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Vaikų lopšeliui-darželiui „Varpelis“ 
vadovaujanti Sigita Baranovskienė 
neslepia: veiklos perspektyva – 
moderni ugdymo įstaiga

Šiemet vaikų lopše-
lio-darželio „Varpelis“ 
direktorė Sigita Baranov-
skienė šventė savo darbo 
šioje ugdymo įstaigoje tris-
dešimtmetį. Nuo 2004-ųjų 
ji – „Varpelio“ direktorė. 
Ir praėjusią savaitę laimė-
jusi šios įstaigos direkto-
riaus konkursą, ji toliau 
įgyvendins suplanuotą 
darželio raidos programą. 
„Rokiškio Sirena“ klausė 
direktorės, kokios „Varpe-
lio“ veiklos ateities gairės?

Priėmė sprendimą, 
kurio nesigaili
Kaip prasidėjo direktorės 

veikla darželyje „Varpelis“? 
„Į naują, kuriamą įstaigą 
mokyklą-darželį „Varpelis“ 
atėjau šviesios atminties An-
tano Karbauskio kvietimu iš 
tuometinės Rokiškio 4-osios 
vidurinės mokyklos“, – pa-
sakojo S. Baranovskienė. 
Jauna pedagogė prie „Var-
pelio“ kūrėjų komandos pri-
sijungė būdama motinystės 
atostogose. „Auginau dukre-
lę. Taip visą vasarą su veži-
mėliu ir skubėdavau į darbą. 
Kai pagalvoji, gal tada ir 
buvau „negera“ mama savo 
dukrelei. Bet per vasarą pa-
vyko sukurti tai, ką planavo-
me“, – sakė ji. Dirbti reikėjo 
sparčiai: jau rugsėjį „Vape-
lyje“ duris atvėrė pradinukų 
klasės. S. Baranovskienė dir-
bo pradinių klasių mokytoja, 
šiek tiek dėstė rusų kalbą ir 
literatūrą.

Pokyčių pokyčiai
Per ilgametę karjerą buvo 

visko: reikėjo kurti darže-
lį-mokyklą, vėliau lopše-
lį-darželį. 2004-aisiais stojus 
prie „Varpelio“ vairo teko 
išgyventi daug: ir įvairius 
švietimo, ugdymo sistemos 
pokyčius, ir ugdymo įstaigų 
optimizaciją, ir dviejų ko-
lektyvų jungimą. „Niekas 

nestovi vietoje. Turi prisitai-
kyti prie pokyčių, siekti nau-
jovių“, – sakė pašnekovė.

Laikas bėga greitai. Ir į 
„Varpelį“ jo buvę auklėtiniai 
jau atveda savo mažuosius. 
Šiuo metu ugdoma per 180 
mažųjų rokiškėnų. Grupės 
pilnos, tėveliai noriai leidžia 
vaikus į šį darželį. Jame ma-
žųjų ugdymu rūpinasi gau-
sus kolektyvas: darželyje yra 
56,13 etato. Pasak direkto-
rės, daugiau kaip pusė dar-
buotojų dirba tiesiogiai su 
vaikais. 

Lankstus požiūris
Direktorė S. Baranovskie-

nė akcentavo, kad darželio 
veiklos orientyras yra lanks-
tus, individualus požiūris į 
kiekvieną vaiką, jo porei-
kius, raidą, gebėjimus, pri-
staikymas prie jo galimybių. 
Darželyje sėkmingai ugdomi 
ir specialiųjų poreikių turin-
tys vaikai. Jų spartesnę raidą, 
galimybių ugdymą užtikrina 
specialieji pedagogai, jude-
sių korektoriai, logopedai.

Bendruomenė buriama, 

aplinka kuriama pagal prin-
cipą ugdymas be sienų. Di-
rektorė teigė, kad darželio 
erdvės kuriamos maksima-
liai atviros, vaikai lavinami 
įvairiose erdvėse, taip ska-
tinant jų pažinimo džiaugs-
mą, lavinant bendravimo 
įgūdžius. Nemažas dėmesys 
skiriamas ir darnios ben-
druomenės, jungiančios vai-
kus, jų tėvus, pedagogus, 
telkimui. „Einame link sau-
gios, atviros šeimai, benra-
darbiavimui bendruomenės 
kūrimo. Stengiamės, kad ji 
augtų dvasiškai, mūsų veikla 
atitiktų jos lūkesčius, kultū-
rinius poreikius, kad mūsų 
lopšelyje-darželyje būtų 
ugdomos visavertės asme-
nybės“, – kalbėjo direktorė. 
Ji tikisi, kad ir ateityje „Var-
pelis“ koja kojon žengs su 
moderniausiais ugdymo me-
todais, kad pedagogai, kaip 
ir dabar, bus aktyvūs ir ini-
ciatyvūs, o grupės bus pilnos 
mažųjų rokiškėnų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Senelių globos namus pasiekė Rokiškio 
mamų klubo dovanos

Kaip ir kasmet prieš 
didžiąsias metų šventes 
Rokiškio mamų klubo 
narės prisijungia prie 
organizuojamų sociali-
nių akcijų.

Šiemet mamos Ka-
lėdinėmis dovanomis 
pradžiugins Rokiškio 
senelių globos namų gy-
ventojus.

„Pamačiusios infor-

maciją, apie tai, jog Sene-
lių namų gyventojai para-
šė laišką Kalėdų seneliui, 
nusprendėme prisijungti ir 
išpildyti jų prašymą. Stalo 
žaidimai bei laikas, pra-
leistas kartu praskaidrina 
dienas, suteikia laimės ir 
džiaugsmo. Tikimės, jog 
kalėdinis stebuklas neap-
lenks senolių, o šie žai-
dimai bus dažnai naudo-
jami“ - sako asociacijos 

„Rokiškio mamų klu-
bas“ narės.

Seneliai taip pat lau-
kia ir šventinių laiškų 
bei sveikinimų, kuriuos 
galima palikti Vytauto 
g. 35 A, Rokiškis, gruo-
džio 13 - 27 dienomis 
veikiančiame Kalėdi-
niame pašte arba atsiųs-
ti šiuo adresu paštu.

Enrika PAVILONIENĖ

Sukirto rankomis: ralis Rokiškyje ir toliau vyks

Rokiškio rajono 
meras Ramūnas Go-
deliauskas savo Fa-
cebook paskyroje 
pasidalino žinia, jog 
2022-siais metais Sam-
sonas Rally Rokiškis 
tikrai įvyks: 

„Gerumas - tai vie-
nintelis drabužis, kuris 
niekuomet nenusidė-
vi“. Henrikas Deividas 
Toro.

 Tokie žodžiai su 

Samsonas Rally Rokiškis 
padėka šiandien pasiekė 
mus, visus rokiškėnus! 

Kartu su Samsonas Ral-
ly Rokiškis organizatoriu-
mi Audriumi Gimžausku 
aptarėme šiuos metus, bei 
ateities bendradarbiavimą.

 Sukirsta rankomis, kaip 
sakoma liaudiškai, - ralis 
Rokiškyje ir toliau vyks!

 Jau dabar galime 
kviesti visus į Rokiškį 
2022 m. rugpjūčio 13-14 
dienomis! 

Tiesa, kaip sakė orga-
nizatorius A. Gimžaus-
kas, gali nutikti taip, kad 
keisis tik renginio pava-
dinimas. Tai priklausys 
nuo generalinio rėmėjo, 
su kuriais derybos jau 
pradedamos. Bet kokiu 
atveju RALLY ROKIŠ-
KIS liks, dalyvių ir įspū-
džių tikrai nemažės!“ - 
rašė rajono meras.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Gruodžio 6 – gruo-

džio 12 dienomis Pane-
vėžio apskrities policija 
pradėjo 46 ikiteismi-
nius tyrimus (praėjusią 
savaitę – 45). Registruo-
ti 1153 iškvietimai (pra-
ėjusia savaitę – 1094)

Per savaitę buvo pra-
dėti 8 ikiteisminiai tyri-
mai dėl vagysčių (5 – iš 
negyvenamų patalpų, 3 

– iš gyvenamųjų patalpų). 
Keturios vagystės įvykdy-
tos Panevėžio mieste, 2 – 
Panevėžio rajone, 1 – Biržų 
rajone, 1 – Rokiškio rajone. 
Vagysčių šią savaitę nere-
gistruota Kupiškio ir Pas-
valio rajonuose.

Pradėti trys ikiteismi-
niai tyrimai dėl turto suga-
dinimo, 2 – dėl viešosios 
tvarkos pažeidimo, 3 – dėl 

neteisėto disponavimo 
narkotinėmis ar psicho-
tropinėmis medžiagomis 
be tikslo jas platinti.

Gruodžio 6 – gruodžio 
12 dienomis apskrities 
keliuose buvo registruoti 
du įskaitiniai (kai nuken-
tėjo žmonės) eismo įvy-
kiai.

Panevėžio VPK 
inform.
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Nusimušę moraliniai kompasai, arba kodėl tai, kas buvo matuojama 
Jareko kotletais, dabar bus matuojama Gabrieliaus vagonais

Kažkas ne taip su mūsų 
karalyste. Labai ne taip. 
Nenoriu būti blogu pra-
našu, tačiau šiomis die-
nomis suformuoti „aukš-
ti moralės standartai“ ne 
tik mūsų valdžią, bet ir 
mūsų jauną demokrati-
ją bloškia dešimtmečiais 
atgal į „vsio zakonno“ 
laikus. Kai viena galvo-
jama, antra kalbama, o 
trečia – daroma. Kai me-
luojama į akis ir iš pilie-
čių tyčiojamasi. Kai vals-
tybė suvokiama ne kaip 
suvereno – tautos bran-
giausias ir esminis tur-
tas, o kaip priemonė įgy-
vendinti savo asmenines 
ir, deja, nepamatuotas 
ambicijas. Ir dėl silpnos 
pilietinės visuomenės, 
dėl silpnų jos instituci-
jų, ypač žiniasklaidos, 
kurios nemenka dalis 
tapo „dvaro poetais“ nu-
simušusių moralinių 
kompasų ir elementarios 
objektyvumo stokos, mes 
šiandien turime situaciją 
„kas neleistina jaučiui, 
tas leistina Jupiteriui“. 
Ir ši situacija atneš ilga-
laikes pasekmes ir taip 
vis silpnėjančiam pasiti-
kėjimui mūsų valstybės 
politine sistema.

Jei norime patikrinti, 
kaip veikia kompasas, rei-
kia susirasti orientyrą. Pa-
prastai juo būna Šiaurinė 
žvaigždė. Visiškai objek-
tyvus, aiškus kriterijus, į 
kurį ir turi rodyti kompaso 
rodyklė. Norint patikrinti 
politinės sistemos morali-
nį kompasą, reikia užduoti 
sau labai paprastą klausi-
mą: o jei taip būtų pasiel-
gusi kita, ne konservato-
rių, vyriausybė.

Modeliuojame situaciją. 
Tarkime, toks konfūzas su 
sankcijomis būtų nutikęs 
žalstiečių vyriausybei. 
Apskritai paradoksalu, kad 
trąšos pražudė ne Ramū-
ną Karbauskį, o Gabrielių 

Landsbergį. Bet grįžtame 
prie situacijos: sakykime, 
tokį pokštą su sankcijo-
mis būtų iškrėtusi Sauliaus 
Skvernelio vyriausybė. Įsi-
vaizduojate konservatorių 
staugsmą? Jie gi iš televi-
zoriaus ir feisbuko neišei-
tų, rėkdami apie Kremliui 
parduotą Lietuvą. Apie 
tai, kaip vyriausybė vykdo 
Maskvos ir Minsko poli-
tiką, apie tai, kaip išduoti 
mūsų valstybės interesai, 
mūsų Vakarų partneriai. 
Apie tai, kad mūsų politi-
koje nūnai nėra nei proto, 
nei vertybių. O dabar... O 
dabar beveik ramu. Šita si-
tuacija vadinasi paprastai: 
dvigubi standartai.

Prisimenate 2020-uo-
sius: susisiekimo ministras 
Jaroslavas Narkevičius iš 
posto buvo išverstas... dėl 
kotleto. Žmogus nežinojo, 
už kieno lėšas tą kotletą su-
valgė. Aišku, vargas tai ša-
liai, kuri mano, kad minis-
trą, kaip benamį šuniuką 
ar katiną galima „nupirk-
ti“ kotletu. Bet opozicija, 
pademonstravusi aukštas 
moralines vertybes...

Tapusi pozicija, maž-
daug po metų jas „pritai-
kė“ sau. Žodžiu, svetimą 
ministrą galima versti ir už 
kotletą, o savų ir baltaru-
siškų trąšų ešelonai „nenu-
pučia“. 

Žinoma, sėdint opozici-
jos kėdėje apie aukštą mo-
ralę svaigti yra paprasta. 
Sėdi sau, gauni Seimo na-
rio algelę. Visas tavo dar-
bas yra laiku ateiti į Seimo 
posėdį, jame šiek tiek pa-
sivaidelenti, kad į kameras 
papultum. Tada dar apeiti 
kelių draugelių vedamas 
pokalbių laidas, kad liau-
dis per keturis metus sė-
dėjimo ant nusiraminimo 
kėdutės, tamstos abrozdė-
lio iš atminties neištrintų. 
Kalbėti teisingai ir patrio-
tiškai. Versti kaimyninių 
šalių diktatorius... liežu-
viu. Ir piktintis svetimų 

ministrų ne laiku ir ne vie-
toje suvalgytais kotletais. 
Kai visi seniai supranta, 
kad ne kotlete esmė. Bet 
kai nori muštis, tai tinka 
pirmas po ranka pasitaikęs 
pagalys, pardon, kotletas.

Kai ateinama į valdžią, 
tada jau akmenėlių, vėl, 
pardon, kotletėlių ant kelio 
painiotis ima vis daugiau. 
Ir dirbti čia reikia daugiau. 
Nes iš eilinės kalbančios 
galvos televizoriuje tam-
pama sprendimų priėmėju. 
O priimti sprendimus sun-
ku: čia rinkti informaciją, 
argumentus reikia. Reikia 
ne tik kalbėti, bet ir prieš 
kalbant... galvoti.

Jei opozicijos darbas 
toks – malti liežuviais kri-
tikuojant, tai atėjus į val-
džią situacija keičiasi: turi 
jau rodyti darbus. Pagal 
darbus vertina. Ir tada jau 
nesublizgėsi švariu kostiu-
mu šalia kažkieno purvinų 
marškinių, ant kurių nukri-
to sprangus kotleto kąsnis. 
Bėda tik ta, kad mūsų vi-
suomenė tokia „objekty-
vi“, kad vienam švilpti iš 
valdžios užtenka kotleto, o 
kitų pervažoje nesustabdo 
ir važiuojantys „Belorus-
kali“ vagonai. O juk taip 
kalbėta apie moralią politi-
ką, aukštas vertybes.

Kai reikia žodžius dar-
bais įrodyti, į kėdę kabi-
namasi dantimis ir nagais. 
Kodėl? Nes ji – kaip skęs-
tant laivui nutvertas gel-
bėjimosi ratas. Vienintelė 
belikusi galimybė. Kai 
tave dvaro poetai lygino 
su Merkel ir Makronu, o 
visuomenė staiga ėmė ir 
suprato, kad tu... toks pat, 
kaip ir visi. Kad šita kėde-
lė likusiai trejų metų ka-
dencijai yra tavo karjeros 
Everestas. O po to? O po 
to – vilko bilietas.

Konservatorių „Titani-
kas“ užplaukė ant mora-
lios politikos ledkalnio. 
Kol kas dar deniuose žiba 
šviesos ir skamba muzi-

ka, kol kas dar damos ir 
ponai stilingais aprėdais 
šoka stilingus krakovia-
kus. Miglotai nujausdami, 
kad patys save ką tik įrašė į 
politinių ir moralinių žiur-
kių, kurioms teks plaukte 
palikti laivą, kategoriją. 

Skandalas su sankcijo-
mis  – tik maža ledkalnio 
viršūnė, kurios užteko 
šiam laivui sugadinti. O 
ten, apačioje  – elementa-
rios nekompetencijos, tuš-
čios bravūros, tuščių kalbų 
ir tuščio, veiksmais nepa-
remto įvaizdžio ledynas.   
Ir teks arba su laivu skęsti, 
arba rizikuoti būti kartu su 
juo įtrauktam į politikos 
dugną.  Arba plaukti, greta 
kitų: pilkų, rudų, juodų , ar 
kokiais kailiukais žiurkių. 
Supratus, kad visų vieno-
dai aštrūs dantys ir plikos 
uodegos. Kad po paradi-
niais kostiumais ir sukne-
lėmis slepiasi paprastos 
moralinės žiurkės. Nė kiek 
ne geresnės už kitas.

Kodėl žiurkės? Nes 
žiurkės visada pirmos 
plaukia iš skęstančio laivo. 
Nes žiurkės, atsidūrusios 
bėdoje, ima ėsti kitas. Argi 
dabar ne tokia pati situa-
cija? Argi ne dabar pani-
kos apimti, mūsų užsienio 
politikos ambicingi vairi-
ninkai ėmė viešinti susi-
rašinėjimus, bandydami 
pakišti Prezidentūrą? Argi 
nebuvo atleistas iešminin-
kas – Lietuvos geležinke-
lių vadovas? Ar tik dabar 
Lietuvos geležinkelių val-
dyba, kurioje sėdi Susisie-
kimo ministerijos atstovai, 
„apsigraibė“, kad yra pro-
blemos su sankcijomis. 

O mūsų dvaro žinias-
klaidai, užuot iš pasku-
tiniųjų skalbus purvinus 
savų politikų mundurus, 
nederėjo paklausti: kaip 
du ministrai keturis mė-
nesius galėjo nežinoti, kad 
sankcijos neveiks? Tai, 
atleiskite, kas jie yra – mi-
nisterijų vadovai, ar Neži-
niukai mėnulyje? Būtent 
Nežiniukai mėnulyje, o ne 
beveik Merkel ir beveik 
Makronai.

Kodėl taip nutiko? Nes 
įvesti sankcijas liežuviu 
yra viena, o įvesti jas dar-
bais – kita. Prisiminkite, 
kada buvo svaigstama apie 
sankcijas? Nuo to „Rya-
nair“ lėktuvo nutupdy-
mo, ir dar netgi anksčiau. 
Lietuva reikalavo griežtų 
sankcijų Baltarusijai, ar ne 
taip? Ir niekas nė neįtarė, 
kad pirmiausia ji pati ne-
gali įgyvendinti apskritai 
jokių sankcijų – nei griež-
tų, nei negriežtų. Pasiruoš-
ti buvo laiko: lėktuvas 
buvo nutupdytas, primenu, 
gegužės pabaigoje. Ir Už-

sienio reikalų ministerijos 
bei Susisiekimo ministe-
rijos Nežiniukų mėnulyje 
kolonijos sėkmingai vos 
ne pusę metų sėkmingai 
apie tai nežinojo?!

Nežinojo, nes nerūpėjo. 
Rūpėjo kariauti su Pre-
zidentu feisbuke. Rūpėjo 
pozuoti šalia pasaulio ly-
derių, apsimetant, kokie 
svarbūs beveik Makronai 
yra. Megzti pažintis su 
Briuselio koridorių plank-
tonu, uodžiant situaciją, 
ar nepasitaikys kur šilta 
vietelė. Dar buvo drauge-
lių straipsniai ir laidos, su 
protingomis minomis ir 
aštria retorika. O darbams, 
kaip supratote, neliko lai-
ko. Negavusi politinio 
signalo, Lietuvos geležin-
kelių valdyba primetė į 
variklius kuro (jai gi liepta 
pelną valstybei uždirbti), 
ir įsibėgėjęs Vyriausybės 
„Titanikas“ įsimūrijo į led-
kalnį.

O toliau.... O toliau 
viskas, kaip „Titanike“: 
variklių skyrių – Lietuvos 
geležinkelius – užliejo 
vanduo. Kol kas buvo at-
leistas tik vyriausias pe-
čkurys. Nepaisant to, va-
rikliai veikia, ir, panašu, 
kad „Beloruskali“ vagonai 
važiuos dar iki balandžio. 

Po smūgio kostiumuo-
ti vyriausybės vyrai spėjo 
įsitverti kėdžių, ir panašu, 
kad net marškinius padažu 
nesmarkiai apsitaškė. Da-
bar valosi moralia politika, 
it servetėle, taukinus pil-
vus, bandydami atsigauti 
nuo šoko.

Jis praeis. Ir ateis niūri 
realybė. Kad bent užsimi-
nus apie moralią politiką, 
apie žodžius, sutampan-
čius su darbais, apie išskir-
tinę kompetenciją, liau-
dis ištars vienintelį žodį 
„sankcijos“. Ir visiems bus 
viskas aišku. Kad aukštos 
moralinės vertybės, ver-
tybinė užsienio politika, 
tebuvo tik reklaminis fa-
sadas. O už jo – tokia pati, 
kaip ir kitur, ir netgi dides-
nė (jokia Vyriausybė taip 
dar nebuvo susimovusi) 
nekompetencija, neveiklu-
mas ir lyderystės stoka. 
Liks feisbuko ministrai 
feisbuko burbului. 

O priešaušrio danguje 
kyla dar vieno ledkalnio 
viršūnė. Šįkart Vyriausy-
bės laivelį ten vairuoja Vi-
daus reikalų ministrė. Vėl 
grįžtame prie moralinių 
kompasų. Kol kas po Skir-
manto Malinausko laidos 
– niūri tyla. Kamuolių pa-
davinėtojai vis dar nedrįs-
ta paklausti, ar sanatorija 
Palangoje naikinama to-
dėl, kad vienam asmeniui, 
pretendavusiam į patarė-

jus, į tos sanatorijos sklypą 
panižo letenytės. Kol kas 
tyla. Nors Palangoje prieš 
valdančiųjų sprendimą pi-
ketą rengia konservatorius 
meras. Bijau ir pagalvoti, 
kaip būtų skambėję visų 
portalų antraštės, jei taip 
būtų nutikę žalstiečiams ar 
socdemų „biobrams“.

Apsukę trisdešimties 
metų valstybės raidos ratą, 
panašu, kad grįžtame į 
„vsio zakonno“ laikus. Tik 
tada bent jau netylėjo ži-
niasklaida. Dabar tyli. Nes 
valdžioje – savi. Ant savų 
nelojama.

O tuo tarpu Jungtinių 
tautų organizacija paskel-
bė laimės indeksą. Jame iš 
146 vertintų valstybių Lie-
tuva yra 38-ojoje vietoje. 
Akcentuojama BVP augi-
mas, ekonominė gerovė. 
Tačiau pagal laisvę rink-
tis ir priimti sprendimus 
Lietuva yra tik... 89-ojoje 
vietoje. Panašu, kad tikrie-
ji valstybės šeimininkai 
– mūsų visuomenė, tauta 
– jaučiasi svetimo politi-
nio spektaklio, kurio sce-
narijus nuo jų nepriklauso 
žiūrovais. Skandalai su 
sankcijomis, bręstantis 
skandalas su slypu Palan-
goje kala eilinę vinį į pa-
sitikėjimo politika ir poli-
tikais karstą. 

O tai programuoja atei-
ties sunkumus. Kol pro-
tingi, veiklūs lyderiai save 
realizuoja kitose srityse, 
politikoje lieka tik eiliniai, 
kėdžių įsikibę Nežiniukai 
mėnulyje. Nežiniukai trau-
kia į save panašius neži-
niukus, ir valstybės institu-
cijose, politinėse partijose 
vietoj sprendimus prii-
mančių lyderių formuojasi 
ištisos tingių nekompete-
tingų, savimi veidrodyje 
besigrožinčių nežiniukų 
kolonijos. Nežiniukai den-
gia nežiniukus, ir visa šalis 
pamažu eina... nežinia kur.

Artėjančiuose rinki-
muose vėl rinksime ne 
lyderius, ne idėjų genera-
torius, o mažiausiai blo-
gus ar mažiausiai prisi-
dirbusius. Kitaip sakant, 
bus rinkimai apie nieką. Ir 
gyvens politikai sau, juos 
aptarnaujanti dvaro žinias-
klaida – sau, o liaudis ban-
dys išgyventi... nepaisant 
jų. Ir pro šalį dundės „Be-
loruskali“ vagonai: mūsų 
lyderių nekompetencijos ir 
tinginystės simboliai. O jie 
plauks, įsikibę kėdžių per 
audringus politinius van-
denis. Be tikslo ir krypties, 
laukdami, kol galės įsmuk-
ti į praplaukiantį kitą laivą. 
Kai kam tas kitas laivas 
yra koks ambasadoriaus 
postas ar dulkinas kabine-
tėlis Briuselyje....

BRYDĖS

Lina-DŪDAITĖ KRALIKIENĖ
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LIDL parduotuvės atidarymas Rokiškyje

Prekybos tinklas 
„Lidl“ ketvirtadienį ati-
darė pirmąją parduotuvę 
Rokiškyje, Respublikos 
g. 133. Ši parduotuvė yra 
ne tik pirmoji mieste, bet 
ir jubiliejinė tinklo par-
duotuvė šalyje – 60-oji 
Lietuvoje. 

Atidarymo dieną par-
duotuvė pirkėjams duris 
atverė 8 val. ryto, tačiau 

smalsuoliai būriavosi jau 
gerą pusvalandį anksčiau. 
Simbolinę juostelę perkir-
po prekybos tinklo atstovai 
ir rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas. 

Prieššventiniu laiko-
tarpiu pirkėjų laukiama 
ilgesniu darbo grafiku – 
parduotuvė kas dieną dirbs 
nuo 7 iki 23 val. Parduotu-
vėje reguliuojamas pirkėjų 

srautas, galimybių paso iš 
pirkėjų neprašoma.

Naujosios parduotuvės 
prekybos salės plotas sie-
kia kiek daugiau nei 1100 
kv. metrų, parduotuvėje 
viso veikia 11 kasų – 5 iš 
jų standartinės, pirkėjų pa-
togumui taip pat įdiegtos ir 
6 savitarnos kasos.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Juodoji našlė Lita turi naują draugą

Trečiadienį sociali-
niuose tinkluose paskli-
do džiugi naujiena - gy-
venimo draugo netekusi 
juodoji gulbė Lita turi 
naują draugą. Jai kom-
paniją nuo šiol palaikys 
panašaus likimo gulbi-
nas. Jis, kaip ir gulbė 
Lita - našlys. 

Žinią paskelbusios Bi-
rutės Dapkienės Facebo-
oke žmonės klausė, kaip 
sekasi gulbėms, ar nesi-
peša?

Pasak B. Dapkienės, 
gulbinas atvyko visai ne-
seniai, tačiau panašu, jog 
gulbės draugaus ir „vie-
nas kitam lyg ir patinka“. 

 Paukštis atkeliavo iš 
Utenos rajono, iš Bur-
neikių ūkio. Tai ketverių 
metų gulbinas. Jo pačią 
sudraskė lapė. Su šio ūkio 
šeimininkais B. Dapkienė 
seniai bičiuliaujasi, todėl 
ir buvo sutarta pabandyti 
porų netekusius paukš-
čius supažindinti.

Pasak B. Dapkienės, 

rytą nutiko įdomus suta-
pimas. Užsukusi pažiūrėti 
paukščių, ji užtiko Litą be-
simaudančią vandens vone-
lėje, tarsi besigražinančią 
prieš aklą pasimatymą. 

Gulbė Lita – labai išdidus 
ir savo vertę žinantis paukš-
tis. Ji nesileido į artimesnę 
bičiulystę su kaimynais: 
žąsiną baidė šnypštimu, an-
tys taip pat nenusipelnė jos 
dėmesio. Vienintelis kaimy-
nas, kuriam leidžiama buvo 
prieiti arčiau – gaidys.

Į paukštidę įleidus gulbi-
ną, šis irgi neitin domėjosi 
klegančiais kaimynais. Jis 
iš karto patraukė prie gul-
bės, norėdamas su ja pasis-
veikinti.

„Po kurio laiko užsukau 
patikrinti. Lita, kaip tikra 
grafienė, oriai iškėlusi gal-
vą kažką pasakojo savo 
naujajam bičiuliui, o šis, 
dėmesingai palenkęs galvą, 
klausėsi“, – pasakojo B. 
Dapkienė.

Netrukus ji žada atlikti 
dar vieną bandymą: gul-

bes palesinti tarkuotomis 
morkomis. O tuo pačiu ir 
pažiūrėti, kaip jos elgsis 
prie maisto: ar draugiškai 
juo dalinsis, ar kuris ban-
dys dominuoti.

Tai, kad gulbinas buvo 
draugiškai priimtas, tei-
kia labai daug vilčių, 
bet ne šimtaprocentinę 
garantiją, kad jis su Lita 
taps pora. „Gal paukščiai 
tiesiog išsiilgę savo gen-
tainių, per ilgai buvę vie-
niši, tad iš pradžių noriai 
bendrauja. O ar jie priims 
vienas kitą, parodys lai-
kas“, – sakė B. Dapkienė.

Galima pajuokauti, 
kad Litai nuskilo vie-
toj bendraamžio Lato ji 
gavo kur kas jaunesnį 
jaunikį: naujajam gulbi-
nui vos ketverti. „Galima 
pajuokauti, kad kaip pas 
žmones: madinga ir šiuo-
laikiška pora“, – sakė B. 
Dapkienė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Džiugi žinia Juodupės parapijos tikintiesiems – 
bus pašventintas naujas paveikslas

Juodupės Švč. Auš-
ros vartų Dievo moti-
nos bažnyčia penkta-
dienį, gruodžio 17 d. 
12 val. iškilmingai bus 
papuošta nauju pa-
veikslu. Numatoma šv. 
Mišių transliacija „Ro-
kiškio Sirenos“ facebo-
ok paskyroje.

Kaip „Rokiškio Si-
renai“ pasidžiaugė Juo-

dupės parapijos klebonas 
Aivaras Kecorius, baž-
nyčią pasiekė įspūdingas 
dailininko Rimvydo Kvi-
klio nutapytas Švč. Auš-
ros Vartų Dievo Motinos 
paveikslas. Jo pašventini-
mo iškilmė ir Advento re-
kolekcijos prasidės penk-
tadienį, 12 val. Tikintieji 
kviečiami dalyvauti šioje 
šventėje. Paveikslo šven-

tinimo apeigoms vado-
vaus svečias kunigas 
Rimantas Kaunietis. 
Taip pat ir rekolekcijų 
metu išpažinčių klausys 
svečiai kunigai.

Šv. Mišiose dalyvaus 
ir paveikslo autorius R. 
Kviklys, vargonuos Egi-
dijus Kundrotas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Vandalai apipaišė pastato Respublikos gatvėje 
sieną: paliko žinutę

Rokiškyje, Respubli-
kos g. 29 esančio pastato 
savininkai ketvirtadienio 
rytą buvo nemaloniai 
nustebinti - ką tik baig-
tas renovuoti namas, 
kuriame anksčiau buvo 

įsikūrę lošimo namai, 
buvo apipaišytas dažais. 
Nenustatyti asmenys ant 
pastato raudonais dažais 
užrašė „Gintarai, grą-
žink skolas!“. 

Rokiškio policijos ko-

misariato pareigūnų duo-
menimis, apie įvykį kol 
kas nėra pranešta. Su pas-
tato savininku susisiekti 
nepavyko.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinyje – 
moderniausia mokymo įranga

Pastarųjų savaičių 
švietimo aktualija – žur-
nalas „Reitingai“ paskel-
bė, kad daugelis Lietu-
vos provincijos rajonų 
mokyklų jau faktiškai 
nebegali konkuruoti su 
didmiesčių. Tik ne Rokiš-
kio. Kaip sakė Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos 
direktorė Diana Guzienė, 
daugelio valstybinių eg-
zaminų rezultatais rokiš-
kėnai abiturientai atitin-
ka, o kai kur ir gerokai 
lenkia šalies vidurkį. Ir 
pagreičio gimnazija ne-
žada mažinti: čia įgyven-
dinta svajonė – atidaryta 
moderni laboratorija ir 
Vilniaus TECH klasė.

Kodėl tai svarbu
Dar gerokai prieš ren-

ginį gimnazijos chemijos 
mokytoja Danutė Rama-
nauskienė, išugdžiusi de-
šimtis jaunųjų talentų, 
kalbėjo, kad naujos labo-
ratorijos reikalingos ne tik 
dėl to, kad moksleiviams 
ir pedagogams jose būtų 
malonu dirbti. Žinoma, 
nauja, kokybiškai kitokia, 
moderni aplinka taip pat 
veikia motyvuojančiai. Ta-
čiau laboratorijos gimna-
zijoje yra būtinybė. Turėti 
ne tik teorinių žinių, bet 
ir praktinį suvokimą, kaip 
vyksta tam tikros reakci-
jos, kaip atliekami bandy-
mai reikalaujama ir laikant 
valstybinius egzaminus. Ir 
tie, kurie laboratoriją bei 
eksperimentus matė tik 
paveikslėlyje, automatiš-
kai nebegali konkuruoti su 
moksleiviais, kurie savo 
žinias taikė ir praktikoje. 
O mūsų moksleiviai išties 
talentingi: čia išugdytas ne 
vienas ne tik respublikinių, 
bet ir tarptautinių olimpia-
dų prizininkas.

Mokyklos direktorė D. 
Guzienė neslėpė: gimnazi-
ja nori tapti STEAM mo-
kykla, ir laboratorijos įren-
gimas bus pirmas žingsnis 
į Tūkstantmečio mokyklų 
statusą.

Tik ką įrengta 
Į modernios laboratori-

jos rengimą investavo ra-
jono savivaldybė, nelauk-
dama projekčiukų. Kodėl? 
Nes kiekviena uždelsta 
diena, kiekvieni praleisti 
metai didintų didmiesčių ir 
rajono gimnazijų atotrūkį, 
ribotų mūsų moksleivių 
galimybes. Todėl ir nu-
spręsta laboratoriją įrengti 
savivaldybės lėšomis. Pla-
nuota, kad ji ims veikti jau 
rudenį, tačiau darbai šiek 
tiek užsitęsė ir jį ką tik 
baigta formuoti. Akylesni 
pastebėjo, kad dar ir itin 
moderni traukos spinta ne-
pajungta prie ventiliacijos 
sistemos. Tai bus padaryta 
artimiausiu metu.

Sveikindamas gimnazi-

jos bendruomenę, rajono 
meras Ramūnas Gode-
liauskas linkėjo, kad ši 
klasė būtų puikia Kalėdine 
dovana. 

Sveikindama gimnazi-
jos bendruomenę, jos va-
dovė D. Guzienė dėkojo 
už tai, kad buvo suprastas 
modernios laboratorijos 
poreikis. Kad buvo suvok-
ta tai, kokias perspektyvas 
ji suteiks mūsų mokslei-
viams.

Vilniaus TECH klasė
Buvo pristatyta dar 

viena naujovė – Vilniaus 
TECH (Vilniaus Gedimi-
no technikos universite-
to) klasė. Jai vadovauja 
auklėtoja Rimutė Valen-

tienė. Šios klasės moks-
leiviai turės galimybes 
dar labiau gilinti fizikos, 
matematikos chemijos, 
informatikos, grafinio 
dizaino, ekonomikos ir 
kitų sričių žinias. Jau ar-
timiausiu metu jie vyks į 
sostinę klausyti univer-
siteto dėstytojų paskaitų. 
Tokia praktika – puikus 
žingsnis, didinantis Ro-
kiškio moksleivių ga-
limybes pretenduoti į 
perspektyvių specialybių 
studijas. Mat didmiesčių 
gimnazijos, licėjai, ben-
dradarbiaujantys su uni-
versitetais, jau seniai nau-
dojasi jų moksline baze, 
kviečiasi paskaitoms dės-
tytojus. Dabar tokią gali-

mybę turės ir mūsų rajono 
moksleiviai. 

Vilniaus TECH atstovė, 
sveikindama moksleivius 
ir mokytojus, džiaugėsi 
gimnazijos sėkme: į Vil-
niaus Gedimino technikos 
universitetą stoja rokiškė-
nai, turintys aukštus vals-
tybinių egzaminų įverti-
nimus, siekiantys žinių ir 
sėkmingai studijuojantys. 
Todėl bendradarbiavimas 
naudingas ir gimnazijai, 
ir universitetui.

Klasės auklėtoja R Va-
lentienė viliasi, kad nau-
ja laboratorija paskatins 
moksleivių tiriamąją vei-
klą. O Vilniaus TECH kla-
sė yra galimybių atotrūkio 

tarp didmiesčių ir rajonų 
atotrūkio mažinimo. Ir tai 
nėra tik skambūs žodžiai: 
jau trečiadienį mokslei-
viai vyko į universitetą 
atlikti fizikos ir chemijos 
praktinių darbų, klausyti 
paskaitų.

Viešėjo kilnojama 
laboratorija
Dar vienas svarbus 

akcentas: šventės metu 
gimnazijoje viešėjo mo-
derni kilnojamoji tyrimų 
laboratorija. Tiek vilkike 
gimnazijos kieme, tiek 
gimnazijos kabinetuose 
šios laboratorijos dėsty-
tojai kartu su jaunaisiais 

rokiškėnais atliko prak-
tinius darbus. Vilkike 
modernia įranga buvo 
nagrinėjamos įvairios 
bakterijų kultūros, pro 
mikroskopą tiriant jų pa-
vyzdžius, aiškintasi, kuo 
skiriasi bakterijų rūšys, 
kokios savybės joms bū-
dingos. Gimnazijos kabi-
nete moksleiviai stebėjo 
ląstelės mitozės procesą. 
Planuota ir išvyka į gam-
tą: paimti ir ištirti įvairių 
vandens telkinių mėginių. 
Jaunieji rokiškėnai neslė-
pė: tokie eksperimentai 
jiems labai įdomūs.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje nauja 
paslauga – „Sensoriniai skaitymai“ vaikams

Nauja Juozo Keliuo-
čio viešosios bibliotekos 
paslauga – „Sensoriniai 
skaitymai“ vaikams. 

Lietuvos viešosios biblio-
tekos tęsia 2020 metais pra-
dėtą iniciatyvą „Biblioteka 
visiems“, siekdamos plačiau 
atverti bibliotekų duris skir-
tingų poreikių lankytojams ir 
kurdamos naujas paslaugas, 
padedančias įvairią negalią 
turintiems asmenims plėsti 
akiratį ir dalyvauti bibliote-
kos organizuojamose veiklo-
se. Pristatome naują paslau-
gą – edukacines programas 
4–12 metų vaikams „Senso-
riniai skaitymai“, pritaikytas 
autizmo spektro sutrikimą 
arba kalbos ir komunikacijos 
sunkumų turintiems eduka-
cijų dalyviams.

 „Sensorinių skaitymų“ 
tikslas – naudojant įvairias 
vizualines, taktilines ir ki-
tokias sensorines priemones 
bei pasitelkiant pojūčius 
(regą, klausą, lytėjimą, uos-
lę ar skonį) perteikti teksto 
prasmę taip, kad vaikas bent 
iš dalies gebėtų suprasti pa-
sakojimą.

 „Sensorinių skaitymų“ 

edukacijų eigą sudaro trys 
dalys – istorijos skaitymas 
pasitelkiant pojūčius, prak-
tinė užduotis pagal knygos 
tekstą, žaidimai ir diskusija 
su tėvais, globėjais ar auklė-
tojais. Užsiėmimo metu vai-
kams atsiveria knygų skaity-
mo malonumas, plečiamas 
vaikų pažinimo akiratis, tur-
tinamas žodynas, lavinami 
sensoriniai pojūčiai ir geri-
nami bendravimo įgūdžiai.

 Kviečiame registruo-
tis ir dalyvauti „Sensorinių 
skaitymų“ edukaciniuose 
užsiėmimuose, kurie vyksta 
bibliotekoje. Edukacijos pa-
rengtos pasitelkiant Šiaulių 
apskrities P. Višinskio vie-
šosios bibliotekos parengtą 
metodinį leidinį „Išlaisvinti 
herojai: sensoriniai skaity-
mai bibliotekose“.

 „Sensoriniai skaitymai“ 
vedami pagal šias knygas:

1. Eduardo Mieželaičio 
„Zuikis Puikis“.

2. Nicolos Kinnear „Kaip 
kiškis mokėsi drąsos“.

 Trukmė: apie 45 min.
Tikslinė grupė: 4–12 m. 

vaikai, lankantys ikimoky-
klinio ir pradinio ugdymo įs-

taigas ir šeimos. Užsiėmimai 
pritaikyti autizmo spektro 
sutrikimą, kalbos ir komuni-
kacijos ar suvokimo sunku-
mų turintiems vaikams.

 Dalyvių skaičius: sie-
kiant užtikrinti užsiėmimo 
kokybę, vieno užsiėmimo 
metu grupę sudaro ne dau-
giau kaip 5 vaikai. Užsiė-
mimo metu kartu dalyvauja 
tėvai ar pedagogai.

 Registracija Rokiškio 
Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos Vaikų ir jaunimo 
skyrius, Taikos g. 19, Rokiš-
kis. Tel. (8 458) 52793.

 Veikla organizuojama pri-
sidedant prie Lietuvos Res-
publikos kultūros ministeri-
jos finansuojamos priemonės 
„Aprūpinti bibliotekas socia-
linės ir informacinės atskir-
ties gyventojų grupėms skir-
ta įranga bei priemonėmis“ 
įgyvendinimo.

Rokiškio rajono 
savivaldybės 

Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos 

inform.

Sambo kovotojai į Rokiškį parvežė taurę

Praėjusį savaitgalį 
Rokiškio KKSC sambo 
sportininkai varžėsi tarp-
tautiniame P. Eigmino 
turnyre Vilniuje ir iš jo 
grįžo ne tuščiomis. Nojus 
Laužadis (svorio katego-
rija iki 79 kg) tapo čem-
pionu, o Elinga Jakulytė 
(svorio kategorija iki 59 

kg) iškovojo antrąją vietą.
Iš viso XIV tarptautinia-

me memorialiniame P. Ei-
gmino turnyre dalyvavo 125 
sportininkai, be Lietuvos at-
stovų jėgas šiose varžybose 
išbandė dalyviai iš Ukrainos, 
Izraelio, Latvijos, Estijos, 
Baltarusijos, Rusijos, JAV, 
Ispanijos, Gruzijos, Tadži-

kistano, Olandijos ir Suo-
mijos.

Trenerės Gitos Čečienės 
auklėtiniai į Rokiškį parve-
žė pirmosios vietos taurę.

Rokiškio rajono 
kūno kultūros ir 

sporto 
centro inform.

Rokiškio KKSC šaulių sportininkė Gustė 
Mickytė vėl pelnė apdovanojimą

Šį savaitgalį Alytuje 
vyko Alytaus miesto taurės 
varžybos pneumatiniais 
ginklais. Rokiškio RKKSC 
šauliai varžėsi su stipriau-
siais šalies sportininkais 
suaugusiųjų grupėje.

Vėl puikiai sekėsi 
Gustei Mickytei. Gustė 
antru numeriu pateko į 
finalinį šaudymą, tačiau 
finale nusileido Lietuvos 
čempionei ir iškovojo an-
trąją vietą.

Rokiškio KKSC šau-
lius treniruoja treneris 
Giedrius Kublickas.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centri 

inform.

Leidėjai už laikraščių pristatymą 
kaime mokės mažiau

Nuo kitų metų vi-
dutiniškai iki 75 proc. 
atpigs periodinių lei-
dinių pristatymas 
kaimo vietovėse. Vy-
riausybė patvirtino 
naujus paslaugos ta-
rifus, pranešė minis-
terija. 

Pasak susisiekimo 
viceministrės Agnės 
Vaiciukevičiūtės, lai-
kraščių bei žurnalų pri-
statymas kaimo vieto-
vėse nuolat mažėja. Tai 
mažina ir nepriklau-
somos informacijos 
sklaidą, todėl minis-

terija pasiūlė sumažinti 
paslaugos tarifus 2022-
2023 metais.

„Įvertinome pandemi-
nę situaciją ir didėjan-
čias tiek Lietuvos pašto, 
tiek leidėjų sąnaudas, 
todėl ieškome visiems 
tinkamo spendimo“, – 
pranešime sakė A. Vai-
ciukevičiūtė.

Tikimasi, kad spren-
dimas padės leidėjams 
įveikti finansinius ir ki-
tus sunkumus, kuriems 
įtaką daro pandemijos 
nulemti pokyčiai bei dėl 
konkurencijos su nemo-

kamais informacijos 
sklaidos šaltiniais vis 
mažėjančios pajamos 
iš reklamos.

Nuostoliai bus kom-
pensuojami iš valsty-
bės biudžeto asignavi-
mų – tam papildomai 
kitąmet reikės apie 
0,6 mln. eurų, o 2023 
metais – apie 1,2 mln. 
eurų. Anksčiau skirta 
kompensacijos suma 
yra po 7,9 mln. eurų 
kasmet.

BNS inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis

 2021-12-17    7 psl.

Mobilusis darbas su jaunimu Rokiškio rajone 2021 m.
Rokiškio jaunimo cen-

tras nuo 2019 m. rugsėjo 
mėn. vykdo mobilųjį dar-
bą su jaunimu. Jaunimo 
reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos (JRD) 
Rokiškio jaunimo centro 
mobiliojo darbo su jauni-
mu veiklos projektui 2021 
m.  skyrė 16 000 Eur,  iš 
kurių 4401,16 Eur lėšų pa-
naudota veikloms vykdyti. 
Rokiškio rajono savivaldy-
bė nuo projektui gautos su-
mos veikloms įgyvendinti 
skyrė 10%.

Mobilusis darbas su jau-
nimu – tai viena iš darbo su 
jaunimu formų, nukreipta 
į kiekvieną jauną žmogų ir 
sudaranti sąlygas dalyvauti 
veiklose, kurios vykdomos 
jaunuolio gyvenamojoje vie-
tovėje. Kaimiškose vietose 
mobilųjį darbą su jaunimu 
vykdo 2 jaunimo darbuoto-
jos. 

Per metus į siūlomas vei-
klas įsitraukė 154 unikalūs 
jaunuoliai. Mobiliojo darbo 
su jaunimu paslaugos buvo 
teikiamos 5 kaimiškose vie-
tovėse: Panemunėlyje, Duo-
kiškyje, Kazliškyje, Juodu-
pėje ir Lašuose. Nepavykus 
užmegzti abejoms pusėms 
tinkamo bendradarbiavimo 
su Lašų bendruomene, metų 
pabaigoje teikti paslaugas at-
sisakyta. 

Metų pradžioje paskelbus 
karantiną, mobiliojo darbo 
veiklos, jaunuolių konsulta-
vimas ir informavimas vyko 

nuotoliniu būdu. Buvo su-
kurtos privačios Facebook 
grupės vietovių jaunimui, 
kur vyko socialinių įgūdžių 
ugdymo užsiėmimai. Jauni-
mo darbuotojos supažindi-
no jaunus žmones su įvairių 
šalių virtuvėmis, įdomiais 
faktais apie maistą, dalinosi 
naudingais patarimais. Kie-
kvieną dieną vyko online 
kambariai, kur su jaunuoliais 
buvo dirbama ne tik grupėse, 
bet ir individualiai. Karan-
tino metu, naudojant Kaho-
ot, Fyrebox ir Actionbound  
programėles buvo organi-
zuojamos viktorinos, pro-
tmūšiai valstybinėms šven-
tėms ir kitoms įsimintinoms 
datoms paminėti, užduotims 
atlikti. Jų metu jaunimas gi-
lino istorijos, literatūros bei 
geografijos žinias. 

Šiais metais vyko įvairių 
renginių ir akcijų, kuriose 
jaunimas dalyvavo kartu su 
bendruomenėmis. 

 Balandžio mėnesį Duo-
kiškio jaunuoliai leidosi į pa-
žintinį žygį dviračiais kartu 
su vietos bendruomene po 
savo krašto apylinkes. Žy-
gio metu jaunimas aplankė 
išnykusį Nečiūnų kaimą. 
Pasak bendruomenės pirmi-
ninkės G. Dagienės, jame 
gyveno 11 žydų šeimų, todėl 
zylėms ir varnėnams buvo 
iškelta 11 inkilų. „Duokiškio 
baladėse“ vietos jaunuoliai 
kvietė bendruomenę ir sve-
čius sudalyvauti kūrybinėse 
dirbtuvėse. Spalio mėnesį 
jaunimas prisidėjo prie ben-
druomenės organizuojamos 

akcijos „Moliūgų žibintai 
prie tvenkinio“. Tolerancijos 
dienai paminėti Duokiškio 
jaunuoliai kvietė sudalyvauti 
viktorinoje „Atspėk miestą“. 
Gruodžio mėnesį jaunimas 
kvietė pasitikrinti žinias apie 
Kalėdas protų mūšyje „Proto 
mankšta“. 

Kazliškio jaunimas rinko 
ir rūšiavo šiukšles Lazariškio 
miške, prisijungdami prie 
kasmetinės akcijos „DA-
ROM 2021“. Kazliškio tradi-
cinėje šventėje „Kazlėkinė“ 
jaunuoliai surengė orienta-
cines varžybas su GPS koor-
dinatėmis po Kazliškio apy-
linkes. Lapkritį Kazliškio 
jaunuoliai suorganizavo ir 
kvietė vietos bendruomenės 
narius į protų mūšį „Pami-
klink protą“, kur komandos 
gilino istorijos, geografijos ir 
literatūros žinias. Gruodžio 
mėnesį jaunimas kartu su 
bibliotekininke Zita Dilbie-
ne pakvietė bendruomenės 
narius į kūrybines dirbtuves 
„Žibintų gamyba“. 

Birželio mėnesį Juodu-
pėje vyko Joninių šventė, 
kurioje jauni žmonės supa-
žindino bendruomenę su pie-

šimo ant gelio plokštės tech-
nika. Artėjant gražiausioms 
metų šventėms, Juodupės 
jaunimas prisidėjo prie ben-
druomenės eglučių alėjos 
puošimo.

 Rugsėjo mėnesį vykusio-
je kasmetinėje Panemunė-
lio bendruomenės šventėje 
„Moliūginė“ jaunimas skap-
tavo moliūgus ir varžėsi dėl 
gražiausio moliūgo titulo. 
Gruodžio mėnesį Panemu-
nėlio jauni žmonės kartu su 
bendruomenės nariais gami-
no atvirukus, skirtus mieste-
lio senjorams. 

Vasaros metu Rokiškio 
rajono jaunimas turiningai 
ir naudingai praleido laisva-
laikį. Liepos mėnesį kaimo 
turizmo sodyboje „Viever-
synė“ vyko savęs pažinimo 
mokymai, kuriuose dalyva-
vo 16 jaunuolių iš kaimiš-
kųjų vietovių. Jaunuoliai 
gilinosi į save,  sužinojo 
kaip juos mato kiti, įsijautė 
į skirtingus socialinius vai-
dmenis. Dirbdami grupėse 
išsiaiškino, kas yra emocinis 
intelektas, užduočių pagalba 
mokėsi spręsti konfliktus. 
Mokymus vedė lektorė V. 

Bagdanavičiūtė. Rugpjū-
čio mėnesį jaunimas turėjo 
galimybę išbandyti jėgas ir 
ištvermę dalyvaudami 2 die-
nų patyriminėje stovykloje. 
Jaunuoliai  plaukė Kiaunos 
upe ir važiavo 30 km dvira-
čiais. 

Mobiliojo darbo su jauni-
mu komanda dalyvavo JRD 
ir kitų įstaigų organizuoja-
muose mokymuose, semina-
ruose, susitikimuose, konfe-
rencijose. Svarbu paminėti 
keletą iš jų. 

Metodininkė darbui su 
jaunimu Kristina Balčienė 
dalyvavo 5 modulių moky-
muose, kurių tikslas - suteik-
ti dirbantiems su jaunimu 
neformaliojo ugdymo, psi-
chologijos, socialinio darbo 
žinių, supažindinti su pa-
grindiniais darbo su jaunimu 
principais ir psichologiniais 
dėsningumais, apibūdinti ug-
domosios veiklos bei moky-
mo(si) galimybes skirtingose 
ugdymo(si) situacijose. Me-
todininkė darbui su jaunimu 
Aurelija Urbonienė dalyva-
vo tarptautiniuose Erasmus+ 
mokymuose „Coaching 
YOUth to success“ Varno-

je, Bulgarijoje, kurių metu 
įgijo naujų kompetencijų, 
tobulino darbo komandoje 
įgūdžius, mokėsi išsikelti/ 
iškelti tikslus sėkmingam 
asmenybės tobulėjimui, su-
sipažino su augimo modelio 
principais. 

Be mokymų, seminarų ir 
konferencijų jaunimo dar-
buotojos turėjo komandi-
nes supervizijas, savaitinius 
susitikimus. Darbuotojos 
dalinosi gerąja patirtimi, iš-
kilusiomis problemomis ir 
iššūkiais su Elektrėnų, Pa-
kruojo, Ukmergės, Kupiškio 
mobiliosiomis komandomis 
bei aptarė tolimesnio ben-
dradarbiavimo galimybes. 

Rokiškio rajono jaunimas 
įvairių veiklų metu, pade-
dant mobiliojo darbo ko-
mandai, labiau pasitiki savi-
mi, tobulėja kaip asmenybės, 
įgyja naujų įgūdžių, tampa 
aktyvesni bei prisideda ir 
įsitraukia į bendruomenės 
organizuojamas veiklas. 

Parengė metodininkė 
darbui su jaunimu

Aurelija Urbonienė
Užs. 1584

Važiuojančius pro Sėlynės kaimą vairuotojus greitį sumažinti 
priverčia pasakų namelis

Jau kelinti metai Sėly-
nės kaime esanti sodyba 
prieš naujuosius metus pa-
sipuošia įvairiaspalvėmis 
girliandomis. Pernai pro 
šalį važiuojantys vairuoto-
jai pristabdydavo pažiūrė-
ti į girliandomis apipuoštą 
traktorių ir kitus akcentus, 
tačiau šiemet sodybos šei-
mininkai kaip reikinat pa-
sistengė- savo namą ir kie-
mą pavertė tikru pasakų 
nameliu su nesuskaičiuoja-
mu kiekiu lempučių.

Tiesa, Rokiškio Sirena jas 
visas suskaičiavo ir galime 
pasakyti, kad jų yra lygiai 
74921. Žinoma, jei netiki-
te, galite nuvažiuoti ir per-
skaičiuoti. Gražių artėjančių 
švenčių!

P.S. važiuodami pro Sėly-
nę būkite atidūs ir vairuokite 
saugiai!

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Prašo padėti atpažinti asmenį

Policijos pareigūnai prašo padėti atpažinti asmenį 
užfiksuotą nuotraukoje.
nformaciją siųsti Rokiškio rajono policijos komisari-
ato Veiklos skyriaus vyr. tyrėjui Aidui Kiukiui, tel. nr. 
8 676 39346, el. p. aidas.kiukys@policija.lt
Pareigūnai dėkingi už pagalbą.



2021-12-17 8 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kam-
bario ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių mieste – 1 vieno 
kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario 
butas su visais komunaliniais patogumais. Butai su ben-

dro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karka-
siniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., 
nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnoja-
mųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 
d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų 
daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio nau-
dingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti savivaldybės administracijoje, Respubli-
kos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskienei, mob. +370 658 13 231 arba rasti 
internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306 , mob. +370 658 13 231, el. paštu 
k.tuskiene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus pasiskam-
binti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskie-
nei, tel. Nr. +370 658 13 231).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2021 m. gruodžio 27 d. 17.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas parduodamo 
buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraišką 
ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai 
butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2021 m. gruodžio 28 
d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, 
Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1573

Salų dvaro rekonstrukcija: viename gale 
šventės, kitame – statybų darbai

Spalio pradžioje pa-
siekė džiugi žinia: Salų 
dvaro rekonstrukcijai 
skirta beveik 379 tūkst. 
Eur: Ekonomikos ir 
inovacijų ministrės įsa-
kymu Salų dvaro sody-
bos rūmų pritaikymo 
kultūriniam turizmui 
skirta 315 654,52 Eur, 
dar 63 130 Eur, arba 
20 proc. pridės rajono 
savivaldybė. Žodis tapo 
kūnu ir Salų dvare jau 
burzgia statybininkų 
grąžtai. Tačiau kyla 
klausimas: ar žiemos 
atradimu tapęs dvaras 
dėl remonto neužvers 
durų? Tiek rajono tau-
todailinininkų vadovė 
Birutė Dapkienė, tiek 
rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas ramina: 
remontai bus derinami 
su dvaro veiklomis.

Nauja erdvė, įdomi 
visai šaliai
Salos pastaruoju metu 

išgyvena atgimimo lai-
kotarpį. Netgi žiemos 
sezonas, kai turizmas 
šalyje apmiršta, čia di-
delių problemų nesukėlė. 
Žaidimų vakarai, šerkš-
no kambarys, salėse ren-
giamos šventės ar tiesiog 
jaukūs pasisėdėjimai, 
gurmaniška virtuvė, pa-
tiekalai ir gėrimai kriš-
tolo taurėse, netgi mielas 
robotukas-katinas, ne tik 
dirbantis padavėju, bet ir 
gimtadienio sveikinimus 
dainuojantis. Veiklos 
daug, lankytojų daug. 
Juos dvaro kolektyvas 
skaičiuoja šimtais. Į vei-
klas investuota daug: 
paimti kreditai, įsigyti 
baldai, virtuvės įranga, 
įdarbinta 11 darbuotojų...

Tačiau vos tik įsukus 
veiklas, prasidėjo kad ir 
labai lauktas, tačiau ne-
mažai rūpesčių kelian-
tis Salų dvaro remontas. 
Kaip gi dvaro veiklą 
derinti su remontu? Ar 
rūmus uždaryti būtų ne 
per didelė prabanga? 
Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas „Rokiškio 
Sirenai“ sakė, kad dvaro 
uždaryti neplanuojama, 
darbai bus derinami su 
dvaro veikla.

Tikimasi naujovių
Dvaro veiklas kuruo-

janti B. Dapkienė atvira: 
iššūkių daug. Ir problemų 
daug. Štai už šildymą at-
eina tūkstantinės sąskai-
tos, o pro pamatus, senus 

langus vėjai švilpauja, 
ir kai kuriose patalpose 
temperatūra tesiekia ke-
liolika laipsnių. Spuste-
lėjus šalčiams, Šerkšno 
kambaryje visiškai natū-
raliai ėmė šerkšnoti sie-
na. Taigi, remonto reikia. 

Tačiau, pašnekovės 
teigimu, reikia ne kos-
metinių pakeitimų. „Nu-
tinkuoti ir perdažyti 
sienas didelės išminties 
nereikia. Tik ar toks re-
montas mums būtų nau-
dingas? Gal tada kaip tik 
būtų geriau palikti tokią: 
autentišką, tačiau įdo-
mią aplinką?“, – svarstė 
pašnekovė. Ji mano, kad 
remonto darbai turi būti 
pirmiausiai susiję su ko-
kybiniais pokyčiais. Rei-
kia galvoti apie pamatų 
hidroizoliaciją, apie lan-
gų keitimą, apie grindinį 
ar kokį kitą inovatyvų 
šildymą (o ne interjerą 
darkančius sovietinius 
radiatorius), kad dvaro 
šeimininkams netektų 
mokėti tūkstantinių sąs-
kaitų ir žiūrėti, kaip lan-
kytojai su kailiniais iš 
šalčio tirta. To ir tikimasi 
iš naujojo remonto. 

Džiaugiamasi, kad į 
restauratorių dirbtuves 
jau iškeliavo originalūs 
šviestuvai. Taigi, poky-
čiai tik į gera.

Daug rūpesčių
Didžiausios baimės, 

pasak B. Dapkienės, 
buvo siejamos su tuo, ar 
vykstant remontams, pa-
vyks išlaikyti dvaro vei-
klas. Mat, kaip jai sakė 
rangovai, darbai truks 
maždaug iki vasaros. 
Tokiam laikui uždaryti 
dvarą, kai jo įrengimui ir 
pritaikymui paimti kre-
ditai, įdarbinti žmonės, 
B. Dapkienės manymu, 
būtų savižudybė.

„Mūsų dvaras dar tik 
žengia pirmuosius žings-
nius į turizmo rinką. Tai 
ne Rokiškio dvaras, ne 
Ilzenbergas, kurie se-
niai žinomi, turi savo 
vardą. Mes vardą kuria-
me. Negalime užsidaryti 
keliems mėnesiams ir 
tikėtis, kad vėl būsime 
įdomūs. Kasdien turime 
galvoti apie tai, kuo ga-
lime būti patrauklūs ir 
įdomūs ne tik Rokiškio, 
bet ir Pasvalio ar Klaipė-
dos lankytojams. Turime 
galvoti, kad kartą pas 
mus apsilankęs žmogus 
vėl čia mielai grįžtų“, – 

aiškino pašnekovė.
Vienas sėkmingiausių 

sprendimų, pasak jos, 
yra dvaro virtuvė. Jauki 
aplinka, skanūs patie-
kalai, patiekiami ne tik 
dvaro aplinkoje, bet ir 
pagal dvaro tradicijas. O 
kiek dėl to reikėjo kovo-
ti? „Štai kad ir licenzija 
prekiauti alkoholiniais 
gėrimais. Koks restora-
nas be jų? O Salų dvaras 
dokumentuose figūruo-
ja kaip mokykla. Patys 
suprantate, kad gėrimai 
ir mokykla negali būti 
vienoje vietoje. Kiek įro-
dinėjome, kad mokyklos 
Salų dvare seniai nėra“, 
– sakė B. Dapkienė.

Ji džiaugėsi, kad no-
rinčiųjų pabūti dvare 
gausu: čia lankosi šei-
mos, draugų kompanijos, 
rengiami gimtadieniai. 
Jaukių erdvių gausa lei-
džia kurti smagią atmos-
ferą, užtikrinti švenčian-
čiųjų privatumą. Įvairios 
pažintinės erdvės, tokios 
kaip Šerkšno kambarys, 
Tautodailės galerija ar 
oranžerija, parodų eks-
pozicijos suteikia gali-
mybę lankytojams ne tik 
vaišintis, bet ir rasti įdo-
mių veiklų.

Darbininkų 
supratingumas
Žinoma, remonto dar-

bai jau atnešė tam tikrų 
iššūkių. Pavyzdžiui, teko 
iškraustyti į naują vie-
tą Tautodailės galeriją. 
Visgi rangovo ir jo dar-
buotojų supratingumas, 
pasak B. Dapkienės, 
pranoko lūkesčius. „Štai 
vyksta renginys. Apie 
tai, kad kažkur kažkas 
kažką gręžtų ar kaltų, 
kalbos nėra. Kad nekiltų 
dulkių debesys, iš karto 
šluojama, siurbiama, va-
loma. Darbininkai labai 
geranoriški, atsižvelgia 
į mūsų pageidavimus 
ir poreikius. Už tai esa-
me labai dėkingi rango-
vams“, – sakė B. Dap-
kienė.

Darbo daug ir dvaro 
darbuotojams, ypač va-
lytojai, kuri, saugodama 
brangius daiktus nuo 
dulkių yra įvaldžiusi ne 
vieną gudrybę. Tačiau 
didžiausia iš jų – nuola-
tos valyti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Sanitex“ už kartelį skirta 12,66 mln. eurų bauda
Didžiausia Lietuvoje di-

dmeninės prekybos ir logisti-
kos bendrovei Kauno „Sani-
tex“ skirta 12,663 mln. eurų 
bauda – jei įmonė nebūtų pri-
sipažinusi ir bendradarbiavusi 
su Konkurencijos taryba, bau-
da jai būtų 75 proc. didesnė. 

Ji ir dar kelios įmonės – „So-
tėja“, „Selnera“, „Maistulis“ ir 
„Egilėja“ – dalyvaudamos švie-
timo ir socialinių įstaigų skelb-
tuose maisto produktų pirkimuo-
se, derino pasiūlymus, kainas ir 
tik imitavo konkurenciją, pa-
skelbė taryba. 

„Vilniaus ir Kauno miesto 
savivaldybių darbuotojams pra-
nešus apie įtarimus mūsų insti-
tucijai, buvo išaiškintas plataus 
masto, sisteminis, beveik ketve-
rius metus trukęs susitarimas“, 
– pranešime sakė tarybos pirmi-
ninkas Šarūnas Keserauskas. 

„Maistuliui“ skirta 74,6 
tūkst., eurų, „Sotėjai“ – 40 tūkst. 
eurų, „Selnerai“ – 4,7 tūkst. 
eurų, „Egilėjai“ – 3,5 tūkst. eurų 
baudos. 

„Pažeidėjoms už tokį pavo-
jingą pažeidimą gresia solidžios 
sankcijos, tačiau jas reikšmin-
gai sumažinome, nes įmonės 

bendradarbiavo su Konkurencijos 
taryba: atskleidė derinimo veiks-
mus, pripažino pažeidimą ir nu-
matytas baudas“, – pridūrė jis.

„Sanitex“, kuri pirmoji prane-
šė apie susitarimą, bauda už dalį 
pažeidimo laiko visai neskaičiuo-
ta – bauda jai sumažinta 75 proc., 
„Sotėjai“ ir „Selnerai“ – 65 proc., 
„Egilėjai“ ir „Maistuliui“ – 15 
proc. Be to, trijų pirmų įmonių 
vadovai išvengs asmeninės atsa-
komybės.

Taryba tyrimą pradėjo 2019 
metų liepą, gavusi informacijos 
iš Vilniaus ir Kauno savivaldybių. 
Jų darbuotojams kilo įtarimų, kad 
organizuojant 11 maisto produktų 
lopšeliams-darželiams pirkimo 
konkursų „Sotėja“, „Maistulis“ ir 
„Egilėja“ galėjo derinti pasiūly-
mus.

Padėjus tyrimą paaiškėjo, kad 
tiek pažeidėjų, tiek pirkimų skai-
čius gali būti gerokai didesnis. 
Netrukus taryba gavo „Sanitex“ 
pripažinimą dėl veiksmų derinimo 
kituose pirkimuose. Kiek vėliau 
prisipažino ir „Sotėja“ bei „Selne-
ra“, priklausančios vienai grupei.

Taryba nustatė, kad nuo 2016 
iki 2019 metų „Sanitex“, „Sotėja“, 
„Maistulis“ ir „Egilėja“, tarpinin-
kaujant „Selnerai“, derino pasiū-

lymus, įskaitant kainą, 101-me 
konkurse įvairioms švietimo ir 
socialinėms įstaigoms visoje 
Lietuvoje. 

Konkurentės viena už kitą 
rengė dokumentus, teikė fik-
tyvius pasiūlymus ir padėda-
vo pirkimą laimėti iš anksto 
sutartai bendrovei. „Sotėja“ ir 
„Selnera“ derino veiksmus 101, 
„Sanitex“ – 90, „Maistulis“ – 
49, „Egilėja“ – 8 pirkimuose.

„Sanitex“ grupė 2020 metais 
gavo 1,147 mlrd. eurų konsoli-
duotų pajamų – 4,5 proc. dau-
giau nei užpernai (1,098 mlrd. 
eurų), jos grynasis pelnas per 
metus padidėjo 60,5 proc. iki 
28,281 mln. eurų. 

Vien pagrindinės įmonės 
pajamos išaugo 4,5 proc. iki 
566,855 mln. eurų, grynasis 
pelnas sumažėjo 9,7 proc. iki 
19,453 mln. eurų.

Grupę, be pagrindinės įmo-
nės, sudaro 11 bendrovių ir vie-
na asocijuota įmonė. Joje 2020 
metų pabaigoje dirbo 3660 dar-
buotojų.

„Sanitex“ akcininkai yra 
dešimt fizinių asmenų ir dvi 
bendrovės – „Sun Invest“ ir 

„Torus LT“.BNS inform.
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05:05 Dizaino 
dokumentika
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Svajoja vaikai
07:30 Maišalynė
09:00 Kalėdų kalendorius
09:03 Labas rytas, 
Lietuva
11:52 Kalėdų kalendorius 
2021
12:00 Premjera. 
Akimirkų magija. 
Gamtos kerai
12:55 Gyvenimo kelias 
13:45 Premjera. Kelionių 
atvirukai
14:00 Premjera. 
Hadsonas ir Reksas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro

18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
19:30 Stilius
20:30 Panorama
20:55 Kalėdų kalendorius 2021 
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Tobulas vyras 
00:05 Milagro pupų lauko karas 
00:25 Van Helsingas 
02:00 Tobulas vyras 
02:35 Vindermyro vaikai
03:15 Islandija iš paukščio 
skrydžio 
04:05 Euromaxx
04:10 Kelionių atvirukai
04:25 Puaro
04:30 Hadsonas ir Reksas

05:45 Šeimynėlė 
06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys 
08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Maištininkai iš prigimties
12:30 Kumba
12:40 Kenoloto
12:42 Kumba
14:10 Vaikis
16:10 Vienas namuose 3
17:20 Kenoloto 
17:22 Vienas namuose 3
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Kristaus kūnas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Kristaus kūnas
23:55 Ta nejauki akimirka
01:50 Pažeidimas 
03:45 Grobuonis 
05:40 Šeimynėlė

06:40 Zigis ir Ryklys 
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:30 Moko nuotykiai 
08:05 Įspūdingasis Žmogus-voras
08:30 Sveikas!
09:00 Sėkmė tavo rankose
09:30 Mes pačios
10:00 Anapus tvoros
11:40 Policijos akademija 7. 
Misija Maskvoje
13:25 Žaidimų kūrėjas
15:45 Titanų susidūrimas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2022
19:30 POKEMON. Detektyvas 
Pikaču
21:35 Pikseliai
23:45 Labas, mes Mileriai
02:00 Geras melagis

06:00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu
07:00 Pričiupom! 
08:00 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Lietuvos Hipokratas
10:35 Pričiupom! 
11:05 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:05 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija
13:10 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Pragaro viešbutis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Vilniaus „Rytas“ - Šiaulių 
„Šiauliai-7bet“
19:30 Protas ir jėga
21:30 Muilodrama 
22:30 Tobulas apiplėšimas
00:20 Tamsiausia valanda
02:10 Prarasta kontrolė

05:20 Laisvės TV valanda
06:00 „Žiedas su rubinu“
08:00 Nematomos gijos

08:30 Lietuvos sienų apsauga
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Vantos lapas
10:30 Mano vieta
11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Negaliu tylėti
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 „Laukinis“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“
04:00 Negaliu tylėti
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
08:55 Kalėdų 
kalendorius 2021
09:00 Gyventi kaime 
gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
11:55 Kalėdų 
kalendorius 2021 
12:00 Premjera. 
Serengetis 

12:55 Premjera. Islandija iš 
paukščio skrydžio
13:55 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis”
18:30 Žinios
19:00 Keliai
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:55 Kalėdų kalendorius 2021 
21:00 Premjera. Pagaminta 
Italijoje
22:00 Liudvigas van Bethovenas
00:05 Milagro pupų lauko karas
02:00 Tobulas vyras
03:15 Islandija iš paukščio 
skrydžio
04:10 Kelionių atvirukai 
04:25 Puaro

05:40 Šeimynėlė

06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Maištininkai iš prigimties 
2
12:40 Kenoloto 
12:42 Maištininkai iš prigimties 
2
13:10 Šuns tikslas 2
15:15 Naktis muziejuje. Kapo 
paslaptis
17:15 Starkus stato
17:20 Kenoloto 
17:22 Starkus stato
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius 
22:30 Avangardas
22:45 Jėga ir Kenoloto 

22:48 Avangardas
01:00 Galaktikos sergėtojai
03:25 Pavojingasis

06:40 Zigis ir Ryklys
07:00 Žvėrelių būrys 
07:30 Moko nuotykiai
08:05 Įspūdingasis Žmogus-
voras 
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Ponas Magu 
09:30 Ogis ir tarakonai 
10:00 Denis - grėsmė 
visuomenei. Kalėdos
11:45 Pakratytas
13:40 Superšuo
15:25 Titanų įniršis
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2022
19:30 San Andreas
21:45 Hju Glaso legenda
00:50 Stiklo pilis
03:15 Pikseliai

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 „Savickas classic 2021“. 
Panevėžys
08:00 Miško atspalviai
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų 
komandinis čempionatas. Kazlų 
Rūda
10:05 Atenboro skruzdžių kalnas
11:20 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:20 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija 
13:40 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Pragaro viešbutis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kauno „Žalgiris“ - Alytaus 
„Dzūkija“
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
21:30 Dakaras 2022
22:00 Kondoras 
23:05 Narkotikų prekeiviai 
00:20 Tobulas apiplėšimas
02:10 Tamsiausia valanda

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Švarūs miestai
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Zoologijos sodas“
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Lietuvos dvarai
11:00 Vyrų šešėlyje
11:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 Negaliu tylėti
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
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06:00 Himnas
06:02 Kalėdų 
kalendorius 2021
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
07:20 Ir vėl Kalėdos
07:30 Žinios
07:40 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 Savaitė
13:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“ 
13:30 Langas į valdžią
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Premjera. Ponių 
rojus

18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:25 Kalėdų kalendorius 2021
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Totenvaldo 
paslaptis 
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Kaip gydo gamta
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:15 Monstrų viešbutis

06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Kalėdų stebuklas Niujorke
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 Karštai su tv3.lt
20:30 Gaujų karai. Šešėliai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Apgaulės meistrai 2
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Apgaulės meistrai 2
01:05 Franklinas ir Bešas
02:05 Havajai 5.0

06:00 Balta - meilės spalva

07:00 Nuo... Iki...
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios. 
19:20 Dakaras 2022
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Sibiras
00:40 Sūnus paklydėlis
01:40 Hju Glaso legenda
04:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:40 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Pėdsakas
10:25 Atenboro skruzdžių kalnas
11:35 Sekliai

12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Sekliai
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Jonavos „CBet“ - Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“. Tiesioginė 
transliacija
21:00 Šerlokas Holmsas
23:35 Juodasis sąrašas
00:35 Kondoras
01:40 Narkotikų prekeiviai
02:50 Atsarginis prezidentas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu
07.00 „Gyvenimo linija“ 
08.00 Eko virusas
08.30 Vyrų šešėlyje
09.00 „24/7“

10.05 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Juvelyrų klanas“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „24/7“
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02.30 TV parduotuvė
02.45 „Juvelyrų klanas“ 
03.35 Alfa taškas
03.55 „24/7“
04.35 „Reali mistika“
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05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Kalėdų 
kalendorius 2021
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
07:20 Ir vėl Kalėdos
07:30 Žinios
07:40 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 Šok su žvaigžde
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Premjera. Ponių 
rojus

18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:25 Kalėdų kalendorius 2021 
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Totenvaldo 
paslaptis
23:45 Komisaras Reksas
00:35 Kaip gydo gamta 
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

06:15 Monstrų viešbutis

06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis
07:35 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Tikroji Kalėdų dvasia
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Šeimynėlė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Gaujų karai. Šešėliai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Rembo. Pirmasis kraujas 3
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Rembo. Pirmasis kraujas 3
00:40 Franklinas ir Bešas
01:40 Havajai 5.0
02:40 Gerasis daktaras

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
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2022 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios 
22:30 Baltųjų rūmų šturmas
01:10 Sūnus paklydėlis
02:10 Sibiras
04:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Pėdsakas

10:25 Šuo
11:35 Sekliai
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Sekliai
18:25 Šuo
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Ugnies siena
23:10 Šerlokas Holmsas
01:45 Būk ekstremalas 
02:45 Greitojo reagavimo būrys

Lrytas

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Inovacijų DNR
07.00 „Gyvenimo linija“ 
08.00 „Žiedas su rubinu“ 
09.00 „Teisingumo agentai“ 
10.05 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 

12.15 TV parduotuvė
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 #NeSpaudai
17.30 „Zoologijos sodas“ 
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika “Europa - tai aš”
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Juvelyrų klanas“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika “Europa - tai aš”
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02.30 TV parduotuvė
02.45 „Juvelyrų klanas“ 
03.35 Alfa taškas
03.55 #NeSpaudai
04.35 „Reali mistika“
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Lietuvoje nustatyti du koronaviruso omikron atmainos atvejai
Jie nustatyti atlikus 

papildomus mėginių tyri-
mus Nacionalinėje visuo-
menės sveikatos priežiū-
ros (NVSPL) ir Vilniaus 
universiteto Santaros 
klinikų laboratorijose, 
trečiadienį spaudos kon-
ferencijoje patvirtino 
sveikatos apsaugos vice-
ministrė Aušra Bilotie-
nė-Motiejūnienė.

„Turime laboratoriniais 
tyrimais patvirtintus du 
atvejus“, – sakė ji.

Viceministrė patvirti-
no, kad tai yra įvežtinis 
atvejis ir kad „kalbame 
apie Čekiją“, bet daugiau 
informacijos sako kol kas 
negalinti suteikti dėl duo-
menų apsaugos reikalavi-
mų. Anot jos, du atvejai 
nustatyti iš kartu tirtų ke-
turių įtartinų mėginių, jie 
yra iš Vilniaus apskrities. 
Visi asmenų kontaktai yra 
nustatyti. 

Nacionalinis visuo-
menės sveikatos centras 
(NVSC) vėliau patvirti-

no, kad abu minėti atvejai 
yra „susiję su kelionėmis į 
užsienį“, tačiau jų abiejų 
tarpusavio sąsajų nenusta-
tyta.

NVSPL patvirtino 
BNS, jog iš viso šiuo metu 
tiriama dar 16 įtartinų mė-
ginių, jų rezultatų tikimasi 
ketvirtadienį.

Savo ruožtu NVSC Vil-
niaus padalinio vadovė 
Rolanda Lingienė teigia, 
kad jau prieš kelias dienas 
gavus informaciją apie įta-
riamus omikron atvejus, 
dėl kiekvieno jų atlikti 
išsamesni epidemiologi-
niai tyrimai, izoliuota 70 
asmenų.

„Izoliaciją be galimy-
bės susitrumpinti pasky-
rėme daugiau nei 70-čiai 
žmonių, turėjusių sąlytį 
su užsikrėtusiaisiais. Su-
mma summarum – šimtai 
skambučių, ilgos valandos 
pokalbių, siekiant užsiti-
krinti, kad jokia, net men-
kiausia detalė, neprasprūs-
tų“, – feisbuke rašė R. 
Lingienė.

Pasak jos, šios atmainos 
plitimo visuomenėje kol 
kas dar nestebime, tačiau 
„tai tik laiko klausimas“.

Sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM) žada 
parengti rekomendacijas 
plintant šiai atmainai. 

Anot A. Bilotienės-Mo-
tiejūnienės, bus reko-
menduojama vengti susi-
būrimų, įvertinti, kokius 
renginius ar susitikimus 
galima atidėti, dėvėti kau-
kes, respiratorius, o esant 
simptomams, nedelsiant 
registruotis ir atvykti į mo-
biliuosius punktus testui.

Viceministrė neabejoja, 
kad omikron atvejų arti-
miausiu metu bus nustato-
ma ir daugiau. Specialistai 
taip pat pritaria, kad ši 
naujoji atmaina netrukus 
išstums paplitusią deltą 
atmainą.

„Ši atmaina turi keturis 
kartus didesnį užsikrėtimo 
lygį (...). Tie, kas jau yra 
vakcinavęsi anksčiau nei 
prieš 4-6 mėnesius, turėtų 
pagalvoti dėl sustiprinan-

čiosios dozės“, – sakė ji.
Vilniaus universiteto 

ligoninės Santaros klinikų 
Biobanko vadovas Danie-
lius Naumovas tvirtino, 
kad omikron atmainos pli-
timas priklausys nuo gy-
ventojų sąmoningumo ir 
rekomendacijų laikymosi. 
Vis dėlto jis pažymi, jog 
alfa atmainai išplitus per 
maždaug tris mėnesius, o 
delta atmainai – per du, 
naujausioji atmaina gali 
išplisti dar greičiau.

NVSPL specialistas 
Lukas Žemaitis sakė, kad 
įtartini mėginiai paimti 
dar praėjusią savaitę, ke-
tvirtadienį. NVSPL, nu-
stačiusi tam tikras muta-
cijas, būdingas omikron, 
nusiuntė keturis mėginius 
į Santaros klinikas, kur ir 
nustatyta minėta omikron 
atmaina.

„Panašu, kad šie du 
atvejai yra kilę iš to paties 
šaltinio“, – sakė jis.

L. Žemaitis pasakojo, 
kad NVSPL dar ketvirta-
dienį gavo signalą iš vie-

nos laboratorijos, atliekan-
čios PGR tyrimus, jog yra 
keletas mėginių, kuriuose 
aptikta specifinė mutacija, 
būdinga ir omikron atmai-
nai. Pakartotiniai tyrimai 
NVSPL patvirtino įtari-
mus, penktadienį mėginiai 
išsiųsti į Santaros klinikas.

Nei jis, nei kiti spau-
dos konferencijos dalyviai 
kol kas negalėjo pasaky-
ti, ar COVID-19 omikron 
atmaina užsikrėtę asmenys 
buvo paskiepyti ir žadėjo, 
jog daugiau informacijos 
bus paskelbta vėliau tre-
čiadienį.

Pasak L. Žemaičio, ti-
riama ir daugiau įtartinų 
atvejų, rezultatai turėtų 
paaiškėti ketvirtadienį. 
Mėginiai, jo teigimu, atke-
liavę iš skirtingų miestų.

D. Naumovas ak-
centavo, kad konkreti 
COVID-19 atmaina pa-
tvirtinama tik atlikus ge-
netinį sekoskaitos tyrimą, 
užtrunkantį kelias dienas, 
nes pirminiai rezultatai 
gali parodyti tik vieną 

mutaciją, kai, pavyzdžiui, 
omikron atmaina jų turi 
per 50.  

Specialistai taip pat 
pabrėžė, kad sustiprinan-
čioji dozė gali efektyviai 
apsaugoti ir nuo omikron 
atmainos.

Didelį skaičių mutacijų 
turintis COVID-19 vari-
antas, pirmąkart aptiktas 
Pietų Afrikos Respubliko-
je (PAR) praėjusį mėnesį, 
paskatino viso pasaulio 
šalis įvesti kelionių iš Pie-
tų Afrikos šalių draudimus 
bei atnaujinti vidaus apri-
bojimus, siekiant sulėtinti 
viruso atmainos plitimą.

Ekspertai įspėja, jog 
omikron atmaina plinta 
greičiau nei pasaulyje šiuo 
metu dominuojanti delta 
atmaina. Viena to priežas-
čių – sumažėjęs vakcinų 
veiksmingumas. Vis dėlto, 
remiantis ankstyvaisiais 
duomenimis, susirgimas 
šia atmaina sukelia ne to-
kius sunkius simptomus. 

BNS inform.

Seimas priėmė 2022 metų biudžetą
Kitų metų valstybės 

iždas priimtas „už“ bal-
savus 71 parlamentarui. 
Projektą palaikė valdan-
čiosios koalicijos atstovai 
ir „valstietis“ Antanas 
Vinkus iš opozicijos.

Keturi Seimo nariai iš 
Darbo frakcijos susilaikė, 
likę opozicinių frakcijų 
politikai balsavime neda-
lyvavo.

Po balsavimo konserva-
toriai Kęstutis Masiulis ir 
Paulius Saudargas padė-
kojo opozicijos atstovams, 
balsavusiems „už“.

„Noriu padėkoti tiems 
keliems opozicijos atsto-
vams, kurie labai valsty-
biškai pasielgė ir parėmė 
šį  biudžetą“, – tvirtino K. 
Masiulis. 

„Tikrai nelengva buvo 
priimti biudžetą, nors jis 
tikrai dosnus“, – teigė P. 
Saudargas.   

Balsavime nedalyvavo 
14 Demokratų frakcijos 
„Vardan Lietuvos“ narių, 
devyni Lietuvos regionų 
frakcijos atstovai, 13 so-
cialdemokratų, 20 „vals-
tiečių“.

Balso už biudžetą taip 
pat neatidavė keturi val-
dantieji konservatoriai: 
du ministrai Gabrielius 
Landsbergis ir Arvydas 
Anušauskas bei Vytautas 
Juozapaitis ir Žygimantas 
Pavilionis. 

Visi valdantiesiems 
priklausančių Laisvės bei 
Liberalų sąjūdžio frakcijų 

nariai balsavo „už“.
„Tikiu, kad biudžetas 

yra toks, kuris atliepia 
ekonomines, saugumo ir 
sveikatos realijas, ir tikiu, 
kad jis prisidės prie struk-
tūrinių pokyčių, kurie nu-
matyti Vyriausybės pro-
gramoje“, – sakė finansų 
ministrė Gintarė Skaistė.  

Biudžeto ir finansų ko-
miteto pirmininkas kon-
servatorius Mykolas Ma-
jauskas teigė, kad tai yra 
svarbus biudžetas, nes 
didės žmonių pajamos, 
o tai labai svarbu augant 
kainoms. 

„Tam yra skiriama dau-
giau nei 1 mlrd. eurų“, – 
skaičiavo jis. 

Demokratų frakcijos 
„Vardan Lietuvos“ narys 
Algirdas Butkevičius pik-
tinosi, kad augant ekono-
mikai, didės fiskalinis de-
ficitas.

Pasak jo, Vyriausybės 
suplanuotos išlaidos nepa-
dengtos ilgalaikėmis tva-
riomis pajamomis.  

Kitąmet daugumai ša-
lies gyventojų pajamos 
augs, nes didėja neapmo-
kestinamosios pajamos 
(iki 460 eurų), minimali 
alga (iki 730 eurų), įs-
taigų vadovų mažiausi 
koeficientai, bazinis pa-
reigūnų atlyginimų dydis 
(iki 181 euro). Numatyta 
speciali tikslinė dotacija 
savivaldybėms šildymo 
kompensacijos mokėti, 
išplečiamas gyventojų, ga-

lėsiančių gauti kompensa-
cijas, ratas.

2022 metais didės akci-
zai alkoholiui ir rūkalams.    

Valdžios sektoriaus de-
ficitas – skirtumas tarp iš-
laidų ir pajamų – kitąmet 
sudarys 3,3 proc.  Ben-
drojo vidaus produkto, jį 
daugiausia lėmė papildo-
mos išlaidos koronaviruso 
pandemijai ir nelegaliai 
migracijai iš Baltarusijos 
suvaldyti. 

Taip pat numatomas di-
desnis skolinimosi limitas, 
kad valstybė pasiskolintų 
pinigų geležinkelių infras-
truktūros išlaikymui, jeigu 
būtų nutraukta „Lietuvos 
geležinkelių sutartis su 
Baltarusijos trąšų gamin-
toju „Belaruskalij“.

Daugiausiai išlaidų 
2022 metais teks sociali-
nei apsaugai (4,58 mlrd. 
eurų), ekonomikai (3,343 
mlrd. eurų), švietimui (2,1 
mlrd. eurų), bendroms 
valstybės paslaugoms 
(1,783 mlrd. eurų), sveika-
tai (1,562 mlrd. eurų), gy-
nybai (1,298 mlrd. eurų). 

Su Europos Sąjungos 
lėšomis, kitąmet valsty-
bės pajamos sieks 14,381 
mlrd. eurų, o išlaidos – 
16,628 mlrd. eurų. 

Valdžios sektoriaus 
skola 2022 metų pabaigoje 
turėtų sudaryti 44,8 proc. 
bendrojo vidaus produkto 
(BVP) – punktu mažiau 
negu šiemet.

BNS inform.
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SAM pratęsė terminą, iki kada automobiliuose 
turi būti atnaujintos vaistinėlės

 Sulaukusi vairuotojų 
pasipiktinimo, Sveika-
tos apsaugos ministeri-
ja (SAM) iki balandžio 
mėnesio pratęsė terminą, 
iki kada automobiliuo-
se turi būti atnaujintos 
vaistinėlės.

„Ministerija šiandien 
išleido įsakymą, kuriuo 
atidėjo įsigaliojimą iki 
balandžio 1-osios dienos. 
(...) Žmonės gali pasipil-
dyti savo vaistinėles šiais 
dalykais, kad jiems būtų 
patogiau“, – trečiadienį 
Seimo Sveikatos reikalų 
komitete sakė sveikatos 
apsaugos viceministrė 
Danguolė Jankauskienė.

Anksčiau buvo numa-
tyta prievolė atnaujintas 
vaistinėles turėti nuo kitų 
metų sausio.

Pasak jos, naujajai tvar-
kai vairuotojai pasiruošti 
turėjo laiko nuo 2020-ųjų 
gruodžio.

„Buvo metai laiko pa-
siruošimui. Aišku, Lietu-
voje, kaip visada, sniegas 
užsninga netikėtai, nors 
visus metus visi ruošėsi. 
Taip ir šį kartą įvyko“, – 
dėstė D. Jankauskienė.

Nuo balandžio papil-
domai vaistinėlėse turėtų 
būti bent du vienkartiniai 
šalčio maišeliai, du tur-
niketai, kurie padėtų su-
stabdyti stiprų kraujavi-
mą galūnėse, taip pat  dvi 
vienkartinės apsauginės 
plėvelės, pirmos pagalbos 
gaivinimo kaukės dirbti-
niam kvėpavimui atlikti.

Vaistinėlėse taip pat turi 
būti sterilių bei nesterilių 
tvarsčių ir pleistrų, žirklės, 

trikampio formos tvarstis, 
dvi pirmosios pagalbos 
antklodės, pirmosios pa-
galbos teikimo atmintinė, 
turniketo naudojimo taisy-
klės.

SAM įspėja, kad nuo 
balandžio 1-osios neturint 
šios atnaujintos sudėties 
vaistinėlės, vairuotojui 
gali grėsti bauda nuo de-
šimt iki dvylikos eurų, 
o atliekant automobilio 
techninę apžiūrą, tai bus 
pažymėta kaip „nedidelis 
trūkumas“, neužkertantis 
galimybės gauti teigiamą 
patikros išvadą.

Pastaruoju metu Lie-
tuvoje įsigyti naujos su-
dėties vaistinėlių – keblu, 
prekybininkai teigia netu-
rintys šios prekės ir negali 
pasakyti, kada turės.

BNS inform.

Vilniaus apskrityje pernai sukurta 
42,7 proc. šalies BVP

Vilniaus apskrityje su-
kurto bendrojo vidaus pro-
dukto vertė (BVP) pernai 
siekė 21,139 mlrd. eurų ir 
sudarė 42,7 proc. visos Lie-
tuvos BVP.

Kauno apskrityje su-
kurta 20,5 proc. šalies 
BVP, Klaipėdos apskrityje 
– 10,6 proc., arba atitinka-
mai 10,165 mlrd. ir 5,272 
mlrd. eurų, rodo Statisti-
kos departamento negalu-
tiniai duomenys.

Šiaulių apskrityje sukurta 
7,1 proc. šalies BVP, Pane-

vėžio apskrityje – 5,5 proc. 
BVP, o Alytaus, Marijampo-
lės, Tauragės, Telšių ir Ute-
nos apskričių indėlis į šalies 
BVP neviršijo 4 proc. ribos.

Daugiausia BVP vienam 
gyventojui teko Vilniaus 
apskrityje ir sudarė 144,6 
proc. šalies vidurkio. Kauno 
apskrityje vienam gyven-
tojui tenkantis BVP sudarė 
101,7 proc., likusiose aps-
krityse jis nesiekė šalies vi-
durkio, o mažiausias buvo 
Tauragės apskrityje – 54,7 
procento.

Sostinės regione sukurtas 

BVP vienam gyventojui 1,8 
karto viršijo Vidurio ir va-
karų Lietuvos regiono lygį. 
Palyginti su 2019 metais, 
sostinės regione BVP  pernai 
smuktelėjo 0,1 proc., vidurio 
ir vakarų Lietuvos regione – 
0,2 proc. (vertinant pokyčius 
praėjusių metų kainomis).

Pernai BVP sparčiausiai 
augo Telšių (2,9 proc.), Ma-
rijampolės (2,6 proc.) ir Ute-
nos (2,5 proc.) apskrityse, o 
Alytaus, Klaipėdos ir Taura-
gės apskrityse sumažėjo.

BNS inform.

Įkalinta rekordiškai daug žurnalistų, 46 nužudyti
Šiuo metu visame pa-

saulyje kalinami 488 ži-
niasklaidos darbuotojai 
– daugiausiai per ketvirtį 
amžiaus trunkančią „Re-
porterių be sienų“ (RSF) 
stebėjimo istoriją, pranešė 
ši nevyriausybinė organi-
zacija.

Tačiau šiemet nužudytų 
žurnalistų skaičius – 46 – 
yra mažiausias nuo to lai-
ko, kai RSF pradėjo skelb-
ti atitinkamas metines 
suvestines. Šį sumažėjimą 
nulėmė tai, kad sąlyginai 
stabilizavosi konfliktai Ar-
timuosiuose Rytuose.

„Žurnalistų, sulaikytų 
dėl savo darbo, skaičius dar 
niekada nebuvo toks didelis 
nuo pat 1995 metų, kai RSF 
pradėjo skelbti savo metines 
suvestines“, – sakoma už 
spaudos laisvę kovojančios 
organizacijos pareiškime.

Per pastaruosius metus 
šis skaičius padidėjo maž-
daug 20 proc., pirmiausia 
dėl žiniasklaidos varžymo 
Mianmare, Baltarusijoje ir 
Honkonge.

Be to, nurodo RSF, dar 
niekada nebuvo tiek daug su-
laikytų moterų žurnalisčių. 
Šiuo metu jų yra 60 – trečda-

liu daugiau nei pernai.
Daugiausiai kalinamų 

žurnalistų –127 – yra Kini-
joje. Šį skaičių didele da-
limi nulėmė nacionalinio 
saugumo įstatymas Hon-
kongui, apribojęs daug jo 
demokratinių laisvių.

Antroje vietoje yra 
Mianmaras, kur kalinami 
53 žurnalistai. Toliau są-
raše yra Vietnamas (43), 
Baltarusija (32) ir Saudo 
Arabija (31).

BNS inform.



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2021-12-17 12 psl.

• Golf 4. 2001 m., TA iki 
2023 m., universalas. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 678 19 808. 
Rokiškis
• Mercedes Benz Vito. 1998 
m., 2,3 l, 72 kW, TA iki 2022-
08-22, dyzelis. Yra kablys, 8 
sėdimos vietos. TA kas 2 m. 
Dugnas, slenksčiai be skylių. 
Kaina 1730 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Ford Focus. 2000 m., 1,8 l, 
66 kW, TA iki 2023-08-10 . 
Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 674 28 482. Rokiškis
• Ekonomkišką MAN.  4,6 
l, 114 kW, TA iki 2022-11, 
tahografas 2 m. Bendra masė 
7500 kg, gale liftas. Kelia 
1 t. Nauji akumuliatoriai. 
2 kaladėlės su garantija 1 
m. Padangos geros. 6 m. 
Arba keičiu į autobusiuką ar 
automobilį. Kaina 3800 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Kompaktišką ir ekonomišką 
Peugeot 207SW. Universalas. 

• Tvarkingą Volkswagen 
Touareg. 3 l, 165 kW, 
automatas (automatas veikia 
puikiai). Sėdi ir važiuoji. Yra 
pabraukymų. Rudžių nėra. 
Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 605 20 911. Kupiškis
• Puikios būklės dviratį. Ratai 
20, amortizatoriai. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• VW Passat. 1997 m., 1,9 l, 
TDI, TA 2 m., sedanas. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 686 21 088. 
Rokiškis
• VW Passat B+. 2004 
m., universalas, TA 1,5 m. 
Pakeisti diržai, tepalas. Kaina 
1800 Eur. Tel. 8 686 21 088. 
Rokiškis
• Citroen Jumper. 1996 m.,  
2,5 l, dyzelis, Ta nėra. Kaip 
metalo laužą. Kaina 370 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Opel Meriva. 2006 m., 1,7 
l, CDTI, 74 kW, TA iki 2022-
10-14. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 612 59 164. Rokiškis

• VW Passat. 1,9 l, TDI, 
sedanas,  TA iki 2023-11-
12 tik praeita. Yra kablys, 
el. langai 1997 m. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 646 97 019. 
Rokiškis

• Ieškomas rapso grūdų 
džiovintojas - priėmėjas. 
Darbas pamainomis, 3 
dienas dirba, 3 laisvos. 
Darbo laikas nuo 8 iki 20 
val. DU bandomuoju (2 
mėn.) laikotarpiu 5 Eur/val. 
neatskaičius mokesčių, po 
bandomojo 6,50 Eur/val. 
Darbo vieta - Obeliai.  
Tel. 8 672 43 467. Rokiškis
• Ieškau pagalbinio 
darbuotojo statybose. Darbo 
sąlygos ir atlyginimas 
aptariami telefonu. Tik 
skambučiai. 
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• Skubiai reikalinga buhalterė. 
Tel. 8 630 82 877. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB 
reikalingas pjuvenų 
džiovyklos operatorius. 
Turėti B kategorijos teises 
arba traktoriaus vairavimo 
kategoriją. Darbo vieta 
Antanašės km., Rokiškio 
r. Darbo užmokestis 

SIŪLO DARBĄ

TRANSPORTO PRIEMONĖS

neatskaičius mokesčių nuo 
1100 iki 1150 Eur.  
Tel. 865620131.  
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• Autoservisas turintis 
modernią įrangą ir visas 
kitas sąlygas darbui kviečia 
į savo komandą prisijungti 
automechaniką. Siūlome 
geras darbo sąlygas, 
socialines garantijas, laiku 
mokamą atlyginimą.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Įmonė ieško nestandartinių 
baldų projektuotojo(-os). 
Siūlo: draugišką kolektyvą, 
lankstų darbo grafiką, 
atsakingą požiūrį į darbuotoją, 
patrauklų atlyginimą už 
kokybišką darbą. Darbo vieta 
Laisvės pr.(Netoli Kardiolita), 
Vilnius. Atlyginimas 1200–
2000 Eur. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 656 41 117. VilniusElektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų 

operacijų suma viršijo 150 mlrd. eurų
Lietuvos licencijuoto fi-

nansų technologijų (fintech) 
sektoriaus pagrindą sudarančių 
elektroninių pinigų įstaigų ir 
mokėjimo įstaigų mokėjimo 
operacijų suma šių metų trečiąjį 

ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 
2020-ųjų laikotarpiu, padidėjo 
6,3 karto iki 157,6 mlrd. eurų, o 
licencinės veiklos pajamos – 4,8 
karto iki 333,6 mln. eurų.

BNS inform.
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Klasikinei ZIGMO silkių filė -25 %. Kisielius KLINGAI, įv. rūšių, 
250 g. 0,49 Eur. 

Kainos galioja iki 01.05.

• Perku garažą Pagojėje. 
Domina tvarkingi ir 
remontuotini. 
Tel. 8 626 75 848. Rokiškis
• Perku žemės ūkio paskirties 
žemę Kamajų ir Jūžintų 
seniūnijose. Gali būti apleista, 
apaugusi krūmais. 
Tel. 8 615 44 679. Rokiškis
• Superkame automobilius. 
Važiuojančius, 
nevažiuojančius, daužtus. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis

PERKA

Rokiškis
• Geros būklės VW Sharan 
galinį dangtį. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• Padangas 205/55 R16 
Barumm ir 195/65 R15 Fulfa 
2021 m. Abu komplektai 
nauji. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 185/55 R15, 
185/60 R15 dygliuotos. 
8 mm. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 2017 m. aukšto slėgio 
žiemines padangas Semperit 
205/65 R16. Protektorius 7 
mm. 2 vnt. Kaina 40 Eur. 
Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis, 
1,9 l, 81 kW, 85 kW, 96 kW. 
Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Akumuliatorius. 3 vnt. 
Galima prasitestuoti vietoje. 
Kaina 30 Eur. 

Tel. 8 645 27 566. Rokiškis
• VW Golf. 2001 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, 4 durų. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Opel ratlankius R16 5/110. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 685 75 
884. Rokiškis
• Ratlankius R17 5/112 
centras 66,6, et. 38. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW Passat B4 d. p. priekinį 
sparną, dureles, žibintus. 
Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 619 33 563. Rokiškis
• Audi A6 C6 dalimis. 2,7 l, 
125 kW. Tel. 8 621 02 414. 
Rokiškis
• Padangas 205/55 R16. 
Dygliuotos. 2 vnt. 8 mm. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 685 75 
884. Rokiškis
• Padangas 195/65 R15 
Continental. 2020 m., 
dygliuotos, 9 mm. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 685 75 884. 

• Kuro siurblius Audi A6 C5 
1,9 l, TDI, 81 kW, VW Golf 
1,9 l, TDI, 66 kW, 81 kW. 
Tel. 8 645 27 566. Rokiškis
• Starterius: VW Passat B5, 
B5,5 plius, AUDI A6 C5 2,4 
l, 2,5 l, 1,9 l, VW Golf 1,9 l. 
Tel. 8 645 27 566. Rokiškis
• VW Golf 4 starterį 1,9 l, 
dyzelinas. Kuro siurblį 1,9 l, 
TDI, 66 kW. 
Tel. 8 645 27 566. Rokiškis
• VW Passsat B5-B5,5 
dalimis. Starterius: 1,9 l, TDI, 
dyzelinas. Kuro siurblį: 1,9 
l, TDI, 81 kW. Generetorių: 
1,9 l, TDI, 81 kW. Ratus R16. 
Tel. 8 645 27 566. Rokiškis
• Audi A6 C5 1996-2004 
m. dalimis. Starterius: 2,4 l, 
benzinas; 2,5 l, dyzelis; 1,9 
l, dyzelis. Kuro siurblį: 1,9 
l, TDI, 81 kW. Generetorių: 
1,9 l, TDI, 81 kW. Pusašius, 
greičių dežę 5 bėgių. 

• Kuro purkštuką tinkantį  
Mercedes – C200, C220, 
CLC200, CLC220, CLK220, 
E200, E220 2,1 l, D, E270 
2,7 l, D, E280, E320, S320 
3,2 l, D. Kodas 0445110177. 
Restauruotas. Analogai 
0445110176, 0986435111. 
Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Padangas 195/70 R15 C. 
4 vnt. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Beveik naujas padangas R15 
195/70. 35 Eur/vnt. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Renault Clio 2001 m. naują 
priekinį stiklą. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Gražius originalius lietus 
ratus R17 5/112. Neįlinkę, 
nevirinti. Be padangų, nes 
vasarinės. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Originalius Volvo lietus 
ratus R17 5/108. Tiesus, 
neįlinkę, nevirinti. Šiek tiek 
turi kosmetinių trukumų. 2 
padangos geros žieminės. 
Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Lietus ratus R17 5/112 
su žieminėmis padangomis 
225/55. Buvo ant Audi A6 
C6. Kosmetiniai defektai. 
Ratai tiesus, neįlinkę, 
nevirinti. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Lietus ratus R16 5/112 be 
padangų. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• 2006 m. Opel Meriva 
priekinį bamperį. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Audi, VW lietus ratlankius 
R16. Tel. 8 645 27 566. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

Paprastasis 1,4 l, benzininis 
variklis. Ką tik pakeistas 
pagrindinio diržo komplektas, 
priekinės spyruoklės, 
atraminiai guoliai, rankinio 
kaladėlės. Apynaujos 
M+S padangos. Lietuvoje 
neeksploatuotas. Kaina 
2800 Eur. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Dviratį. Geriausia dovana. 
Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
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Gruodžio 17-oji, 
antradienis, 
51 savaitė.

Iki Naujųjų liko 15 dienų.
Saulė teka 8.38 val., 
leidžiasi 15.53 val. 

Dienos ilgumas 7.15 val.
Mėnulis priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Drovydė, Jolanta, Jolita, 
Mantgailas, Nemira, Olimpija

Rytoj: Gracijonas, Girdvilas, Eivilė, 
Gracijus

Poryt: Dominykas, Daugardas, 
Gražvilė, Teofilis

Dienos citata
Aš domiuosi ateitimi, nes ten 
ruošiuosi praleisti likusią savo 

gyvenimo dalį. 
(Čarlzas Keteringas)

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1538 — popiežius Paulius III at-
skyrė nuo bažnyčios Anglijos karalių 
Henriką VIII.

1770 — gimė vokiečių kompo-
zitorius Ludwig van Beethoven. Mirė 
1827 m.

1892 — Sankt Peterburge Ru-
sijos Imperijos baletas pirmą kartą 
atliko Piotr Čaikovsky baletą „Sprag-
tukas“.

1937 — gimė Australijos masi-
nės informacijos priemonių magna-
tas Kerry Packer.

1973 — arabų teroristų išpuolio 
aukomis Romos oro uoste tapo 32 
asmenys.

1986 — anglė Davin Thompson 
(Deivina Tomson) tapo pirmąja paci-
ente, kuriai vienu metu buvo perso-
dinta širdis, plaučiai ir kepenys.

1990 — dešimtys tūkstančių dar-
bininkų ir studentų Rumunijoje rei-
kalavo vyriausybės atsistatydinimo.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1922 — gimė literatūros tyrinė-
toja Elena Kuosaitė-Jašinskienė.

1926 — Lietuvoje įvykdytas ka-
rinis perversmas.

1933 — Dotnuvoje gimė Klai-
pėdos dramos teatro aktorė Elena 
Gaigalaitė.

1993 — įkurta Baltijos šalių Mi-
nistrų taryba.

2010 — kino operatorius Au-
drius Kemežys pripažintas geriau-
siu 2009—2010 metų Lietuvos 
kinematografininkų sąjungos (LKS) 
kūrėju.

Post scriptum
Neprotinga bijoti to, kas 

neišvengiama.

Gaivios silkės salotos su obuoliais ir svogūnais
INGREDIENTAI:
PORCIJŲ SKAIČIUS: 2
• 2 vienetai silkių filė
• 1 vienetas obuolių
• 1 vienetas svogūnų (mažo)
• 2 šaukštai grietinės (arba 
graikiško jogurto)
• 1 šaukštelis garstyčių
• 1 žiupsnelis cukraus
• 1 šlakelis citrinų sulčių
• šiek tiek krapų
• šiek tiek petražolių

Gaminame marinatą:
Silkę, obuolį ir svogūną supjaustyti 
plonais šiaudeliais. Grietinę sumai-
šyti su garstyčiomis, citrinos sulti-
mis ir cukrumi. Viską kartu išmaišyti, 
pagardinti smulkintais žalumynais.

Rastas miręs vyras

darželiai. Pageidautina ilgalaikė 
nuoma. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 614 59 156. Rokiškis
• Mobilaus kubilo nuoma. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 622 11 800. Rokiškis

NUOMA

• Nuo 2022 m. sausio mėnesio 
bus išnuomojamas tvarkingas 
1 kambario butas Vilties g., 
Rokiškyje. Butas erdvus (39 
kv. m), šviesus, arti mokyklos, 

• Linoleumo klojimas, 
laminato, parketlenčių, 
grindjuosčių ir apvadų 
dėjimas, plytelių klijavimas. 
Tel. 8 645 27 566. Rokiškis
• Rengiu ypatingų ir 
neypatingų statinių techninio, 
darbo projekto konstrukcines 
dalis (SK); Atlieku įvairių 
pavienių bei konstrukcijų 
sistemų skaičiavimus; Dirbu 
3D BIM aplinkoje.  
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Valymo įrenginiai su pilnu 
įrengimu, visais reikalingais 
sertifikatais ir galimybe gauti 
savivaldybės paramą iki 
1000 Eur. Jau registruojame 
norinčius kitiems metams. 
Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 652 63 120. Rokiškis

PASLAUGOS

Rokiškis
• Medinę lovytę su gana 
kietu čiužinuku. Čiužinio 
užvalkalas su užtrauktuku, 
nusiima. Reguliuojamas 
lovytės aukštis. Dovanų 
pridedu antklodę ir pagalvę. 
Mikrorajonas. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 606 57 572. Rokiškis
• Pagamintą Rokiškyje pagal 
užsakymą vaikišką lovą - 
namelį. Du metus turime, 
bet naudota labai nedaug. 
Čiužinys Lono 80x160 cm. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 605 68 654. Rokiškis

• Naujas pačiūžas 31-33 
dydžio berniukui. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 699 57 436. 

PREKĖS VAIKAMS

• Sniego valytuvą - 
šienapjovę Alko.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Faktiškai naują  motobloką 
Neva 2 su originaliu Subaru 
varikliu. Yra metaliniai 
guminiai ratai. Originalus 
sniego peilis. Freza plūgas. 
Kaina 630 Eur. 
 Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Kaip naują pjūklą Jonsered 
1,4 kW. 3 bakeliai išpjauti. 
Papildomai pridėsiu dovanų 
naują grandinę. Kaina 145 
Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Labai geros būklės 
Husqwarna 350 2,3 kW. Galiu 
siusti ir paštu. Kaina 230 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Idealios būklės mažai 
naudotą profesionalią 
Husqwarna 55 2,5 kW. Pirkta 
buvo nauja. Kaina 230 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Husqwarna 51, 2,3 kW. 
Uždėtas naujas cilindras ir 
stūmoklis su žiedu. Nauja 
sankaba su žvaigždute. 
Pradėsiu naują grandinę. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Baltas pačiūžas. 37 dydis. 
Tel. 8 620 16 002. Rokiškis
• Naudotas slides. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis
• Naujas pačiūžas 41 dydžio. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Tentą su karkasu. Nuo Ford 
Transit platformos. Ilgis 4,20 
m, plotis 2,10 m, aukštis 1,40 
m arba išsididina iki 2,40 m 
ir užsideda papildoma tento 
juosta. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Spoilerį - vėjo atmūšėją. 
Ford Transit 2008 m. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Padangas 215/55 R16 M+S. 
4 vnt. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis

• Hidraulinį pakelėją prie 
traktoriaus. Pakėlimo aukštis 6 
m. Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• Traktoriaus MTZ priekinį 
varomąjį tiltą, vairo kolonėlę. 
Traktoriaus T-40 šonines 
pavaras, darbinio veleno 
prailgintuvą. Traktoriaus T-25 
rėmą, šonines movas. Naują 
siurblį NŠ-71L. Ratus 12x16. . 
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• Lenkišką purkštuvą 2014 m., 
12 m 600 l-450 Eur. Savadarbį 
prikabinamą kultivatorių 3 
m-290 Eur. Vienos vagos 
prikabinamą bulvių kasamąją 
(sudilęs transporteris)-190 
Eur. Savadarbį plūgą 3 k.-180 
Eur. Savadarbį pakabinamą 
kultivatorių 1,8 m-90 Eur.  
Tel. 8 682 28 909. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Televizorių Toshiba. 52 cm 
įstrižainė. Originalus pultelis, 
yra instrukcija. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 606 86 450. Rokiškis
• Televizorių Samsung 54 
cm įstrižainės su skaitmeninu 
priedeliu tv kanalams 
už simbolinę kainą. Yra 
distanciniai pulteliai ir SCART 
pajungimo laidas. Miesto ribose 
galiu atvežti. Kaina 15 Eur. Tel. 
8 620 44 106. Rokiškis
• Televizorių Samsung 19 colių. 
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
•  Televizorių Sony. 80 cm 
įstrižainė. Rodo gerai . Kaina 
65 Eur. Tel. 8 611 78 562. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

Gelbėjo upėje įlūžusią stirną
2021 m. gruodžio 14 d. 09:18 val. gautas pranešimas, 

kad Vėbriškių k. (Panemunėlio sen.) upėje įlūžusi stirna.
Atvykus ugniagesiams, Šetekšnos upėje, 15 metrų nuo 

kranto buvo įlūžusi stirna. Gyvūnas išgelbėtas panaudojus 
gelbėjimo roges, gelbėjimo liemenes ir virvę.

Rokiškio VPGT inform.

2021 m. gruodžio 15 d. apie 14.10 val. Rokiškio r., 
Kavoliškio k., apleistame pastate, rastas miręs vyras 
(g. 1959 m.) sumušta galva. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

Rokiškio VPK inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 17 d. Naktį 2

Dieną 3
ŠV, 
5-10 m/s

Gruodžio 18 d. Naktį -2
Dieną 4

V,
3-8 m/s

Gruodžio 19 d. Naktį 2
Dieną 3

ŠV,
5-10 m/s

Gruodžio 20 d. Naktį -4
Dieną -3

Š,
4-9 m/s

Orų prognozė gruodžio 17-20 d.

Gruodžio 10d. kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Visi. Kiaurymë. Garis. Gaida. Ere. Botanikė. Ralis. Mova. Alba. Drėma. 
Kalus. Vëliau. Oksi. Teirautis. Anti. Airija. Siamas. Orus. Ana. Zadruga. Atlaso. Sausas.
Horizontaliai: Evrė. Tolti. Bukavu. Rasa. Nasrai. Tyli. Ural. Kavatina. Vėgėlė. Ijas. Blusa. 
Saitai. Arasas. Gardu. Nida. Ar. Otaru. Relė. Kimus. Virimas. Aga. Sesa. Iksas.
Pažymėtuose langeliuose: Jonava.

• Suaugusių akvariumo 
žuvyčių porą arba keičiu į 
mažesnes Cichlidas.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Dvi Jūrų kiaulytes.  
Tel. 8 670 61 711. Rokiškis
• Natūraliais pašarais 
užaugintą kiaulę.  
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Naudotą šviestuvą. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis
• Ąžuolinį masyvų stalą su 4 
minkštomis kėdėmis. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 676 14 303. 
Rokiškis
• Dvigulę lovą su čiužiniu. 
Plotis 140 cm. Išardyta. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis
• Naują viengulę lovą.  
Tel. 8 611 05 828. Rokiškis
• Geros būklės komodą. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 672 36 
083. Rokiškis
• Pagal individualų užsakymą 
pagamintą spintą. Kaina 
185 Eur. Tel. 8 672 36 083. 
Rokiškis
• Persirengimo spinteles su 
batų dėže. 3 vnt. Kaina 30 
Eur/vnt. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Naudotą televizoriaus 
staliuką. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Naują šviestuvą. Tinka 
kabinti ant lubų, tvirtinti prie 
sienos. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis

BALDAI

užsidirbti. Dirbu tik 
antradieniais ir šeštadieniais. 
Tel. 8 668 88 568. Rokiškis
• Ieškau darbo nuo 8 val. 
iki 17 val. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų ar 
vaiką. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Mergina 19 
m., be darbo patirties.  
Tel. 8 672 01 325. Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Skubiai ieškau pagalbinio 
darbo. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Ieškau pagalbinio 
darbininko darbo. Man 44 m., 
gyvenu Juodupėje.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis
• 2 vyrukai ieško bet 
kokio darbo. Galim dirbti 
pagalbinius ir vienadienius 
darbus. Tel. 8 621 07 691. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu atlikti 
įvairius darbus. Esu dirbantis, 
bet noriu papildomai 

• Grūdų malūną Viltis. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 610 09 347. 
Rokiškis
• Beržų ir liepų vantas. Kaina 
2 Eur. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Naudotą stogo dėžę Camei 
230/53/30. Du raktai. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 650 72 350. 
Rokiškis
•  3 l talpos stiklainius. 50 
vnt. 0,50 Eur/vnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Nenaują geros būklės 
narvelį kanarėlėms. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Nenaują geros būklės 
narvelį graužikams. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Nenaują geros būklės 
narvelį papūgai. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Didelį kiekį sauskelnių 
suaugusiems Tena. M ir L 
dydžiai. Tel. 8 611 78 562. 
Rokiškis
• Lapuočio malkas skaldytas, 
rąstais, kaladėmis. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Medų. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Veikiančius elektros 
variklius. Tel. 8 626 38 881. 
Rokiškis
• Nebrangiai malkas.  
Tel. 8 698 80 391. Rokiškis

KITA

• Nešiojamąjį kompiuterį HP 
10 wind. Tel. 8 676 02 458. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį Sony Play 
Station 4. Vienas pultelis, 
Hdmi laidas, pultelio krovimo 
laidas ir 220 V konsolės 
laidas. Plius žaidimas. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 683 67 114. 
Rokiškis
• Originalius veikiančius 
nesubraižytus Fifa 2019 ir 
AssasinCreed Unity PS4.  
Be dėžučių. Lengvai galima 
perparduoti už 20 Eur. 
Tik Rokiškyje, nesiunčiu. 
Prie Senukų susitiksime ir 
paduosiu. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 613 78 364. Rokiškis
• Be defektų planšetinį 
kompiuterį Lenovo 2018. 
Komplekte originalus 
kroviklis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Monitorių Acer 19 colių. 
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį su 
monitoriumi.  
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• Labai geros būklės Samsung 
Galaxy Tab 4. Dedasi SIM 
ir SD kortelės. Originalus 
dėklas dovanų. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Mažai naudotą veikiantį 
Lenovo TB-7104F. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 672 97 055. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Naminius kiaušinius. Kaina 
2 Eur. Tel. 8 670 06 514. 
Rokiškis
• Kaimiškai natūraliais 
pašarais augintus mėsinius 
kalakutus. Paderinus jums ir 
mums patogu laiką galime 
atvežti. Tel. 8 625 50 844.
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

m. Pirmame aukšte atliktas 
remontas. 22 a sklypas. 
Yra terasa, šuns voljeras,  
tvenkinys, atskira katilinė, 
valymo įrengimai, šildomos 
grindys. Teritorija aptverta. 
Kaina 52000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

vandentiekis, kanalizacija. 
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 
10. 8 aukštas, reikalingas 
remontas. Kaina 14000 Eur. 
Tel. 8 614 09 408. Rokiškis
• 4 kambarių butą. Visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 674 41 075. Rokiškis
• Garažą Pagojoje.  
Tel. 8 646 47 339. Rokiškis
• Garažą prie Norfos. 4 
korpusas, prie kelio.  
Tel. 8 646 47 339. Rokiškis
• 2 kambarių butą.  
Tel. 8 614 43 327. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą 
Puodžialaukės g., Pandėlys. 
Gera vieta. Yra vandentiekis. 
Reikalingas remontas. Kaina 
8000 Eur. Tel. 8 676 93 720. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Jaunystės 
g. 3. Kambariai nepereinami. 
Bendras plotas 64,14 kv. m. 
Aukštas 5. Namas blokinis. 
Tel. 8 611 21 831. Rokiškis
• Namą už buto kainą. Visai 
šalia Rokiškio nedidelį 52 kv. 

• Gyvenamo namo dalį 
Miliūnų k., Rokiškio r. Kaina 
10000 Eur. Tel. 8 601 52 157. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Kauno g. 
2 aukštas. Tel. 8 673 56 283. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje. 
Šildomas kietu kuru. Yra 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Lapuočių medienos 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naują suktuvą be pakrovėjo. 
Galiu siusti paštu. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Granito trinkeles 10x10x5 
cm. 0,40 Eur/vnt.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Akmens šlifavimo ir pjovimo 
stakles. Neužbaigtos daryti. 
Stalas reguliuojasi į aukštį 
ir šonus. Dedasi ant bėgių. 
Moto reduktoriai reguliuojami 
greičiu. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
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ANEKDOTAI

Gatvėje stovi didelis būrys 
žmonių. Visi klausinėja:

- Kas atsitiko? Kas 
atsitiko?

Vienas žmogus atsakė:
- Nieko neatsitiko.
- Tai kodėl susirinko toks 

didelis žmonių būrys?
- Kiekvienas asmeniškai 

nori įsitikinti, kad nieko 
neatsitiko.

***
Interviu su milijonieriumi:

- Sakykit, kas jums padėjo 
užsidirbti tiek pinigų?

- Kantrybė, tik kantrybė!
- Bet mes juk žinome 

daugybę dalykų, kur jokia 
kantrybė nepadėtų. Tarkim, jei 
nešiotum vandenį rėtyje, tai kad 
ir kiek besistengtum, vandens 
neprineštum.

- Kodėl gi ne? Tereikia 
sulaukti žiemos...

***
Egzaminas universitete. 

Praėjusio semestro tema - 
„Garsas ir šviesa“. Užeina 
pirmas studentas. Profesorius 
klausia:

- Kas greitesnis - garsas ar 
šviesa?

Studentas:
- šviesa.
- Puiku, o kodėl?
- Kai įjungiu radiją, iš pradžių 

pasirodo švieselė, o vėliau - 
garsas!

- Lauk!

Į auditoriją įeina antras 
studentas.

Profesorius užduoda tą patį 
klausimą.

Atsakymas:
- Garsas.
- Taip, labai gerai. Pagrįskite!
- Kai įjungiu televizorių, 

iš pradžių pasigirsta garsas, o 
paskui vaizdas.

- Lauk!
Profesorius susimąstė: 

„Arba studentai visai kvaili, 
arba aš užduodu labai sunkius 
klausimus“ Pasirodo trečias 
studentas. Profesorius klausia:

- Jūs stovite ant kalno. Ant 
priešino kalno stovi patranka. Iš 
jos šauna. Ką

pirmiausiai užfi ksuojate - 
liepsną iš vamzdžio ar sprogimo 
garsą?

- Žinoma, liepsną iš 
vamzdžio!

Profesorius su palengvėjimu 
klausia:

- Ir kaip tą paaiškintumėte?
Studentas:
- Taigi akys labiau 

išsikišusios į priekį nei ausys!..
***
Vyras grįždamas namo iš 

medžioklės skambina žmonai:
- Maryte, čia aš. Važiuoju 

namo.
- Kaip medžioklė?
- Viskas gerai. Dabar mėnesį 

mėsos nepirksime.
- Tu nušovei briedį?
- Ne. Pragėriau atlyginimą...
***
Vyras ateina į paštą su 

siuntiniu. Salėje tuščia, priėmėja 
skaito laikraštį.

- Atleiskite...
- Stokite į eilę,- atsako 

darbuotoja nepakeldama akių.
- Atleiskite, bet...
- Aš jums sakau: stokite į eilę!
Vyras užsiplieskia, trenkia 

kumščiu į stalą ir spjauna ant jos. 
Ši pašoka:

- Ką sau leidžiate, chame? 
Tuoj policiją iškviesiu!

- O kodėl manote, kad tai aš? 
Aplink tiek daug žmonių!

***
Per biologijos pamoką 

mokytoja klausia Petriuko:
- Petriuk, kur būna saulė 

naktį?
- Saulė keičia elementus, kad 

vėl galėtų šviesti.
***
Sėdi du žvejai šaltą naktį. 

Vienam toks žandas išsipūtęs. 
Kitas sako:

- Kolega, kodėl jūsų toks 
žandas išsipūtęs?

- O todėl, kad sliekus 
atitirpinu.

***
Važiuoja blondinė nuosava 

mašina ir per radiją išgirsta:
- Jūs klausotės radijo stoties 

M1.
Blondinė pagalvoja: „Keista, 

iš kur jie žino?“
***
Pamoka, mokytoja klausia:
- Vaikai, kas žino žodį iš P 

raidelės?
Jonukas kelia ranką:
- Ne Jonuk, tavęs neklausiu, 

nes tu dar už B raidę tėvelių į 
mokyklą neatsivedei!

***
Atejo i mokykla Petriukas 

visai baltas. Mokytoja jo klausia:
-Kodel tu toks baltas, gal 

sergi?
-Ne, tiesiog mama mane 

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1000 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 2000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsakoISSN 2351-7433 Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
 Tel. 8 666 76777 reklama@rokiskiosirena.lt
Skelbimai priimami: www.rokiskiosirena.lt, UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1 Rokiškis
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė”

siandien nuprause.
***
Susitinka du vaiduokliai 

kapinėse. Vienas sako:
- Prie vartų yra motociklas. 

Gal pavažinėjam?
- Gerai.
Prieina jie prie vartų. 

Staiga vienas vaiduoklis 
sunerimsta:

- Palauk, aš tuojau ateisiu.
Po kelių minučių ateina 

vaiduoklis su paminklu, o 
kitas jam ir sako:

-Tu ką išprotėjai?
- Na, juk be dokumentu 

vairuoti negaliu.
***
Japonai išrado tokį robotą 

kuris gaudo vagis.
Japonijoje per 5min. 

sugavo 100 vagių.
JAV per 5min. sugavo 300 

vagių.
Lietuvoje per 5 min. 

pavogė robotą.
***
Žmona vyrui:
-Tu manęs niekur nesivedi!
-Na gerai, rytoj šiukšles 

išnešinėsiu ir tave kartu 
paimsiu.

***
-Alio, čia Kalvarijų 11, 

butas 35?
-Taip.
-Jums pinigai, kurie guli 

spintoje, antroje lentynoje, po 
trumpikėmis, reikalingi?

-Reikalingi!
-Tada užsakykite iš mūsų 

kompanijos šarvuotas duris!

Cafe Latte Pro 150 Eur. 
Bosch Aroma Whirl Sistem 
80 Eur. Aeg Elektroliux 60 
Eur. Siemens Q5 120 Eur. 
Jura E 60 120 Eur. 
Tel. 8 650 72 350. Rokiškis
• Siuvimo mašiną Čaika 134. 
Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Veikiančią dujinę viryklę 
Bosh su elektrine orkaite ir 
dujų balionu. Dujų balionas 
didelis su apsauginiu vožtuvu. 
Galima atskirai. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 601 24 889. Rokiškis
• Beveik naują, keletą kartu 
naudotą džiovyklę G21 
Mistral. Puikiai, tolygiai 
ir paprastai išdžiovins 
vaisius, daržoves, žoleles, 
grybus ir mėsą. Nebūtina 
judinti plokštelių ar sukti 
ingredientų. Jums net nereikia 
jaudintis dėl džiovyklės 
priežiūros. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 606 73 678. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Tepalinį 9 sekcijų radiatorių 
Electrolux. Patalpoms iki 20 
kv. m šildyti. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 652 31 959. Rokiškis
• Veikiantį baltą garų 
surinkėją Electrolux. Plotis 50 
cm. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 652 31 959. Rokiškis
• Elektrinį vandens šildytuvą. 
Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Veikiančius automatinius 
kavos aparatus Bosch Vero 

• Dovanojame spintą ir 
staliuką su stalčiais. Spintos 
plotis 185 cm, aukštis 240 
cm. Tel. 8 672 36 083. 
Rokiškis
• Dovanoju gultuką. Tel. 8 
654 34 282. Rokiškis
• Dovanoju maniežinę lovytę. 
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Dovanoju seną virtuvės 
komplektą iš Latvijos baldų. 
Tel. 8 652 31 959. Rokiškis

• Dovanoju vaikišką lovytę 
su grikių čiužiniu, antklode 
ir pledu. Tel. 8 678 04 693. 
Rokiškis
• Dovanoju dvivietį miegamą 
fotelį. Tel. 8 601 50 996. 
Rokiškis
• Dovanoju geros būklės 2 
spintas. Išsivežti patiems. Tel. 
8 621 84 857. Rokiškis
• Dovanoju 3 l stiklainius. 
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Dovanojami 3 mėn. 
šuniukai. 3 kalytės, 1 
patinėlis. Šuniukai bus mažo 
ūgio. Rokiškio rajone galiu 
atvežti. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 622 51 531. 
Rokiškis

DOVANOJA

prigludusi. Yra diržas, 
kapišonas su kailiuku. Ilgis 
maždaug iki kelių. Tinka 
prie kelnių ir prie sijono. 
Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 615 41 365. Rokiškis

Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Natūralaus lapės kailio 
apykaklę. Juodos spalvos, 
80 cm. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 675 17 644. Rokiškis
• Vieną kartą nešiotus 
žieminius batus. Labai šilti 
ir patogus. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 624 20 809. Rokiškis
• Suknelę ir švarkelį 
šventinei progai. Suknelė 
trumpomis rankovėmis, 
ilgis iki kelių. Švarkelis 
neilgas, 3/4 rankovėmis. 
Tinka nešioti visais metų 
laikais. Viršutinės dalies 
dydis 38, per klubus 40. 
Persiko spalvos, labai tinka 
tamsiaplaukėms. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 615 41 365. 
Rokiškis
• Juodą žieminę striukę - 
paltuką moteriai, paauglei 
ar mergaitei. 38 dydžio, 
liemenuota, dailiai 

Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Šiltus lengvus žieminius 
batus. Patogus apsimovimas. 
Dydis 29. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Drabužėlių rinkinys 
berniukui - urmu. 
Palaidines, megztukus, 
kelnytes - džinsiukus, 
kepurytes. Dydžiai 92, 98, 
104. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Moteriškus tamprios 
medžiagos labai patogius 
džinsus. Mažai dėvėtus. 
Dydis 29. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Labai geros būklės mažai 
avėtus lengvus ir patogius 
žieminius batus. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Šiltą minkštą lengvą 
žieminę striukę šuniukų 
patrulių gerbėjui. Dydis 98. 

• Ilgą moterišką žieminę 
striukę su kapišonu. XXL 
dydžio, juodos spalvos. 
Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Labai šiltą pūkinę 
lengvą vėjo neperpučiamą 
žieminę striukę. Nešalta net 
šalčiausią žiemą. Dydis M. 
Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Šiltus lengvus žieminius 
batus berniukui. Patogus 
apsimovimas. Dydis 28. 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ


