 tūkst. 
eurų pensijų anuitetų mokėjimų 
valdymui ir administravimui. 

Finansų ministerijos siūlymu, 
paskola iš valstybės vardu pasisko-
lintų lėšų bus suteikta iki penkerių 

metų už nulines palūkanas. Pagal 
Pensijų anuitetų fondo 2021 metų 
biudžeto pinigų srautų prognozę 
planuojamos fondo sąnaudos bus 
87,3 tūkst. eurų didesnės nei paja-
mos. Ši veikla finansuojama iš 2,5 
proc. vienkartinių įmokų, kurias 

perveda pensijų kaupimo bendro-
vės. Fondo dalyvių skaičiui didė-
jant, ši suma kasmet didės.   „So-
dra“ teigia, kad 2024 metais fondo 
pajamos bus bent 100 tūkst. eurų 
didesnės nei sąnaudos.

BNS inform.



2021-11-26 8 psl.

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. 1539

Užs. 1552

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia konkur-
są į Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos Statybos ir 
infrastruktūros plėtros skyriaus 
vyriausiojo specialisto pareigas 
(karjeros valstybės tarnautojas, 

pareiginės algos koeficientas – 7,20).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-

dybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt. 

Informuojame žemės sklypo Nr.7390/0004:190 
esančio Klišių k., Panemunėlio sen., Rokiškio r., 
savininkus ir paveldėtojus, kad R.Barono že-
mėtvarkos darbų įmonės matininkas Euge-
nijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2021-12-07d. 10 val. vykdys že-
mės sklypo Nr.7390/0004:186 esančio Klišių k., 
Panemunėlio sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo 
darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos 

įmonės atstovą E. Mikulėną 
adresu Taikos g.5, Rokiškis 

el. paštu kavolzeme@parok.lt. 
arba telefonu 861295721; 861295720.

Rokiškio KKSC ledo ritulininkai 
laimėjo Elektrėnuose

(11-20) Rokiškio KKSC 
ledo ritulininkai viešė-
jo Elektrėnuose. U13B 
čempionato rungtynėse 
jie susikovė su Dariaus 
Kasparaičio ledo ritulio 
mokyklos atstovais. Nors 
rungtynių pradžia ir ne-
buvo labai sėkminga, ro-
kiškėnai anksti praleido 
du įvarčius, tačiau vėliau 
jie perėmė iniciatyvą ir po 
antrojo kėlinio jau pirma-
vo 8:4, o galiausiai ir pel-
nytai nugalėjo 10:6.

5 įvarčius mūsų koman-
dai pelnė Matas Gustas, 
taip pat pridėjęs ir vieną 

rezultatyvų perdavimą, 4 
įvarčiais pasižymėjo Eina-
ras Rakūnas, o dar vieną 
pridėjo Kajus Bečelis.

Rokiškio KKSC koman-
da su dviem pergalėmis ir 
iš viso 7 įskaitiniais taškais 
rikiuojasi 6 turnyrinės len-

telės vietoje. Artimiausias 
rungtynes pirmą kartą šį 
sezoną rokiškėnai žais na-
muose, ateinantį šeštadienį 
12.00 Rokiškio KKSC ledo 
aikštėje jie priims svečius 
iš Klaipėdos.

KKSC inform. 
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05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Svajoja vaikai
07:30 Kelionių atvirukai
07:45 Mano žirafa
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Gyvūnai 
operatoriai
12:50 Gyvūnų jaunikliai. 
Pirmi gyvenimo metai
13:45 Kelionių atvirukai
14:00 Hadsonas ir 
Reksas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Muzikinė Vilniaus 
Kalėdų eglės įžiebimo 

istorija 2021
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Dinas
00:40 Skilimas
02:35 Gyvūnai operatoriai
03:25 Gyvūnų jaunikliai. 
Pirmi gyvenimo metai
04:15 Kelionių atvirukai
04:30 Hadsonas ir Reksas

05:20 Moderni šeima
06:35 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. 
08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba 
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Nematoma karalystė 3

12:30 Rytoj viskas prasideda iš 
naujo
12:40 Kenoloto 
12:42 Rytoj viskas prasideda iš 
naujo
15:00 Baltoji iltis 2. Mitas apie 
baltąjį vilką
17:20 Kenoloto 
17:22 Baltoji iltis 2. Mitas apie 
baltąjį vilką
17:30 Kalėdų eglutės įžiebimo 
šventė “Šiltos Kalėdos Kaune”
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Raudonasis žvirblis
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Raudonasis žvirblis
00:25 Pasekmė
02:20 Karibų piratai
05:10 Moderni šeima

06:40 Zigis ir Ryklys

07:00 Šaunusis Skūbis-Dū
07:30 Moko nuotykiai 
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos
08:30 Sveikas!
09:00 Sėkmė tavo rankose
09:30 Mes pačios
10:00 Alvinas ir burundukai 4
11:45 Policijos akademija 4. 
Civiliai patruliai
13:30 Viena diena Niujorke
15:20 Ponas Bynas 
15:50 Ąžuolas Galiūnas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Šrekas Trečiasis
21:15 Suvaidink mano žmoną
23:35 Starskis ir Hečas
01:40 Megalodonas. Grėsmė iš 
gelmių

06:10 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
06:40 Lenktynės aplink pasaulį

08:00 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Lietuvos Hipokratas
10:30 Lūšys ir aš 
11:40 Lenktynės aplink pasaulį 
13:00 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. A
ustralija 
14:00 Ekstrasensų mūšis 
16:35 Pragaro viešbutis 
17:35 Kodėl mes kūrybingi?
19:30 Protas ir jėga
21:30 Muilodrama 
22:00 Tamsos baikeris
00:15 Visa griaunantis
02:35 Ginkluotas atsakas

05:20 Laisvės TV valanda
06:00 „Žiedas su rubinu“
08:00 Nematomos gijos
08:30 Eko virusas
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Vantos lapas
10:30 Mano vieta

11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Negaliu tylėti
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
19:00 Mano erdvė
20:00 Žinios
20:30 „Kelias į turtus“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:50 Mano erdvė
03:35 Lietuvos dvarai
04:00 Negaliu tylėti
04:20 „Zoologijos sodas“
05:10 Švarūs miestai
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime 
gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Premjera. 
Įspūdingiausios pasaulio 
salos
12:55 Gyvūnų 
metropolis
13:50 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos 
detektyvai

16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Pagaminta 
Italijoje
22:00 3 minutės iki kino. 
Lietuvių dokumentinį filmą 
„Pavyzdingas elgesys“ pristato 
filmo režisierius Nerijus 
Milerius.
22:03 Premjera. Pavyzdingas 
elgesys
23:30 Edipas Karalius
01:05 Dinas
02:40 Įspūdingiausios pasaulio 
salos
03:30 Gyvūnų metropolis
04:25 Puaro

05:10 Moderni šeima
06:35 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 

07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Ledynmečio milžinai 1
12:40 Kenoloto 
12:42 Ledynmečio milžinai 1
13:10 Įsimintinas kelias
15:20 Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė
17:15 Starkus stato 
17:20 Kenoloto 
17:22 Starkus stato 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius 
22:30 Mergina traukiny
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Mergina traukiny
00:55 Velnio ranka
02:35 Raudonasis žvirblis 
05:25 Moderni šeima

06:35 Zigis ir Ryklys 

06:55 Šaunusis Skūbis-Dū
07:25 Moko nuotykiai 
07:55 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos
08:25 Tomas ir Džeris 
08:55 Beprotiškos melodijos 
09:25 Ogis ir tarakonai 
09:55 Knygų valdovas
11:25 Margi, pirmyn!
13:25 Kaip valgyti 
keptus sliekus
15:15 Moteris-Katė
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės. Geriausieji
22:10 Nuostabioji moteris
01:00 Velkami per betoną
03:50 Suvaidink mano
žmoną

06:00 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato II-asis etapas. 
Kretingos raj.
08:00 Miško atspalviai
08:30 Tauro ragas

09:00 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Kražiai
10:05 Lūšys ir aš 
11:15 Lenktynės aplink 
pasaulį 
12:40 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Australija 
13:45 Ekstrasensų mūšis 
16:20 Pragaro viešbutis 
17:20 Neliečiamasis
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:30 Kondoras 
23:35 Narkotikų prekeiviai 
00:45 Tamsos baikeris
02:55 Visa griaunantis

05:10 Švarūs miestai
05:35 Vantos lapas
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Švarūs miestai
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Negaliu tylėti
11:00 Atliekų kultūra

11:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 Negaliu tylėti
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Mažos Mūsų 
Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
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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 Savaitė
13:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“ 
13:30 Langas į valdžią
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 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Virš 

vandens
23:50 Komisaras Reksas 
00:35 Didingas gamtos grožis. 
Mūsų nacionaliniai parkai
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Brangusis Svenai
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
18:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Čekija – Lietuva
20:00 Karštai su tv3.lt
20:30 Gaujų karai. Karveliai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Paskutiniai riteriai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Paskutiniai riteriai
01:00 Franklinas ir Bešas
02:00 Havajai 5.0
04:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai
04:30 Tai – mes
05:25 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 Nuo... Iki... 

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 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios 
22:30 Sutramdyti žirgai
00:35 Sūnus paklydėlis
01:35 Nuostabioji moteris 
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:20 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Lūšys ir aš
11:35 Sekliai

12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Sekliai
18:25 Šuo
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom!
21:00 Taikos kaina 
22:45 Mirtinas ginklas
23:45 Kondoras
00:50 Narkotikų prekeiviai
02:00 Atsarginis prezidentas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje
07.00 Mano erdvė
08.00 Eko virusas
08.30 Atliekų kultūra
09.00 „24/7“
10.05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“ 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
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 „24/7“
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02.30 TV parduotuvė
02.45 „Juvelyrų klanas“ 
03.35 Alfa taškas
03.55 „24/7“
04.35 „Reali mistika“
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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 Šok su žvaigžde
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Virš 
vandens
23:45 Komisaras Reksas

00:30 Didingas gamtos grožis. 
Mūsų nacionaliniai parkai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija. 
Lietuva Europoje
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:35 Pasaulis pagal moteris
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Mama visam gyvenimui

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 Prieš srovę
20:30 Gaujų karai. Karveliai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Rizikinga erzinti diedukus
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Rizikinga erzinti diedukus
00:50 Franklinas ir Bešas
01:50 Havajai 5.0

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 Bus visko
21:00 “Monikai reikia meilės
21:30 Žinios 
22:30 Buvusioji
00:35 Sūnus paklydėlis
01:35 Sutramdyti žirgai
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Šuo
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 Greitojo reagavimo 
būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Nenugalimieji. Narsos 
įstatymas
23:15 Taikos kaina
01:00 Būk ekstremalas 
02:00 Greitojo reagavimo 
būrys

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Inovacijų DNR
07.00 „Gyvenimo linija“ 
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 #NeSpaudai
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 #NeSpaudai
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02.30 TV parduotuvė
02.45 „Juvelyrų klanas“ 
03.35 Alfa taškas
03.55 #NeSpaudai
04.35 „Reali mistika“
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SIŪLO DARBĄ

• Siūlome nuolatinį darbą 
autoservise lengvųjų 
automobilių mechanikui 
(variklio, važiuoklės, 
stabdžių sistemos ir pan. 
remontas) ir ratų suvedimo 
- geometrijos reguliavimo 
specialistui su darbo 
patirtimi. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB 
reikalingas(-a) lentelių 
rūšiuotojo(s). Darbo vieta 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami 
įmonės transportu. Darbas 
pamaininis. Papildomas tel. 
nr. 865620131.  
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, 
išmanančio medinių langų 
gamybą. Reikėtų pagaminti 
rėmus ir kartu su stiklais 
įdėti. Lauksiu skambučių. 
Tel. 8 606 39 320. Rokiškis
• Ieškau meistro, galinčio 
įdėti naujas vidaus duris. 
Tel. 8 625 34 274. 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

PASLAUGOS

• Skubiai tvarkome skyrybų 
dokumentus, konsultuojame, 
ruošiame kitus procesinius 

dokumentus teismui, 
policijai ir t. t.  
Tel. 8 612 51 674. Rokiškis
• Grunto lyginimo darbai, 
kelmų rovimas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

• Atliekame visus vidaus 
darbus. Santechnika, elektra, 
karkasas, gipsas, glaistymas, 
dažymas, plytelių 
klijavimas. Langų, durų 
statymas, apkaustymas.  
Tel. 8 623 39 225. Rokiškis
• Medžių genėjimas, 
vėjovartų tvarkymas, krūmų 
pjovimas, gyvatvorių 
formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, 
sniego valymas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus su 
operatoriumi nuoma. Visi 
žemės kasimo, lyginimo 
darbai. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Mobiliu juostiniu gateriu 
pjauname medieną kliento 
kieme. Reikalinga trifazė 
elektros instaliacija. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 621 09 340. 
Rokiškis

• Atlieku smulkius 
suvirinimo darbus.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Atlieku vidaus apdailos 
darbus. Tel. 8 614 21 827. 
Rokiškis

PERKA

• Perku Moskvich 
automobilį. Būklė nėra labai 

svarbi. Tel. 8 628 93 311. 
Rokiškis
• Perku MTZ traktorių ir 
4-tonę 2pts4- priekabą.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Žaidimus Ps3. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 626 71 992. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį PS3-
500 GB. Daug žaidimų. 3 
pulteliai, iš jų 2 belaidžiai. 
Visi reikalingi laidai yra. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 699 31 130. Rokiškis
• Gerai veikiantį planšetinį 
kompiuterį Lenovo Tablet 
X-103F 2018 m. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį 
nešiojamąjį kompiuterį Aver. 
Baterija gera. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
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MOBILIEJI TELEFONAI
• Geros būklės iPhone XS. 
Auksinės spalvos, turintis 
netgi 256 GB vietos. Puikiai 
veikia visos funkcijos, jokių 
skilimų nėra, 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
• Geros būklės nesubraižytą 
naudotą 5 mėn. Samsung 
Galaxy A32. Vidinė atmintis 
128 GB. Garantinis 24 mėn. 
Yra dėžutė. Ekranas be jokių 
skilimų. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 689 30 482. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Naminius ekologiškus 
kiaušinius. 2,50 Eur už 
10 vnt. Tel. 8 645 24 819. 
Rokiškis
•  Kaimiškai augintų 
broilerių skerdieną. Galiu 
atvežti. Tel. 8 625 50 844. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Rokiškio raj. Juodupės 
mst. Raišių km. Pavasario 
bendrijoje sodą su 

karkasiniu namuku ir 6,5 a 
žemės. Pamatai mūriniai, 
po namuku didelis sausas 
rūsys. Yra du kambariukai, 
palėpė, elektra, šiltnamis, 
sandėliukas, vanduo 
laistymui. Kaina 3300 Eur. 
Tel. 8 679 35 608. Rokiškis
• 4 kambarių butą Lašų 
k., 16 km iki Rokiškio. 
Privalumai: pakeistas stogas, 
naujas katilas, boileris, 
gyvatukas. Dvi atskiros 
malkinės, didelis garažas, 
žemės sklypas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
13500 Eur.  
Tel. 8 610 83 462. Rokiškis
• Sodo sklypą 9 a Rokiškio 
miesto ribose. Be kaimynų, 
pamiškėje. Komunikacijos, 
drenažas, geodeziniai 
matavimai, sukeltas 

juodžemiu.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Rastinį namą, apmūrytą 
baltomis plytomis, iš vidaus 
apšildytas akmens vata. 
Yra miesto kanalizacija, 
vandentiekis, šulinys, 
elektra (trifazė elektros 
instaliacija). Pradėtas 
vidaus remontas, liko daug 
statybinių medžiagų. Kaina 
15000 Eur.  
Tel. 8 608 47 389. Rokiškis
• Pigiai ir skubiai erdvų 
80 kv. m 4 kambarių butą 
mikrorajone. Kambariai 
nepereinami, 5/5 a.  
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Labai geroje vietoje namą 
su ūkiniais pastatais, pirtimi, 
mediniu garažu Panemunėlio 
gelež. st. Yra trifazė elektros 
instaliacija. Kraštinis namas, 
geras privažiavimas. 28 a 
žemės. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą.  
Tel. 8 614 43 327. Rokiškis
• Sodybą Sodelių km., 
Rokiškio raj. Kaina 10500 
Eur. Tel. 8 606 76 601. 
Rokiškis
• Tris besiribojančius Ž. Ū. 
paskirties sklypus. Viso 3,32 
ha Žiobiškyje už 15000 Eur. 
60 kv. m butą 1 aukšte su 
ūkinių pastatų kompleksu: 
garažas, viralinė, 2 
sandėliukai, tvartas, daržinė 
30+26 a namų valdoje. 
Vonia, tualetas. Šildymas iš 
rūsio. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 623 00 082. Rokiškis
• 4 kambarių butą Taikos 
g. 9A, Pirmas aukštas, 
tinkamas komercijai. Butas 
šiltas, labai maži mokesčiai. 
Yra sandėliukas. Kaina 
47000 Eur.  
Tel. 8 618 01 867. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą 
Kurklaičių gyvenvietėje, 
700 m nuo Pandėlio, 
Rokiškio rajone. Yra tvartas, 
daržinė, malkinė, šulinys, 28 

a žemės. Galima prijungti 
vandentiekį.  
Tel. 8 698 17 087. Rokiškis
• 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., Pažąsėlių 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 ežero 
Degučių 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 Mėlynis. 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, 
baras 10,50 kv. m. Kaina 
40000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis

NUOMA

• Ieškomas namas ar sodyba 
jaunai porai išsinuomoti. 
Ar dalimis parduotų 
gyvenamą namą, aišku 
gali būti bet kokios būklės. 
Abu dirbantys, esame be 
žalingų įpročių. Norime tęsti 
gyvenimą atskirai nuo tėvų. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 693 20 501. Rokiškis
• Išnuomosiu garažą su 
duobe. Aukštas, ilgas.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis

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

PREKĖS VAIKAMS
• 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

RASTA/PAMESTA

• Rasta banko kortelė. 
Atsiimti UAB Cesta, 
Nepriklausomybės a. 25. 
Tel. 8 458 51 082. 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
• Husqwarna 357XP 3,2 
kW. Kaina derinama. Kaina 
270 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką 
2012 m. Variklis 11,5 hp, 
pavarų dėžė mechaninė, 
deka tvarkinga, peiliai ir 
diržai nauji. Plotis 97 cm. 
Su šoniniu išmetimu. Kaina 
950 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Medinius tekintus 
statramsčius. 19 vnt. Tinka 
laiptų turėklams, terasų ar 
pavėsinių atitvarams. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 692 53 557. 
Rokiškis
• Drenažo vamzdį su kokoso 
plaušu. 100 mm - 50 m.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Viengubo pjovimo sausą 
medieną. 50 mm storio, ilgis 
2,5 m, 4,8 m. Galiu išpjauti 
reikiamo pločio.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Diskinį pjūklą be variklio. 
Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Medines terasines lentas. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naujas baltas plytas. Po 
0,20 Eur, yra 1400 vnt.  
Tel. 8 674 40 810. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Visiškai naujas racijas 
Baofeng uv-5r. Puikiai tiks 
keliaujantiems automobiliais 
kolonoje, žūklėje, 
medžioklėje. Keliaujantiems 
dviračiais, bei kitoms sporto 
šakoms (airsoftui ir t.t). 
29,99 Eur/vnt. Nuo 2 vnt. 
po 27,49 Eur. Nuo 4 vnt. po 
24,99 Eur.  
Tel. 8 622 34 989. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• VW Golf. 55 kW, 
automatas, TA iki 2023-05. 
Apynaujės M+S padangos. 
Kėbulas geros būklės. Kaina 
450 Eur. Tel. 8 634 66 396. 
Rokiškis
• Audi B4. 1994 m., dyzelis, 
TA iki 2022-08. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 672 76 732. 
Kupiškis
• Citroen Xsara. 2003 
m., 1997 kub. m, 66 kW, 
dyzelinas, TA iki 2022-
12 mėn. Rida 344611. 
Nenaujas, užsiveda ir 
važiuoja. Išsamesnė 
informacija telefonu. Tik 
skambučiai. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 616 70 831. Rokiškis
• Nissan Primera. 2,0 l, 
benzinas, TA beveik 2 m. 
Mažas taršos mokestis. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 619 32 
390. Rokiškis
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• Opel Meriva. 2006-05 
mėn., 1,7 l, 74 kW. Kaina 
1800 Eur. Tel. 8 610 44 239. 
Rokiškis
• Tvarkingą Seat Toledo. 
2005 m., 2,0 l, 103 kW, 
TA iki 2023-08-30. Vieną 
sezoną važinėtų vasarinių 
padangų komplektas su 
lietais ratlankiais. Kaina 
2250 Eur. Tel. 8 614 14 993. 
Rokiškis
• Labai patvarią stabilią 
norvegišką valtį. Pagaminta 
iš labai stipraus plastiko. 
Priedo Varta specialus 
akumuliatorius, irklai, 
japoniškas variklis. 
Pakrovus akumuliatorių, 
galima plaukioti 2-3 dienas. 
Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 696 65 249. Rokiškis
• Mazda 3. 2010 m., 1,6 l, 

80 kW, rida 142 136 km, 
dyzelinas, mechaninė greičių 
dėžė, 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Kuro purkštuką tinkantį  
Mercedes – E200 2,1 l, D, 
E220 2,1 l, D, E270 2,7 l, 
D, E320 3,2 l, D, S320 3,2 
l, D. Kodas 0445110156. 
Restauruotas. Analogai: 

0445110128, 0445110129, 
0445110155, 0986435135. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Geros būklės Hercules 
motociklo priekinius ir 
galinius amortizatorius. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Ratlankius su žieminėmis 
geromis padangomis 
205/55R16 M+S. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 692 53 557. 
Rokiškis
• Padangas Goodyear su 
ratlankiais 195/65 R15 M+S. 

Likutis 5 mm. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 645 25 586. Rokiškis
• Žiemines padangas 225/55 
R17 M+S Michelin. 4 vnt. 
Likutis apie 3-4 mm. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 645 25 586. 
Rokiškis
• MB 203 dalimis. 2,2 
l, CDI, sedanas, odinis 
salonas. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• VW Sharan dalimis. 1999 
m., 1,9 l, TDI. Gera greičių 
dėžė, sankabos komplektas. 
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Ratlankius R15. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis
• 4 padangas R14 su 
ratlankiais. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 614 84 379. Rokiškis
• VW Sharan dalimis. 1999 
m., sidabrinės spalvos.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Žiemines padangas 195/65 
R15 su ratlankiais VW 
Golf 4. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Skardinius ratlankius R16 
5/112. Tinka Audi, VW, 
Seat. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Opel Vectra C ratlankius 
su originaliais gaubtais R16. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Opel Vectra C lietus 
ratlankius R16. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Opel Vectra C tvarkingus 
priekinius žibintus. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Audi A6 C5 universalo 
kablį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 623 23 222. Rokiškis
• Žiemines padangas 195/65 
R15 2020m. Dvi virš 7 mm, 
dvi virš 5 mm. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 623 23 222. Rokiškis
• Dalimis Ford C-Max. 2006 
m., 1,6 l, 80 kW, dyzelinas. 
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 2001 m., 

1,9 l, TDI. 4 durų.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• 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. 
Informacija telefonu.  
Tel. 8 607 07 842. 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 

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

• 2 korpusų vartomus 
plūgus. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Geros būklės Jamz V6 V8 
V8 turbo variklius. Galima 
užvesti, bei pristatyti į 
reikiamą vietą.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Penkių vagų vagotuvą. 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Traktorinį chemikalų 
purkštuvą 500 l. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 614 84 379. 
Rokiškis
• Tvarkingą dvivagę bulvių 
sodinamąją Akpil.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Apynaujus 3 korpusų 
noragus. Kaina derinama. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 623 24 274. Rokiškis
• Rusiškų plūgų dalis.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Traktoriaus T-25 pakabos 
dalis - kronšteinus.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Penkių vagų vagotuvą su 
atpjovėjais ir lėkštėmis. 
Kaina 530 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Rimtą, paruoštą darbui 
5 korpusų plūgą. Kaltinis, 
nebijantis akmenų, kelmų. 
Tel. 8 690 90 888. Kėdainiai
• 4 t traktoriaus priekabą 
2PTS-4. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 682 24 675.  
Rokiškis

padangomis Continental. 
Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 4 vnt. MEDVED visureigio 
padangų. 235x75 15 colių. 
Mažai dėvėtos. Su Frontera 
diskais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 624 90 558. Rokiškis

Savivaldybėms skirta 8,3 
mln. eurų dėl COVID-19 
išaugusių transporto išlaidų 
kompensacijų

 Vyriausybė iš rezervo sa-
vivaldybėms skyrė 8,35 mln. 
eurų kompensuoti dėl koro-
naviruso apribojimų išau-
gusioms išlaidoms viešajam 
transportui.

Iš viso lėšų kompensuoti 
patirtoms išlaidoms už vie-
šąjį transportą skirta 51 sa-
vivaldybei, daugiausiai lėšų 
teks didiesiems miestams. 
Vilniaus miesto savivaldybė 
gaus 1,6 mln. eurų, Kauno 
miesto – per 905 tūkst. eurų, 
Klaipėdos – per 485 tūkst. 
eurų, Šiaulių – per 323 tūkst. 
eurų. Mažesnėms savivaldy-
bėms tenka po kelias dešimtis 
tūkstančių eurų.

Asociacija konstatavo, 
kad pernai savivaldybių išlai-
dos keleivių vežimui bendrai 
išaugo 30,8 mln., tačiau buvo 
sutaupyta 17,3 mln. eurų iš-
laidų už transporto lengvatas 
ir lėšas moksleivių vežimui. 
Atsižvelgiant į tai, nustaty-
tas maždaug 13,5 mln. eurų 
siekiantis savivaldybių nuos-
tolis.Šie ir kiti savivaldybių 
duomenys buvo patekti Fi-
nansų ministerijai, prašant 
sukurti kompensavimo me-
chanizmą. Vasarą patikslin-
tame biudžete tam galiausiai 
numatyta maksimali 8,35 
mln. eurų siekianti suma.

BNS inform.
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Vakcinos 40 proc. 
sumažina COVID-19 
perdavimo riziką

Skiepai nuo COVID-19 40 
procentų sumažina šiuo metu 
dominuojančios pandeminio ko-
ronaviruso delta atmainos pliti-
mą, pranešė Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO) ir perspėjo, 
kad žmones apima apgaulingas 
saugumo jausmas. 

PSO generalinis direktorius 
Tedrosas Adhanomas Ghebreye-
susas perspėjo pasiskiepijusius 
žmones ir toliau laikytis atsargu-
mo priemonių, siekiant išvengti 
užsikrėtimo ar viruso perdavimo 
kitiems.   

Praėjusią savaitę jis pažymė-
jo, kad daugiau nei 60 proc. visų 
patvirtintų užsikrėtimo koronavi-
rusine infekcija ir mirties nuo jos 
atvejų yra registruota Europoje.

Pasak PSO vadovo, didelis už-
sikrėtusių pacientų skaičius daro 
didelį spaudimą sveikatos apsaugos 
sistemai ir alina jos darbuotojus. 

„Nerimaujame dėl apgaulingo 
saugumo jausmo, esą skiepai už-
baigė pandemiją ir pasiskiepiju-
siems žmonėms daugiau nereikia 
jokių atsargumo priemonių“, – 
sakė jis žurnalistams.

„Vakcinos gelbsti gyvybes, bet 
ne visiškai užkerta kelią (viruso) 
perdavimui, – kalbėjo T. A. Ghe-
breyesusas. – Duomenys rodo, kad 
iki delta atmainos atsiradimo vakci-
nos maždaug 60 proc. sumažindavo 
užsikrėtimo tikimybę. Atsiradus 
delta atmainai šis [rodiklis] sumažė-
jo iki maždaug 40 procentų.“

Labiau užkrečiama delta 
atmaina dabar dominuoja visame 
pasaulyje. Ji išstūmė kitas, įskai-
tant pradinę viruso atmainą.

Atlikus 845 tūkst. ėminių, su-
rinktų per pastarąsias 60 dienų, 
genetinės medžiagos sekoskaitą, 
kurios duomenys yra įkelti į atvi-
rą tarptautinę duomenų bazę GI-
SAID, paaiškėjo, kad 99,8 proc. 
užsikrėtimo koronavirusu atvejų 
lemia patogeno delta variantas, 
skelbiama PSO savaitės epidemio-
loginėje ataskaitoje. 

„Jeigu esate vakcinuoti, rizika 
susirgti sunkia ligos forma arba 
numirti jums yra daug mažesnė, 
bet vis tiek rizikuojate užsikrėsti 
ir užkrėsti kitus“, – kalbėjo PSO 
generalinis direktorius.„Vis nega-
lime to išaiškinti: net jeigu esate 
pasiskiepiję, turite ir toliau laiky-
tis atsargumo priemonių, kad ne-
užsikrėstumėte ir neužkrėstumėte 
žmogaus, kurs galėtų numirti“, 
– paaiškino  T. A. Ghebreyesusas.

BNS inform.

„Sodra“ jau moka vienišo asmens išmokas
„Sodra“ pradėjo mokė-

ti vienišo asmens išmokas, 
kurios šiais metais yra ski-
riamos vienišiems šalpos 
pensijų ir kompensacijų 
gavėjams, mažesnes nei 260 
eurų pensijas gaunantiems 
senjorams ar 60 ir daugiau 
procentų darbingumo nete-
kusiems žmonėms. Vienišo 
asmens išmokos pasiekia 
gavėjus tokiu pat būdu, kaip 
pensijos ar kitos „Sodros“ 
išmokos.

Jei žmogus gauna pensiją 
į asmeninę banko sąskaitą, 
vienišo asmens išmoka jam 
taip pat pervedama į sąskaitą. 
Jei pensija pristatoma į na-
mus, vienišo asmens išmoka 

taip pat pristatoma į namus. 
Jei žmogus pasirinko atsiimti 
savo pensiją Lietuvos pašte, 
ten pat jo lauks vienišo as-
mens išmoka. Svarbu prisi-
minti, kad pensijas ir kitas iš-
mokas pašte reikia atsiimti iki 
einamojo mėnesio 26 dienos.

Informaciją apie tai, ar 
vienišo asmens išmoka buvo 
skirta, visi prašymus pateikę 
asmenys gali rasti savo asme-
ninėse paskyrose www.sodra.
lt/gyventojui. Tiems žmo-
nėms, kurie pageidavo gauti 
informaciją paštu, sprendimai 
išsiųsti registruotais laiškais.

Vieno mėnesio išmokos 
dydis nuo liepos – 28,63 eurų. 
Tuos gavėjus, kurie įgijo teisę 
į vienišo asmens išmoką nuo 

liepos, lapkritį pasiekė neprie-
moka už keturis mėnesius: 
liepą, rugpjūtį, rugsėjį ir spalį.

Nuo šių metų liepos teisę 
į vienišo asmens išmoką turi 
Lietuvoje gyvenantys vieniši 
žmonės gaunantys šalpos se-
natvės pensiją, šalpos neįgalu-
mo pensiją arba socialinę pen-
siją (išskyrus neįgalius vaikus 
iki 18 metų). Išmoka taip pat 
priklauso senatvės pensijos 
amžiaus sulaukusiems arba 
ne mažiau kaip 60 proc. dar-
bingumo netekusiems šalpos 
kompensacijų gavėjams.

Dėl išmokos nuo liepos 
gali kreiptis ir žmonės, kurie 
gauna mažos pensijos prie-
moką. Tai tie asmenys, kurie 
yra sulaukę senatvės pensijos 

amžiaus arba yra netekę 60 ir 
daugiau procentų darbingumo 
ir jų gaunama senatvės ar ne-
tekto darbingumo (invalidu-
mo) pensija yra mažesnė nei 
260 eurų.

Nuo Naujųjų metų vieni-
šo asmens išmoką galės gauti 
daugiau žmonių – ji priklausys 
visiems Lietuvoje gyvenan-
tiems vienišiems žmonėms, 
kurie yra sulaukę senatvės 
pensijos amžiaus, taip pat 
tiems, kuriems nustatytas ne-
tekto darbingumo lygis.

Nuo Naujųjų metų išmoka 
bus skiriama remiantis Gy-
ventojų registre esančiais duo-
menimis – nebereikės teikti 
prašymo raštu ar telefonu.

Vienišo asmens išmokos 

gavėjai, kuriems ši išmoka 
priklausys nuo 2022 metų 
pradžios ir bus skirta auto-
matiškai, išmoką ir susidariu-
sią nepriemoką gaus iki kovo 
mėnesio pabaigos. Ji taip pat 
bus išmokėta tiems žmonėms, 
kurie teisę į išmoką įgijo nuo 
šių metų liepos ar vėlesnio šių 
metų mėnesio, bet nesikreipė 
dėl jos skyrimo.

Tuo pačiu laiku vienišo 
asmens išmoką gaus ir tie as-
menys, kurie prašymus patei-
kė šiemet, tačiau teisę gauti 
išmoką įgis tik kitais metais.

Nuo kitų metų vienišo as-
mens išmokos dydis sieks 32 
eurus.

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Lapkričio 26-oji, 
penktadienis, 

48 savaitė
Iki Naujųjų liko 35 dienos

Šv. Silvestras
Nieko nepirkimo diena

Saulė teka 8.07 val., 
leidžiasi 16.04 val. 

Dienos ilgumas 7.57 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Dobilas, Dobilė, Krizostomas, 
Leonardas, Silvestras, Vaigeta, 

Vygantė.
Rytoj:  Almanta, Almantas, 
Girvydė, Maksas, Maksima, 
Maksimilijonas, Skomantas, 

Skomantė, Skomina, Skominas, 
Vergilija, Vergilijus, Virgas, Virgilija, 

Virgilijus.
Poryt:   Egmontas, Eidenė, 
Eidenis, Gintenė, Gintenis, 
Gintilas, Gintilė, Rimgauda, 

Rimgaudas, Rimgaudė, Rufas, 
Steponas, Vakarė.

Dienos citata
„Yra tik vienas būdas 

tapti geru pašnekovu – 
mokėti klausyti“ 

(A. Mileris).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1703 m. pietinėje Anglijos dalyje 
dvi dienas siautė „Didžioji audra“, per 
kurią patvino Temzės ir Severno upės 
bei žuvo mažiausiai 8 tūkst. žmonių.

1832 m. JAV pasirodė pirma-
sis arklių traukiamas tramvajus. Jis 
Niujorke keleivius pradėjo vežio-
ti Ketvirtąja aveniu tarp Princo ir 
14-osios gatvių.

1914 m. pakraunant sprogme-
nis, sprogo Didžiosios Britanijos 
karo laivas „Bulwark“ - iš 750 įgulos 
narių gyvi liko tik 12.

1922 m. Hovardas Karteris ir 
lordas Karnarvonas tapo pirmai-
siais žmonėmis, kurie įžengė į Egip-
to karaliaus Tutanchamono kapą.

1970 m. Filipinų sostinės Ma-
nilos oro uoste į popiežių Paulių VI 
pasikėsino peiliu ginkluotas kunigu 
persirengęs bolivietis. Popiežius 
liko nesužeistas.

1979 m. 156 keleiviai ir įgulos na-
riai žuvo, Džedoje sudužus Pakistano 
kompanijos „Pakistan International 
Airlines“ lėktuvui „Boeing 707“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1994 m. Latvijos Daugpilio 
mieste atidarytas Lietuvos konsu-
latas.

Post scriptum
Be tvarkos gyvensi –

ne laiku pasensi.

Kreminė vištienos ir daržovių sriuba
Ingredientai:
• 300 g  vištienos 
• Morka.
• 3 bulvės 
• 7 pievagrybiai 
• Sauja žirnelių
• Sauja šparaginių pupelių
• 2 šaukšteliai sultinio miltelių
• Šaukštas miltų 
• 2 šaukštai grietinės
Gaminimas:
JVištieną supjaustykite nedideliais 
gabaliukais ir sudėkite virti į van-
denį.  Kai užvirs, nupilkite vandenį 

su putomis, užpilkite švaraus vandens ir vėl pastatykite virti. Suberkite žalius žir-
nelius, smulkiai pjaustytas bulves, morkas, šparagines pupeles. Įberkite vištienos 
sultinio. Pievagrybius smulkiai supjaustykite ir suberkite kepti į keptuvėje įkaitintą 
sviestą. Kelias minutes apkepkite, įberkite miltų ir maišant pakepkite. Įdėkite grie-
tinės ir išmaišykite. Grybus supilkite į sriubą ir išmaišykite. Virkite, kol vištiena bus 
minkšta.

www.rokiskiosirena.lt

BALDAI

Neteisėtai gabenamų žmonių šiemet išaiškinta 
dešimt kartų daugiau

 Dėl neteisėto žmonių 
gabenimo per sieną šie-
met pradėti 59 ikiteis-
miniai tyrimai, sulaikyti 
86 asmenys, trečiadienį 
skelbia Valstybės sie-
nos apsaugos tarnyba 
(VSAT).

„Lyginant šią statistiką 
su praėjusių metų, sulaiky-
tų gabentojų skaičius padi-
dėjo apie septynis kartus, o 
gabentųjų – daugiau kaip 
10 kartų. Augimą lėmė šie-
metinė neteisėtos migraci-
jos iš Baltarusijos banga“, 
– teigia VSAT.

Daugiausia tarp sulai-
kytų gabentojų yra Ukrai-
nos piliečių – 12, taip pat 
10 Irako, devyni Sakartve-
lo, septyni Lenkijos, šeši 
Sirijos, penki Vokietijos ir 
kitų šalių piliečiai. 

Anot pasieniečių, gabe-
nami buvo 309 trečiųjų ša-
lių piliečiai, kurių daugiau-
sia buvo iš Irako – 226, 
taip pat neteisėtai gabenta 
15 afganistaniečių, po 11 
turkų ir sirų, aštuoni rusai, 
septyni iraniečiai bei kitų 
šalių piliečiai. 

VSAT teigia, kad šiemet 
išskirtini keli su neteisėtu 
asmenų gabenimu susiję 
migracijos aspektai. Pir-
masis susijęs su bandymais 
per Lenkiją judėti Vakarų 
Europos link, kai pasišali-
nama iš Lietuvoje esančių 
neteisėtų migrantų apgy-
vendinimo vietų. Didžiąją 
daugumą iš apgyvendini-
mo vietų Lietuvoje pasi-

šalinusių užsieniečių sudarė 
Irako piliečiai.

Birželį ir liepą smarkiai 
išaugus neteisėtai migracijai 
į Lietuvą, užsieniečiai sku-
biai ir laikinai buvo apgy-
vendinami tam nepritaikyto-
se patalpose savivaldybėse. 
Pasak VSAT, vėliau ten būta 
pasišalinimo atvejų.

Pasieniečiai teigia, kad 
kaip ir ankstesniais metais, 
VSAT Užsieniečių regis-
tracijos centre Pabradėje 
apgyvendinti prieglobsčio 
prašytojai neretai piktnau-
džiavo turima teise laikinai 
išeiti iš centro, pažeisdavo 
reikalavimą tokiais atvejais 
neišvykti iš Lietuvos ir ne-
teisėtai bandydavo pasiekti 
Vakarų Europos valstybes.

Iki liepos 23 dienos, 
kuomet Lietuvoje įsigaliojo 
naujos prieglobsčio prašy-
tojų laisvą judėjimą apribo-
jusios Užsieniečių teisinės 
padėties įstatymo nuostatos, 
šie paprastai būdavo apgy-
vendinami netaikant jiems 
judėjimo laisvės apriboji-
mų. VSAT teigia, kad patai-
somis apribojus jų judėjimo 
laisvę ši antrinė migracija 
sumenko.

Pasieniečiai taip pat tei-
gia, kad šiuo metu sudėtin-
giau pasišalinti iš saugomų 
Užsieniečių registracijos 
centrų Pabradėje, Kybartuo-
se ir Medininkuose.

Be kita ko, pasieniečiai 
teigia fiksavę išskirtinius 
maršrutus – migrantai netei-
sėtai gabenami iš Latvijos 
per Lietuvą Lenkijos link ir 

tolyn į Vakarų Europą, taip 
pat – migrantai neteisėtai 
kerta Lietuvos ir Baltarusi-
jos sieną, o tada gabentojai 
juos bando vežti per Lie-
tuvą į Lenkiją ir į Vakarų 
Europą.

Pasak VSAT, dažniau-
siai neteisėti migrantai į 
tikslo valstybes vyko nau-
dodamiesi gabentojų pas-
laugomis.

„Lietuvos pasieniečių 
sulaikyti gabentojai skirs-
tytini į kelias grupes. Viena 
jų – užsieniečiai, turintys 
leidimus gyventi kitose ES 
šalyse ir esantys gabena-
mųjų giminaičiais arba tos 
tautybės asmenų bendruo-
menės nariai. Kita grupė 
– pavieniai pavežimo pas-
laugas teikiantys asmenys, 
dažniausiai Ukrainos ar 
Sakartvelo piliečiai. Dar 
viena grupė – gabentojai, 
priklausantys organizuo-
toms nusikalstamoms gru-
pėms, veikiančioms kitose 
ES šalyse, pvz., Lenkijoje 
ar Vokietijoje“, – rašoma 
pranešime.

Šiemet VSAT teigia pra-
dėjusi stebėti bei fiksuoti ir 
į migrantų gabenimą ban-
dančius įsitraukti asmenis, 
kurie anksčiau užsiėmė 
kita neteisėta veikla, pvz., 
rūkalų kontrabanda. 

VSAT primena, kad už 
neteisėtą žmonių gabe-
nimą per valstybės sieną 
gresia bauda, areštas arba 
laisvės atėmimas iki šeše-
rių metų.

BNS inform.

Artimiausiomis dienomis 
pasienyje su Baltarusija 
koncertinos užtvaras sieks 100 km

Artimiausiu metu Lie-
tuvos pasienyje su Balta-
rusija tiesiamas spiralinės 
pjaunamosios vielos už-
tvaras pasieks 100 km ilgį.

„Šiomis dienomis bus 
pasiektas 100 km ruožas: 70 
km nuteisė Valstybės sienos 
apsaugos tarnyba ir kariuo-
menė, 30 km – „Epso-G“, 
– BNS sakė Seimo Nacio-
nalinio saugumo ir gynybos 
komiteto (NSGK) pirminin-
kas Laurynas Kasčiūnas.

Trečiadienį komitetas už-
darame posėdyje išklausė 
energetikos ministro Dai-
niaus Kreivio ataskaitą apie 
fizinio barjero statybą pasie-
nyje su Baltarusija.

„Prioritetas teikiamas 
koncertinos tiesimui, sie-
kiama jį paspartinti“, – teigė 
komiteto vadovas.

Anot jo, per savaitę pla-
nuojama nutiesti nuo dešimt 
iki 20 kilometrų šio vielos 
užtvaro.

„Tai rodytų, kad iki vasa-
ros visą sieną padengtume 
koncertina“, – tvirtino L. 
Kasčiūnas.

„Dabar prioritetas – pi-
etinė užkarda, iki metų pa-
baigos turėtume uždengti 
visą ruožą iki Dieveniškių 
imtinai. Turėtų būti nutiesta 
piramidės tipo šešių rulonų 
koncertina“, – sakė jis.

NSGK pirmininko duo-
menimis, keturių metų 
tvoros statymas pasienyje 
įsibėgės vėliau, baigus pir-
kimo procedūras. Šiuo metu 
pastatyta apie pusantro ki-

lometro tvoros Druskininkų 
užkardos pasienio ruože.

Pasak L. Kasčiūno, jau 
maždaug pusė valstybinės 
sienos su Baltarusija stebi-
ma ir techninėmis priemo-
nėmis.

Pagal planą iki kitų metų 
pabaigos techninis stebėji-
mas turėtų dengti visą pa-
sienio ruožą.

„Prie to prisidės, matyt, 
ir Europos Sąjungos finan-
savimas. Nebent kažkiek 
teisminiai ginčai gali su-
trukdyti“, – BNS sakė ko-
miteto pirmininkas.

„Kitų metų pabaigoje 
tikimės turėti visiškai in-
tegruotą sienos apsaugos 
sistemą, kur bus ir fizinis 
barjeras – koncertina bei 
keturių metrų tvora, – ir ste-
bėjimo sistemos“, – tvirtino 
jis.

Fizinį barjerą Lietuvos 
pasienyje su Baltarusija 
nutarta statyti šiemet pra-
sidėjus neteisėtų migrantų 
antplūdžiui per sieną.

Šiemet iš Baltarusijos į 
Lietuvą neteisėtai pateko 
beveik 4,2 tūkst. migrantų, 
per 7 tūkst. apgręžta. Dėl to 
šalyje paskelbta ekstremali 
situacija, o lapkritį pablogė-
jus situacijai, mėnesiui pa-
sienyje įvesta nepaprastoji 
padėtis.

Vilnius kaltina Minsko 
režimą migrantų srautų or-
ganizavimu ir vadina tai hi-
bridine agresija. 

Lietuva turi 679 km sieną 
su Baltarusija.

BNS inform.

• Labai geros kokybės 6 
kėdes. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 663 50 272. Rokiškis
• Stalą kompiuteriui. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 694 01 027. 

Rokiškis
• Vienvietę lovą su 
ištiesiama dvigule miegama 
dalimi ir patalynės dėže. 
Išardyta, paruošta išvežti. 
Kaina 50 Eur.  

Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Geros būklės čiužinius 
Dormeo. 2 vnt. 200x90x15, 
1 vnt. 190x80x15. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis

• Čiužinį Lonas. Dvipusis. 
Didelis. 200x220 cm, 
aukštis 22 cm. Kietesnė 
pusė ir minkštesnė. Viršus 
nusiima, galima skalbti. 
Mažai naudotas. Garantijos 
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Lapkričio 19-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai:  Zendavesta. Sagos. Reide. Rizika. Belvederis. Galua. Sai. Ustinovas. Atkry-
tis. Oga. RAI. Ara. Žetonas. „Ka“. Isiolas. Miestas. Klara. Uv. Krautas. Adygė. Tamsiosios. 
Savus.
Horizontaliai: Perestroika. Nelaka. Erm. Diviriksas. Made. Atui. Veduta. Ato. Irisas. 
SS. Rusas. Si. Tris. Ik. Vaistažolės. Ela. Signataras. Makao. Osada. Galvon. Yv. Uaga-
dugu. Stasas. Vės..
Pažymėtuose langeliuose: TEATRAS VAIKAMS

BUITINĖ TECHNIKA

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 26 d. Naktį 1

Dieną 3
PV, 
5-10 m/s

Lapkričio 27 d. Naktį 0
Dieną 1

ŠR,
5-10 m/s

Lapkričio 28 d. Naktį -2
Dieną 0

PV,
2-6 m/s

Lapkričio 29 d. Naktį -2
Dieną 2

R,
3-8 m/s

Orų prognozė lapkričio 26-29 d.

Vyriausybė pritarė automobilių taršos mokesčiui
Vyriausybė pritarė siū-

lymui atsisakyti automobi-
lių registracijos mokesčio 
ir palikti tik kasmet moka-
mą taršos mokestį. Dėl to 
turėtų spręsti Seimas. 

Naujas mokestis būtų 
renkamas nuo 2023 metų ir 
visa apimtimi pradėtų galio-
ti 2025 metais, iš jo tikima-
si kasmet surinkti apie 170 
mln. eurų pajamų. 

„Transporto išmetimai 
yra augantys ir turime imtis 
priemonių, kad transportas 
mažintų savo išmetimus, o 
lygiagrečiai kurtume alter-
natyvą“, – Vyriausybės po-
sėdyje kalbėjo aplinkos mi-
nistras Simonas Gentvilas. 

Anot ministro, įstaty-
mų pataisų paketas net tik 
mažins taršą, ypač šiltna-
mio efektą sukeliančių dujų 
(ŠESD) išmetimus, bet ir 
skatins atnaujinti viešąjį 
transportą bei imtis kitų al-
ternatyvių priemonių. 

„Šiandien Lietuva Eu-
ropos Sąjungoje pirmau-
ja pagal automobilizacijos 
lygmenį. Devynios iš de-
šimties kelionių atliekamos 
automobiliu (...). Vilniuje, 
kur yra 400 autobusų ir tro-
leibusų, turime pusę milijo-
no automobilių“, – aiškino 
ministras. 

Aplinkos ministerija pa-
žymi, kad per 2024-2030 
metus iš mokesčio planuo-
jama surinkti 1,19 mlrd. 
eurų. 600 mln. eurų numa-
toma skirti ekologiškiems 
autobusams, 300 mln. eurų 
– dviračių takams, dar 290 
mln. eurų – kitoms aplinkos 
neteršiančioms bei darnaus 
judumo priemonėms.

S. Gentvilas paaiškino, 
kad registracijos mokesčio 
atsisakyta pasitarus su teisi-
ninkais. 

„Atsisakėme pirminės re-
gistracijos mokesčio, noriu 
garsiai įvardyti, kodėl: yra 
buvę precedentų ir Europos 
teisės pažeidimo procedūrų 
Rumunijoje, kur toks mokes-
tis vienkartinis buvo traktuo-
jamas kaip muitas įvežamai 
priemonei“, – aiškino minis-
tras.

„Todėl mes jį arba turėjo-
me taikyti ir pakartotiniam 
pardavimui vienkartiniam 
viduje, arba atsisakyti“, – 
pridūrė jis. 

Ministerija praėjusią sa-
vaitę skelbė, kad kas antras 
šalies vairuotojas (54 proc.) 
mokėtų ne daugiau kaip 100 
eurų taršos mokesčio. Vi-
dutinis mokestis siektų 138 
eurus (su 2023-2024 metais 
numatyta taikyti lengvata).

Pasak ministerijos, po 
viešų konsultacijų su visuo-
mene ir ministerijomis nu-
tarta, kad vienas mokestis 
atitiks tuos pačius tikslus 
– skatins vairuotojus rinktis 
mažiau teršiančias, mažiau 
kuro naudojančias transporto 
priemones.

Anksčiau ministerija siūlė 
keisti automobilių taršos ap-
mokestinimą didinant regis-
tracijos mokestį bei įvedant 
naują naudojimo mokestį.

Mokestis turėtų įsigalioti 
2023 metų sausio 1 dieną, 
tačiau visi apmokestintų 
automobilių savininkai iki 
2024 metų pabaigos mokės 
lengvatinį 50 proc. tarifą.

50 proc. lengvata nuolat 
būtų taikoma socialiai re-
miamiems, neįgalų žmogų 

prižiūrinčioms šeimoms ir 
64 metų bei vyresniems sa-
vininkams. Nuo mokesčio 
atleidžiami neįgaliesiems 
pritaikyti automobiliai.

„Galiojantis mokestis kei-
čiamas nustatant prievolę 
transporto priemonių, kurių 
transporto priemonės išmeta 
į aplinką 131 ir daugiau gra-
mų CO2 vienam nuvažiuo-
tam kilometrui, mokėti mo-
torinių transporto priemonių 
taršos mokestį kasmet, pasi-
baigus kalendoriniams me-
tams“, – teigiama pažymoje. 

Kaip ir pirminiame įstaty-
mo projekte, metinis mokes-
tis būtų skaičiuojamas pagal 
tą pačią metodiką ir priklau-
sytų nuo išmetamų teršalų 
kiekio.

Numatoma, kad pirmais 
metais mokestis bus moka-
mas, jei CO2 išmetimai vir-
šija 130 gramų kilometrui, o 
vėliau kasmet riba mažės po 
10 gramų, kol pasieks 100 
gramų CO2 kilometrui (nuo 
2026 metų).

CO2 išmetimams siekiant 
131-160 gramų kilometrui 
(nuo 2024 metų – 121-160 
gramų, nuo 2025 metų – 
111-160 gramų, o nuo 2026 
metų 101-160 gramų), būtų 
taikomas 56 centų už gramą 
tarifas. 

Išmetimams siekiant 
161-200 gramų, tarifas būtų 
76 centai, 201-250 gramų 
– 1,10 euro, o viršijus  251 
gramą – 1,5 euro. 

Preliminariais skaičiavi-
mais, pakeitimams įgyven-
dinti reikėtų apie 2,5 mln. 
eurų, o mokesčio adminis-
travimui – 2,3 mln. eurų kas-
met.

BNS inform.

Lietuvos kariuomenės technikos parką papildys 
290 naudotų visureigių iš Nyderlandų

Lietuvos kariuomenė 
įsigijo 290 visureigių iš 
Nyderlandų patruliavi-
mui prie valstybės sienos 
su Baltarusija ir kitoms 
funkcijoms.

Apie tai BNS antradienį 
informavo krašto apsaugos 
viceministras Vilius Se-
maška.

Jo teigimu, bendra su-
tarties vertė siekia 4,6 mln. 
eurų, vieno visureigio kai-
na – apie 12 tūkst. eurų, 
taip pat į bendrą kainą įei-
na 25 vilkikai, po du sun-
kvežimius vandens ir kuro 

pervežimui, dešimt lauko 
virtuvių bei 20 sunkvežimių 
dalims.

Apie visureigių, skirtų 
padėti pasieniečiams saugo-
ti valstybės sieną su Baltaru-
sija, pirkimą anksčiau antra-
dienį Kariuomenės dienos 
minėjime Katedros aikštėje 
žurnalistus informavo kraš-
to apsaugos ministras Arvy-
das Anušauskas.

„Per mėnesį, kitą panau-
dotos technikos iš olandų 
gausime, nes mūsų panau-
dota technika, deja, ne visa 
jau atlaiko tą įtampą, didelį 
manevravimą, judėjimą sie-

nos ribose, bekelėse“, – 
teigė ministras.

Jo teigimu, perkami vi-
sureigiai techniškai tvar-
kingi ir tinkami naudoti, 
yra galimybė juos atsi-
rinkti.

Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas leitenan-
tas Valdemaras Rupšys 
sakė, kad visureigiai ypač 
reikalingi padedant pasie-
niečiams saugoti sieną su 
Baltarusija.

Jo teigimu, didžiąją dalį 
visureigių kariuomenė tu-
rėtų gauti iki Kalėdų.

BNS inform.

lapas yra, tačiau jau 
pasibaigęs. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 612 23 040. Rokiškis
• Išskleidžiamą kampą su 

dėžėmis patalynei. Puses 
galima sukeisti. Kaina 168 
Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis

• Čiužinį. Plotis 80 cm, ilgis 
apie 185 cm. Kaina 38 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Viengulę lovą su čiužiniu. 

Plotis 90 cm. Kaina 93 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą. Yra dėžė 
patalynei. Plotis 140 cm. 
Kaina 148 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvarkingus kartu 2 vnt. 
fotelius po 38 Eur. Pufas 
atskirai už 21 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Nedidelį miegamąjį 
kampą. Išskleidžiamas, dėžė 
patalynei. Kaina 195 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Naują lubų šviestuvą. 

Galima kabinti ant lubų ir 
sienų. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
• Puikios būklės virtuvinį 
stalą 75x75 cm. Kaina 28 
Eur. Tel. 8 625 23 063. 
Rokiškis

• Elektrinę kaitlentę. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 625 23 063. 
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę 
Panasonic. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. 

Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė. Yra 
defektų. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Naują mikrobangų 
krosnelę Vido. Galia 700 W, 
talpa 17 l. Pridedu gaubtą 
lėkštei. Rokiškyje atvežu 
nemokamai. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 627 82 138.
 Rokiškis
• Gerai veikiančią skalbimo 
mašiną Beko. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
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ANEKDOTAI

Skamba telefonas. Ragelį 
pakelia trijų dukterų tėvas ir 
girdi:

– Tai tu, mano varlyte?
– Ne, tai varlyno 

šeimininkas...
***
– Kas tavo šaldytuve?
– Šviesa.
***
Niekas taip nestimliuoja 

atminties, kaip apsiauti 
purvini batai. Kai juos 
apsiauni, iš karto prisimeni 
viską, ką kambaryje užmiršai.

***
Dirbti su ugnele: eiti 

parūkyti kas 15 minučių.
***
Kuo protingesni išmanieji 

įrenginiai, tuo kvailesni jų 
naudotojai.

***
Šiandien vėl pamiršau 

nueiti į sporto klubą. Ir taip 
aštuntus metus iš eilės.

***
– Kokios įdomios ir 

skanios jūsų salotos. Kaip jos 
vadinasi?

– Paprastai. „Tai, kas buvo 

šaldytuve, negi išmesi, ir tai jau 
šešta diena stovi“

***
Kavinėje:
– Jei jūs neapmokėsite 

sąskaitos už pietus, aš kviesiu 
policiją.

– Kvieskite, jei tikitės, kad 
sąskaitą apmokės ji.

***
Viskas buvo gerai. O po to 

pabandžau suprasti, kodėl.
***
Kas bendra tarp Rusijos ir 

JAV patriotų? Abu kritikuoja 
Ameriką, rašydami komentarus 
amerikietiškais kompiuteriais.

***
Teisme:
– Kaltinamasis, jūs grobstėte 

valstybės iždo pinigus. Kuo 
pateisinsite savo poelgį?

– Kiekvienas mano vietoje 
taip pasielgtų.

***
Skambutis iš Suvalkijos 

vieno rajono televizijos laidos 
rengėjams:

– Gerbiamieji, po to, kai 
jūs parodėte laidą apie moterį, 
paklydusią kalnuose, kuri be 

maisto ištvėrė 40 dienų, mūsų 
savivaldybės vieniši vyrai 
užvertė laiškais merą, prašydami 
gauti tos moters adresą.

***
Mūsų vyriausybė žada 

šviesią ateitį. Jei degtukas 
neužges.

***
Viršininkas su 40 metų 

stažu net žiūrėti moka... 
keiksmažodžiais.

***
į vestuves sąžiningi svečiai 

ateina su peršviečiamais 
vokeliais.

***
Inteligentiška vieniša moteris 

buvo nustebinta audringos 
santechniko reakcijos, kai jį 
pavadino pedantu.

***
Mūsų vaikai baigia mokyklą, 

tuoj bus pašaukti į kariuomenę. 
Galvoju, kada gi atsiras 
kuopos tėvelių grupė, kurioje 
diskutuosime apie kariuomenės 
valgiaraštį ir kiek susimesti 
štabo užuolaidoms.

***
Mes galėjome būti kartu, bet 

tu pasirinkai būti laiminga.
***
– Petriuk, tu kurioj gatvėj 

gyveni/
– Gyvenu aš name, o gatve 

vaikščioju!
***
Sliekas atšliaužė į virtuvę ir, 

pamatęs lėkštę spagečių, sako:
– Va čia tai ištvirkimas!
***
Po visuotinio karantino bus 

gimstamumo bumas ir tą kartą 
vadinsime koronialais.

***
Krymas jūsų, Maskva mūsų, 

nasialnyka.
***
Jaunavedžiai išsiskyrė 

po mėnesio. Draugai klausia 
jaunikio, kas nutiko. Jis atsako:

– Ji buvo visai nepasirengusi 
santuokiniam gyvenimui. 
Kai aš maudžiausi vonioje, 
ji paskandino mano laivelį ir 
antytę!

***
Benamiai romantikai 

apsigyveno stotyje, kad galėtų 
palydėti traukinius.

***
Iš darbo pokalbio:
– Jūs geriate?
– O ką, turite?
– Ne, mes iš principo.
– Principo aš negeriu.
***
Ketvirtoji dietos diena. 

Nepamenu, kaip atsidūriau 
prie šaldytuvo. Atsipeikėjau, 
kai barščius užkandau 
šokoladuku.

***
– Kodėl susitikinėji su 

Maryte, juk ji baisi?
– Ji kitokia, nei kitos 

moterys!
– O kuo jau tokia kitokia?
– Ji nori su manimi 

susitikinėti.
***
– Maryte, o ko tavo martelė 

tokia džiūsna?
– O kur tu matei riebią 

gyvatę?
***

Kai Marytė pasakė:
– Petrai, tu geriausias!
Petras susivokė, kad 

neakivaizdžiai dalyvavo 
kažkokiose varžybose.

***
Kalbasi draugai:
– Petrai, o ko tu nevedi? 

Ieškai princesės savo žirniui?
***
– Maryte, indų plovimas 

žemina mano vyriškąjį orumą! 
– O tu juos rankomis plauk!
***
Karas. Į partizanų būrį nori 

įsitrinti suvalkietis. Jam pradžiai 
liepia išplatinti atsišaukimus. 
Grįžta po dviejų savaičių:

– Nekokie tie jūsų lapeliai. 
Vos išpardaviau.

***
Vyras ir žmona žiūri serialą. 

Ji:
– Tu pažiūrėk, kaip 

Chuljermo myli Mirasibelą?
– O kad tu žinotum, kiek jam 

už tai moka.
***
Suvalkietis konditerijos 

krautuvėlėje:
– Duokit va tą tortuką su 

užrašu „Su gimimo diena“.
– Tuojau supakuosime jums 

į dėžutę.
– Nereikia, aš čia jį 

suvalgysiu.
***
– Maryte, kodėl jūsų vyras 

nesigydo klausos sutrikimų?
– Laukia, kol vaikai baigs 

muzikos mokyklą.
***
Draugeliai jaunavedžio 

klausia, kokia jo žmona lovoje. 
Jis atsako:

– Telpa.
***
– Klausyk, Jonai, ko tu 

vakar taip rėkei ant savo 
žmonos?

– Ji nenorėjo sakyti, kur 
išleido pinigus.

– O ko šiandien ant jos 
rėkei?

– Pasakė.
***
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– Petrai, kodėl tu po 
kambarį vaikštai vienais 
apatiniais?

– Nes dvejais karšta.
***
Naujasis rusas viešėjo 

Jeruzalėje. Norėjo aplankyti 
Raudų sieną, bet pamiršo, kaip 
ji vadinasi. Iškvietė taksi ir 
sako vairuotojui:

– Vežk mane ten, kur jūs 
visi ten raudate.

– Į mokesčių inspekciją, 
pone?

***
– Atleiskite, ar čia gyvena 

Petraitis?
– Jis čia kankinasi.
***
Suvalkiečiai persikraustė į 

Vilnių. Žmona:
– Mūsų miegamojo 

langai kaip tik prieš studentų 
bendrabutį. Nusipirkim 
užuolaidas.

– O kam?
– Kaip kam, kad studentai  į 

mane nuogą nežiūrėtų.
– Mieloji, kam tos išlaidos? 

Pamatys tave kartą nuogą, ir 
patys užuolaidas nusipirks.

***
Laiptinėje:
– Tavo snukis man primena 

Paryžių?
– Ką?
– Taip norisi užvažiuot.
***
– Brangioji, ką tu tokio 

nupirka, kad taip sunku nešti?
– Dešimt kilogramų ne tavo 

reikalo.
***
Kaimynės kalbasi:
– Maryte, tu  jau trečia 

diena ant vyro nerėki. 
Susipykot?

***
Restorane sėdėjo 

amerikietis, kinietis ir 
suvalkietis. Visi valgė sriubą, 
ir kiekvienas savo lėkštėje 
rado po musę. Amerikietis 
išmetė, kinietis suvalgė. O 
suvalkietis savo musę pardavė 
kiniečiui.

AUGALAI• Gerai veikiančią 
mikrobangų krosnelę 
Clatronic. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

• Pašarines mažytes bulves, 
kviečius. Tel. 8 614 19 157. 

Rokiškis
• Kviečius. Miežių, žirnių, 
kviečių miltus. Galiu 
atvežti. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanoju naują mokyklinę 
kuprinę berniukui. 
Tel. 8 652 88 677. Rokiškis

• Kačiuką. Kadangi broliai 
ir sesės jau surado šiltus 
namus beliko prisiglausti tik 
jam - 2 mėn. labai protingas, 
savarankiškas, žaismingas 
kačiukas. Kam draugo? 
Tel. 8 614 21 909. Rokiškis
• Dovanoju katytę ir 
katinuką. Abu juodi, 
savarankiški. Maistui 
neišrankūs. Naudojasi 
kraiko dėžute. 
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Dovanojame sterilizuotą 
meilią sargią kalytę. 
Tel. 8 618 67 337. 
Rokiškis


