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PRO MEMORIA

Lapkričio 26-ąją eidama 77–uosius metus mirė Laima Ke-
raitienė – žinoma Lietuvos ir Rokiškio rajono politikė bei vi-
suomenės veikėja, agronomė. 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionės artimiesiems, Ro-

kiškio bendruomenei, visiems, kuriems teko laimė pažinoti 
šią ypatingai veiklią ir šviesią Asmenybę.

Rokiškio rajono savivaldybė

Informacija apie COVID-19 
situaciją rajone: esame treti 
Lietuvoje

Praėjusią savaitę mūsų rajone patvirtinti 223 covid-19 atvejai 
(lapkričio 22 d. - keturiasdešimt trys, lapkričio 23 d. - šešias-
dešimt, lapkričio 24 d. - keturiasdešimt aštuoni, lapkričio 25 d. 
- trisdešimt trys, lapkričio 26 d. - trisdešimt septyni, lapkričio 
27-28 d. - po vieną naują atvejį).

 
Šiuo metu rajone serga 327 asmenys.
Viso nuo epidemijos pradžios rajone fiksuota 3 652 susirgimo 

atvejai, pasveiko 3 134 rajono gyventojai.
Viso nuo epidemijos pradžios mūsų rajone nuo covid-19 mirė 85 

žmonės.   
Pagal naujų atvejų skaičių per 14 dienų 100 tūkstančių gyventojų 

Rokiškio r. savivaldybė vis dar patenka į labiausiai sergančių savi-
valdybių trejetuką Lietuvoje:

1 vietoje - Birštono sav. (1981,7 atvejų 100 tūkst. gyventojų)
2 vietoje - Jonavos r. sav. (1612,3 atvejų 100 tūkst. gyventojų)
3 vietoje - Rokiškio r. sav. (1570,1 atvejų 100 tūkst. gyventojų)

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio baseino sieną suniokojo jaunimo 
nesuvaldytas automobilis

Savaitgalį „Rokiškio Sireną“ pasiekė žinos, apie apgadintą Rokiškio baseino sieną.
Pirmadienį, patikslinus įvykio aplinkybes, paaiškėjo, jog į pastato sieną įvažiavo automobilis.
Pasak Rokiškio baseino direktoriaus, vaizdo kameros užfiksavo, jog iš automobilio išlipo trys jaunuoliai, 

tačiau netrukus visi pasišalino iš įvykio vietos.
Automobilio vairuotojas nustatytas, policija aiškinasi įvykio aplinkybes.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Sekmadienį rasti du mirę vyrai
Sekmadienį rajono policijai pranešta apie du mirusius žmo-

nes.

Lapkričio 28 d. apie 13.30 val. Rokiškio r., Obeliuose, namuose, 
rastas miręs vyras (g. 1957 m.). Pirminės apžiūros metu smurto žy-
mių nenustatyta. 

Tą pačia dieną apie 13.40 val. Rokiškio r., Palankio k., šalia tako, 
rastas miręs vyras (g. 1964 m.). Pirminės apžiūros metu smurto žy-
mių nenustatyta.

Panevėžio VPK inform.

Iš kiemo dingo keturratis
Lapkričio 26 d. apie 8.30 val. pastebėta, kad iš sodybos Rokiš-

kio r., Kriaunų sen., Baršėnų k., kiemo dingo keturratis „CFMOTO 
CFORCE600“. Nuostolis – 7200 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Nesilaikė saviizoliacijos ir smurtavo
Lapkričio 26 d. apie 0.30 val. svečiuose, Rokiškyje, ir namuose, 

Rokiškyje, vyras (gim. 1979 m.) smurtavo prieš moterį (gim. 1988 
m.). Įtariamasis ir nukentėjusioji šiuo metu serga Covid-19 ir turi 
saviizoliuotis.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškyje per išgertuves vienas vyras 
sužalotas peiliu, kitas sumuštas

Šeštadienį Rokiškyje per išgertuves vienas vyras sužalotas 
peiliu, kitas sumuštas, pranešė Policijos departamentas.

Apie 21 val. 10 min. Vilties gatvėje esančiam bute vartojant al-
koholį kilo konfliktas. Per jį peiliu sužalotas 1978 metais gimęs 
vyras, jis gydomas ligoninėje. Vyrui nustatytas 1,06 promilės gir-
tumas.

Neblaivus 1985 metais gimęs įtariamasis dėl daugybinių sumu-
šimų pristatytas į Panevėžio ligoninę. Jam nustatytas 2,06 promilės 
girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos 
sutrikdymo.

BNS inform.

Puikios žinios dėl beatifikacijos bylos
Auga viltys Panevėžio vys-

kupijai turėti savo palaimin-
tąjį: kunigą Alfonsą Lipniūną, 
kuris už aktyvią antinacinę 
veiklą buvo įkalintas Štuthofo 
koncentracijos stovykloje. Štai 
kokia žinia dalinasi Panevėžio 
vyskupas Linas Vodopjanovas:

„Brangūs broliai seserys, visi 
gerai pamename, kad 2021 m. 
birželio 14 d. Panevėžio Kristaus 
Karaliaus katedroje įvyko iškil-
mingas Tribunolo posėdis, kurio 
metu Dievo tarno kunigo Alfonso 
Lipniūno beatifikacijos byla buvo 
baigta vyskupijos fazėje, o doku-
mentai išsiųsti į Romą.

Šiandien su džiaugsmu noriu 
pranešti, kad Šventųjų Skelbimo 
kongregacija Romoje 2021 m. 
lapkričio 10 d. priėmė dekretą 
„de validitate inquisitionis dio-
ecesanae” (Prot. N. 2688-5/21), 
kuriuo pripažino, kad Dievo tar-
no kunigo Alfonso Lipniūno be-
atifikacijos bylos vyskupijos eta-
pas yra galiojantis. 

Šis dekretas yra labai svarbus 
teisinis dokumentas, kuris lei-
džia, kad beatifikacijos byla to-
liau būtų tęsiama Romoje. Bylos 
postulatorius, tiesiogiai bendra-
darbiaudamas Romoje su relato-
riumi (Šventojo Sosto atstovu) 
rengs baigiamąjį dokumentą – 
„Positio“, kurio apimtis paprastai 
siekia 800 puslapių. Šį darbą ver-
tins kardinolai, vyskupai ir teolo-
gai konsultoriai. Vėliau Šventasis 
Tėvas, vadovaudamasis „Positio“ 
dokumentu ir minėtų asmenų pa-
tarimu, priims galutinį sprendimą 

dėl kunigo Alfonso Lipniūno pa-
skelbimo palaimintuoju.

Dėkoju visiems, kurie savo 
auka prisidedate prie šios beati-
fikacijos bylos vykdymo, ir ypač 
prašau melsti Gerąjį Viešpatį, kad 

šis beatifikacijos procesas Romo-
je vyktų sklandžiai ir kad mūsų 
Tėvynė Lietuva kuo greičiau tu-
rėtų naująjį palaimintąjį“.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Ieškokite prekybos centruose!
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Kodėl taip anksti? Žvakė... vidurdienį, arba praktinė sofologija
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Dar niekada sekmadienio 

paryčiais mūsų miestas nebuvo 
toks gyvas: pusę aštuonių liaudis 
skubėjo į Rarotų šv. Mišias. De-
kaną Eimantą Noviką galima ir 
būtina pagirti už idėją. Sukrėtė 
kitkas: sužinojus apie Rarotų šv. 
Mišias, daugelis tik galva linga-
vo: o ko taip anksti? 

Nes šių šv. Mišių prasmė tokia. 
Pajusti skirtumą tarp tamsybėse 
paskendusio pasaulio ir ateinan-
čios Išganytojo aušros. Iš tamsos 
išeiti į šviesą. Ir tamsoje skendin-
čioje bažnyčioje laikyti rankose 
žvakę – tamsą sklaidančios vilties, 
Atpirkėjo simbolį. Gyvybės per-
galę prieš amžinąją mirtį, nuodė-
mę ir pasmerkimą. Deginti žvakes 
vidurdienį, sutikite, nėra jokios 
prasmės.

O mes norime. Mes įpratę žva-
kes dieną deginti. Mes norime 
patogiai. Ir gražiai. Kas kad be 
jokios prasmės. Kaip deginti žva-
kes vidurdienį. Nesvarbu, kad iš 
jų tada jokios naudos, bet ankstų 
rytą keltis taip tingisi. Sofa nepa-
leidžia.

Brangioji, numylėtoji sofa, 
pasaulio centras. Mūsų civiliza-
cijos simboliu tampa sofa. Kita-
dos žmonės svajojo atrasti naujas 
žemes, užkariauti kosmoso pla-
tybes. O dabar? Nu baikit jūs. O 
kam? Kam save varginti žiniomis, 
ugdyti fizinę ištvermę? Kam sva-
joti apie žvaigždes, jei jos toli ir 
nepasiekiamos. Kam mokytis mo-

kykloje ir kurti moderniąsias tech-
nologijas? Kam pažinti žvaigždžių 
ir atomų pasaulį? Ten sunku, ten 
skaityti knygas, spręsti uždavinius 
reikia. O čia ką, ramiai ant sofos 
gulėdamas žmogus užkariauja pa-
saulį. „Pica-mica iškepta!“ ir  tu 
jau be penkių minučių žvaigždė.

Kam save varginti dvasiniu 
tobulėjimu? Karantino dėka net 
Bažnyčia tapo patogi. Nuo so-
fos. O kur jai dėtis, kai pamaldos 
kone pusmetį vyko be tikinčiųjų? 
Išsipildė svajonė, turėti patogią 
Bažnyčią viskuo. Nuosava sofa 
patogesnė už kietą klauptą. Niekas 
nemato, klūpi tu ar stovi. Keltis į 
šv. Mišias nebereikia: pažiūrėsiu 
įrašą sau patogiu laiku. Jei apskri-
tai pažiūrėsiu. Nes nu o kam? Juk 
visuomenėje konkretų tikėjimą, su 
konkrečiomis dogmomis, taisy-
klėmis ir religinėmis praktikomis 
pakeitė abstraktusis dvasingumas: 
apie viską, ir kartu apie nieką... 
nuo sofos. Patogi, nuosava, as-
meninė bažnyčia be... Be Dievo, 
be nuodėmės ir be atsakomybės. 
Nes žmogus, nuo sofos užpakalio 
nepakeliantis, iš esmės negali būti 
blogas. Jis nekaltas. Kalta aplin-
ka. Kuri netoleruoja jo, su viso-
mis silpnybėmis, ydomis ir sielos 
demonais, skriaudžia niekuo dėtą 
žmogų. Išpažintis? Kokia dar iš-
pažintis? Ir ką pasakyti kažkokiam 
diedukui spintoje, jei apskritai ne-
nusidedama. 

Tai Dievas kaltas, kad sugalvojo 
keistą sistemą su dešimčia kažko-

kių įsakymų (įstringama maždaug 
ties penktuoju), su kažkokiomis 
išpažintimis, santuokomis iki gy-
vos galvos, kai visi influenseriai 
teigia, kad meilė trunka trejus 
metus. O kiek gi gali trukti aistra, 
kai nė vienas vardan kito užpaka-
lio nuo sofos nepakelia? Bet kai ji 
pasibaigia, kai mylimas žmogus 
susikrauna čemodaną ir išeina ieš-
koti naujo, geresnio, kažkodėl vis-
gi skauda... Nes kaip gi tokį gerą, 
tokį vertingą ėmė ir paliko... Tai 
juk jis turi būti tas didvyris, ku-
riam tarnauja aplinkiniai, kuriuos 
jis, valdovas nuo sofos, atstumia ir 
palieka. Nesąžininga kažkaip...

O juk jis iš principo... Tiesą 
sakant, joks. Nyki vidutinybė, 
manantis, kad yra asmenybė. Ma-
nantis, kad semtuvėlis už 70 Eur 
iš populiaraus žurnalo atskleidžia 
jo... individualybę. Pas kurį na-
muose ir spintoje viskas teisinga 
ir stilinga. Kaip muziejuje. Kur 
eksponatai rankomis neliečiami. 
Gal todėl net interjero konkursuo-
se visi interjerai... nykiai vienodi. 
Nors kurti dizainerių, pateikti kaip 
individualumo apraiškos. Pažiūrė-
kit į naujus statinius: visi tarsi ant 
vieno kurpalio. Stikliniai urveliai 
urviniams žmogeliams. 

XXI a. urviniai žmogeliai, klai-
kiai bijantys tamsos. Todėl jau 
nuo lapkričio degantys kalėdinius 
žiburius. Jau dabar kaip voverės 
triauškinantys kūčiukus. Puošian-
tys eglutes ir po kambarius dėlio-
jantys Kalėdų gėles – puansetijas, 
parištas raudonais kaspinėliais. Ir į 
Advento vainiką pinantys ne vio-
letines ir rožinę žvakę, o žalias, 
geltonas ir mėlynas. Nes nu taip 
gražiau.  Trys violetinės žvakės 
reiškia viltį ir laukimą? Pardon, 
o kam tai rūpi? Kažko laukti? Nu 
atsiprašau... 

Todėl ir perka urmu dekoraci-
jas ir girliandas, taip bandydamas 
susikurti mistinę „Kalėdų dvasią“. 
Užsakinėjantis itališkus pyragus 
po 40 pinigų. Įvertins giminaičiai, 
koks aš čia stilingas ir supratin-
gas. Bet pyragą suvalgė, lempu-
tes išdegino, eglutė vidury gruo-
džio jau spygliais nubyrėjusiais... 
O dvasios kaip nėr, taip nėr. Kai 

per Adventą jau visos pramogos 
pražaistos, kai suvalgyti visi sal-
dainiai, nulupti visi mandarinai, 
Kalėdų rytą belieka išvynioti ei-
linę brangią dovaną, apsikabinti 
naminės mišrainės bliūdą ir atsi-
dusti, Kalėdos nūnai ne tokios... 
Kaip tada vaikystėje: kai vietoj 
žaidimų priedėlio išvyniojai šach-
matų komplektą ir maišelį saldai-
nių, naujas pačiūžas ar slides. Kai 
Advento vakarą visa šeima žaidė 
prie stalo seną loto ar nutrintomis 
kortomis. Kalėdos – kaip balionė-
lis iš anekdoto: ir gražus, ir dide-
lis, bet nedžiugina...

Laukdamas Kalėdinio stebu-
klo, sofos riteris netgi gali paban-
dyti būti... geras. Kartą per metus 
dovanoti dovanėlę senukui ar vai-
kui. Paaukoti televizijos koncer-
te. Nuo sofos. Ir kartu pritarti nuo 
sėdmaišio ar sofos automobilių 
taršos mokesčiui, kuris, sakyki-
me tiesiai šviesiai, apiplėšia tuos 
pačius senukus. Pasityčioti iš jų, 
kai jie susirinko į Gyvojo Rožinio 
kongresą. Kvaileliai... Nupirkti 
dovanėlę sunkiau besiverčiančios 
šeimos vaikams. Kaip indulgenci-
ją... Kad visus metus nesąžiningai 
elgėsi su jų tėvais: kad nemokėjo 
tinkamo atlygio už darbą, išnau-
dojo... Patogu taip, būti nuo sofos 
geram... 

Visi svarbiausi žmonijos reika-
lai dabar tvarkomi liežuviu ir nuo 
sofos. Sofos riteriai geriau už ka-
rius išmano, kaip rengti pratybas 
ir kaip kariauti. Juk tokie „eksper-
tai“: praėjo net du kompiuterinius 
žaidimus. Kas kad tikrovėje kario 
kuprinės penkių žingsnių nepaneš-
tų. Ką ten paneštų: jie net sukrauti 
jos nemokėtų. Bet jie žino geriau. 
Bėda tik, kad tiems sofos riteriams 
išėjus kariauti, paskui juos turėtų 
sekti ir sunkvežimių kolona su... 
numylėtomis sofomis.

Sofos futbolininkai su alumi ir 
traškučiais puikiai žino, kaip lai-
mėti futbolo rungtynes. Kas kad 
kamuolio paspirti daugmaž tiesiai 
nemoka. Bet žino, kaip turi būt. 
Nuo sofos.

Sofos politologų klubas pui-
kiai žino, kaip valdyti valstybę. 
Pageidautina, ne savo. Savo, kaip 

rodo praktika, nelabai išeina. Už-
tat kitų... Uch, mes jiems visiems 
parodysim. Kumščiu nuo sofos 
mojuodami ir komentarais feis-
buke. Va feisbuke visi drąsūs ir 
ryžtingi. Ką reikia, priveiksim, ką 
nepriveiksim, paskųsim, feisbuko 
algoritmai kaip geri dėdės, smėlio 
dėžių arbitrai... suaugusiems vai-
kams. O kai reikia darbais protą ir 
gebėjimus parodyti, tai išeina, ge-
riausiu atveju, koncertas prie Bal-
tarusijos sienos ir vaikų darželio 
ratelis, o blogiausiu atveju, taip ir 
lieka vienas didelis piš...

Pandemija įgyvendino dar vie-
ną svajonę – darbą nuo sofos. Ži-
noma, labai svarbų ir labai reikš-
mingą. Štai, atsidūsta vienas sofos 
riteris: mano senelis pragyveno 
net kelias pinigų reformas, kelias 
okupacijas, ir nieko... Tavo senelis 
turėjo karvytę tvarte ir kiauliukus, 
aruode maišus bulvių ir rūkytų la-
šinių paltis palėpėje. O tu turi sofą 
ir ekraną. 

Sofos riteriai kovoja už ekolo-
giją. Patogiai taip. Neįsipareigo-
dami. Už šventą Lietuvos žemelę, 
kai tos žemelės turi tiek, kiek telpa 
orchidėjos vazonėlyje (orchidėjos 
šiaip jau auginamos ne dirvožemy-
je, jei ką). Jie išmano geriau, kiek 
vilkų turi būti, ir stirnų. Ir maitina-
si abeji, tikriausiai, kopūstais. Nes 
negerai gyvybę žudyti. Jie ir katę, 
ir šunį burokėlius ėsti privers, nes 
nu mėsą ėsti padoriam gyvūnui 
nedera. Jie geriau už ūkininkus iš-
mano, ką sėti ir ką pjauti. Nors pa-
tys perka turgelyje „ekologiškas“ 
žemuoges, nuo autostrados šlaitų 
surinktas... Juk patiems rinkti jas 
nelygis. Sofa nepaleidžia. 

Daug kas dabar nebe lygis. 
Auginti, puoselėti ir gaminti ne-
bereikia – pristato gatava: maistą, 
žaislus. Netgi sofą galima išsirink-
ti internetu.

Geras daiktas ta sofa. Patogus. 
Kur taip maloniai išsėdėta vieta, 
prisitaikanti prie sėdynės. Būtų 
galima išvis nuo jos nepakilti, jei 
nereiktų valgyti ir į tualetą nueiti. 
Bet ir tai, panašu, kad nebe bėda. 
Juk visada suaugusiam vaikui ga-
lima užmauti sauskelnes. Šventoji 
sofa, melskis už mus!

Gruodžio viduryje – parama skurstantiesiems
Gruodžio 14-ąją Rokiškio ra-

jono seniūnijas pasieks, o 15 d. 
bus pradėta dalinti parama la-
biausiai nepasiturintiems rajono 
gyventojams. Šįkart gyventojus 
pasieks ne tik paramos maistu, 
bet ir higienos priemonėmis pa-
ketai. 

Dėl minėtos paramos į seniū-
nijas gali kreiptis asmenys, kurių  
pajamos vienam šeimos nariui ne-
viršija 1,5 VRP (192 eurai), išim-
ties atveju (ligos, nelaimės, neįga-
lumo, sulaukus senatvės pensinio  
amžiaus ir kt.) pajamos neviršija 3 

VRP (384 eurai) ir pateikti prašy-
mą, atitinkamas pažymas ir doku-
mentus.

Esant valstybės lygio ekstre-
maliai situacijai, siekiant apsau-

goti minėtos paramos dalintojus 
ir gavėjus, parama bus dalinama 
pagal seniūnijų nustatytą dali-
nimo tvarką . Maisto produktai 
ir higienos prekės bus sudėti į 

paketus (atsinešti savų maišelių 
nerekomenduojame) Atsiimant 
paketus, paramos gavėjams pa-
sirašyti nereikės , už juos pasi-
rašys socialinis darbuotojas arba 
socialinio darbo organizatorius. 
Paramos gavėjai privalo laikytis 
saugaus atstumo. Bus dalinama 
po 1 vienetą :

miltų mišinys blynams 0,5 kg;
avižiniai sausainiai 0,85 kg;
grikių kruopos 0,5 kg;
greito paruošimo avižų košė su 

džiovintomis uogomis 0,06 kg;
rapsų aliejus 0,915 kg;
kiaulienos konservai 0,4 kg;

vištienos konservai 0,4 kg;
keptos pupelės pomidorų pada-

že 0,4 kg;
konservuota raugintų agurkų 

sriuba 0,48 kg;
razinų ir riešutų mišinys 0,3 kg.
maisto paketo svoris 4,14 kg.
skystas skalbiklis 1 l;
dantų pasta 0,075 l;
muilas 0,1 kg;
šampūnas 0,25 l;
dantų šepetėliai
higienos paketo svoris 1,425 kg
Abiejų paketų svoris 5,565 kg.

Rajono savivaldybės 
inform.
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Pirkėjus kviečia jaukesnė ir modernesnė 
„Norfos“ parduotuvė!

Atnaujinta „Norfa“ parduotuvė jau šiandien laukia pirkėjų!

Parduotuvėje – visa, ko reikia kasdieniam ir šventiniam stalui.

Lapkričio 30-ąją Rokiš-
kyje po rekonstrukcijos 
duris vėl atvers „Norfos“ 
XL formato prekybos cen-
tras Nepriklausomybės 
aikštėje, 23-ajame name. 
Rokiškėnai čia galės už-
sukti ir įprastų, pamėgtų 
produktų bei prekių, ir 
dairytis naujovių.

Visa, ko reikia
kasdienai ir šventėms
Laikas atidarymui – labai 

patogus. Jau visai netrukus 
Nepriklausomybės aikštėje 
bus įžiebta pagrindinė Ro-
kiškio eglė, prasidės smagių 
renginių maratonas, ir aikš-
tė taps miestelėnų ir miesto 
svečių traukos vieta. 

O kokios šventės be ro-
kiškėnų pamėgtų produktų. 
„Norfos“ prekybos centras 
nuo seno buvo mėgiamas 
dėl plataus mėsos, pieno, 
daržovių, kulinarijos gami-
nių asortimento. Ir po re-
novacijos prekių įvairovė 
bus dar didesnė. Viena iš 
gausių naujovių, ypač aktu-
ali Advento ir kalėdiniu lai-
kotarpiu – bus prekiaujama 
šviežia žuvimi.

Jaukus ir modernus
prekybos centras
Po renovacijos pirkėjai 

galės įvertinti ne tik at-
naujintą ir gausesnį prekių 
asortimentą. Parduotuvė 
po renovacijos pasikeitė iš 
esmės, prisitaikydama prie 
pirkėjų poreikių. Atnaujin-
tas vidaus interjeras: nauja, 
šviesi, akiai maloni ramių 
tonų spalvinė gama bei mo-
dernus apšvietimas lemia, 
kad pirkėjas čia jausis labai 
jaukiai ir patogiai. 800 kv 
m ploto prekybos salė, išsi-
dėsčiusi dviejuose aukštuo-
se, – jauki, erdvi. Lentynos 
patogios, prekės išdėstytos 
taip, kad būtų nesunku rasti 
tai, ko ieško pirkėjas. Apie 
tai, kur yra jam reikalingos 
prekės, primins ir stilingos 
iškabos.

Antrajame aukšte nuo 
šiol pirkėjai ras ne vien 
anksčiau buvusias įprastas 
pramonines ir kanceliarines 
prekes, žaislus, prekes au-
gintiniams, gaiviuosius ir 

alkoholinius gėrimus. Čia 
laukia ir naujovės: kava, 
arbata, šokoladas ir jo ga-
miniai, kurių asortimentas 
akivaizdžiai išplėstas. 

Parduotuvės pirmasis 
aukštas skirtas tik maisto 
produktams. Čia pirkėjų 
akį patrauks naujutėlaitės 
modernios vitrinos. Jose 
patogiai sudėta visa, ko rei-
kia kasdienos poreikiams ir 
smagioms šventėms: nuo 
gausaus mėsos produktų, 
rūkytų gaminių asortimento, 
iki tortų, pyragų, vyniotinių. 
O kur dar daržovių ir vaisių 
gausa! Ir visa tai patogiai, 
patraukliai išdėstyta, tar-
si prašyte prašosi į pirkėjo 

krepšelį. 

Patrauklios 
darbo vietos
Kad rokiškėnai negaištų 

laiko eilėse, jų paslaugoms 
– net trys modernios kasos, 
kuriose įdiegta naujausia 
programinė įranga. Tad ir 
darbuotojams šios patogios, 
ergonomiškos darbo vietos 
leis dar greičiau ir efekty-
viau aptarnauti pirkėjus. 
O jiems – iš prekybos cen-
tro išsinešti ne tik prekių 
krepšelį, bet ir malonius 
įspūdžius. O jei prireiks pa-
galbos – pirkėjų poreikiais 
rūpinsis 12 darbuotojų. 

Investicijos solidžios: 

prekybos centro Nepriklau-
somybės a. 23, Rokiškis, 
rekonstrukcija kainavo 600 
tūkst. Eur. 

2021 m. „Norfa“ atida-
rė 5 naujus ir atnaujino 12 
prekybos centrų, į kuriuos 
investavo apie 20 mln. eurų. 
Be to, buvo uždarytos 2 se-
nos parduotuvės.  Viso ša-
lyje šiuo metu veikia 153 
„Norfos“ parduotuvės, iš jų 
du prekybos centrai – Ro-
kiškyje. 

„Norfos“ prekybos tin-
klas 2022 m. planuoja 15 
naujų ar atnaujintų parduo-
tuvių, į kurias bus investuo-
ta apie 15 mln. eurų.

Užs. 1567

Rokiškėnai sambo 
pirmenybėse 
pasipuošė medaliais

Lapkričio 27 d. Rokiškyje vyko Lietuvos sambo 
moksleivių (jaunučių) pirmenybės. Pirmenybes orga-
nizavo Lietuvos sambo federacija ir Rokiškio rajono 
kūno kultūros ir sporto centras.

Sveikinimo žodį tarė Rokiškio rajono kūno kultūros 
ir sporto centro direktorius Tadas Stakėnas bei Lietuvos 
sambo federacijos prezidentas dr. Eduardas Rudas.

Varžybų atidarymo ceremonijoje dalyvavo svečiai iš 
Rokiškio krašto muziejaus, direktorė Nijolė Šniokienė ir 
istorikas-muziejininkas Valius Kazlauskas. Jų dėka var-
žybų salėje buvo paruošta ekspozicija sambo tematika. 
Viso pirmenybėse dalyvavo 165 dalyviai iš įvairių Lie-
tuvos miestų.

16 Rokiškio sportininkų išbandė jėgas su stipriausiais 
Lietuvos kovotojais. 9 iš jų tapo Lietuvos sambo jaunu-
čių pirmenybių prizininkais.

Svorio kategorijoje iki 59 kg Kamilė Rakickaitė, iki 
46 kg Danielius Guogas, iki 53 kg Ignas Ievaltas iškovo-
jo antrąsias vietas.

Trečiąsias vietas užėmė kategorijoje iki 53 kg Elinga 
Siniauskaitė, iki 47 kg Karolina Žemaitytė, iki 39 kg Au-
gustinas Smirnovas, iki 53 kg Margiris Motiejūnas, iki 
64 kg Donatas Juozėnas, iki 71 kg Ainius  Mikalkėnas.

Trenerė Gita Čečienė

Keliuose pradėjo veikti dar 56 vidutinio greičio matavimo sistemos
Valstybinės reikšmės ke-

liuose pradėjo veikti dar 
56-ios vidutinio greičio ma-
tavimo sistemos, pirmadienį 
pranešė Automobilių kelių 
direkcija.

„Skirtingai nei momentinio 
greičio matuokliai, priverčian-
tys pristabdyti greičio mėgė-
jus konkrečioje probleminėje 

kelio vietoje,  vidutinio greičio 
matavimo sistemos, kai greitis 
matuojamas kelių ar kelioli-
kos kilometrų ruožuose, ugdo 
ilgalaikį vairuotojų saugaus 
greičio įgūdį“, – pranešime 
cituojamas Automobilių kelių 
direkcijos vadovas Remigijus 
Lipkevičius.

Iš viso valstybinės reikš-

mės keliuose šiuo metu veikia 
162 vidutinio greičio matuo-
kliai, tikrinantys greitį 81-ame 
ruože bei 70 momentinio grei-
čio matuoklių, išdėstytų pavo-
jinguose taškuose.

Šie matuokliai fiksuoja 
greičio pažeidimus, kelių mo-
kesčio sumokėjimo, techninės 
apžiūros ir civilinės atsako-

mybės draudimo galiojimą.  
Planuojama, kad  kitais metais 
valstybinės reikšmės keliuose 
bus įrengta dar 50 vidutinio 
greičio matuoklių – šimtas 
įrenginių.Informacija apie tai, 
kur įrengti greičio matuokliai, 
yra skelbiama Kelių direkci-
jos tinklapyje.

BNS inform.

Šerkšno kambarys 
Salų dvare

Salų dvare duris atvėrė šerkšno ir ledo pasaka.
„Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Onkologiniu ligoniu besirūpinančios rokiškėnės patirtis: 
„svetainė www.socsketis.lt man ir ligoniui yra išsigelbėjimas“

Rokiškėnė, dėl supran-
tamų priežasčių nenorin-
ti viešinti savo pavardės, 
atvirai kalba: „Padėko-
kite žmonėms, sugalvoju-
siems svetainę www.soc-
sketis.lt. Ji mums didžiulė 
pagalbininkė ir talkinin-
kė“. Primename: projekto 
„Bendradarbiavimas ir 
informacijos apie sociali-
nes paslaugas sklaida Ro-
kiškio mieste“ (08.6.1-ES-
FA-T-927 Spartesnis 
vietos plėtros strategijų 
įgyvendinimas) vienas 
svarbiausių jos uždavinių 

– sukurti vieningą, varto-
tojui lengvai prieinamą in-
formacijos apie socialines 
paslaugas Rokiškio mieste 
bei rajone, jas teikiančias 
organizacijas duomenų 
bazę. Projektą vykdo Soci-
alinės paramos centras su 
partneriais.

Rokiškėnė, sutikusi pasi-
dalinti savo patirtimi besirū-
pinant onkologiniu ligoniu, 
atvira: jos artimo žmogaus 
situacija yra būdinga mūsų 
visuomenei. Tai jau vy-
resnio, pensinio amžiaus 
žmogus, kuris prieš gerą 
pusmetį sužinojo, kad ser-
ga onkologine liga. Ir ji jau 
pažengusi, todėl reikalin-
gas ir gydymas, ir artimųjų 
pagalba. Šią naštą dalinasi 
keliesie: ligonio vaikai jau 

iškeliavę iš šio pasaulio, o 
anūkai, kaip dabar įprasta, 
savo laimę kuria užsienio 
valstybėse. „Negali sakyti, 
jie tikrai stengiasi. Kai gali, 
ir aplanko, ir pinigėliais 
padeda. Bet juk supraskite, 
neprilakstys vos prireikus. 
O dar ta epidemija: pas 
mus vienokie reikalavimai 
ir situacija, pas juos – ki-
tokia. Atvirai sakant, bijo 
išvažiuoti, kad neįstrigtų“, 
– pasakojo rokiškėnė. Tai-
gi, į sergančiojo priežiūros 
rūpesčius teko įsitraukti ir 
kitiems giminaičiams. „Mes 
pagalbos nesikratome: pa-
dėsime, kuo galėsime. Ta-
čiau ir patys dirbame, o iš 
darbo juk ne visada išsipra-
šysi. Juolab, kad giminaitis 
tai ne pats artimiausias“, – 
pasakojo moteris.

Išsigelbėjimu tapo sve-
tainė www.socketis.lt. „Pa-
tys suprantate, apie kiek 
visko reikia pagalvoti. 
Pirmiausia, vizitai pas gy-
dytojus. Laimė, kad mūsų 
ligonis gan tvirtas: jis dar 
pats automobiliu vežamas 
iki Panevėžio į konsulta-
cijas pas gydytoją. Tačiau 
ateis laikas, kai važiuoti, 
kad ir su lydinčiu žmogumi, 
nebegalės. Galbūt prireiks 
net neįgaliojo vežimėlio“, 
– pasakojo ligonį slauganti 
moteris. O kur tada kreip-
tis: paprastu automobiliu 
vežti nepatogu, ankšta, juk 
jis tam nepritaikytas. „Pra-
dėjome galvoti, negi jokia 
valdiška įstaiga neteikia to-
kios paslaugos. Pradėjome 
domėtis, ir viena giminaitė 
pasakė, kad spaudoje skaitė 

apie šitą svetainę. Susirado-
me straipsnį, užėjome: o ten 
viskas kaip ant delno: ir kas 
paslaugas teikia, ir kokie 
telefonai. Viskas po ranka: 
imk ir skambink“, – pasako-
jo rokiškėnė.

Ji prasitarė, kad tokia 
svetainė į ligonio priežiūrą 
leidžia įtraukti net užsieny-
je esančius ligonio anūkus. 
„Supraskit, ir mes ne visada 
galime skambinti, tartis, juk 
ne visuomet gali atsitraukti 
nuo darbo. O kas trukdo ir 
iš užsienio paskambinti ir 
susitarti, kad ir dėl to paties 
pavėžėjimo iki gydytojų“, – 
džiaugėsi moteris. Juolab, 
kad svetainės dėka nereikia 
lakstyti iš kabineto į kabi-
netą ieškant informacijos, 
daug dalykų galima išspręs-
ti telefonu ar elektroniniu 

paštu.
Ji neslepia, kad garbus jos 

artimojo amžius, pažengusi 
liga kelia daug klausimų. Ir 
atsakymus ji rado svetainė-
je www.socsketis.lt. „Pir-
miausia, reikės galvoti, kaip 
ligoniui pritaikyti namus, 
kaip jį išvesti pasivaikščioti 
į lauką. Ir svetainėje parašy-
ta, kur galima kreiptis ir dėl 
vežimėlio, ir dėl funkcinės 
lovos, ir dėl kitų dalykų. 
Vienišam žmogui buityje 
ateityje reikės pagalbininko: 
kad porą valandų per dieną 
pasirūpintų, valgyti pašil-
dytų, į parduotuvę ar vaistų 
nubėgtų, prireikus palydėtų 
pas gydytoją. Ir vėl viskas 
parašyta, kaip tą paramą 
gauti“, – pasakojo moteris.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Rokiškėnai nepabūgo anksti keltis į Rarotų šv. Mišias

Ankstų rytmetį tamsoje skendinčioje bažnyčioje tikintieji savo žvakes 
uždegė nuo Švč Mergelę Mariją simbolizuojančios žvakės.

Dekanas Eimantas Novikas turėjo ir viltingą žinią: statybos pastoliais uždengta presbiterija tokia bus iki 2023 
m Advento. Tačiau po remonto darbų išvysime atnaujintą bažnyčią.

Tikintieji graibstyte graibstė „Carito“ savanorių nupintus vainikus.                          L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Sekmadienį dar prieš 
aušrą, 7.30 val  Šv. Mišio-
mis Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažny-
čioje pradėtas švęsti pir-
masis naujųjų liturginių 
liturginių metų sekma-
dienis, kartu ir Advento 
pradžia. Giedant Advento 
himną „Rasokit, dangūs, 
iš savų aukštybių“, bažny-
čioje užgeso šviesos, ir šv. 
Mišios aukotos tik žvakių 
šviesoje. Laikas pamal-
doms parinktas idealiai: 
atėję į bažnyčią tamsoje, 
tikintieji matė, kaip pro 
vitražinius langus pamažu 
skverbiasi ryto šviesa. To-
kia yra šių šv. Mišių pras-
mė: nuodėmės tamsoje 
žmonės laukia Išganytojo 
atėjimo.

Pilna bažnyčia
Nors šv. Mišios prasidėjo 

labai anksti, tikinčiųjų su-
sirinko pilna bažnyčia. Ne 
tik kasdienės jos lankyto-
jos, bet ir vaikai, jaunimas. 
Tikintieji buvo įspėti, kad 
su savimi reikia atsinešti 
žvakę. Kas pamiršo (tokių 
buvo nedaug), žvakę parū-
pino „Caritas“ savanorės. 
O tiems, kurie nesusiprato 
žvakėmis pasirūpinti, šiek 
tiek kliuvo barti nuo dekano 
Eimanto Noviko. Tuo pačiu 
dvasininkas paaiškino ir ko-
dėl taip svarbu turėti žvakę. 
Žvakė simbolizuoja Išga-
nytoją, sklaidantį pasaulio 
nuodėmių tamsą.

Iki šv. Mišių likus vos 
kelioms minutėms, tikin-
tieji dar galėjo pasigrožėti 
kukliai, bet labai skoningai 
papuošta bažnyčia: link al-
toriaus vedė keturi Advento 

vainikai. Žvakė degė tik ar-
timiausiame – violetinė žva-
kė simbolizuoja laukimą, 
susikaupimą, rimtį.

Su pirmaisiais Advento 
himno „Rasokit, dangūs“ 
akordais, bažnyčia pasken-
do tamsoje. Liko degti tik 
žvakės ant altorių ir pirmojo 
Advento sekmadienio žva-
kė.

Iškilmingai dekanas 
E Novikas atnešė degan-
čią žvakę, simbolizuojan-
čią Išganymo aušrą – Švč. 
Mergelę Mariją. Nuo šios 
Marijos ženklu pažymėtos 
žvakės, savąsias užsidegė ir 
tikintieji. Tai buvo vieninte-
lės šviesos, degančios baž-
nyčioje iki pat Rarotų pa-
maldų pabaigos.  Žvakėmis 
pasišviesdami dvasininkai 
skaitė šv. Rašto skaitinius. 
Evangelijos skaitinys buvo 
skirtas antrajam Kristaus 
atėjimui: jį liudisiantiems 
ženklams, sumaiščiai, pa-
saulio tamsybėse. O sava-
jame pamoksle dekanas E. 

Novikas kalbėjo apie lauki-
mą. Gražiu palyginimu apie 
kareivį, iš meilės stovėjusį 
po mylimos princesės lan-
gais, ir likus vos vienai pa-
rai iki tol,, kol ji tesėsianti 
pažadą už jo tekėti, apsisu-
kusį ir nuėjusį... Nes nesu-
laukė nė menkiausio atsako.

Viltingos žinios
Tikintieji jau trečią se-

kmadienį sutiko bažnyčioje, 
kurios presbiterija (paaukš-
tinta šventovės dalis, ku-
rioje stovi didysis altorius) 
uždengta statybiniais pas-
toliais. Dabar jau uždengtas 
ir didysis altorius. O alto-
rius, prie kurio aukojamos 
šv. Mišios, perkeltas arčiau 
sakyklos. Ir tokia šventovė 
bus beveik dvejus metus: iki 
2023 m Advento pradžios. 
Kaip sakė dekanas, tada 
planuojama baigti vidaus 
rekonstrukcijos darbus. Ku-
riems ruoštasi jau prieš ke-
letą metų. Planuojama, kad 
bus atkurtas pradinis bažny-

čios vidus, jo spalvinė gama.
Šįkart bažnyčios rinklia-

va buvo skirta „Carito“ vei-
klai: pusė jos atiteks mūsų 
parapijos „Caritui“, kita 

pusė iškeliaus į Panevėžį.
O „Caritas“ savanorės 

parengė rokiškėnams gražią 
staigmeną: už auką dovano-
jo pačių nupintus vainikus 

su keturiomis Advento se-
kmadienius simbolizuojan-
čiomis žvakėmis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Konkurse-festivalyje Lenkijoje 
Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos mokinius 
lydėjo sėkmė

Lapkričio 16-21 dieno-
mis Lenkijoje vyko vir-
tualus XVII tarptautinis 
įvairių žanrų konkur-
sas-festivalis DIGI-FORM 
ART 2021 Autumn Sea-
son. Renginyje dalyvavo 
659 dalyviai iš 29 pasaulio 
šalių. Tarp daugelio atlikė-
jų pasirodymus pristatė ir 
Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos moki-
niai.

Vokalo žanro nominaci-
joje dalyvavęs 1-2 klasių 
ansamblis NONA (Sofija 
Pugžlytė, Brigita Stulgaitė, 
Simona Antonovaitė, Adri-
jus Keperša, Adelė Jocytė, 
Justė Kundelytė, Austėja 
Šerkšnaitė)  tarp 120 solistų 
ir ansamblių tapo II vietos 
laimėtoju. Dainininkams 
įteiktas sertifikatas su kvie-
timu į  Tarptautinį  renginį  
"Tallinna gold mix". Kolek-
tyvo mokytoja Rasa Pletai-

tė-Junokienė, koncertmeis-
terė Kristiana Kemundrytė.

Instrumentinės muzikos 
žanro nominacijoje pasiro-
dęs 4 klasės mokinys Ar-
mandas Pumputis tapo II 
vietos nominantu! Konkur-
sui jaunąjį atlikėją parengė 
fortepijono mokytoja Au-
dronė Kralikienė.   

Puikūs Rokiškio Rudolfo 
muzikos mokyklos mokinių 
įvertinimai ne tik Lietuvos, 
bet ir tarptautiniuose rengi-
niuose  džiugina, tuo pačiu 
skatina dirbti ir tobulėti.

Rokiškio
Rudolfo Lymano

muzikos mokyklos
inform.

Vis dar galima registruotis 
nemokamai teisinei pagalbai

Lietuvos advokatai ir 
jų padėjėjai tris savaites 
artėjančių švenčių proga 
nepasiturintiems gyven-
tojams teiks nemokamas 
teisines konsultacijas. 
Norintieji gauti teisines 
konsultacijas privalo 
registruotis „Caritas“ 
centruose. Rokiškio 
„Caritas“ atstovė Dan-
gira Šatienė teigia, kad 
rajono žmonėms tokios 
paslaugos labai svarbios 
ir reikalingos. Rokiškė-
nams dėl nemokamos 
teisinės pagalbos reiktų 
kreiptis į Panevėžio vys-
kupiją, apimančią Pane-
vėžio miestą, Panevėžio, 

Anykščių, Biržų, Kupiš-
kio, Pasvalio, Rokiškio, 
Utenos, Zarasų rajonus, 
tel. 8 683 05 498 (Graži-
na). Rokiškio „Caritas“ 
yra projekto „Bendradar-
biavimas ir informacijos 
apie socialines paslaugas 
sklaida Rokiškio mieste“ 
(08.6.1-ESFA-T-927 Spar-
tesnis vietos plėtros strate-
gijų įgyvendinimas), kurį 
vykdo Socialinės paramos 
centras, partneris.

Paskambinus nurodytuo-
ju telefonu, ponia Gražina 
paaiškino, kad vyskupijos 
žmonės labai domisi šia 
paslauga. Mat visuomenėje 
įsišaknijusi nuostata, kad 
kreiptis teisinės pagalbos 
yra brangu. Todėl ne kie-
kvienas, ypač sunkesnėje fi-
nansinėje situacijoje atsidū-
ręs žmogus, išdrįsta kreiptis 
į teisininkus. O štai tokia 
nemokama konsultacija – 

puiki pradžia susitvarkyti 
ilgai kamuojančias proble-
mas. Dėl ko dažniausiai 
kreipiamasi nemokamos 
teisinės pagalbos? Pasak 
ponios Gražinos, daugiau-
sia prašoma pagalbos tvar-
kant žemės, paveldėjimo, 
dovanojimo klausimus. 
Taip pat labai aktuali ir 
šeimos teisės problema. 
Kai kurie žmonės išdrįsta 
kreiptis pagalbos ir pata-
rimo dėl jau vykstančių ar 
įstrigusių teisinių procesų.

Dėl epidemiologinės si-
tuacijos konsultacijos vyks 
telefonu arba vaizdo skam-
bučiu. Tik išimtinais atve-
jais konsultacija bus ren-
giama gyvai – susitinkant 
su advokatu ar advokato 
padėjėju. Kaip jau minėta, 
norintieji kreiptis pagalbos 
registruojami iki lapkričio 
30-osios.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Vienijanti gerumo žvakelė

Tradicinė Caritas ak-
cija „Gerumas mus vieni-
ja“ šiemet startavo dviem 
savaitėmis anksčiau, nei 
įprastai. Jau prieš porą 
savaičių Rokiškio dekana-
to Caritas direktorius de-
kanas Eimantas Novikas 
per sekmadienio sumos 
šv. Mišias iškilmingai pa-
šventino pintinėlę Caritas 
akcijos žvakučių. Nema-
žai rokiškėnų jau susku-
bo jas parsinešti namo, o 
tie, kurie to padaryti dar 
nespėjo, kviečiami solida-
rizuotis su vargstančiais 
ir stokojančiais. Rokiškio 
dekanato Caritas – pro-
jekto „Bendradarbia-
vimas ir informacijos 
apie socialines paslaugas 
sklaida Rokiškio mieste“ 
(08.6.1-ESFA-T-927 Spar-

tesnis vietos plėtros strate-
gijų įgyvendinimas), kurį 
įgyvendina Socialinės pa-
ramos centras, partneris.

Šventindamas žvakutes, 
dekanas E Novikas užsimi-
nė, kad nemažai parapijiečių 
jas kolekcionuoja. Lankyda-
masis jų namuose dvasinin-
kas pastebėjo kelerių metų 
žvakeles. Jis žvakutes ragi-
no ne rinkti ir saugoti, kaip 
puošmeną ar kolekciją, bet 
uždegti jas, solidarizuojan-
tis su tais, kurie labiausiai 
stokoja, kuriems labiausiai 
reikia pagalbos ir palaikymo.

Būtent dėl to akcija „Ge-
rumas mus vienija“ šiemet 
startavo pora savaičių anks-
čiau nei įprastai. Žvakutes 
kiekvienas norintysis gali 
įsigyti už auką šalies baž-
nyčiose. Ir Rokiškio šv. 
apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčia ne išimtis: jau du 
sekmadienius parapijiečiai, 
ateidami į maldos namus, 
sustodavo prie Caritas stale-
lio, įsigyti šių žvakučių.

Įdomu tai, kad visoje 
šalyje Caritas organizacija 
pagamino daugiau nei 60 
tūkst. vnt. žvakelių. Jos su 
dideliu atsakingumu ir rū-
pesčiu gaminamos Vilniaus 
arkivyskupijos Caritas žva-
kių dirbtuvėse. Čia už žva-
keles suaukotas lėšas yra 
sukurtos ir išlaikomos ke-
lios darbo vietos žmonėms, 
siekiantiems sustiprinti savo 
įgūdžius bei grįžti į darbo 
rinką. Jos bus dovanojamos 
už auką, o surinktos lėšos 
panaudojamos vargstan-
tiems ir susiduriantiems su 
gyvenimo sunkumais, ku-
riuos globoja Carito organi-
zacija visoje Lietuvoje.

Taip pat šiemet bus ga-
lima uždegti ir virtualią 
žvakutę Caritas sukurtame 
žemėlapyje. O nuo gruodžio 
pirmosios Caritas savano-
riai už auką žvakeles do-
vanos ir Maxima prekybos 
centruose. Akcija „Gerumas 
mus vienija“ tęsis iki Kūčių.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Rokiškio dvaro įvaizdžiui pasiūti 
keturi nauji kostiumai

Rokiškio Dvaras pradėjo ruoštis didžiosioms metų šventėms. Atnaujino garderobą. 
Įvaizdžiui 4 naujus kostiumus pasiuvo siuvėja Erika Bunytė.

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

RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje 
Gruodžio 3 d. 17-21 val. – edukaciniai užsiėmimai, viešosios bibliotekos Kūry-
binėje-industrinėje palėpėje.

KALĖDOS  ROKIŠKYJE 2021
MANO KALĖDOS TAVO

Lietuvos Vyriausia-
sis senelis Kalėda kartu 
su mažaisiais nykštukais 
kviečia į Kalėdų eglės įžie-
bimo šventę Rokiškyje, į 
kurią atvyksta šventiniu 
traukinuku - susitikime 
gruodžio 3 d. 17.30 val. 
Nepriklausomybės aikštė-
je.

Rokiškėnus ir miesto sve-
čius kvies Kalėdinės mugės 
šurmulys, šalia spindinčios 
miesto eglės išgirsime ne 
tik puikią nuotaikingą mu-
ziką, bet ir galėsime jaukiai 
pasišildyti, išgerti kvapnios 
kavos ar arbatos.

Mažuosius šventės daly-
vius džiugins muzikinė pro-
grama „Ledo šalis“: gyvai 
dainuojantys Elza, Ana ir 
Olafas atliks populiariau-
sias filmo dainas ir įtrauks į 
spėlionių ir žaidimų sūkurį.

Po muzikinės programos 
Lietuvos Vyriausiasis sene-
lis Kalėda įžiebs puošniąją 
eglę, o šią šventės kulmina-

ciją palydės spalvingi fejer-
verkai. 

Į įvairias edukacines 
programas kviečia šventės 
partneriai – Rokiškio krašto 
muziejus, Turizmo ir amatų 
informacijos centras, Tau-
todailės galerija, Juozo Ke-
liuočio viešoji biblioteka.

Krašto muziejus, atida-
rydamas Kalėdų paštą, pri-
statys didžiausią Lietuvoje 
Kalėdų senelio laišką bei 
pakvies į edukacijas, ku-
rių metu nupiešite Kalėdinį 
atviruką ir sužinosite dova-
nų pakavimo paslaptis. Tu-
rizmo ir amatų informacijos 
centre galėsite ne tik sukurti 
puošnią interjero dekora-
ciją, bet ir išlieti išskirtinę 
švakę..Tautodailės galerija 
kvies į turtingą Kalėdinę 
mugę ir Kalėdinių vaini-
kų pynimą su profesionalia 
floriste. Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka ruošia 
puikius susitikimus: jūsų 
laukia sensorika, piešimas 
ant šviečiančio molberto, 

mažųjų vaikų kampelis, ku-
riame kartu gaminsime žais-
mingas kepures bei vaišinsi-
mės elfų arbata.

Gruodžio 3,4,5 dienomis 
į žiemos kelionę išriedės 
Kalėdų senelio traukinukas, 
kuris 3 dienas šventiškai 
kelionei pakvies mažuosius 
ir visus norinčius maršrutu: 
Juozo Keliuočio viešoji bi-
blioteka – Tyzenhauzų alėja 
– Rokiškio krašto dvaras – 
Juozo Keliuočio viešoji bi-
blioteka. 

Bilieto kaina 3 Eur. Vai-
kams iki 3 metų kelionė ne-
mokama.

Bilietų kasa – J. Keliuo-
čio viešojoje bibliotekoje

Kasos darbo laikas:
Penktadienį 18.40 - 20.40 

val.
Šeštadienį 10.40 - 20.40 

val. 
Sekmadienį 10.40 - 20.40 

val. 
Renginio organizatorius

 Rokiškio kultūros 
centras

Urtė Smalinskaitė III vietos 
laureatė muzikos festivalyje–
konkurse „Maestro ruduo“

Lapkričio 20 d. Plungės My-
kolo Oginskio meno mokykloje 
vyko IV tarptautinis vaikų ir 
jaunimo populiariosios muzikos 
festivalis – konkursas „Maestro 
ruduo“, į kurį atvyko jaunieji 
atlikėjai iš Gargždų, Klaipė-
dos, Kretingos, Skuodo, Šiau-
lių, Alytaus, Kelmės, Kėdainių, 
Tauragės, Priekulės, Mažeikių, 
Kauno, Visagino, Kybartų, Jo-
niškio, Palangos ir Rokiškio 
miestų bei rajonų.

Kadangi konkursas vyko miš-
riu būdu, kompetentinga komisi-
ja (pirmininkas Artūras Novikas, 
nariai Steponas Januška, Edita 
Bodrovaitė – Rukienė, Antanas 
Dargis, Viktorija Raibužytė) ver-
tino ne tik atlikėjų gyvus pasiro-
dymus, bet ir virtualiu būdu at-
siųstus įrašus (36 įrašai).

Gyvai pasirodė 24 vokaliniai 
ansambliai ir 56 solistai, kuriuos 
konkursui ruošė 36 vadovai.

Į konkursą lydima tėvelių vyko 
Rokiškio Rudolfo Lymano muzi-
kos mokyklos 3 kl. mokinė, de-
vynmetė Urtė Smalinskaitė.  

Lapkričio 23 d. festivalio - konkurso vadovai ir ko-
misijos nariai nuotoliniu būdu susitiko seminare „Įvai-
rių populiariosios muzikos žanrų ir stilių muzikos kūri-
nių atlikimo technikos ir interpretavimas dainuojant“. 
Šio seminaro metu buvo paskelbti ir festivalio – kon-
kurso „Maestro ruduo“ rezultatai.

Urtė Smalinskaitė grupėje nuo 8 iki 10 metų tapo III 
vietos Laureate. Organizatoriai patikino, kad prizas ir 
laureatės diplomas pasieks artimiausiu metu.

Urtės mokytoja Reda Kazlauskienė

Sporto klubo „Tornado“ sportininkai 
Panevėžyje iškovojo antrąsias vietas

Lapkričio 27 d. Panevėžyje vyko tarptautinis turnyras „Panevėžys Open 2021“.
Jame dalyvavo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Rokiškio ir 

Latvijos sporto klubai. 
Sporto klubą „Tornado/Thai Tornado“ atstovavo sportininkai Gvidas Skinderis ir 

Roberta Vinkšnelytė. Jie šiame turnyre iškovojo antrąsias vietas.
Sporto klubo „Tornado“ informacija ir nuotr.

 Iš kairės treneris Genadijus Jasinevičius, Roberta Vinkšnelytė, Gvidas Skinderis, Adas Spaičys.
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Jonas Jarutis: Seimo valdančiosios daugumos 
atstovai toliau tęsia sporto žlugdymo 
Lietuvoje planą

Po perkūnais! Kas čia 
dabar darosi? Ar visai pro-
tas aptemo? Seimo valdan-
čiosios daugumos atstovai 
toliau tęsia sporto žlugdy-
mo Lietuvoje planą. Šįkart 
nusitaikė į olimpinius spor-
tininkus – mūsų profesio-
nalus, daugybę metų sun-
kiai siekiančius dalyvauti 
svarbiausiame sportininkų 
karjeroje renginyje – olim-
pinėse žaidynėse.

 
Kreipimąsi su siūlymu 

boikotuoti XXIV žiemos 
olimpines žaidynes, vyk-
siančias 2022 m. vasarį 
Kinijos sostinėje Pekine, 
pasirašė 13 valdančiosios 
Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių demokratų 
frakcijos Seime narių, 3 – 
Laisvės partijos nariai, 1 – 
Liberalų sąjūdžio ir 1 soci-
aldemokratų atstovė.

 Čia kažkoks keistas vie-
šųjų ryšių triukas? Ar krei-
pimąsi pasirašę politikai iš 
tikrųjų nori panaikinti Lie-
tuvos sporto profesionalų 
galimybę parodyti tai, ko 
jie sunkiai siekė daugybę 
metų? Gal reikėtų kolegoms 
valdantiesiems priminti, 
kad sportininko karjera yra 
labai trumpa. Kol pasiekia-
mas normatyvus atitinkantis 
lygis, įdedama nesuvokia-
mai daug pastangų, praeina 
daugybė griežtos discipli-
nos, sunkaus ir alinančio 
pasiruošimo metų.

 Pekino olimpinėse žai-

dynėse dalyvautų didžiau-
sias Lietuvos sporto isto-
rijoje sportininkų skaičius 
– net 12 savo sričių profesi-
onalų. Sportininkai ruošiasi 
kas keturis metus tevykstan-
čiam, svarbiausiam sporti-
niam įvykiui – olimpiadai 
– negailėdami savęs, o ke-
liolikos Seimo valdančiųjų 
norai yra visa tai nubraukti, 
sužlugdyti galbūt vienintelę 
galimybę dalyvauti olim-
pinėse žaidynėse, ir boiko-
tuoti žaidynes dėl įtemptų 
Lietuvos santykių su Kinija. 
Man čia logikos ne tik kad 
mažai, bet ir visai nėra.

 Olimpinės žaidynės yra 
viso pasaulio, viso olimpi-
nio judėjimo žaidynės, o ne 
šalies, kurioje tai vyksta. 
Nenorime menkinti Kinijoje 
vykstančių procesų, tačiau 
ne sportininkai turėtų spręsti 
valstybių santykių proble-

mas. Kodėl dėl to turime 
bausti savo sportininkus? Ar 
pagalvota apie tikrąsias to 
veiksmo pasekmes? Ilgalai-
kes, ne tik trumpalaikes? To-
kio boikoto nauda labai abe-
jotina, tačiau žala mūsų pačių 
sportininkams ir visai valsty-
bei – nesuvokiamai didelė. 

Jeigu mes boikotuosime 
Pekino olimpiadą – pagal 
Olimpinę chartiją mūsų 
lauktų sankcijos. Viena iš 
jų – suspenduota galimybė 
dalyvauti Paryžiaus olimpi-
nėse žaidynėse su Lietuvos 
komanda. Ar jūs norite, kad 
Lietuvos sportininkai daly-
vautų ne po Lietuvos, o po 

Olimpine vėliava – taip pat, 
kaip darė rusai Tokijo olim-
piadoje?

 Vienas iš pagrindinių 
Tarptautinio olimpinio ko-
miteto principų – laikytis 
politinio neutralumo. Ne-
jaugi norime tai pažeisti? 
Tuomet lauktų labai liūdnos 
pasekmės – būtų galima tuo 
naudotis kaip stipriu politi-
niu instrumentu. Neturime 
teisės atimti iš Lietuvos 
sportininkų galimybės da-
lyvauti pačiame svarbiau-
siame sportinės karjeros 
įvykyje.

Jonas JARUTIS,
Seimo narys

Tai yra originalus autoriaus tekstas.
„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai su-
tampa su išsakyta nuomone. Skiltyje „tribūna“ galite 
pasisakyti visi. Savo tekstą siųskite el. paštu rekla-
ma@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu Nepriklau-
somybės aikštė 12, Rokiškis.

Ligonių kasos apie akių lęšiukus: kada reikia mokėti tik kainos skirtumą?
Į ligonių kasas dažnai krei-

piasi pacientai, tikėdamiesi 
atgauti sumokėtas lėšas už 
kataraktos operacijos metu 
jiems implantuotą brangesnį 
akių lęšiuką. Žmonės mano, 
kad pasirinkę ne ligonių kasų 
kompensuojamą, o branges-
nį lęšiuką, galės atgauti bent 
dalį išleistų pinigų.

Šiaulių teritorinės ligonių 
kasos (TLK) specialistai pri-
mena, kad visose gydymo įs-
taigose, sudariusiose sutartis 
su TLK dėl akių lęšiuko kei-
timo operacijų, privalomuoju 
sveikatos draudimu (PSD) ap-
draustam pacientui turi būti pa-
siūlyta ir nemokama operacija, 
ir nemokamas, kokybiškas  
akių lęšiukas. Ligonių kasos 
Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo (PSDF) lėšomis 
gydymo įstaigai sumoka už 
operaciją, į kurios kainą įskai-
čiuota akių lęšiuko kaina, todėl 
pacientui papildomai mokėti 
nereikia.

Jeigu pacientas pats nu-
sprendžia rinktis kito gamin-
tojo akių lęšiuką ir pageidau-
ja, kad operacijos metu jam 
būtų implantuotas būtent jo 
pasirinktas, tuomet į sveikatos 
priežiūros įstaigos kasą reikia 
sumokėti ne visą lęšiuko kainą, 

o tik kainos skirtumą tarp pa-
sirinkto ir ligonių kasų apmo-
kamo akių lęšiuko. PSDF lėšo-
mis apmokama lęšiuko kaina 
šiuo metu yra 44,02 euro ir yra 
įskaičiuota į bendrą kataraktos 
operacijos kainą.

Svarbu žinoti, kad pacien-

tams, kurie akių lęšiukus įsi-
gijo kitaip, išlaidos nėra kom-
pensuojamos. Be to, mokėti 
taip pat reikės, jeigu pacientas 
neapdraustas PSD arba pasi-
renka gydymo įstaigą, kuri ne-
turi sutarties su TLK dėl akių 
lęšiuko keitimo operacijos at-

likimo ir apmokėjimo PSDF 
lėšomis.

Atsiradus regėjimo sutriki-
mams, pirmiausia reikia kreip-
tis į savo šeimos gydytoją. Jis 
įvertins paciento regėjimą ir jei 
reiks išrašys siuntimą gydytojo 
oftalmologo konsultacijai. Šis 
gydytojas specialistas, išsamiai 
patikrinęs regėjimą, esant bū-
tinybei skirs tyrimus ir gydy-
mą. Gydytojui oftalmologui 
nustačius kataraktos diagnozę, 
gali prireikti operacijos, kurios 
metu drumstas akies lęšiukas 
bus pakeistas dirbtiniu.

Apie tai, ką svarbu žinoti 
pacientui, kuriam reikalinga 
akies lęšiuko keitimo operaci-
ja, pirmiausia turi informuoti 
gydantysis gydytojas. Visiems 
apdraustiesiems PSD pirmiau-
sia turi būti pasiūlytas ligonių 
kasų PSDF lėšomis apmoka-
mas akies lęšiukas.

Gydymo įstaigoje pacientas 
turi gauti visą jam reikalingą 
informaciją apie PSDF lėšo-
mis apmokamas ir apdraustie-

siems nemokamai teikiamas 
paslaugas. Visais atvejais, jei 
kyla klausimų, už ką apdraus-
tas PSD pacientas turi mokėti 
ar primokėti, reikia klausti gy-
dytojo, jei nepavyksta sužino-
ti – kreiptis į gydymo įstaigos 
administraciją.

Jeigu gydymo įstaigoje ne-
pavyksta išsiaiškinti, ar teisėtai 
reikalaujama už ką nors mokėti 
ar primokėti, galima kreiptis į te-
ritorinę ligonių kasą, skambinti 
bendruoju ligonių kasų telefono 
numeriu (8 5) 232 2222 arba el. 
pašto adresu info@vlk.lt.

Primenama, kad gydymo 
įstaigos, sudariusios sutartis tu 
TLK, turi skelbti ar teikti pa-
cientams svarbią informaciją 
apie gydymo įstaigoje teikia-
mas paslaugas, už kurias ligo-
nių kasos sumoka PSDF lėšo-
mis. Taip pat – apie gydymo 
įstaigoje taikomas priemokas 
bei teikiamas mokamas pas-
laugas ir jų kainas.

Panevėžio teritorinė
ligonių kasa

Statybų kainos per metus 
padidėjo 9,4 proc.

Statybos sąnaudų ele-
mentų kainos spalį, pa-
lyginti su praėjusių metų 
spalio mėnesiu, padidėjo 
9,4 procento.

Tai lėmė statybinių me-
džiagų ir gaminių kainų 
(11,4 proc.), vidutinio va-
landinio bruto darbo užmo-
kesčio (7 proc.), mašinų ir 
mechanizmų darbo valan-
dos kainos (2,6 proc.) padi-
dėjimas, pranešė Statistikos 
departamentas. 

Iš statinių per metus dau-
giausia – 13,2 proc. – pa-
brango negyvenamųjų pas-
tatų statyba. Gyvenamųjų 
pastatų statybos kainos pa-
didėjo 10 proc., inžinerinių 
statinių – 5,2 procento.

Per mėnesį – spalį, pa-
lyginti su rugsėju – statybų 
kainos ūgtelėjo 1 procentu. 
Didžiausią įtaką bendram 

kainų pokyčiui turėjo 1,2 
proc. padidėjęs vidutinis va-
landinis bruto darbo užmo-
kestis, 1  proc. – statybinių 
medžiagų ir gaminių kainos, 
0,9 proc. – mašinų ir mecha-
nizmų darbo valandos kaina.

Iš statybinių medžiagų ir 
gaminių per mėnesį daugiau-
sia – 7,5 proc. – pabrango 
betono ir gelžbetonio gami-
niai, 2 proc. – bendrosios 
statybinės medžiagos, 1,5 
proc. – elektrotechninės me-
džiagos.

Iš statinių per mėnesį po 
1,1 proc. pabrango negyve-
namųjų pastatų ir inžinerinių 
statinių statyba, gyvenamųjų 
pastatų statybos kainos padi-
dėjo 0,9 procento.

Pastatų remonto kainos 
per metus išaugo 8 proc., o 
per mėnesį – 0,8 procento.

BNS inform.

Lapkritį – 9,3 proc. 
išankstinė metinė infliacija

Lietuvoje lapkritį, iš-
ankstiniais vertinimais, 
mėnesio infliacija, apskai-
čiuota pagal su kitomis 
Europos Sąjungos šalimis 
suderintą vartotojų kainų 
indeksą (SVKI), buvo 0,9 
procento.

Suderinta išankstinė 
metinė (lapkritį, palyginti 
su 2020-ųjų lapkričio mė-
nesiu) infliacija buvo 9,3 
proc., remdamasis negalu-
tiniais duomenimis, pranešė 
Statistikos departamentas.

Statistikų teigimu, me-
tinei infliacijai daugiausia 
įtakos turėjo transporto 
prekių ir paslaugų, būsto, 
vandens, elektros, dujų ir 
kito kuro prekių ir paslau-
gų, maisto produktų ir ne-
alkoholinių gėrimų kainų 
padidėjimas.

Spalio mėnesį suderinta 
mėnesio infliacija siekė 1,7 
proc., o metinė infliacija – 
8,2 procento. Vidutinė me-
tinė infliacija spalio mėnesį 
buvo 3 procentai.

BNS inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Renault Kangoo. 2004 m., 
1,6 l, 70 kW, benzinas, TA 
iki 2023-08. Pilnai paruoštas 
eksploatacijai. Važiuoklė, 
tepalai, skysčiai, viskas 
pakeista. Kaina 1750 Eur. 
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Su dokumentais priekabą 
Belaz. Ilgis 1,87 m, plotis 
1,29 m. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 618 60 356. Rokiškis
• Opel Zafira. 2004 m., 2 
l, 74 kW. 3 m. Lietuvoje. 
Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 618 60 356. Rokiškis
• VW Golf. 55 kW, 
automatinė greičių dėžė, 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ford Galaxy dalimis. 2002 
m., 1,9 l, TDI, 85 kW, 6 
pavaros. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Beveik naują 
akumuliatorių 100 AH 
Exide. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Transporto krautuvo 
keltuvą be šakių. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
• Žiemines padangas su 
ratlankiais 195/65 R15. 

Buvo pirktos naujos, 
naudotos 2 sezonus. Vasara 
nevažinėtos. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 687 83 712. Rokiškis
• VW Caddy dalimis. 1998 
m. 1,9 l, dyzelis.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Blizgančius tiesius lygius 
lietus ratlankius R15 su 
įvorėmis. Gerai atrodantys 
ant  VW Passat B5 arba 
Audi. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 626 75 733. Rokiškis
• Ratus R17 5/112, centras 
66,6. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi originalius ratlankius 
R17, R16. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ-82 UK. 1991 m. 
Kaina 5600 Eur.  
Tel. 8 682 11 626. Kupiškis
• Yanmar F16D. 3 cilindrų, 
dyzelinis variklis, 16 AG, 
4 WD. Hidraulinė sistema, 
palėtintos pavaros, darbinis 
velenas, blokiruotė, žemės 
dirbimo freza. Galimas 
pristatymas. Kaina 3850 
Eur. Tel. 8 620 53 630. 
Rokiškis
• MTZ-82 variklį (pilnas 
komplektas), greičių dėžę ir 
intarpą. Kainos sutartinės. 
Tel. 8 611 54 712.  
Rokiškis
• Priekabai ašį su ratais.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• 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

Rokiškio r. savivaldybės švietimo centras
(P.Širvio g. 1, Rokiškis)
Gruodžio 3 d. 10.00 – 13.15 val. 

Kviečiame į nemokamą praktinį-informacinį semina-
rą „Erdvinių duomenų taikymas žemės ūkio veikloje“, 
skirtą ūkininkams, jų partneriams, ūkio darbuotojams, 
kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, užsiiman-
tiems žemės ūkio veikla. Seminaro metu dėstytojai pa-
demonstruos kaip galima valdyti savo ūkį naudojantis 
inovatyviais fotogrametriniais metodais.

Seminarą vykdys Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos 
kolegijos dėstytojai.

Seminaras vykdomas pagal projektą „Fotogrametri-
nių inovacijų demonstravimas, siekiant  taikyti aplin-
kotyros inovacijas žemės ūkyje“, Nr. 14PA-KK-19-1-
08710-PR001.

Į seminarą registruojama telefonais: 
(8-610)25047, (8-685)84542 arba 

el.paštu: k.javaitiene@kmaik.lm.lt, 
s.cernuliene@kmaik.lm.lt 

Infliacija netrukus gali 
pasiekti dviženklį skaičių

Metinei infliacijai Lietuvo-
je viršijus 9 proc., „Luminor“ 
vyriausiasis ekonomistas Žy-
gimantas Mauricas mano, jog 
kainų indeksas netrukus gali 
pasiekti dviženklį skaičių – 
tikėtina, kad šventiniu laiko-
tarpiu gali dar labiau augti 
maisto kainos. 

„Manyčiau, kad (infliacija – 
BNS) gali būti arti piko. Neat-
mesčiau galimybės, kad gali ir į 
dviženklę ribą įšokti, nes bazės 
efektas vis dar bus žemas. Šiaip 
realiai ryškesnio mažėjimo jau 
galime tikėtis tik nuo pavasa-
rio“, – BNS sakė Ž. Mauricas. 

„Manau, kad iki kovo mėne-
sio, tuos tris mėnesius likusius, 
galime tikrai tikėtis arti dešim-
ties procentų infliacijos, gal net 
ir vieną kitą mėnesį viršys“, – 
pridūrė jis. 

Pasak jo, daug priklausys ir 
nuo to, kokia bus maisto pre-
kių kainų dinamika, nes artė-
jant Kalėdoms gali būti didelė 
„pagunda pakelti kainas“. Ž. 
Maurico teigimu, pastaraisiais 
metais žmonės vis daugiau pini-
gų išleidžia maistui, o ne kitoms 
prekėms. 

„Turėtų (...) metinė mais-
to kainų infliacija Lietuvoje 
pašokti iki 8 proc. (...) Maisto 
perka daug ir kadangi perka 
brangaus maisto, išskirtinio, tai, 
manau, kad infliacija gali šokte-
lėti“, – sakė ekonomistas. 

Lietuvoje suderinta išanks-
tinė metinė infliacija – lapkritį, 
palyginti su 2020-ųjų lapkričiu 
– buvo 9,3 proc., o mėnesio 
– 0,9 proc., remdamasis nega-
lutiniais duomenimis, pranešė 
Statistikos departamentas.

BNS inform.
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17:00 Info diena
17:30 Sekliai 
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20:30 Pričiupom! 
21:00 Priverstinis kerštas
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Tiesioginė transliacija
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09:00 „Teisingumo agentai“ 
10:05 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė

12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika "Europa - tai aš"
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika "Europa - 
tai aš"
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“ 
03:35 Alfa taškas
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Kalėdų 
kalendorius 2021
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
08:47 Kalėdų 
kalendorius 2021 
08:55 Įstatymas  
ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Gyventi kaime 
gera
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15. Ponių rojus 

18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:25 Kalėdų kalendorius 2021 
21:30 Auksinis protas
22:55 Kalėdų kalendorius 2021 
23:00 Sniego Senis 
00:55 Paskutinis pasivažinėjimas 
02:15 Istorijos detektyvai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mūsų gyvūnai
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:15 Moderni šeima 
05:40 Šeimynėlė 
06:15 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 
06:40 Didvyrių draugužiai 

07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:35 Farai 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Nuoširdžiai, beprotiškai, 
saldžiai
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 Paramos projekto 
"Išsipildymo akcija" koncertas
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Paramos projekto 
"Išsipildymo akcija" koncertas
23:00 Gerumo stebuklas
01:15 Apiplėšimas Beikerio 
gatvėje
03:35 Rizikinga erzinti diedukus 
05:40 Šeimynėlė

05:25 RETROSPEKTYVA
06:00 Balta - meilės spalva 
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Raudonas kambarys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Kurjeris
23:20 Laiko patrulis
01:20 Kandidatas
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė geriausia 

08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 
10:30 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 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Surasti ir sunaikinti
23:15 Rokis Balboa
01:20 Būk ekstremalas 

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

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

DOVANOJA

• Dovanojame kalytę ir 
patiną. Tel. 8 654 34 282. 
Rokiškis
• Dovanojame didelę patelę 
žuvytę – Amerikos Cichlidą. 
Tel. 8 693 82 442.  
Rokiškis
• 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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Naują žieminę dvipusę 
striukę. S dydis. Buvo tik 
pasimatuota. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 683 30 327. Rokiškis
• Naujus vyriškus sportinius 
batus. 42 dydis. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Porą kartų dėvėtą šiltą 
striukę be defektų. M dydžio 
su natūraliu kailiuku. Kaina 
38 Eur. Tel. 8 609 94 107. 
Vilnius

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Dvi poreles kiemo 
sanitarių indijos bėgikes 
antis. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 682 37 547. Rokiškis
• Įvairaus amžiaus 
Kalifornijos triušius ir jų 
skerdieną. 2 ir daugiau 
galiu pristatyti Rokiškio 
apylinkėse.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis

• 36 m. vyras ieško darbo. 
Domina įvairūs variantai. 
Tel. 8 631 00 783. Rokiškis

• Ieško darbo moteris 
su aukšt. pedagoginiu 
išsilavinimu. Galiu padėti 
pradinukams. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Turiu pažymėjimą ir 
patirties. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO
SIŪLO DARBĄ

• Concrete Construction 
Solutions UAB, užsiimanti 
statybų darbais Švedijoje 
ir Danijoje siūlo gerai 

apmokamą darbą įvairaus 
profilio statybininkams. 
Apmokame visas kelionės ir 
apgyvendinimo išlaidas. El. 
paštas: office@ccsolutions.
lt. Tel. 8 669 44 798. 
Rokiškis
• UAB Skado medis ieško 
statybos projektų vadovo 
asistento (-ės). Gyvenimo 
aprašymą prašome siųsti 
elektroniniu paštu info@
skadomedis.lt.  
Tel. 8 687 22 602. Rokiškis
• Siūlome nuolatinį darbą 
automobilių servise 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
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• 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

KITA

• Puikiai veikiantį išorinį 
akvariumo filtrą Jbl E901. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• 25 l akvariumą su visa 
įranga. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• 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 
diametro. Yra 2 vnt. Vienas 
6 m, kitas 3 m ilgio. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 682 35 204. 
Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus. Pagaminti 
Čekijoje, Vokietijoje. 
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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Labai geros būklės ploną 
nešiojamąjį kompiuterį 
Lenovo 8 GB RAM, 128 GB 
SSD. Baterija laiko apie 6 
val. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI
• Geros būklės nesubraižytą 
naudotą 5 mėn. Samsung 
Galaxy A32. Vidinė atmintis 
128 GB. Garantija 24 mėn. 
Yra dėžutė. Ekranas be jokių 
skilimų. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 689 30 482. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 15 a namų valdos sklypą 

Dvaro g. 7. Kaina 12500 
Eur. Tel. 8 630 88 132. 
Rokiškis
• Sodybą Ažušilių k.  
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• 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, vandens 
šildytuvas, 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 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

NUOMA

• Išnuomojamas trijų 
kambarių butas Kavoliškyje. 
Tel. 8 628 50 224. Rokiškis
• Išnuomojame dviejų 
kambarių butą su baldais ir 
buitine technika Jaunystės 
g. 5. Tel. 8 615 65 445. 
Rokiškis
• 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

PASLAUGOS

• Valome kaminus, 

krosnių angas, atliekame 
santechnikos darbus. Mini 
ekskavatoriaus kasimo 
paslaugos.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Pjauname pavojingai 
augančius medžius. Genime, 
smulkiname šakas, karpome 
formuojame gyvatvores.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• 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 
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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

PERKA

• Perku Moskvich 
automobilį. Būklė nėra labai 
svarbi. Tel. 8 628 93 311. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Gal turite mergaitei 4 m. 
padovanoti drabužėlių, 
žaisliukų. Ir kitų reikalingų 
daiktų. Norisi pradžiuginti 
mergaitę ir jai kasdienybę 
pakeisti artėjant šventėms. 
Tel. 8 688 09 949.  
Rokiškis
• Gal kas atiduoda kūdikio 
lovytę su čiužinuku, 
komodas rūbams sudėti, 
spinteles prie lovos ir kilimą 
didesnį. Tel. 8 617 19 547. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Pjūklą Jonsered CS 2258 
3,1 kW. Naudotas 14 val. 
Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Naują trimerį Stihl 1,5 

kW. Mokėta 500 Eur. Kaina 
400 Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• Senovinį benzininį pjūklą . 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 600 26 446.  
Rokiškis
• Labai geros būklės Stihl 
180. Galiu siusti paštu. 
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 97cm. 
Su šoniniu išmetimu. Kaina 
950 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Dvi meškeres ir spiningą 
su ritėmis. Po 20 Eur.  
Tel. 8 652 88 677. Rokiškis
• 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

VAIZDO TECHNIKA

• Gal kam reikia 
televizoriaus Tochiba. Nėra 
pulto. Neplokščias. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 683 62 601. 
Rokiškis
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Mobiliuosiuose punktuose nuo gruodžio 
1-osios neliks greitųjų antigeno testų

Nuo gruodžio 1-osios kei-
čiantis privalomo darbuotojų 
testavimo ir galimybių paso iš-
davimo tvarkoms, mobiliuose 
punktuose nebebus atliekami 
greitieji antigeno testai, penk-
tadienį informavo Sveikatos 
apsaugos ministerija (SAM).

Pasak ministerijos, asmenų, 
kurie greitajam antigeno testui 
atlikti mobiliuose punktuose 
yra užsiregistravę po gruodžio 1 
dienos, registracijos bus atšau-
kiamos.

Seimas prieš dvi savaites 
atmetė prezidento Gitano Nau-
sėdos veto ir priėmė Žmonių 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos 
ir kontrolės įstatymo pataisas, 
numatančias, kad nuo gruodžio 
1-osios darbuotojai, įtraukti į 
Vyriausybės patvirtintą veiklos 

sričių sąrašą, nebegalės perio-
diškai testuotis dėl COVID-19 
valstybės lėšomis. Šiame sąraše 
esančių profesijų atstovams lei-
džiama dirbti tik pasiskiepijus, 
persirgus arba periodiškai besi-
tikrinant nuo COVID-19.

„Privalomai testuotis turin-
tiems asmenims tyrimai ne-
bebus finansuojami valstybės 
biudžeto lėšomis, todėl jiems 
mobiliuose punktuose nebebus 
atliekami greitieji antigeno tes-
tai, o galimybių pasą bus galima 
gauti tik turint neigiamą PGR 
tyrimo atsakymą“, – nurodo 
SAM.

Taip pat nuo gruodžio 1-os-
ios mobiliuose punktuose nebe-
bus tiriami asmenys, vykstantys 
į užsienį. Jie atlikti PGR tyri-
mus taip pat galės tik savo lėšo-
mis SAM nurodytose įstaigose.

Nemokamai mobiliuose 
punktuose testuotis ir toliau 
galės nėščiosios ir asmenys, 
negalintys pasiskiepyti dėl me-
dicininių priežasčių. Jie turės 
pateikti papildomus dokumen-
tus – nėščiosios kortelę ar išrašą 
iš dėl medicininių kontraindika-
cijų, jiems bus atliekami PGR 
tyrimai.

Be šių asmenų valstybės 
biudžeto lėšomis mobiliuose 
punktuose tyrimai ir toliau bus 
atliekami simptomų turintiems 
asmenims, sąlytį turėjusiems 
asmenims, asmenims prieš hos-
pitalizacijas, iš užsienio grįžu-
siems asmenims, asmenims, 
gavusiems teigiamą greitojo an-
tigeno testo rezultatą, asmenims, 
kuriems rekomenduojama išsi-
tirti po aplinkos paviršių tyrimo.

BNS inform.

Moterų vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 
toliau atsilieka nuo vyrų algų

Vyrų paskaičiuotasis (bru-
to) darbo užmokestis Lietu-
voje šių metų trečiąjį ketvirtį 
168,9 euro viršijo moterų at-
lyginimą, rodo Statistikos de-
partamento duomenys.

Vidutinis paskaičiuotas mo-
terų darbo užmokestis šalies 
ūkyje, išskyrus individualias 
įmones, trečiąjį ketvirtį sudarė 
90 proc., o išmokėtas (neto) – 

90,9 proc. vyrų algos.
Statistikų duomenimis, tre-

čiąjį ketvirtį vidutinis paskai-
čiuotas moterų darbo užmokes-
tis Lietuvoje (be individualių 
įmonių) buvo 1512,7 euro, vyrų 
– 1681,6 euro, o išmokėtas 
– atitinkamai 963,8 euro bei 
1059,9 euro.

Vien valstybės sektoriuje 
vidutinis moterų paskaičiuo-
tas atlyginimas liepos-rugsėjo 

mėnesiais siekė 1613,1 euro, 
privačiame sektoriuje – 1444,8 
euro ir buvo atitinkamai 183,9 
bei 208,6 euro mažesnis už vyrų 
darbo užmokestį.

Vidutinis išmokėtas moterų 
atlyginimas valstybės sektoriuje 
trečiąjį ketvirtį siekė 1021 eurą, 
privačiame – 925,2 euro ir nuo 
vyrų darbo užmokesčio atsiliko 
atitinkamai 104,6 bei 118,87 euro.
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Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta 
šiemet padidėjo 12,7 proc.

Mažmeninės prekybos 
apimtys Lietuvoje, išsky-
rus automobilių pardavimo 
ir remonto bei maitinimo 
ir gėrimų įmones, per šių 
metų dešimt mėnesių buvo 
11,96 mlrd. eurų (be PVM) 
– 12,7 proc. daugiau (paly-
ginamosios kainomis) nei 
pernai sausį-rugsėjį.

Maitinimo ir gėrimų įmo-
nių apyvarta šiemet siekė 
658,8 mln. eurų ir, palygina-
mosios kainomis, buvo 7,1 
proc. didesnė nei pernai sau-
sį-spalį, pranešė Statistikos 
departamentas.

Mažmeninės prekybos 
įmonių, prekiaujančių maisto 
prekėmis, alkoholiu ir tabaku, 
apyvarta per metus padidėjo 
6,5 proc. iki 4,542 mlrd. eurų, 
ne maisto prekėmis prekiau-
jančių įmonių – 18,3 proc. iki 
4,877 mlrd. eurų, automobilių 

degalų mažmeninės prekybos 
įmonių – 13,1 proc. iki 2,541 
mlrd. eurų.

Mažmeninės prekybos 
įmonių, išskyrus automobi-
lių pardavimo ir remonto bei 
maitinimo ir gėrimų įmones, 
apyvarta per mėnesį (spalį, 
palyginti su rugsėju), pa-
lyginamosiomis kainomis 
smuktelėjo 0,1 proc. iki 1,323 
mlrd. eurų. Per metus – spalį, 
palyginti su 2020 metų spa-
lio mėnesiu – mažmeninės 
prekybos įmonių apyvarta 
palyginamosiomis kainomis 
išaugo 8,9 procento.

Per mėnesį maisto pre-
kėmis prekiaujančių įmonių 
apyvarta palyginamosiomis 
kainomis nepakito ir buvo 
463,067 mln. eurų, prekiau-
jančių ne maisto prekėmis – 
sumenko 0,8 proc. iki 544,685 
mln. eurų, automobilių degalų 
mažmeninės prekybos įmonių 

apyvarta – padidėjo 0,9 proc. 
iki 314,97 mln. eurų.

Per metus – spalį, palygin-
ti su 2020 metų tuo pačiu mė-
nesiu – maisto prekėmis pre-
kiaujančių įmonių apyvarta 
palyginamosiomis kainomis 
padidėjo 2,2 proc., ne maisto 
prekėmis prekiaujančių įmo-
nių – 10,4 proc., automobilių 
degalų mažmeninės prekybos 
įmonių – 17,2 procento.

Maitinimo ir gėrimų tei-
kimo įmonių apyvarta spalį 
siekė 86,409 mln. eurų ir per 
mėnesį palyginamosiomis 
kainomis išaugo 7,6 proc., o 
per metus - 28,1 procento.

Užsakomasis pardavimas 
paštu arba internetu spalį, pa-
lyginti su rugsėju, padidėjo 
0,7 proc., o per šių metų de-
šimt mėnesių, palyginti su tuo 
pačiu 2020-ųjų laikotarpiu, 
išaugo 50,6 procento.
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Pasibaigus mokestinėms atostogoms, 
neapmokėti sąskaitų gali bent 5,5 tūkst. įmonių

Iki lapkričio 18-os-
ios kiek daugiau nei 5,5 
tūkst. nukentėjusių nuo 
COVID-19 įmonių gavo iš 
Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos nurodymus nura-
šyti skolą iš lėšų sąskaito-
se, praneša portalas vz.lt.

Paskutinę mokestinių 
atostogų (spalio) savaitę 
su valstybe atsiskaitė arba 

suderino nepriemokų graži-
nimo grafiką maždaug 1,5 
tūkst. įmonių, kurios nuken-
tėjo nuo COVID-19 pande-
mijos metu įvestų veiklos 
suvaržymų ir kurioms buvo 
suteikti mokestiniai atidė-
jimai. Tačiau dar apie 7,5 
tūkst.  įmonių to nepadarė.

Šios įmonės iki spalio 
pabaigos turėjo padengti 
įsiskolinimus valstybei arba 

sudaryti mokestinės pasko-
los sutartį, kuri leistų be pa-
lūkanų iki 2022 metų galo 
sumokėti per pandemiją ati-
dėtus mokesčius. 

Įmonėms šiuo metu ati-
dėta mokesčių iš viso už 976 
mln. eurų, iš jų 528 mln. 
eurų – suteikta nuo pande-
mijos nukentėjusioms įmo-
nėms.
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Vidutinis paskaičiuotas atlyginimas per metus padidėjo 9,9 proc.
Vidutinis paskaičiuotas 

(bruto) darbo užmokestis 
Lietuvoje, išskyrus indivi-
dualias įmones, šių metų 
trečiąjį ketvirtį buvo 1598,1 
euro – 9,9 proc. daugiau nei 
2020-ųjų liepos-rugsėjo 
mėnesiais.

Vidutinis išmokėtas (neto) 
atlyginimas šalyje palygina-
muoju laikotarpiu išaugo 9,1 

proc. iki 1012,4 euro, pranešė 
Statistikos departamentas.

Darbo užmokesčio augi-
mui per metu įtakos turėjo pa-
didinta minimalioji mėnesinė 
alga, valstybės politikų, teisė-
jų, valstybės pareigūnų, vals-
tybės tarnautojų ir biudžetinių 
įstaigų darbuotojų pareiginės 
algos bazinis dydis, pasikeitu-
si neapmokestinamojo pajamų 
dydžio skaičiavimo tvarka ir 

kitos priežastys.
Per ketvirtį – trečiąjį, pa-

lyginti su antruoju – vidutinis 
paskaičiuotas darbo užmo-
kestis padidėjo 2 proc., išmo-
kėtas darbo užmokestis – 1,8 
procento.

Realusis darbo užmokes-
tis, anot statistikų, per metus 
išaugo 3,5 proc., per ketvirtį 
– sumažėjo 0,2 procento.

BNS inform.
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Lapkričio 30-oji, 
antradienis, 
49 savaitė

Iki Naujųjų liko 31 diena
Šv. Andriejus, 

Mažosios Lietuvos prisijungimo 
prie Didžiosios Lietuvos 

akto diena
Saulė teka 8.14 val., 
leidžiasi 15.59 val. 

Dienos ilgumas 8.05 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Andrė, Andrėja, Andriejus, 
Andrius, Andrys, Dovainė, 

Saugarda, Saugardas, Saugardė, 
Saugina, Sauginas, Sauginė, 

Saugirdas, Saugirdė.
Rytoj:  Baltenė, Baltenis, Balys, 
Butigeidas, Eligas, Eligijus, Nata, 
Natalė, Natalija, Natalis, Natas, 

Natė.
Poryt:  Aura, Aurelija, Aurė, 
Aurėja, Milkanta, Milkantas, 

Minkinta, Milkintas, Milmantas, 
Milmantė, Paulina, Svirgailas, 

Svirgailė, Svirganta, Svirgauda, 
Svirgaudas, Svirgaudė, Svirgeda, 

Svirgedas, Vėjūnas, Viviana.

Dienos citata
„Jokia knyga nėra tokia bloga, 
kad joje nebūtų galima rasti 

ko nors gera" 
(Plinijus).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1872 m. Glazgo mieste įvyko 
pirmosios tarptautinės futbolo 
rungtynės - Škotijos ir Anglijos 
rinktinės išsiskyrė lygiosiomis 0:0.

Šiandien  Lietuvos 
istorijoje

1427 m. Krokuvoje gimė Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos 
karaliaus Jogailos jaunesnysis sūnus 
Kazimieras - paskutinysis viduramžių 
Lietuvos valdovas, mokėjęs lietuvių 
kalbą.

1796 m. po imperatorės Jekateri-
nos II mirties caras Pavelas I įsakė Lie-
tuvos generalgubernatoriui Nikolajui 
Repinui grąžinti visoms Lietuvos įstai-
goms anksčiau turėtas teises, atkurti 
miestų magistratus.

1908 m. Kaune įkurta Raudonojo 
Kryžiaus ligoninė.

1918 m. Mažosios Lietuvos Tau-
tinė Taryba paskelbė aktą dėl Prūsų 
(Mažosios Lietuvos) siekio prisijungti 
prie atsikūrusios Lietuvos valstybės.

Post 
scriptum

Visi barščiai vienu vardu, tik 
ne visi skanūs.

Nekeptas jogurtinis maskarponės tortas su mandarinais
Ingredientai:
PAGRINDUI:
• 190 g sausainių Gaidelio 
"Kalėdos", bet tinka ir klasikinio 
skonio) 
• 80 gsviesto

KREMUI:
• 250 maskarponės sūrio 
• 250 gramų graikiško jogurto 
• 250 mililitrų grietinėlės, 35% 
riebumo 
• 140 gramų cukraus (arba pa-
gal skonį) 
• 300 gramų konservuotų per-
sikų 

Ieškokite prekybos centruose!

GAMINIMAS:
 Į nedidelį indelį pilti citrinos sultis ir 70 ml šalto vandens. Ant viršaus užbarstyti 

želatiną ir palikti išbrinkti. Jei naudojami smulkūs želatinos milteliai, jie išbrinksta 
per 5-10 min, o jei stambesnė želatina - reikėtų 20-30 min. Konservuotus persikus 
gerai nusunkti, supjaustyti smulkiais kubeliais (persikų skystį galite panaudoti želati-
nai brinkinti, tada į kremą dėkite mažiau cukraus). Sausainius elektrinu smulkintuvu 
sutrinti iki smulkių trupinių ir sumaišyti su ištirpintu sviestu. Šia mase iškloti apvalios 
kepimo formos dugną ir rankomis standžiai suspausti, suformuojant torto pagrin-
dą. Dėti į šaldytuvą, kad pagrindas sutvirtėtų. Želatiną ištirpinti virš garų vonelės  Į 
dubenį dėti graikišką jogurtą ir labai gerai išmaišyti. Į jogurtą pamažu vis maišant 
pilti želatiną (ji turėtų būti dar šilta). Tada toliau maišant supilti grietinėlę. Į kitą du-
benį (arba virtuvės kombaino indą) dėti maskarponę, beriu cukrų, vanilę ir šiek tiek 
paplakti elektriniu plaktuvu. Tada pamažu toliau plakant supilti jogurto ir grietinėlės 
masę. Plakti vidutiniu greičiu iki kremas ima laikyti formą. Visiškai standus jis nepri-
valo būti - tiesiog kad perbraukus pirštu įdubimas liktų bent 5-7 sekundes. Į kremą 
įmaišyti pjaustytus persikus. Masę sukrėsti ant sausainių pagrindo ir dėti į šaldytuvą 
bent 6-7 valandoms (o dar geriau - nakčiai), kad tortas sustingtų. Prieš patiekiant 
torto viršų papuošti mandarinių skiltelėmis.

• 2 šaukštai citrinų sulčių 
• 15 g želatinos 
• 1 šaukštelis vanilės ekstrakto (arba vanilinio 

cukraus)
VIRŠUI:

•  400 g mandarinų

Didieji prekybos tinklai pirmą Kalėdų dieną nedirbs
Penki didieji prekybos 

tinklai pirmąją Kalėdų 
dieną, gruodžio 25-ąją, 
nedirbs. Daugumos jų du-
rys bus užvertos ir sausio 
1-ąją – apsipirkti pirmąją 
Naujųjų dieną bus galima 
tik „Iki“ arba „Rimi“, ta-
čiau ir šiuose tinkluose tą-
dien bus pokyčių. 

Paskutiniąją metų die-
ną „Iki“, „Norfos“ ir „Lidl“ 
parduotuvės dirbs iki 20 val., 
„Maxima“ ir „Rimi“ pirkėjų 
lauks šiek tiek ilgiau – iki 21 
valandos.

Likusiomis šventinėmis 
dienomis reiktų stebėti par-
duotuvių darbo laiką, jis gali 
būti trumpesnis. 

Prekybos tinklų atsto-
vai teigia, kad nori leisti ir 
darbuotojams pailsėti per 
šventes. Kai kurios bendro-
vės ragina, išvengiant spūs-
čių, apsirūpinti pirkiniais iš 
anksto. 

Prekybos tinklą „Iki“ val-
dančios bendrovės „Palink“ 
komunikacijos vadovė Vaida 
Budrienė BNS sakė, kad tin-
klas nedirbs tik pirmąją Ka-
lėdų dieną, o kitomis švenčių 
dienomis parduotuvės veiks 
sutrumpintu grafiku. 

„Toks darbo grafikas 
buvo ir praėjusiais metais. 
Gruodžio 25 dieną norime, 
kad visi mūsų darbuotojai 
pabūtų su artimaisiais, pail-
sėtų ir ramiai paminėtų gra-

žiausią metų šventę“, – sakė 
V. Budrienė. 

„Artėjant žiemos šventėms 
pirkėjus, siekiant išvengti 
grūsčių, skatiname planuoti 
šventinį apsipirkimą iš anks-
to“, – pridūrė ji. 

Sausio 1 dieną „Iki“ par-
duotuvės dirbs nuo 10 val. iki 
įprastos darbo laiko pabaigos, 
bet ne ilgiau nei 22 valandos.

„Norfos“ atstovas spaudai 
Darius Ryliškis informavo 
BNS, kad jau nuo 2017 metų 
per Velykas, Kalėdas ir sausio 
1-ąją „Norfa“ nedirba.

„Tradicija tęsiama. Ben-
drovės vadovybė mano, kad 
yra datų, kurios turėtų būti 
„neprekybinės“. Kai kurie 
apribojimai yra būtini, nes 
šventės neturėtų aplenkti ir 
prekybos sektoriaus darbuo-
tojų“, – teigiama D. Ryliškio 
komentare. 

„Lidl“ skelbia, kad par-
duotuvės nedirbs gruodžio 
25-ąją ir sausio 1-ąją. Šis 
sprendimas visiems darbuo-
tojams suteiksiantis galimybę 
šventes sutikti su šeimos na-
riais ir artimaisiais.

„Nedirbti pirmąją Šv. Ka-
lėdų ir Naujųjų metų dieną 
jau tapo mūsų tradicija, kurią 
įgyvendiname penktus metus 
iš eilės. Tokią tradiciją labai 
palankiai vertina tiek darbuo-
tojai, tiek ir mūsų pirkėjai“, 
– bendrovės „Lidl Lietuva“ 
pranešime sako jos vadovas 
Radostinas Roussevas-Pei-

ne'as (Rusevas-Peinas). 
Prekybos tinklas „Maxi-

ma“ skelbia, kad gruodžio 
25-ąją ir sausio 1-ąją parduo-
tuvės nedirbs. 

„Linkime savo darbuo-
tojams per šventines išeigi-
nes dienas pailsėti, o visą 
savo dėmesį ir šilumą skirti 
artimiesiems. Sutrumpin-
tos darbo valandos švenčių 
laikotarpiu nustatytos įver-
tinus darbuotojų poreikius 
ir pirkėjų srautus“, – teigia 
„Maximos“ generalinė di-
rektorė Jolanta Bivainytė.

Pasak jos, ar sausio 1-oji 
kaip poilsio diena tinklo par-
duotuvės taps tradicija, paro-
dys ateitis ir situacija pande-
mijai pasibaigus. 2021-ųjų 
sausio 1-ąją „Maxima“ par-
duotuvės dirbo sutrumpintą 
laiką.

„Rimi“ praneša, kad pir-
mąją Kalėdų dieną parduo-
tuvės nedirbs, o sausio 1-ąją 
veiks tik aštuonios budinčios 
parduotuvės didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose ir pajū-
ryje.

„Visiems ypatingą Kalė-
dų dieną mūsų darbuotojai 
privalo būti su savo artimai-
siais – pasidžiaugti švente, 
atokvėpiu, ramybe ir sau-
gumu brangiausiųjų žmo-
nių apsuptyje“, – pranešime 
sako „Rimi Lietuva“ preky-
bos centrų valdymo vadovė 
Irina Miklienė.
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JAV mokslininkai siekia išvesti 
klimato kaitai atsparias... bulves

JAV Meino universiteto 
mokslininkai mėgina išves-
ti naują bulvių veislę, kuri 
atlaikytų dėl klimato kaitos 
kylančią temperatūrą.

Aukštesnė temperatūra 
ir ilgesnis augimo sezonas 
gali sukelti bulvių kokybės 
problemų ir ligų, vietos lai-
kraščiui „The Bangor Daily 
News“ sakė minėto univer-
siteto profesorius Gregory 
Porteris.

„Remiantis klimato kai-
tos prognozėmis, sulauksime 
gausesnio lietaus, o bulvės 
netoleruoja ilgą laiką esan-
čios drėgmės be kylančių 
kokybės problemų, – sakė 
profesorius. – Jeigu norime 
ir toliau Meine sėkmingai 
auginti bulves, mums reikia 
veislių, kurios atsparios po-
kyčiams.“

Verta paminėti, kad visa-
me pasaulyje mokslininkai 
siekia švelninti klimato kai-
tos poveikį žemės ūkio sek-
toriui. Anksčiau šį mėnesį 
paskelbtoje NASA tyrimo iš-

vadose sakoma, kad klimato 
kaita gali paveikti kukurūzų 
ir kviečių derlius jau 2030 
metais.

Bulvėms problemų kelia 
ne tik lietus, bet ir kenkėjai. 
Meino universiteto kenkėjų 
valdymo specialistas Jimas 
Dillas sakė, kad dėl klimato 
kaitos klesti Kolorado vaba-
lai ir ligas platinantys amarai.

Jo teigimu, naujos bulvių 
veislės su „plaukuotesniais“ 
lapais gali apsunkinti galimy-
bes kenkėjams judėti auga-
lu ir jam pakenkti. Be to, tai 
leistų ir naudoti mažiau pes-
ticidų. Tiesa, naujos bulvių 
veislės išvedimas kryžminant 
skirtingas bulvių veisles yra 
ilgas procesas, tačiau jis jau 
vyksta.

„Po pirminio kryžminio 
apdulkinimo selekcija trunka 
dešimt metų, o tuomet reikia 
dar nuo dvejų iki penkerių 
metų pakankamam komer-
ciniam įvertinimui, kad būtų 
išleista nauja bulvių veislė“, 
– sakė G. Porteris.
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Į kriptovaliutos prekybos platformą 
užsiregistravęs vyras neteko 
beveik 23 tūkst. eurų

Į Panevėžio policiją krei-
pėsi vyras, netekęs beveik 
23 tūkst. eurų.

Anot Policijos departa-
mento pranešimo, 1966 me-
tais gimęs vyras ketvirtadienį 
Panevėžio apskrities vyriau-
siajam policijos komisariatui 
pranešė, kad lapkričio 23–24 
dienomis nenustatyti asme-
nys per internetinę investavi-
mo platformą apgaulės būdu 

iš jo išviliojo 22 tūkst. 799 
eurus.

Vyras teigė užsiregistra-
vęs į kriptovaliutos prekybos 
internetinę platformą ir pa-
teikęs savo naudojamų banko 
sąskaitų duomenis. Tuomet jo 
iš sąskaitų nuskaičiuoti pini-
gai.

Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.
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Vagis iš parduotuvės pavogė 
skirtingų dydžių batus

Klaipėdoje vagis iš parduotuvės pavogė skirtingų dydžių ir tos pa-
čios kojų pusės batus.

Kaip skelbia uostamiesčio policija, ketvirtadienį, apie 10.56 val., H. 
Manto gatvėje, į rūbų parduotuvę įėjęs nenustatytos tapatybės vyras, ma-
tant parduotuvės pardavėjai, iš parduotuvėje esančio batų stovo pavogė du, 
skirtingų dydžių, dešinės pusės kojų batus.Vyras iš parduotuvės greitai pa-
sišalino. Vėliau jis sugrįžo ir nuo parduotuvėje esančio rūbų stovo pavogė 
dar dvi striukes. Dėl vagystės padaryta žala siekia apie 1756 eurų. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

BNS inform.
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A V I N A S . 
Jūsų ženklo žmo-
nės tradiciškai 
užversti darbu. 
Bet pirmoji sa-

vaitės pusė bus labai sėkmin-
ga, nes dėl savo padidinto 
darbingumo lengvai įveiksite 
didžiulį darbų kiekį. Visgi jau 
laikas susimąstyti dėl dienos 
režimo, reikalų tvarkymo. Tai 
ir jus disciplinuos, ir kitiems 
neleis jums krauti ant sprando 
svetimų darbų. Palankus me-
tas atsikratyti žalingų įpročių. 
Antroji savaitės pusė nepa-
lanki tiems, kurie dirba inte-
lektualinį darbą. O tai stiprioji 
jūsų ženklo pusė. Daug kas 
atrodys pernelyg painu, ne-
suprantama. Venkite kelionių, 
ypač jūrų transportu. 

J A U T I S .
Pirmoji savaitės 
pusė bus harmo-
ninga. Norėsite 
dėmesį sutelkti 

į šeimos reikalus, išspręsti 
santykius su mylimu žmo-
gumi. Sudėtingus klausimus 
reikia išspręsti, rasti kompro-
misus, stiprinti tarpusavio 
supratimą. Jūsų šeimos jung-
timi taps vaikų (esamų ar no-
rimų) klausimai. Jei jus kur 
kvies, ypač į svarbius rengi-
nius, neikite be savo mylimo 
žmogaus. Antroji savaitės 
pusė bus neprognozuojama: 
bus gausu netikėtų ir ne vi-
sada malonių įvykių. Saugo-
kite savo sveikatą. Patartina 
atsargiau elgtis su elektri-
niais buitiniais prietaisais bei 
cheminiais produktais, kad 
išvengtumėte smulkių buiti-
nių traumų.

DVYNIAI .
Pirmąją savaitės 
pusę patartina 
susitelkti namų 
savitvarkos bei 

ūkinių poblemų sprendimui. 
Juk labai daug tokių smulkių 
problemų, pavyzdžiui, tvar-
kymąsi, spintoje drabužių rū-
šiavimą, sugedusios buitinės 
technikos tvarkymą atidėda-
vote geresniems laikams, kai 
bus daugiau laiko. Dabar tinka-
miausias laikas tai sutvarkyti. 
Nepamirškite ir savo sveikata 
rūpintis: užsirašykite į sporto 
klubą, baseiną. Antroji savaitės 
pusė bus kupina nesutarimų su 
partneriais: tiek verslo, tiek su-
tuoktiniu. Prieš ką nors spręs-
dami, įsitikinkite, kad teisingai 
supratote informaciją ir viską 
dar kartą aptarkite.

VĖŽYS. Pir-
mojoje savaitės 
pusėje laukia 
daug įdomių ke-
lionių, susitikimų, 

telefoninių pokalbių – malo-
naus ir naudingo bendravimo. 
Juolab, kad jis bus labai pro-
duktyvus. Galima ir poilsinė 
kelionė už miesto: piknikas, 

Astrologinė prognozė savaitei 
viešnagė sodyboje. Puikus me-
tas romantiškiems reikalams. 
Galbūt teatre, koncerte ar kur 
kitur rasite savo antrąją pusę? 
Tėvams daug džiaugsmo teiks 
bendravimas su vaikais. Antro-
ji savaitės pusė bus nemaloni 
dėl suprastėjusios sveikatos. 
Būkite atsarhūs ir neužsiimki-
te savigyda. Yra tikimybė, kad 
kils bėdų ir su naminiais augin-
tiniais: atidžiau jais rūpinkitės.    

L I Ū T A S .
Pirmąją savaitės 
pusę patariama 
užsiimti fi nan-
sinių problemų 

sprendimu. Atsiras galimybių 
gerokai padidinti pajamas. 
Galbūt kas iš draugų ar bi-
čiulių pasiūlys gerą sandėrį 
ar projektą. Palankus metas 
įsigyti drabužių, namų apy-
vokos daiktų. Santykiai su 
artimaisiais ir giminaičiais bus 
geranoriški, tad planuokite 
bendrus darbus. Su namiškiais 
– savitvarką, namų remontą, 
su giminaičiais – bendrus turto 
priežiūros klausimus. Antroje 
savaitės pusėje romantiškus 
santykius aptemdys nesuta-
rimų šešėlis. Svarbiausia – 
nepavyduliaukite mylimam 
žmogui. 

MERGELĖ. 
Galėsite sutarti 
faktiškai su bet 
kuriuo žmogumi. 
Palankus metas 

organizuoti susitikimus, va-
karėlius. Nepriklausomai nuo 
to, kokios sferos tai susitiki-
mai – verslo ar pramogų. Jūs 
gerai sutarsite su pašnekovais, 
surasite sau palankių spren-
dimų. Puikus metas mokytis, 
intelektualinei veiklai. Viską 
suprasite be didelio vargo. 
Antroje savaitės pusėje tikė-
tini nesutarimai tarp sutuok-
tinių ir šeimos problemos. Jų 
kertiniu akmeniu taps nepasi-
tikėjimas. Jūs imsite įtarinėti 
artimą žmogų, pavyduliausite 
jo draugams ir bičiuliams, o 
tai prie gero neatves..

S VA R S T Y-
KLĖS. Visą savo 
laiką skirkite dar-
bui, neleiskite ap-
linkiniams blaš-

kyti jūsų dėmesio pašaliniams 
reikalams. Lengviau seksis 
dirbti vienam, nei komando-
je. Palankus metas dvasiniam 
tobulėjimui. Puikus metas 
mokslininkams, tyrėjams. An-
troje savatės pusėje susidursite 
su aplinkinių nesupratingumu, 
intrigomis, apkalbomis, kurios 
jus blaškys ir nervins.

SKORPI-
ONAS. Norė-
site draugiško 
bendravimo ir 
bendraminč ių 

pagalbos. Suplanuosite kažką 
labai didingo ir svarbaus, ir 
tam reiks draugų bei giminai-
čių pagalbos. Palankus metas 

dalyvauti kolektyviniuose 
projektuose. Norėsite naujų 
įspūdžių. Surenkite draugų 
vakarėlį, daugiau bendrau-
kite interneto forumuose bei 
grupėse. Antroje savaitės pu-
sėje susilaikykite nuo didelių 
pirkinių, apgalvotai elkitės su 
pinigais. Antraip patrauksite 
sukčių ar vagių dėmesį.  

Š A U LY S .
TJūsų planus 
ir siekius įgy-
vendinti padės 
slaptas globėjas. 

Ypač tai susiję su profesine 
veikla. Galite gauti informaci-
jos iš slaptų šaltinių, kuri leis 
susidaryti tikrą vaizdą apie 
situaciją. Palankus metas dva-
siniam tobulėjimui. Antroje 
savaitės pusėje venkite rodyti 
iniciatyvą. Auga klaidų, ne-
teisingų sprendimų tikimybė. 
Labiausiai jie palies šeimos 
santykius ir santykius su my-
limu žmogumi.   

O Ž I A R A -
GIS. JNorėsite 
siekti naujų ži-
nių. Puikus me-
tas studijuoti. 

Užmegsite puikius kontaktus 
su dėstytojais bei bendrakur-
siais, sėkmingai įsisavinsite 
kursą, atliksite užduotis, išlai-
kysite egzaminus. Palankus 
metas bendrauti: ir klubuose, 
ir socialiniuose tinkluose. An-
troji savaitės pusė bus įtemp-
ta. Niekam nepatikėkite savo 
paslapčių ir neatviraukite apie 
asmeninį gyvenimą. Viskas, 
ką šiomis dienomis pasaky-
site, gali būti panaudota prieš 
jus.    

V A N D E -
NIS. Aktyviau 
siekite savo tiks-
lų, nebijokite 
permainų. Jei 

ko nepavyksta pasiekti, pirma 
pakeiskite požiūrį. Darbe neat-
mestinos permainos, ypač ka-
drų sferoje, taigi, galite pakilti 
karjeros laiptais. Greitai rea-
guokite į pasikeitusias aplinky-
bes. Nusivilsite: paaiškės, kad 
ne visus savo planus įgyven-
dinsite. Neklausykite svetimų 
patarimų ir neužsiimkite verslo 
ar fi nansinių santykių kūrimu 
su draugais. 

Ž U V Y S .
Palankus metas 
partnerystei. Su 
verslo partneriu 
ar mylimu žmo-

gumi galite aptarti bet kokius, 
net pačius skaudžiausius, klau-
simus. Rasite kompromisą, ku-
ris jus tenkins. Palankus metas 
santuokos jubiliejui švęsti, nes 
dar labiau sustiprins santykius. 
Jei jubiliejaus nėra, tada supla-
nuokite bent bendrą kelionę, 
kad ir netolimą. O antroje sa-
vaitės pusėje laukia barniai su 
vadovybe. Stebėkite terminus, 
atidžiai vykdykite užduotis.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 30 d. Naktį -4

Dieną -2
V,
5-10 m/s

Vietomis plikledis

Gruodžio 1 d. Naktį -8
Dieną -2

P,
1-5 m/s

Gruodžio 2 d. Naktį -3
Dieną 2

V,
7-15 m/s

Vietomis plikledis

Orų prognozė lapkričio 30 -gruodžio 2 d.

Vyriausybei skyrus lėšų Kryžkalnio 
memorialas pildomas partizanų pavardėmis

Vyriausybei skyrus lėšų 
Kryžkalnio memorialas Ra-
seinių rajone pildomas par-
tizanų pavardėmis, pranešė 
savivaldybė.

Jos duomenimis, memori-
alo stelose jau įrašyta daugiau 
kaip 10 tūkst. laisvės kovotojų, 
žuvusių kovojant su sovietų 
okupacija, pavardžių, likusiose 
išlieka įrašai „Nežinomas par-
tizanas“.

Raseinių rajono savival-
dybė iš Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri-
mo centro yra gavusi beveik 

pustrečio tūkstančio patvirtintų 
pavardžių, jos turėtų būti įam-
žintos atminimo sienoje. Šis są-
rašas nuolat pildomas.

Dėl memorialo stelų atnau-
jinimo Vyriausybės kanceliarija 
ir savivaldybė pasirašė specialią 
sutartį.

Šiems darbams iš valstybės 
biudžeto skirta 30 tūkst. eurų. 
Juo atliks bendrovė „Sentios“.

Lietuvos partizanams skir-
tas memorialas Kryžkalnyje 
atidengtas pernai. Svarbiausi jo 
simboliai – lietuviško kalavijo 
formos obeliskas ir 20 tūkst. 
partizanų įamžinanti atminimo 

siena su nežinomo partizano 
kapu.

Iki atidengimo nespėta su-
rinkti ir iškalti visų kovotojų 
pavardžių.

Partizaninis karas prieš So-
vietų Sąjungos okupaciją Lie-
tuvoje vyko 1944–1953 metais. 
Jame dalyvavo ne mažiau kaip 
50 tūkst. žmonių, o visame pa-
sipriešinimo judėjime kaip po-
grindžio organizacijų nariai, rė-
mėjai dalyvavo apie 100 tūkst. 
Lietuvos gyventojų. Šiame kare 
žuvo per 20 tūkst. partizanų ir 
jų rėmėjų.

BNS inform.

Ekspertai: NT mokestis turėtų būti 
visuotinis, bet simbolinis

Lietuvos banko vadovui vėl 
prakalbus apie visuotinį nekilnoja-
mojo turto (NT) mokestį, ekspertai 
mano, kad jis turėtų būtų nedide-
lis, be išimčių, o jo įplaukos skirtos 
miestų ir rajonų infrastruktūrai.

Pasak Lietuvos NT plėtros aso-
ciacijos prezidento Mindaugo Sta-
tulevičiaus, toks mokestis galėtų 
tapti paskata efektyviau išnaudoti 
jau turimą turtą.  „Jeigu būtų neap-
mokestinamas pagrindinis būstas, 
o tik paskesnis turtas, tada atsirastų 
papildoma paskata kuo efektyviau jį 
naudoti. Būtų postūmis žmonėms pa-
daryti savo turto „higieną“ – ar tikrai 
jis jiems reikalingas“, – prognozavo 
M. Statulevičius.

Jo teigimu, šiam mokesčiui la-
biau tiktų ne NT, o infrastruktūros ge-
rinimo pavadinimas, jį, be gyventojų, 
turėtų mokėti ir valstybė bei savival-
dybės, kurių įmonės ir įstaigos, religi-
nės bendruomenės, kitos organizaci-
jos dabar nuo NT mokesčio atleistos. 

„Tai būtų proga peržiūrėti ar, 
pavyzdžiui, valstybės institucijoms 
reikia tiek nekilnojamo turto, nes 
kai reikia mokėti tik komunalinius 
mokesčius, tai mažiau skauda, o kai 
reikės mokėti ir NT mokestį, gal pa-
galvos, ar valdininkui reikia 30 kv. 
metrų kabineto, o gal verta optimi-
zuotis, kaip tą yra padaręs verslas“, – 
teigė NT plėtros asociacijos vadovas.

Ekonomistas Žygimantas Mauri-
cas tikina, jog naujasis mokestis turė-
tų būti simbolinis – tarsi komunalinių 
mokesčių papildoma dedamoji, kuri 
galėtų sudaryti iki ketvirtadalio šių 
mokesčių sumos. 

„Tas mokestis niekada negali būti 
didelis, jis neturi gąsdinti gyventojų, 
nes kitaip atsiras tokių, kuriems jį bus 
sunku mokėti, o tada išimtys dar la-
biau padidins tą „gyvulių ūkį“ – nes 
sąžiningi sumokės, o nesąžiningi iš-
vengs. Tuomet geriau jau visai jokio 
mokesčio, negu su išimtimis“, – pa-
brėžė ekonomistas.

Jo teigimu, jei šis mokestis būtų 
pavadintas ne NT, o, pavyzdžiui, inf-
rastruktūros, ir būtų administruojamas 
ne valstybės, o konkrečios savivaldy-
bės, tuomet žmonėms atsirastų papil-
doma motyvacija jį mokėti, be to, jie 
galėtų reikalauti, kad savivaldybės iš 
tiesų tvarkytų jų aplinką. 

„Savivaldybės gal tuomet mažiau 
pinigų skirtų „dainuojantiems fonta-
nams“ ar kitokiems egzotiniams pro-
jektams, o daugiau – sporto aikštelių, 
parkų, skverų, automobilių krovimo 
aikštelių įrengimui“, – sakė ekonomis-
tas.  M. Statulevičius taip pat mano, 
kad NT mokestis turėtų atitekti konkre-
čios savivaldybės infrastruktūrai. Anot 
jo, mokestis tikriausiai nepristabdys 
NT rinkos plėtros, nes savivaldybės jį 
taikys diferencijuotai ir palaipsniui.

„Iš pradžių savivaldybės bus tikrai 
jautrios, atlaidžios, didelių tarifų grei-
čiausiai nenustatys. Finansų ministe-
rijos skaičiavimais, dabar yra suren-
kama apie 5 mln. eurų NT mokesčio 
iš fi zinių asmenų, o padarius visuotinį 
tikimasi šią sumą padidinti iki 20 mln. 
ar 100 mln. eurų. Tai pirmais metais 
greičiausiai bus 20 mln. eurų, nes savi-
valdybės taikys mažus tarifus“, – mano 
M. Statulevičius.

Pasak Ž. Maurico, naujas mokes-
tis, ypač jei jis bus didelis, dabartinio 
NT perkaitinimo nesureguliuos, bet 
gali sukelti atvirkštinį efektą – gali 
mažinti naujo būsto pasiūlą. „Lietuvos 
miestuose vyrauja nefunkcionalūs so-
vietiniai daugiabučiai, todėl reikia sta-
tyti daugiau naujų namų, didinti pasiū-
lą, o tokie mokesčiai tik mažins kainą, 
kurią pirkėjas norės mokėti už įsigy-
jamą būstą, nes bus pasiskaičiuojama, 
kiek ateityje už NT reikės papildomai 
mokėti, tuo tarpu vystytojų kaštai dėl 
to nesumažės“, – sakė ekonomistas.

„Didelis visuotinis NT mokestis 
būtų Lietuvos tragedija, nes gal šiek 
tiek pristabdytų kainų augimą, bet 
sumažintų pasiūlą – būsto fondas ne-
sikeis kaip turėtų, statybų sektorius 
stabtels ir tų pačių mokesčių būtų su-

renkama mažiau“, – pridūrė jis.
Ekonomisto teigimu, jei NT vi-

suotinai bus apmokestintas dideliu 
tarifu, tai padidins ir būsto, ir jo nuo-
mos kainas.  „Paradoksas, kad tos 
šalys, kurios turi įsivedusios didelius 
NT mokesčius, pavyzdžiui, Švedija, 
jos pakenkia ir nuomos rinkai, nes 
žmonės dar labiau perka NT ir ji dar 
labiau pakyla, nes sumažėja nuomos 
pasiūla“, – sakė Ž. Mauricas.

Ekonomistas įžvelgia ir kitą blo-
gybę – progresinis NT mokestis gali 
paskatinti vystytojus statyti mažesnio 
ploto būstą bei stumti į priemiesčius 
šeimas su vaikais. „Jeigu mokesčiai 
bus skaičiuojami pagal kvadratūrą – 
kuo didesnis, tuo brangiau, o šeimoms 
su vaikais natūraliai reikia daugiau 
ploto, tai jos bus stumiamos iš mies-
tų centrų į priemiesčius arba apskritai 
gali nuspręsti neturėti vaikų. Be to, 
vystytojai statys dar mažesnius bu-
tus reklamuodami, jog tokiam būstui 
nereikia mokėti NT mokesčio, nes jo 
plotas mažas“, – aiškino Ž. Mauricas.

Lietuvos banko valdybos pirmi-
ninkas Gediminas Šimkus pareiškė, 
kad visuotinį nekomercinio NT mo-
kestį mato kaip dar vieną vieną prie-
monę, mažinančią spekuliacines pas-
katas investuoti į NT. Jo teigimu, NT 
mokestis turėtų būti taikomas visam 
be išimčių NT, nustatant minimalios 
neapmokestinamos turto vertės kar-
telę, kad nenukentėtų socialiai pažei-
džiamiausi gyventojai.

Premjerė Ingrida Šimonytė sakė 
teigiamai vertinanti tokį mokestį, o 
diskusijos dėl jo esą galėtų įvykti Sei-
me kitų metų pavasarį. 

Dabar NT yra apmokestinamas 
progresiniu 0,5–2 proc. tarifu, tačiau 
tik nuo 150 tūkst. eurų vertės, o tu-
rintiesiems tris ir daugiau vaikų arba 
neįgalų vaiką – nuo 200 tūkst. eurų.

Šiemet iš būsto apmokestinimo 
planuojama gauti 7 mln. eurų paja-
mų, mokestį turėtų mokėti 12,6 tūkst. 
asmenų.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Orkestro repeticijoje, 
dirigentas burba 
nepatenkintas mušamaisiais:

– Jeigu žmogus 
visiškai negali groti jokiu 
instrumentu, jam duoda 
dvi lazdeles ir padaro 
būgnininku!

Iš orkestro teatrališkas 
šnibždesys:

– O jeigu žmogus ir to 
nesugeba, iš jo vieną lazdelę 
atima ir jis tampa dirigentu!

***
– Ar galiu tavo nuotrauką 

pasidėti spintoje?
– O kam?
– Kad vaikai saldainių 

neimtų.
***
Įsiutęs šefas savo 

darbuotojams:
– Tai, kad jūs darbe 

miegat, aš žinau. Bet 
užsivilkt pižamą – to jau per 
daug!

***
Teismas. Prokuroras rėžia 

kalbą:
– Teisiamasis įvykdė 

nusikaltimą – kaip reta drasų, 
sumanų ir išradingą!

Kaltinamasis:
– Be reikalo taip giriate – 

vis tiek neprisipažinsiu.
***
Naujasis rusas pareina 

namo. Žmona klausia:
– Vakarieniausi?
– Norėčiau. O ko turime?
– Omarai, lašiša, raudonieji 

ikrai, šampanas...
– Gal gali man iškepti 

bulvių?
– Neturime bulvių.
– Kaip neturime bulvių?
– Uždirbtum kaip visi 

normalūs žmonės, būtų ne tik 
bulvių, bet ir lašinių.

***
Jonas sako savo žmonai:
– Prieš dvi savaites mečiau 

rūkyt, prieš mėnesį – gert. 
Dabar atėjo tavo eilė...

***
– Aš tvarkiau namus! 

Viskas čia savo vietoj!
– Taip? O dulkės?
– Ten svarbūs numeriai.
– Na taip, o tas voras 

kampe?
– Neliesk Brisiaus, jis 

niekuo nekaltas!
***
– Alio, ar tai Valstybės 

saugumo departamento 
anoniminis telefonas?

– Taip, pilieti Petrai 
Petrauskai, mes jūsų 
klausome.

***
Kalbasi dvi draugės:
– Tave vyras kada nors 

užtiko lovoje su nepažįstamu 
vyru?

– Niekada. Visi buvo jo 
pažįstami...

***
– Dar vienas žodis ir 

aš išeisiu gyventi pas savo 
mamą! – gatvėje šaukia įtūžusi 
žmona.

– Taksi! – atsako vyras.
***

Susirašinėjimas sms'ais tarp 
mamos ir dukros:

– Mamyte, tu greit griši? 
Pasiilgau...

– Nespėsit, grįšiu uz 5 min. 
Linkėjimai vaikinui...

***
Tarpukaris, degtinės 

parduotuvė. Užeina į ją tipiškas 
inteligentas: ožio barzdelė, 
katiliukas, peteliškė, pensnė. 
Prieina prie pardavėjo ir sako:

– Sakykit, gerbiamasai, 
gi kodėl prasta degtinaite 
prekiaujat?

– Kaipgi, ponas, kodėl 
bloga? - pasimetęs sako 
savininkas. - Viskas šviežia, 
pačių geriausių gamintojų! Nei 
vienas klientas iki šiol nebuvo 
skundęsis!

– Na kaipgi, vat aš 
anądien, pirkau pas jus tris 
butelaičius, tai išragavau aš 
juos, ir, atleiskit už vulgarumą, 
supykino...

***
Ateina Petriukas į mokyklą. 

Mokytoja jo klausia, koks 
skaičius eina po 8.

– Devyni.
– Šaunuolis. Kas tave 

išmokė pažinti skaičius? – vėl 
klausia mokytoja.

– Tėtis.
– Puiku. Na, o koks skaičius 

eina po 10?
– Valetas, – atsako 

Petriukas.
***
Sutuoktiniai keliauja po 

kalnus.
– Kaip nuostabu, brangusis, 

– šaukia ji, – pažvelk į slėnį 
ten, apačioje!

– Nesuprantu tavęs, – 
dūsauja jis. – Tai kam tempei 
mane į viršų?

***
Ar yra vieta žemėje, kur 

nėra ginčų ir prieštaravimų? 
Yra. Kapinės.

***
Suvalkiečio skelbimas 

pažinčių svetainėje: „Ieškau 
taupios moters be galimybių 

paso. Kad jau garantuotai po 
parduotuves nevaikščiotų“

***
Vaistinėje:
– Duokit man aspirino ir 

ausų lankstytuvus.
– Čia medicininės kaukės.
– Čia ausų lankstytuvai.
***
Kalbasi du naujalietuviai:
– Žinai, čiūvas, tavo 

uošvienė auksinį dantį turi.
– Žinau, tik vis dar 

preteksto nesugalvoju.
***
„Neveikia dėl techninių 

priežasčių“. O dėl kokių 
priežasčių dar gali neveikti 
stumdomos durys? Dėl 
religinių? Politinių?

***
Suvalkietis fotosesijoje. 

Fotografas:
– Kad išeitų natūralesnė 

nuotrauka, gal jūsų sūnus 
galėtų uždėti ranką jums ant 
peties?

– Būtų natūraliausia, jei jis 
įkištų ranką man į kišenę.

***
Į teismą ateina moteris 

pateikti skyrybų prašymo. Jos 
klausia, kodėl.

– Mano vyras žino daug 
nepadorių dainų.

– Ir jas dainuoja?
– Baisiau, jis jas švilpauja.
***
Vyrukas garaže skundžiasi 

gyvenimu draugeliams:
– Negaliu išmaitinti 

žmonos...
Draugeliai jam pataria:
– O tu ją pragerk.
***
Moteris – tokia bejėgė 

būtybė, kuri, jei jai neįtiksi, 
gerklę perkąs.

***
Tik juodojo penktadienio 

metu galite nusipirkti du 
niekam nereikalingus daiktus 
už vieno kainą.

***
Sociologai išsiaiškino, kad 

95 proc. žmonių, sakančių 
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„Labas rytas“, tiesiog 
meluoja.

***
Niekaas taip nelinksmina 

Dievo, kaip orų prognozės.
***
Mėgstamiausias 

teisuolių užsiėmimas – sekti 
nuodėminguosius

***
Motinystės atostogos – tai 

tas pats darbas, tik viršininkas 
mažas.

***
Senukų pora žiūri 

pornografi nį fi lmą. Senelis 
senutei:

– O tu žiūrėk, ką tas 
santechnikas išdarinėja! 
Nusuko vandens maišytuvą 
neužsukęs vandens padavimo 
ventilio.

***
Mano galva, ką noriu, tą ir 

galvoju.
***
Kalbasi du naujalietuviai 

verslininkai:
– Kaip tau sekasi verslas?
– Ne taip gerai, kaip 

norėtųsi man, ir ne taip blogai, 
kaip norėtųsi tamstai.

***
– Kas sunkiau – 

kilogramas pūkų ar 
kilogramas geležies?

– O tu stok po balkonu, 
patikrinsim.

***
Bažnyčios sutuoktinių 

tarpusavio santykių stiprinimo 
kursuose:

– Mieloji, ką tu padarytum, 
jei pamatytum, kaip aš 
bučiuoju kitą moterį?

– Mielasis, kaip 
dievobaiminga ir ištikima 
žmona aš tave sąžiningai 
lankysiu reanimacijoje.

***
Pietietis vyrukas gimdymo 

namuose klausia žmonos, 
žiūrėdamas į gerokai 
plaukuotą mažylį: 

– Nesuprantu, tu jį 
pagimdei ar numezgei?

BALDAI

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

• Puikios būklės 
raudonmedžio sekciją. Labai 
tvirta ir talpi. Matmenys: 
aukštis 2 m, plotis 2 m, 
žemesnės vietos aukštis 
1,60 m, gylis 38 cm. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 625 11 069. 
Rokiškis
• 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 funkcija 
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. Viršutinis 
sluoksnis nuimamas, galima 
skalbti. Mažai naudotas. 
Garantijos lapas yra, tačiau 
garantijos laikotarpis jau 
pasibaigęs. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 612 23 040. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Gerai veikiančią drabužių 
džiovyklę Whirpool. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Gerai veikiančią skalbimo 
mašiną Beko. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

• Naują dujinį šildytuvą. 
Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Naudotą puikiai veikiantį 
šaldytuvą Bosch. A++ 
energijos klasė. Matmenys: 
170x60x60. Apačioje 3-jų 
stalčių šaldiklis. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 615 37 295. Rokiškis
• Elektrinę kailentę. 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

MAISTO PRODUKTAI
• Obuolių sūrius su 
svarainiais, imbieru ir be 
priedų. Tel. 8 651 61 993. 
Rokiškis
• Naminius ekologiškus 
kiaušinius. 2,50 Eur už 
10 vnt. Tel. 8 645 24 819. 
Rokiškis

RASTA/PAMESTA
• Rasta banko kortelė. 
Atsiimti UAB Cesta, 
Nepriklausomybės a. 25. 
Tel. 8 458 51 082. Rokiškis


