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Stebuklo laukimas kaip 
priklausomybės ženklas 3 p.

Unikali šventė Juodupėje – nuo šiol 
bažnyčios Didįjį altorių puoš šventovės 
vardą simbolizuojantis paveikslas

6 p.

Brang�s rokiškėnai, 
miesto svečiai,

net��kus užversime 
2021-ųjų duris. Tai buvo 
dar vieni išbandy�ų me-
tai kiekvienam iš mūsų 
ir visai valst�bei. Tikiuo-
si, kad išmokome ieškoti 
naujų sprendimų, tapo-
me kant�esni, t�ir�esni, 
labiau susiklausę.

Kristaus gimimo stebu-
klas teg�l at�eria mūsų 
akis ir širdis, teg�l atitoli-

na r�pesčius ir parodo tai, kas svarbiausia. Lai visus 
Jus apsupa šiluma, šviesa, jaukumas, ramybė, pilnat�ė 
ir tar�usavio supratimas!

Palaiming� Kalėdų ir sėkming� bei saugių 2022-ųjų!
 Seimo nar�s  Jonas Jar�tis

Brangieji,

sėkmę, stipr�bę, viltį, meilę ir tikėjimą. Teg�l Šv. Ka-
lėdų nuotaika ilgam pasilieka Jūsų namuose, o Nau-
jieji, įžengę su pir�uoju laikrodžio dūžiu, tampa vil-
tinga naujų met� pradžia.

Sveikatos, dar�os, asmeninės laimės ir atjautos.
LR Seimo nar�s Vidmantas Kanopa

Nuoširdžiausiai sveiki-
nu Jus su Šv. Kūčiom ir Šv. 
Kalėdom bei ateinančiais 
2022- aisiais! Teg�l Šv. 
Kūčių stalo žvakių šviesa 
sutir�do Jūsų r�pesčius 
ir negandas, o Šv. Kalėdų 
r��as at�eša į Jūsų namus

Švč. Aušros vartų Dievo motinos paveikslą pašventino kunigas Rimantas Kaunietis. 
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Diana Guzienė:
„neramiai 
dūšiai darbų 
netrūksta“

2 p.

Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos 
direktorei 
Alicijai Matiukienei
įteiktas Lietuvos
Respublikos 
Kultūros ministerijos 
diplomas

2 p.

Informacija 
apie 
COVID-19 
situaciją 
rajone

2 p.

Mieli rokiškėnai,
Tegul išmintis lydi kiekvieno iš Jūsų 

sprendimus, 
sėkmė - darbus, geranoriškumas - 

žmones, esančius šalia. Tetampa Jums 
tvirta atrama išmintingi draugai ir 

patikimi partneriai. Tegul Jūsų 
namuose nepritrūksta Jums 

džiaugsmo ir šilumos.

Gražių artėjančių švenčių,
Rokiškio rajono savivaldybės vadovai
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Išgėręs smurtavo
2021 m. gruodžio 18 d. apie 21.00 val. namuose, Rokiš-

kio r., vyras (gim. 1969 m.), kuriam nustatytas 2,16 prom. 
girtumas, smurtavo prieš vyrą (gim. 1972 m.), kuriam nu-
statytas 2,48 prom. girtumas.

Nukentėjusiajam nustatyti antakio ir kaktos sumušimai. 
Įtariamasis sulaikytas, vadovaujantis LR BPK 140 str.

Panevėžio VPK inform.

Informacija apie COVID-19 
situaciją rajone

Praėjusią savaitę 
mūsų rajone patvirtin-
ti 150 naujų covid-19 
atvejų (gruodžio 13 d. - 
trisdešimt aštuoni, gruo-
džio 14 d. - trisdešimt 
devyni, gruodžio 15 d. 
- trisdešimt, gruodžio 16 
d. - trylika, gruodžio 17 
d. - dvidešimt aštuoni, 
gruodžio 18 d. - du nauji 
atvejai).

 
Šiuo metu rajone serga 

273 asmenys.
Viso nuo epidemijos 

pradžios rajone fiksuota 
4203 susirgimo atvejai, 
pasveiko 3 718 rajono gy-
ventojai.

Viso nuo epidemijos 
pradžios mūsų rajone nuo 
covid-19 mirė 94 žmonės.  

Pagal naujų atvejų 
skaičių per 14 dienų 100 
tūkstančių gyventojų Ro-
kiškio r. savivaldybė per 
praėjusią savaitę šalyje 
liko ketvirtoje vietoje. 
Naujų atvejų skaičius 100 
tūkst. gyventojų dabar yra 
1250,2. Prasčiausia situa-
cija šiuo metu yra šiose 
savivaldybėse: 

1 vietoje - Druskininkų 
sav. (1966,8 atvejų 100 
tūkst. gyventojų)

2 vietoje - Jonavos r. 
sav. (1592,6 atvejų 100 
tūkst. gyventojų)

3 vietoje - Panevėžio 
m. sav. (1562,4 atvejų 
100 tūkst. gyventojų).

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorei Alicijai Matiukienei
 įteiktas Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos diplomas

Rokiškio rajono savi-
valdybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos di-
rektorei Alicijai Teresei 
Matiukienei įteikta Kul-
tūros ministerijos premi-
ja už bibliotekininkystės, 
bibliografijos, knygotyros 
mokslinius tyrinėjimus bei 
praktinę veiklą biblioteko-
se.

 
Laureatė savo veikla ska-

tina Rokiškio krašto isto-
rijos, kultūros tyrinėjimus, 
bendruomenių kultūrinio 
gyvenimo studijas, Juozo ir 
Alfonso Keliuočių kūrybos 
ir gyvenimo pažinimą.

 Sveikiname!

Gruodžio 29 d. - Kalėdų 
eglutės įžiebimas Velykalnyje

Norime pranešti džiu-
gią naujieną - į Velykalnį 
atvyksta Kalėdų senelis!

Gruodžio 29 dieną 17 
valandą jis kviečia vaiku-
čius, tėvelius ir visus, no-
rinčius kartu pašokti, pa-
dainuoti, pažaisti.

Apsirenkite šiltai ir 
patogiai, atsineškite gerą 
nuotaiką!

Iki pasimatymo Vely-
kalnio parke!

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Diana Guzienė: „neramiai dūšiai darbų netrūksta“
Juozo Tumo-Vaižganto 

gimnazija sausio viduryje 
liks be vadovo: direktorė 
Diana Guzienė laimėjo ra-
jono savivaldybės Švietimo 
ir sporto skyriaus vyriau-
siojo specialisto sportui 
konkursą. Ji patvirtino: 
tai ne pokštas ir ne savęs 
išbandymas konkursu: 
gimnaziją, kuriai atidavė 
ketverius įtempto darbo 
metus, tikrai paliks.

Vienintelė kandidatė
Kaip sakė pašnekovė, ji 

norėjo išbandyti save sielai 
artimoje veikloje. „Esu bai-
gusi šios srities studijas“, – 
paaiškino D. Guzienė. Ji ne-
slėpė: ar dalyvauti konkurse, 
ilgai svarsčiusi. Ir priėmė 
lemtingą sprendimą. Kon-
kursas, pašnekovės žiniomis, 
rengiamas antrąjį kartą: pir-
masis kažkodėl neįvyko. O ir 
antrajame ji buvo vienintelė 
kandidatė.

Ar sprendimas gimnazi-
jos direktorės postą yra ga-
lutinis? D. Guzienė paneigė 
prielaidas, kad dalyvavimas 
konkurse buvo reikalingas 
kaip įrašas gyvenimo apra-
šyme ar noras save išbandy-
ti. „Aš tokių žaidimų nežai-
džiu“, – užtikrino ji. 

D. Guzienei sportinė vei-
kla ir sportinis gyvenimas 
nesvetimas, juolab, kad jos 
dukra Vilija – tituluota sam-

bo ir dziudo sportininkė. 
„Sportas yra ta sritis, kurioje 
turėsiu kur panaudoti savo 
žinias, patirtį ir kompeten-
cijas“, – sakė ji. O ir nuo 
švietimo reikalų toli nutolti 
nežada: švietimui ir sportui 
skirtame skyriuje reikia iš-
manyti abi sritis. 

Palieka aukštumoje
Ar tai sutapimas, kad 

gimnaziją direktorė palieka 
tuomet, kai pasiekti svarbūs 
tikslai ir uždaviniai: įrengtos 
modernios klasės, laborato-

rijos? D. Guzienė neslepia, 
kad iki sausio vidurio rengs 
dokumentus dar vienam 
projektui – kokybės krepše-
liui diegti. Tačiau jos planus 
jau turės įgyvendinti naujas 
gimnazijos vadovas.

Paklausta, ar mato savo 
įpėdinį, direktorė diploma-
tiška: galinčių tapti J. Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos 
vadovais yra ne vienas ir 
mūsų rajone, tikriausiai pre-
tendentų atsirastų ir už jo 
ribų. „Nepakeičiamų nėra“, 
– paklausta, ar negaila atsi-

sveikinti su įstaiga, kuriai 
vystyti tiek pastangų įdėta, 
atsakė direktorė.

Visgi švietimo įstaigų va-
dovų vietos nėra tokios jau 
geidžiamos, kaip anksčiau. 
Dažniausiai konkursuose da-
lyvauja vos po vieną preten-
dentą. „Tokia tendencija jau 
kelerius metus. Ir aš konkur-
se gimnazijos direktoriaus 
pareigoms užimti buvau vie-
nintelė kandidatė“, – sakė 
pašnekovė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKiENĖ

Sveiktos priežiūros įstaigų darbo laikas švenčių dienomis
Rajono savivaldybė in-

formavo, kaip dirbs rajono 
gydymo įstaigos ilgąjį Ka-
lėdų savaitgalį. 

Gruodžio 24 d. VšĮ Ro-
kiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centras 
(Juodupės g. 1A, Rokiškis) 
teiks šeimos medicinos pas-
laugas. Darbo laikas: 8 –12 
val. Kontaktiniai telefonai:  

8 458 32383, 8 458 52912, 8 
614 61235

Gruodžio 25 d. UAB 
„MediCA“ klinika (Panevė-
žio g. 16A, Rokiškis) teiks 
šeimos medicinos paslau-
gas.Darbo laikas: 8 –12 val. 
Kontaktiniai telefonai: 8 458 
52030

Gruodžio 25 d. UAB 
„MediCA“ klinika (Strazdo 

g. 2, Kamajai) teiks kon-
sultacijas nuotoliniu būdu. 
Darbo laikas: 12 – 16 val. 
Kontaktiniai telefonai: 8 458 
27266

Rokiškio mobilusis CO-
VID-19 patikros punktas 
(Juodupės g. 1A, Rokiškis) 
dirbs 2021 m. gruodžio 24 d. 
nuo 8.00 val. iki 10.00 val. ir 
gruodžio 26 d.  nuo 8.00 val. 
iki 10.00 val.

VšĮ Rokiškio pirminės 
asmens sveikatos priežiū-
ros centre ir UAB „MediCA 
klinikoje“ šiomis dienomis 
(2021 m. gruodžio 24 – 25 
d.) bus aptarnaujami abiejų 
įstaigų pacientai (nepriklau-
somai nuo prisirašymo įstai-
goje).

Rajono savivaldybės 
inform.
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Stebuklo laukimas kaip priklausomybės ženklas
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Metų pabaiga. Linkėjimų ir 

lūkesčių metas. Stebuklų laukimo 
metas. Ne savo darbų rezultatų, 
o būtent stebuklų laukimo. Kad 
kažkas nutiks gero ir gražaus. Tik 
ne dėl pačių įdėto darbo ar pa-
stangų. Jei lauktume savo pastan-
gų vaisių, lauktume ne stebuklų, 
o rezultatų. O stebuklas yra tai, 
kas nutinka gero ir gražaus, NE-
PAISANT mūsų pastangų daryti 
priešingai.

Adventas – metas apmąstyti. O 
mąstyti mes nenorime ir tingime. Jei 
netingėtume, tai ir Kalėdų nešvęstu-
me nuo... lapkričio. Nes švęsti yra 
lengviau, nei mąstyti. Kaip vienoje 
dainelėje: „Nuo žolės ant žiedelio – 
tai taip lengva ir paprasta, trumpa-
amže boruže, gyveni vieną vasarą“. 
Taip ir strakaliojame. Nors tamsos, 
tylos ir ramybės metas mąstančiam 
žmogui – Dievo palaima, o ne pra-
keiksmas. 

Pašėlusiai lekiantis laikas ištrina 
tas vienadienes pastangas. Gal todėl 
taip ir norima jas fiksuoti. Štai vidu-
ramžiais jei apie įvykį buvo parašy-
ta metraštyje pusė puslapio, tai buvo 
didžiulės svarbos nutikimas. Kadan-
gi pergamentas buvo labai brangus, 
tai žmonės taupė: pergamentą, laiką, 
žodį ir pastangas. Nes laiko buvo 
maža. Vidutinė žmogaus gyvenimo 
trukmė buvo maždaug 29-eri metai. 
Dabar vidutinė žmogaus gyvenimo 
trukmė Lietuvoje gerokai peržengė 
70 metų. Ir klaidingai manome, kad 
laiko turime iki ausų. Kad spėsime. 

Visur taip galvojame. Dauge-
lis mūsų gyvenimo bėdų susiję su 
tuo, kad neturime laiko išsikelti net 
trumpalaikių, ką jau kalbėti apie il-
galaikius, tikslus. Nemokame tikrin-
ti jų siekimo proceso eigos, įvertinti 
tarpinių ir galutinių rezultatų. Todėl 
ir mūsų, ir mūsų valstybės raidos 
procesai primena pasiklydusio gry-
bautojo maršrutą miške: kai apėjus 
kelių kilometrų ratą vėl atsiduriama 
prie to paties kelmo. 

Rezultatus vertinti sunku ir bau-
gu. Ypač jaunajai kartai. Kurių, 
deja, niekas neišmokė jų siekti. Ku-
riuos mieli ir geri tėveliai išsukinėjo 
nuo tarnybos kariuomenėje, kišo į 
jaukias šiltas valstybės tarnybų vie-
teles, kuriose užtenka laiku ateiti 

į darbą. Ir niekada nepajusti savo 
sprendimų pasekmių. Iš dalies kal-
ta ir virtuali realybė: kurioje nesė-
kmingus žaidimus galima peržaisti, 
o ne visai vykusį savo snukelį ir gy-
venimą – pagražinti. Kur priešinin-
ko pilį galima atakuoti tiek kartų, 
kol užimsi, kur futbolo ar krepšinio 
rungtynes galima tiek kartų peržais-
ti, kol laimėsi. Gyvenime, deja, yra 
ne taip. Srauni laiko tėkmė nusineša 
galimybes ištaisyti klaidas, ir daž-
niausiai tenka gyventi su tų klaidų 
rezultatais. Jų realiame gyvenime 
neperžaisi ir nepataisysi.

Štai ir raškome savo darbų rezul-
tatus. Vieną dieną džiaugiamės tapę 
„drakonų nugalėtojais“, kitą – suvo-
kiame, kad tas titulas gali kainuoti 
milijonines investicijas Lietuvoje. 
Titulo „drakono nugalėtojas“ gene-
zė rodo, kokios apskritai menkos 
savivertės esame. Kaip trokštame, 
kad kažkas mus pastebėtų ir įver-
tintų. Kad patektume į pirmuosius 
pasaulio žiniasklaidos puslapius. Iš 
serijos: šaltibarščiai pateko į pasaui-
io sriubų TOP-10. Dėl to pasirengę 
padaryti bet kokią kvailystę. Nesu-
vokdami, kad didžiuliame informa-
ciniame sraute pasaulis jau po poros 
valandų pamiršo, kas tas „drakono 
nugalėtojas“.

Pasaulis tai pamiršo. Bet yra 
menka problemėlė: drakonas tai 
prisimena. Ir iš po skverno staiga 
apšauktas nugalėtu, jis apie save 
priminė tingiai mostelėdamas uo-
dega. Kažakaip išsitrynė Lietuva 
iš drakono urvo muitinės sistemos. 
Paskui drakonas ėmė nebepagei-
dauti lietuviško kvapo savo urve: 
iš esmės liepė užraukti viską, kas 
su Lietuva susiję. Ir tai ne tik tie-
sioginės sankcijos, bet ir antrinės. 
Ką reiškia antrinės? Pavyzdžiui, 
jei įrenginyje yra 25697 varžteliai, 
ir vieno jų veržlė pagaminta Lietu-
voje, toks įrenginys Kinijoje tampa 
nebepageidaujamu. O juk mes neat-
sisakome pretenzijos būti aukštųjų 
technologijų šalimi. Mes ne verž-
les, atleiskite, o lazerius gaminame. 
Kitaip sakant, mūsų šaliai raukiasi 
eksportas tų dalykų, kurie naudoja-
mi gaminiuose, eksportuojamuose 
į Kiniją. O tai didžiausia pasaulyje, 
ir dargi auganti bei turtėjanti rinka. 
Ir daugelis Lietuvoje gaminamų 

eksporto produktų vienaip ar kitaip 
tampa eksporto į Kiniją dalimi: la-
zeriai, sudedamosios įrengimų da-
lys, pagaliau, padangos.

Kaip manote, ar vokiečiai, pa-
dangų Continental gamintojai, at-
likę pačią didžiausią plyno lauko 
investiciją Lietuvoje, dabar labai 
džiaugiasi titulu „drakono nugalė-
tojas“. Nes drakonas ne tik kad ne-
nugalėtas, bet dargi kol kas tik labai 
tingiai parodė iltytes. Kol kas dar 
baisiai neriaumoja, ugnimi nespjau-
do...

Apie tai, kad padėtis gerokai 
komplikuota, rodo jau gruodžio 
6-ąją (kol visi dvaro poetai sisiojo 
į kelnytes iš laimės, kad Gabrielius 
šitoks reikšmingas pasirodė), ne 
mažiau reikšmingame Vokietijos 
laikraštyje „Suddeutshe Zeitung“ 
(išmanantiems apie žiniasklaidą jo 
pristatinėti nereikia) straipsnis iškal-
binga antrašte apie mus „Törichte 
Litauer“ (kvaili lietuviai), skirsnyje 
Prekybos (verslo) politika (šalti-
nis: https://www.sueddeutsche.de/
wirtschaft/litauen-china-eu-zoll-tai-
wan-embargo-1.5481384). Prisipa-
žinsiu, šio straipsnio atradimo laurai 
priklauso ne man, tai apžvalgininko 
Audriaus Bačiulio nuopelnas. Žino-
ma, Audriaus Bačiulio vardas dva-
ro poetams yra kaip buliui raudona 
skara, bet iš dainos žodžių neišmesi. 

Tie, kurie savaitę valkiojo ti-
tulą „drakono nugalėtojas“, titulo 
„kvaili lietuviai“ linkę nepastebėti... 
Straipsnyje rašoma apie tą, apie ką 
iš esmės svaigo mūsų dvaro žinias-
klaida: mažytė demokratinė Lietuva 
parodė drąsą prieš Kiniją kaip Do-
vydas prieš Galijotą. Tačiau esminis 
skirtumas nuo Dovydo ir Galijoto 
kovos yra tas, kad Dovydas Galijotą 
užmušė. Lietuva Kinijos, deja, ne. Ir 
Galijotas smogė atgal. „Ir dabar Do-
vydas prašo savo Europos partnerių 
pagalbos“, – rašoma straipsnyje. 
Nepamirštant Lietuvos politikos 
Kinijos atžvilgiu pavadinti neapgal-
vota ir egoistiška, kad Europos po-
litika Taivanio atžvilgiu seniai buvo 
subalansuota, nusistovėjusi ir visus 
tenkino, kol su niekuo nepasitarusi 
Lietuva sugalvojo imtis saviveiklos. 
Straipsnyje teigiama, kad Briuselis 
visgi Lietuvą privalės apginti. Ta-
čiau iš to pasidarytos atitinkamos 
išvados.

Kad situacija tampa rimta, rodo 
tokie esminiai ženklai, kaip, pavy-
dzdžiui, „Verslo žinių“ redaktoriaus 
komentaras. Kuris ditirambais „dra-
kono nugalėtojui“ nežiba. Užsienio 
investuotojai krapšto galvas, įmerkę 
pinigus ten, kur yra problemų. Lie-
tuviški aukštųjų technologijų verslai 
jau užsimena apie tai, kad gamybą 
reikės perkelti į kitas šalis. Brangus 
tas „drakono nugalėtojo“ titulas vie-
nok.

Kartu tai ir graudi pamoka, ką 
reiškia žodis „sankcijos“ aukštųjų 
technologijų šalimi norinčia tapti 
Lietuvai. Aišku, mūsų politikieriai 
iš pradžių giedojo daineles apie 

tai, kad Lietuva neturi reikšmingų 
verslo ryšių su Kinija, kol neapsi-
graibė, kad de facto įvestos antrinės 
sankcijos. Kyla kvailas klausimas: 
ar čia tik savęs nuraminimas, ar iš 
tiesų taip nesuvokiama reali situ-
acija? Kinija yra antroji pasaulio 
ekonomika. Auganti rinka, kurioje 
nori būti ir Europos, ir JAV įmonės. 
Ir taškas. Tai aukštųjų technologijų 
šalis. Tai šalis, kurioje gyventojų 
skaičius tuoj perkops pusantro mili-
jardo. Žinoma, vėpsant į žemėlapį, 
ji, priklausomai nuo mastelio, atro-
do sprindžio dydžio. Ypač jei mūsų 
politikų akiratis – kurmiarausio pla-
tumo.

Dėl ko kilo visas šitas kipišas, 
mažai kas ir prisimena. Viskas pra-
sidėjo nuo to, kad lietuviai į Taiva-
ną nusiuntė vakcinos nuo covid-19 
siuntą. Taivaniečiai, mandagumo ir 
dėkingumo ženklan išpirko mūsų 
šokoladą, paaukojo labdaros fon-
dams. Kultūringi žmonės. Tada, 
naudodamiesi proga, mūsiškiai su-
galvojo atidaryti Taivanio atstovy-
bę. Visame pasaulyje tokios atsto-
vybės yra, jos vadinamos Taipėjaus, 
nes pavadinimo klausimas yra labai 
opus. Tiek Kinija, tiek Taivanas yra 
Kinija. Ta pati Kinija (Taivanas atsi-
rado dėl to, kad žemyninėje Kinijoje 
įsigalėjus komunizmui, nacionalis-
tai pabėgo į Taivano salą). Tiesiog 
Kinija ir Taivanas varžosi, kuri yra 
tikroji Kinija. Nors abi šalys laiko-
si „vienos Kinijos“ politikos. Kaip 
suprantate, ginčas yra principinis. 
Ir Taivano atstovybės Lietuvoje at-
siradimas reiškia viena: žemyninė, 
komunistinė Kinija tai supranta kaip 
Taivano pripažinimą. Įdomu tai, kad 
nors Taivanas ir Kinija pešasi, bet 
abi šalis sieja labai glaudūs ekono-
miniai santykiai. Pats Taivanas su 
Kinija nesipeša, o mes lendam, kur 
mūsų neprašė.

Niekas nesiginčija dėl to, kad 
Kinija yra nedemokratinė, kad ten 
pažeidžiamos ir žmogaus, ir tautų 
teisės. Bet tu pabandyk ją priveik-
ti. Tai yra antroji, auganti pasaulio 
ekonomika. Todėl pasaulyje ir įsi-
vyravo trapus balansas, o mes, lie-
tuviai, per tą balansą pervažiavome 
kaip tankas per rožyną. 

Kaip ir dėl sankcijų Baltarusijai, 
taip ir kovos su Kinija fronte Lietu-
va liko viena. Kitos šalys, įskaitant 
ir Lenkiją, sukioja pirštą apie smil-
kinį. Nes Lietuva, visų pirma, su ki-
tomis šalimis nederino savo pozici-
jų. Jei būtų derinusi, mūsų politikos 
korifėjams būtų greitai aplaužyti ra-
gai: liepta sėdėti tyliai it pelėms po 
šluota. Ir mūsų iš laimės šlapiomis 
kelnytėmis dvaro poetams jau tada 
nekilo kvailas klausimas, o kodėl gi 
jokia kita – didesnė, galingesnė ša-
lis nepanoro būti „drakono nugalė-
toju“. Ar tik ne dėl to, kad drakono 
nugalėti iš esmės ir neįmanoma? Ar 
mūsų drąsūs demaršai nors kai kuo 
padėjo, pavyzdžiui, Kinjos naikina-
miems uigūrams? Ar Lietuvai pa-
dėjo nors kažkuo tai, kad kai mūsų 

diplomatai, nešini keliais daiktais 
ir katinu, turėjo skubiai palikti am-
basadą, jų išlydėti atėjo kolegos iš 
Europos Sąjungos šalių?

Grįžtame prie to, nuo ko pradė-
jome. Nuo rezultatų. Kad titulas 
„drakono nugalėtojas“ šiuo metu 
savo verte jau pavojingai artėja prie 
Napoleono iš šeštos palatos. Kad 
verslas jau patiria nuostolius, kad 
Lietuva įvėlė į nemalonumus kitas 
Europos Sąjungos šalis. Kad esant 
tokiai situacijai (o žinant Kiniją, 
ta situacija bus ilgalaikė), užsienio 
investuotojai vietoj Lietuvos rink-
sis šalis, kuriose mažiau problemų, 
kyla klausimas, ką mes čia nubau-
dėm: Kiniją ar save? Rezultatai kur?

Jaunoji karta netgi neturi įrankių 
tiems rezultatams įvertinti. Labai 
iškalbingas vieno mano heiterių 
(nekentėjų) komentaras:  „Vis tik 
žiūrint į tobulėjimo perspektyvas, 
Linutė galėtų ne eilinį kartą heitinti, 
o atsisėsti ir ramiai, neskubėdama 
paanalizuoti situaciją. Panagrinėti to 
pačio Gabrieliaus dienotvarkę. Paa-
nalizuoti, kaip buvo prieita prie tra-
šų skandalo. Tiksliai susirašyti, kur 
buvo kieno atsakomybės“. Pasiūly-
mas idiotiškas yra dėl kelių priežas-
čių. Pirmiausia, vertinti reikia rezul-
tatą. O jis, švelniai tariant, suknistas. 
Antra – už komandos darbą visada 
atsakingas vadovas, todėl jam ir 
tenka visų sprendimų pasekmės. Jis 
tam ir pasodintas, kad spręstų ir ko-
ordinuotų. Jei nemoka ar nesugeba – 
von iš posto ir viskas. Ir trečia – nie-
kam neįdomu, kiek kilometrų miške 
pasiklydęs nuėjo grybautojas (šiuo 
atveju, užsienio reikalų ministras), 
svarbu, kad galutiniame rezultate jis 
atėjo prie to paties kelmo. Taigi, re-
zultatas de facto yra 0. O kokia ten 
ministro dienotvarkė, niekam neį-
domu. Jis gali dirbti kad ir valandą 
per dieną, svarbu rezultatas. Tačiau 
tokie komentarai nėra atsitiktiniai 
nusišnekėjimai. Tai – iliustratyvus 
pavyzdys, kaip gaištant laiką smul-
kmenų analizei, pamirštama įsiver-
tinti galutinį rezultatą: skaičiuojant 
nueitus kilometrus neįvertinama, 
kad jau trečią kartą einama pro tą 
patį kelmą. 

Taigi, ir santykių su Kinija at-
žvilgiu iš viso šito, dėl visiško nie-
ko, kilusio jovalo, dabar bereikia 
tikėtis stebuklo. Jis, žinoma, bus. 
Už Lietuvą susitars. Vokietija, JAV, 
kieno gamintojų verslo partneriais 
lietuviai yra. Tik ar pasimokysime iš 
šios situacijos? Jei analizuotume re-
zultatus, mokytumėmės. Tik bijau, 
kad vis daugiau yra belaukiančių 
stebuklų... Ir vėl minsime ratais pro 
tuos pačius kelmus. Vėl kartosime 
tuos pačius veiksmus, tikėdamiesi 
kitokių rezultatų. Vėl krėsime vel-
niai žino ką, norėdami pelnyti nors 
sekundei užsienio žiniasklaidos 
dėmesį. Normaliame gyvenime su-
trikęs priežasties ir pasekmės ryšys 
byloja apie stebuklinį mąstymą. O 
jis, deja, būdingas priklausomybes 
turintiems žmonėms...
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Prakartėlė... Kokia jos reikšmė šiandieniniam žmogui, (ne)tikinčiajam? Naivios 
Kalėdinės pasakos, dvelkiančios meduoliais ir mandarinais, nebūtina dalis? 
Jėzusiukas ant šienelio, beaktualus tik vaikams ir tautodailininkams. Ar mažoji 
Visata, didžiosios Visatos, su jos rūpesčiais, problemomis ir viltimis, atspin-
dys? Apie Utenos dekanato Leliūnų ir Pakalnių prakartėles pasakojame dėl 
kelių priežasčių: ne tik dėl novatoriškų idėjų, patraukusių ir Lietuvos televizi-
jos dėmesį, bet ir dėl to, kad jos į šias parapijas atkeliavo iš Rokiškio krašto 
muziejaus, jas pastatyti šių parapijų klebonui Andriui Šukiui ir parapijiečiams 
talkino ir rokiškėnai bei kamajiškiai...

Informacinis... tvartas
Jėzus, kaip žinome, gimė 

tvarte. Kur gyveno jautis ir 
avytės, tikriausiai lakstė ir 
pulkas vištų. Ten nekvepėjo 
šviežiu šieneliu, meduolių 
prieskoniais ir mandarinais. 
Atvirkščiai, kvepėjo gyvu-
liais ir jų veiklos produk-
tais. Jėzus gimė, kalbėkime 
atvirai, tvarte su visomis iš 
to išplaukiančiomis realijo-
mis. Ir šiandien jis į pasau-
lį ateina tvarte. Tik jei tada 
tvartas buvo žemdirbiškas, 
tai dabar, apsukus civiliza-
cijos ratą, tvartas yra infor-
macinis. 

Žmogus šiandien gyvena 
informaciniame šiukšlyne. 
Jį ištisai bombarduoja soci-
aliniai tinklai, interneto por-
talai, televizija. Pastebima, 
kad žmogus netgi užmigti 
nebegali, jei nėra kokio in-
formacinio prietaiso sklei-
džiamo foninio triukšmo. 

Prakartėlę supantys te-
levizoriai simbolizuoja ne-
nutrūkstantį infromacijos 
srautą. Tušti ekranai, kad 
tik būtų, tik šviestų, kai jau 
nebesvarbu, kas, ką ir kaip 
rodo, kokia tos informacijos 
vertė. Informacija net nebe 
vienadienė. Ji vienaakimir-
kė – po minutės ji tampa 
pasenusia, kaip pasenusios 
ją rodančios priemonės: te-
levizoriai, monitoriai. 

Technikos šviesa, trigerių 
gausa: ten šviečia, ten žybsi, 
čia pypsi, užstoja tikruosius 
orientyrus žmogaus ir vi-
suomenės būties ir aktua-
lijų vandenyne. Betliejaus 

žvaigždė, tarsi apšviesta 
bažnyčia – kažkur toli ir pro 
langą. Ne tokia ryški, ne to-
kia šviečianti ir ne tokia vi-
liojanti, kaip prožektorių ir 
ekranų šviesa.

Informacinis
ar žvejo tinklas
Prakartėlė primena ma-

žytę valtelę, plaukiančią 
didžiuliu informacijos van-
denynu: tarp laikraščių nuo-
karpų ir senų vaizdo juostų. 
Tarp to seno, nostalgiško 
liaudiškosios katalikybės 
pasaulio. Tokio pat anachro-
nizmo, kaip seni televizoriai 
ir vaizdajuostės. Dabar jau 
sunku beprisiminti, kokios 
kitados jos buvo svarbios. 
Vėlyvuoju sovietmečiu jose 
kelis kartus perrašytus, žiū-
rėjome vakarietiškus filmus, 
kurie buvo tarsi langas į 
pasaulį. O dabar jau sunku 
benusipirkti ir jų grotuvą. 
Kaip paseno vaizdajuostės 
ir televizoriai, taip paseno 
ir mūsų prote laikomas liau-
diškosios katalikybės vaiz-
dinys.

Ji – ne praeitis, ne senų 
gerų laikų momentinis ilge-
sys. Ji aktualija, dabar ir čia. 
Ir prakartėlė plaukia iš senų 
prisiminimų, pasenusių 
nuostatų pinklių į šiandie-
nos aktualijas, į kasdienybę. 
Angelo sparnai – tarsi žvejo 
tinklas, žvejojantis sielas. 
Ant jo – mažytė Juozapo 
figūrėlė su miniatiūriniu 
žibintu, tokiu menkučiu ir 
neryškiu, prieš šviečiančius 
ekranus.

Ar plaukti paskui?
Ar plaukti paskui pra-

kartėlę, lydimam Betliejaus 
žvaigždės? Ar dviejų tūks-
tančių metų istoriją žiūrėti 
kaip nuotykinį filmą? Ant 
patogaus krėslo. Iš pašalės, 
kaip žiūrovui. Ne dalyviui. 
Kaip žiūrovui, vardan kurio 
vyksta Atpirkimo istorija, 
bet pats jis dėl to ir piršto 
pajudinti nenori. O tuomet, 
kai tikėjimo istorija tampa 
nepatogi ar nusibosta, tie-
siog perjungti pultelį į įdo-
mesnius dalykus. Kaip pro-
giniai tikintieji, stebintys 
bažnyčioje kunigo monos-
pektaklį prie altoriaus. At-
ėję iš reikalo, iš tradicijos. 
Kuriems reikia straipsnių iš 
serijos, ko nedaryti bažny-
čioje, kad neprisidarytumė-
te gėdos. 

Stebėtojai. Už nugaros 
šviečiant dirbtinei keistai 
žvaigždei: tarsi pretenzijai 
į interjero originalumą (kai 
iš tiesų visuose namuose 
panašu ir vienoda), ar pa-
ties žmogaus ir jo aplinkos 
įkalbėtą žvaigždiškumą. Į 
kasdienes vis labiau smul-
kėjančių influenserių ar 
gyvenimo būdo guru. Ar 
bent jo viltis, tikintis, kad 
įsižiebs į jį atgręžti nešvie-
čiantys prožektoriai. 

Ir tos viltys tuščios. Kaip 
tuščias išvalgyto ar kirmė-
lės išgraužto riešuto keva-
las. Kaip tuščia, be Dievo, 
siela negalinti pripildyti 
prasme aplinkos. Bandanti 
būti, užimti erdvę, įtikinti 
save ir kitus savo prasme 

ir reikšmingumu. Lekianti į 
kiekvieną šviesą, į kiekvie-
ną blizgutį. 

Atkreipkite dėmesį, ko 
nematote nuo krėslo? Tei-
singai – bažnyčios. Nes 
tam, kad taptumėte jos dali-
mi, reikia pakilti nuo krės-

lo. Ir sekti paskui Betliejaus 
žvaigždę. Tikrąjį kelrodį, 
kad rastumėte išėjimą iš pa-
saulinio informacijos tvarto, 
kad nepaskęstumėte senų 
nuostatų ir įsitikinimų van-
denyne. 

Leliūnų bažnyčios ko-

plyčioje stovi prakartėlė 
„Angelas neša Kūdikėlį“. 
Prakartėlė. Žilvinas Kar-
kauskas (Alytus). Medis, 
2006 m. Rokiškio krašto 
muziejaus kolekcija.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Pakalnių parapijoje prakartėlė taip pat iškeliavo iš bažnyčios į varpinę. Lako-
niška kompozicija: minint šv. Juozapo metus, virš Marijos ir kūdikio iškilusi 
tylaus globėjo skulptūra. Prakartėlė kitokia – Jėzus ant šienelio, tačiau... šiukš-
lių maišelyje. Kodėl šiukšlių? Ar mes savo tikėjimo, savo Dievo neišmetėme į 
šiukšlyną? Ar jis į pasaulį ateina ne tarp šiukšlių ir atliekų? O bažnyčios eglė, 
vietoj kalėdinių žaisliukų ir girliandų papuošta įvairaus dydžio batais, prime-
na, kad šiuo metu Katalikų bažnyčia pradėjo Sinodo laiką, skirtą įsivertinti, 
kuo ji mums aktuali šiandien. Prisimenant, kad tikėjimas – tai ne stovėjimas 
vietoje ir gręžiojimasis atgal, o TikĖjimas į priekį, link Dievo, aktualaus ne tik 
vakar, bet ir šiandien, esančio ne tik alfa, bet ir omega. Dievo, esančio Keliu, 
Tiesa ir Gyvenimu.

Lakoniška erdvė
Pakalnių bažnyčia ypa-

tinga tuo, kad tai yra nauja 
bažnyčia. 2000-aisiais, su-
degus senajai, vos per metus 
atstatyta nauja. Gaisro ne-
paliesta liko tik senoji var-
pinė, kurioje šiemet ir yra 
įrengta prakartėlė (jos autorė 
– Anelė Araminienė). Jos er-
dvė – lakoniška, tačiau talpi 
minčiai. Kaip ir pati prakar-
tėlė. Čia nėra blizgučių, kitų 
dėmesį blaškančių elementų. 
Tai lankytojui byloja, kad 
prakartėlė nėra dekoracija, 

ji neskirta tik džiuginti akį, 
būti miela švenčių butafori-
ja. Prakartėlė turi būti aktua-
li. Kaip ir Jėzus, šventoji šei-
myna, kurie turi būti ne tik 
gražios proginės legendos, 
bet ir aktualūs pavyzdžiai. 

Jėzus ir prieš 2021-erius 
metus, ir dabar ateina ne į 
šventišką aplinką. Jo aplinka 
– tikrovė. 

Dievas 
šiukšlių maišelyje
Taip jau susiklostė, kad 

šiukšlės yra viena aktua-

liausių temų. Kol spren-
džiami grandioziniai kli-
mato kaitos klausimai, 
pasaulis kiekvieno pastan-
gomis lėtai ir užtikrintai 
virsta šiukšlynu. Vandeny-
nai pilni plastiko atliekų, 
upės dažomos audinių spal-
vų dažais, nyksta miškai 
ir gyvūnai. Į tokią realybę 
ateina Dievas. Jis gimsta 
tarp plastiko krūvų, varto-
tojiškame pasaulyje, kur 
svarbu vienadieniai daiktai 
ir vienadieniai santykiai.

Ir Dievas tampa viena-

dieniu. Kalėdų, prakartėlės 
simboliu. Mielu vaizdeliu. 
O kasdieniame gyvenime 
jo įsakymai laužomi, jo 
mokymas praleidžiamas 
pro ausis. Maža to, netgi 
pats tikėjimas tampa nebe-
patogus, jį galima užmas-
kuoti, tarsi nereikalingą 
kelio ženklą, užmovus ant 
jo juodą maišą. Ar su tuo 
maišu į šiukšlyną nenuke-
liauja ir mūsų mentalitetas, 
mūsų kultūra, vertybės? Ar 
konkretaus turinio ir es-
mės vis dažniau nepakeičia 
eklektiškas, be taisyklių, be 
praktikų ir pastangų, pato-
gus ir proginis „dvasišku-
mas“?

Kelias, 
kurį reikia nueiti
Apie tai, kad tikėjimas 

yra TikĖjimas, ne visada 
patogus, ne visada paprastas 
kelias, byloja pakalniškių 
batais ir batukais papuošta 
eglė prie bažnyčios. Ke-
lias, piligrimystė – esminis 
krikščionybės simbolis. Be 
jo nėra judėjimo į priekį, 
aktualumo: kas yra tikėji-
mas šiandien? Ką šiandienos 
žmogui jis duoda, kodėl yra 
reikalingas? TikĖjimas – tai 
ne patogi sofos katalikybė, 
o kasdienis, esminis veiks-
mas. Ėjimas į Dievą, į save, 
į bendruomenę. Kartais ne-
patogus, kartais trinantis, 

kaip nepatogūs batai. Tačiau 
kartu ir patirtis, ateinanti su 
nukleiptais ir numintais pa-
dais. Tai praeitis, kaip išaug-
ti vaikiški bateliai, tai visada 
kelionė į ateitį. Už nugaros 
paliekant ne tik senus batus, 
bet ir nebeaktualius papro-
čius bei įsitikinimus. Ir kaip 
suaugęs žmogus nebegali 
užsimauti vaikiškų batukų, 
taip jis nebegali „avėti“ ir 
mitų bei prietarų. Batai – tai 
ir kelias į priekį, apie kurį 
kviečia galvoti Katalikų baž-
nyčia, pakvietusi tikinčiuo-
sius į Sinodą. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Šv. Kalėdų šv. Mišių laikas 
Rokiškio dekanate

Mažieji ledo ritulininkai pradžiugino pergale
Lietingas šeštadienis 

neatbaidė ledo ritulio 
aistruolių, atėjusių pa-
laikyti pačių jauniausių, 
U-13 rajono sportinin-
kų. Darbo nestigo ne 
tik jiems aikštelėje, bet 
ir tėvams bei ledo ritu-
lio klubo „Sparta“ at-
stovams: teko valyti ir 
arenos bortus, ir arbitrų 
būdelės langus, ir žaidė-
jų suolelius, kad jaunieji 
žaidėjai turėtų kur atsi-
sėsti.

Nors areną dengia 
stogas, jis visgi žaidėjų 
suolelių neuždengia nuo 
kritulių. Tam, kad vaikai 
turėtų kur atsisėsti, ne 
kartą teko valyti suolelius 
nuo lietaus, pereinančio į 

šlapdribą. Kad varžybų se-
kretoriatas taip pat galėtų 
matyti rungtynes, ne kartą 
teko valyti ir teisėjų būdelės 
langus. O žiūrovai nepaisy-
dami nemalonaus oro, au-
dringai palaikė jaunuosius 
žaidėjus. 

Rokiškėnai U-13 B divi-
zione namuose priėmė „Ge-
ležinio vilko“ komandą iš 
Vilniaus. Jau pirmajame kė-
linyje rokiškėnai įgijo dvie-
jų įvarčių persvarą: įmušė 
Danielius Kriukelis ir Kajus 
Bečelis. Įpusėjus kėliniui, 
sostinės žaidėjai neleistinai 
nutraukė mūsiškių ataką 
ir arbitrai skyrė baudinį. Jį 
sėkmingai realizavo Domas 
Mačys. Kėlinio pabaigoje 
vilniečiai rezultatą kiek su-
švelnino, pelnę įvartį.

Antrajame kėlinyje 
dominavo rokiškėnai. Jie 
persvarą padidino dar 
dviem įvarčiais. Abu juos 
pelnė Einaras Rakūnas, o 
jam talkino D. Kriukelis 
bei Ugnius Vlasovas. Tre-
čiajame kėlinyje nė vie-
nai komandai pasižymėti 
nepavyko. Rungtynes 5:1 
laimėjo rokiškėnai.

Po šios pergalės rokiš-
kėnai U-13 B diviziono 
devynių komandų lentelė-
je užima šeštąją vietą. Jų 
varžovai – „Geležinio vil-
ko“ komanda užima sep-
tintąją vietą. Nuo penk-
toje vietoje žengiančios 
„HC Klaipėda“ ekipos 
rokiškėnus skiria 6 taškai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Unikali šventė Juodupėje – nuo šiol bažnyčios Didįjį altorių 
puoš šventovės vardą simbolizuojantis paveikslas

Juodupės bažnyčioje 
nuo šiol altorių puošia Švč. 
Aušros vartų Dievo moti-
nos paveikslas. Toks pat, 
kaip ir šios šventovės var-
das. Dailininko Rimvydo 
Kviklio nutapytas paveiks-
las nėra kopija ar replika 
– tai autorinis darbas Švč. 
Aušros vartų Dievo moti-
nos paveikslo motyvais.

Išskirtinė šventė
Penktadienį, gruodžio 17-

ąją į šv. Mišias tikintieji rin-
kosi labai gausiai. Ir vyres-
nieji, ir Juodupės jaunimas. 
Paveikslo šventinimas – ne-
eilinis įvykis. Tą liudija ir 
svečiai kunigai: Rokiškio šv. 
apaštalo evangelisto Mato 
parapijos vikaras Ernestas 
Želvys, Obelių, Kriaunų ir 
Aleksandravėlės klebonas 
Laimonas Nedveckas, ir šv. 
Mišias aukojęs Utenos Die-
vo apvaizdos parapijos vi-
karas Rimantas Kaunietis. 
Kuris ir buvo tas laimingas 
tarpininkas, sužinojęs ir pra-
nešęs Juodupės parapijos 
klebonui Aivarui Kecoriui 
apie jo ieškomą paveikslą.

Didžiausia Advento
pamoka
Prieš ketverius metus į 

Juodupės parapiją atvykęs 
klebonas A. Kecorius pasa-
kojo, kad buvo nustebęs jog 
Didįjį altorių puošia ne tas 
paveikslas, kuris yra mini-
mas bažnyčios titule. Dva-
sininkas prisipažino, kad jau 
nuo pat darbo šioje parapijo-
je pradžios, ne vienerius me-
tus svarstė, kaip būtų galima 
rasti galbūt seną Švč. Aušros 
vartų Dievo motinos pa-
veikslą, jį restauruoti ir taip 
pritaikyti bažnyčiai. Buvo 
pasiskolintas Onuškio para-
pijos Švč. Mergelės Marijos 
paveikslas. Kunigas svarstė 
galimybę ir įsigyti naują pa-
veikslą: gal užsakyti nutapy-
ti dailininkui, gal atsivežti iš 
Lenkijos. Apie tai buvo pra-

sitaręs ir broliams kunigams. 
„Dievo apvaizda surikiavo 
taip, – džaugėsi klebonas 
A. Kecorius. – Paveikslas 
atsirado ten, kur turėjo atsi-
rasti“.

Ir dailininkas R. Kviklys 
tapydamas paveikslą, mąstė 
apie tai, kad jis turėtų atsi-
durti bažnyčioje. Nors Lie-
tuvoje labai garbinama Švč. 
Aušros vartų Dievo motina, 
tačiau jai skirtų šventovių 
tėra vos kelios: kunigas A. 
Kecorius tokių suskaičiavo 
tik tris. Ir viena jų būtent 
Juodupės, kuriai kaip tik ir 
ieškota paveikslo.

Gintaras Sadaunykas, 
„Bikuvos“ vadovas pasirū-
pino paveikslo įrėminimu. 

Dvasininkas labai džiaugė-
si, kad toks užimtas žmogus 
rado laiko pasidžiaugti kartu 
su Juodupės parapijos žmo-
nėmis.

Kunigas A. Kecorius pa-
sidalino savo didžiausiu šio 
Advento atradimu ir pamo-
ka, kurią liudija paveikslo 
istorija. „Dievas viską dėlio-
ja. Ir mums labai svarbu iš-
mokti laukti. Esam pakviesti 
laukti. Laukti su Aušros var-
tų Gailestingumo motina. Ir 
tada tas laukimas tampa ki-
toks, nei eilinis laikas, negu 
kasdienybė. Tačiau tas lau-
kimas tampa kartu ir maldos 
laiku ir vieta. Taip ugdoma 
mūsų viltis, mūsų tikėjimas. 
Taigi, norisi palinkėti, kad 

visi tuose dalykuose aug-
tume“, – kalbėjo kunigas 
A.Kecorius.

Jis įteikė dailininkui R. 
Kvikliui parapijos padėką. 
Kita padėka teko verslinin-
kui R. Sadauninkui.

Ne atsitiktinumas
Dailininkas R. Kviklys 

prisipažino, kad paveikslo 
gimimas nėra atsitiktinu-
mas. Jis dažnai lankydavo-
si Švč. Aušros vartų Dievo 
motinos koplyčioje. Pats yra 
dailininkas portretistas, tad 
nenuostabu, kad kilo mintis 
garsiojo paveikslo motyvais 
nutapyti ir savo darbą. Jau 
tapydamas jį, galvojo apie 
tai, kad toks paveikslas skir-

tas papuošti ne jo namams ar 
privačiai galerijai. Galvojo 
padovanoti vienai iš Lietu-
vos bažnyčių. „Buvo keli 
įvykiai, atsitiktinumais to 
nepavadinsi, kurie ir atvedė 
prie to, kad paveikslas atsi-
durtų šitoje bažnyčioje. Vie-
nas pokalbis, kitas pokalbis, 
ir jis taip atsidūrė čia“, – 
sakė menininkas. 

Lemtinga diena, pasak 
Utenos Dievo apvaizdos 
parapijos vikaro Rimanto 
Kauniečio, buvo lapkričio 
16-oji. Tądien jis vyko iš lai-
dotuvių. Dvasininką nuo ka-
pinių kaip tik vežė dailinin-
kas R. Kviklys. Užsimezgė 
pokalbis. „Žmogus klausia, 
ar bažnyčia priimtų dovanų: 

noriu, kad mano seniai nuta-
pytas paveikslas kabotų baž-
nyčioje“, – sakė pamoksle 
dvasininkas. Jis žinojo, kad 
Juodupės parapijos klebonas 
A. Kecorius ieško būtent šio 
paveikslo. Pamoksle kuni-
gas R. Kaunietis paaiškino, 
kad bus laiminama ne ko-
pija, ne iš nuotraukos perta-
pyta replika. Tai originalus 
dailininko R. Kviklio darbas 
Švč. Aušros vartų Dievo 
motinos paveikslo motyvais. 

Nuostabus Dievo ve-
dimas yra tai, kad būtent 
lapkričio 16-ąją Lietuva 
švenčia Švč. Aušros vartų 
Dievo motinos atlaidus...

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Dailinininkas Rimvydas Kviklys norėjo savo paveikslą padovantoti bažnyčiai. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Juodupės parapijos klebonas Aivaras Kecorius dėkojo dailininkui Rimantui Kvikliui už įspūdingą 
dovaną. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Šaligatviai mikrorajone: nei plaukti, nei skristi
Atšilus orams, mikrora-

jono gyventojai ėmė skųs-
tis: nuo Jaunystės gatvės 
7-ojo namo iki IKI par-
duotuvės esančiame plote 
šaligatviai faktiškai nepra-
einami. „Eisi pėsčiomis, tol 
nenubrisi, o skristi mes ne-
mokam“, – „Rokiškio Sire-
nai“ skundėsi mikrorajono 
gyventojas. Savo pastebėji-
mus grįsdamas įrodymais: 
šaligatvių, virtusių trasa 
baidarėms ir kanojoms, 
nuotraukomis. Apeiti balų 
irgi nėra kaip: šalia šaliga-
tvių – klampus purvynas.

Pasak pašnekovo, si-
tuacija labai nemaloni.  
„Kol buvo pašalę, tai bent 
viena šaligatvio plytelė 
buvo švaresnė, be sniego 
ir ledo. Todėl, kad ir bi-
jodami paslysti, iki par-
duotuvės ir namo visgi 
nueidavom. O dabar kaip? 
Atšilus orams sniegas iš-
tirpo. Šaligatvis – ištisa 
bala. Ja nebe bristi, o jau 
plaukti galima. Apeiti to-
kių balų nėra kaip: šalia 
visiškas purvynas. Nei 
bristi, nei plaukti, o skris-
ti – nemokam“, – taip 

kalbėjo pašnekovas. Jis 
savo pastebėjimus grindė 
įrodymais: nufotografavo 
ir apsemtus šaligatvius, ir 
išmintą purvyną šalia jų.

Dėl susiklosčiusios si-
tuacijos kreipėmės į Ro-
kiškio miesto seniūniją. 
Seniūno pavaduotojas 
Egidijus Žaliauskas sakė, 
kad ši problema jiems 
gerai žinoma. Ji atsirado 
po „Panevėžio energijos“ 
vykdytos šilumos tinklų 
rekonstrukcijos: rangovai 
neteisingi – per žemai – 
suklojo šaligatvius. Todėl 

juose ir kaupiasi polaidžio 
vanduo, o nutekėti jam 
nėra kur. Pasak E. Žaliaus-
ko, seniūnija jau kreipėsi į 
„Panevėžio energiją“, kad 
šios projekto rangovai iš-
taisytų klaidą. Deja, kurį 
laiką dar teks minti pur-
vynus ar vaikščioti aplin-
kiniais keliais: labiausiai 
tikėtina, kad dėl gamtinių 
sąlygų, šaligatviai bus 
perkloti pavasarį.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio rajonas sako: „Mano kraštas Tavo“
Ketvirtadienį pristaty-

tas naujasis Rokiškio rajo-
no prekės ženklas ir šūkis. 
Ženklą sukūrusi kūrybinė 
agentūra „EZCO“ pristatė 
į Rokiškio žmones orien-
tuotą kūrybinį sprendimą. 
Šis ženklas lydės atsinau-
jinantį rajono įvaizdį, ju-
dėjimą pažangos kryptimi 
neužmirštant istorijos ir 
krašto vertybių.

Išaugęs prekės ženklo
 poreikis
Pastaruoju metu galima 

stebėti ypač išryškėjusią 
konkurenciją tarp miestų, 
siekiant pritraukti turistų 
srautų, naujų gyventojų, in-
vesticijų. Rokiškio rajonas 
iki šiol neturėjo apibrėž-
tos įvaizdžio koncepcijos, 
kuri išskirtų jį iš kitų mies-
tų, atskleistų unikalumą ir 
akcentuotų siektiną kryptį 
ekonominėje, politinėje, 
socialinėje ir sociopsicho-
loginėje aplinkoje. Buvo 
nelengva suprasti, koks tai 
rajonas, ką jame galima ras-
ti, ar verta čia investuoti bei 
įleisti šaknis. Tai – viena 
iš priežasčių, paskatinusių 
miesto prekės ženklo kūri-
mą.

„Daug metų buvo kal-
bama apie Rokiškio rajono 
prekės ženklo sukūrimo bū-
tinybę, tačiau procesai nevy-
ko. Džiaugiuosi, kad dabar 
turime istorinę galimybę pri-
statyti Rokiškio rajono pre-
kės ženklą ir šūkį visuome-
nei. Tikiuosi, kad šis prekės 

ženklas padarys Rokiškį dar 
žinomesnį, lengviau atpažįs-
tamą ir bus krašto praeities, 
dabarties bei ateities jung-
tis“, – teigia Rokiškio rajono 
meras Ramūnas Godeliaus-
kas.

Rokiškio krašto 
perspektyva – žmonės
Pristatyto prekės ženklo 

idėjos pagrindą sudaro svar-
biausi rajono bruožai. Tai 
istorinis sėlių paveldas, iki 
šių dienų puoselėjama dva-
rų kultūra ir aktyvios rajo-
no bendruomenės. Visa tai 
susijungia į Rokiškio krašto 
perspektyvą – žmogų. Drąsų 
būti savimi, imlų naujovėms, 
gyvenantį turtingoje kultū-
rinėje aplinkoje ir buriantį 
aplink save gyvybingas ben-
druomenes.

Pasirinktas šūkis yra atvi-

ras kvietimas apsilankyti 
Rokiškio krašte jo gyventojo 
vardu: „Mano kraštas tavo“. 
Toks svetingumas, buvęs 
vienas iš sėlių būdo bruožų, 
gyvas ir šiandien. Kūrėjų tei-
gimu, ši frazė perteikia šiltą 
ir žmogišką kvietimą apsi-
lankyti, jaustis kaip namuo-
se: „Rokiškį išvydome kaip 
kokybiško gyvenimo užu-
tėkį kultūriškai turtingose 
sėlių žemėse, o jo žmonėse 
– įkvepiančią drąsą būti savi-
mi. Ilgalaikėje perspektyvo-
je žmogus, gyvenantis ar at-
važiuojantis, yra didžiausia 
krašto vertybė. Jo rankomis 
ir iniciatyva kuriamas vers-
las, kultūrinės iniciatyvos, 
gyvos ir aktualios išlieka 
krašto tradicijos.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.

Juodupės gimnazijos mokiniai dovanojo 
advento vainikus vienišiems Juodupės 
seniūnijos senoliams

Yra sakoma, kad 
adventas – tai kelionė, 
kurios metu ieškodami, 
patirdami, duodami ir 
gaudami patiriame pil-
natvę, o dalindamiesi ge-
rumu ir patys tampame 
geresni.

 
Rokiškio rajono Juodu-

pės gimnazijos Ig klasės 
mokiniai kartu su auklė-
toja A. Zunkiene klasės 
valandėlių ir prevencinių 
programų metu vykdė 
savo pačių sugalvotą soci-
alinį projektą „Dovanoju 
šilumą“.

 Užsiėmimų metu iš su-
rinktų medžiagų mokiniai 
gamino advento vainikus, 
kuriuos padovanojo vieni-
šiems Juodupės seniūnijos 
senoliams. Mokiniai, grį-
žę po susitikimų, dalinosi 
savo jausmais, patirtimi, 
džiaugėsi atliktu geru dar-
bu, stebėjosi, kad, rodos, 
paprastas advento vaini-
kas žmonėms suteikė tiek 
gerų emocijų.

 Už pagalbą perduodant 
mokinių sukurtus vainikus 
nuoširdų ačiū taria Juodu-
pės seniūnui V. Adomo-
niui ir soc. darbuotojai, 
Juodupės gimnazijos ben-
druomenės narei – V. Ma-
salienei. 

Viltingo ir jaukaus di-
džiųjų metų švenčių lau-
kimo!

Rokiškio rajono 
Juodupės gimnazijos 

inform.

Aukštaitijos ledo ritulio turnyre – Juodupės komandos pergalės
Šį savaitgalį Rokiškio 

ledo arena nestovėjo be 
darbo: šeštadienį joje su-
žaistos dvejos, sekmadienį 
– vienerios rungtynės. Ro-
kiškėnai po ilgos pertrau-
kos vėl galėjo mėgautis šia 
sporto šaka. O ypač juodu-
pėnai, kurių ledą sunaikino 
atšilę orai: jiems Juodupės 
komanda savaitgalį dova-
nojo dvi pergales.

Laimėjo užtikrintai
Juodupės komanda šešta-

dienį priėmė „H Banginiai“ 
iš Vilniaus komandą. Rung-
tynės klostėsi juodupėnams 
sėkmingai: jie pelnė net 5 
įvarčius, į kuriuos varžovai 
atsakė trimis, ir galėjo jaustis 
pakankamai ramiai Tačiau 
rungtynių pabaigoje vilnie-
čiai pradėjo spausti mūsiš-
kius ir sumažino skirtumą iki 
minimalaus. Taip rungtynės 
ir baigėsi.

Kuriozinis įvartis 
Įvarčių gausa pasižymė-

jo ir sekmadienio rungty-
nės Juodupė – „Feniksas“ 
(Rokiškis). Pirmasis kėlinys 
vyko apylygiai. Pirmiesiems 

pasižymėti pavyko juodupė-
nams. Antrajame kėlinyje po 
jų komandos gynėjų apmau-
džios klaidos, rokiškėnai 
rezultatą trumpam išlygino. 
Tačiau jau buvo matyti, kad 
juodupėnai vis labiau įsižai-
džia, o „Feniksoׅ“ ledo rituli-
ninkams vis sunkiau stabdyti 
jų atakas. Antrojo kėlinio 
pabaigoje juodupėnai, kol jų 
varžovai šildė baudos suo-
lelį, pelnė dar vieną įvartį, 
o paskui – dar vieną. Po to 

rokiškėnų žaidimas visiškai 
pakriko. Ketvirtasis įvartis 
buvo kuriozinis. Rokiškėnų 
vartininkas, kadangi ritulys 
nuskriejo prie varžovų vartų, 
nusprendė sekundei išsitiesti 
ir paliko neuždengtą vartų 
dalį. Juodupės gynėjas tie-
siog norėjo atiduoti ritulį ko-
mandos draugams ir stipriai 
smūgiavo. Ritulys nulėkė 
per visą aikštę kaip tik į ne-
uždengtą vartų dalį. Juoko po 
šio įvarčio nebetramdė abie-

jų komandų žaidėjai. „Kam 
čia stengtis, varžovų vartus 
pulti“, – juokavo juodupė-
nai. Apskritai, rungtynėse 
tvyrojo draugiška atmosfera, 
pražangų ir baudos minučių 
buvo mažai.

Trečiajame kėlinyje juo-
dupėnai dar labiau didino 
persvarą: pelnė dar du įvar-
čius. Į kėlinio pabaigą atsi-
gavo ir rokiškėnai, jie daž-
niau atakavo varžovų vartus. 
Ir tai davė rezultatų: įmušti 
du įvarčiai, į kuriuos juodu-

pėnai atsakė vienu. Galutinis 
rungtynių rezultatas – 7:3 
laimėjo Juodupės ledo ritu-
lininkai.

Juodupėnų planus
sugadino gamta
Juodupėnų komandos 

vadovas Antanas Gricius 
neslėpė džiaugsmo dviem iš 
eilės pelnytomis pergalėmis. 
Liūdina tik tai, kad gamta 
Juodupės sportininkams ir 
mėgėjams čiuožti neleidžia 
mėgautis ledu: kruopščiai iš-

lietas ir prižiūrėtas, jis buvo 
sugadintas atlydžio. 

Gražiu žaidimu džiugi-
nant komandoms, pasigen-
dama tokio žiūrovų dėmesio, 
koks buvo prieš porą metų. 
Tačiau kalbinti sirgaliai ne-
slėpė: jie apskritai džiau-
giasi, kad vyksta turnyrai, 
kad komandos čiuožia, kad 
galima ateiti ir pasigrožėti 
žaidimu.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Tapybos darbų paroda „PO ANGELO SPARNU“ iš Anykščių Angelų 
muziejaus, viešosios bibliotekos Parodų galerijoje „Autografas“.
Spaudinių paroda „Aukštaitijos žvaigždė – Elena Mezginaitė“, Infor-
macijos ir kraštotyros skyriuje.
Vinilo viršelių menas „Menas ir vinilas/ Art & Vinyl“ Įjunk old scho-
ol‘inį vinilą, Meno ir muzikos erdvėje.
Renatos Bernatonienės karpinių paroda, Lankytojų skyriuje. 
Panevėžio miesto Elenos  Mezginaitės viešosios bibliotekos pareng-
ta fotografijų paroda iš asmeninio poetės E. Mezginaitės artimųjų  
nuotraukų archyvo, Kūrybinėje industrinėje palėpėje. 
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Knygų paroda „Gražiausios kalėdinės istorijos“.
Paroda „Tikras didvyris – ne tas, kuris stipresnis, bet tas, kuris turi 
didelę širdį“, skirta  amerikiečių dailininko, animatoriaus ir filmų kū-
rėjo Walt Disney 120 – osioms g. m.

RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Gruodžio 21 d. 15 val. – Užsiėmimai su trimate modeliavimo pro-
grama TINKERCAD  - 3D kalėdinio žaisliuko maketavimas ir spaus-
dinimas.

Rokiškio KKSC U13 komanda 
metus užbaigė pergalingai

Septintąją pergalę 
Moksleivių krepšinio 
lygos U13 B diviziono 
čempionate iškovojo Ro-
kiškio KKSC auklėtiniai, 
treniruojami Gvidono 
Markevičiaus. Rokiškio 
KKSC komanda trečia-
dienį (12-15) išvykoje 
Vilniuje 61:38 sutriuški-
no Vilniaus KM VII-ąją 
komandą. Tai buvo pa-
skutinės U13 komandos 

rungtynės šiais 2021 metais, 
toliau sezonas tęsis jau po 
švenčių.

Rezultatyviausiai koman-
doje žaidė 28 taškus pelnęs 
Justas Bagdonavičius, po 9 
pridėjo Martynas Dabrega ir 
Ignas Juodelė, 6 pelnė Nojus 
Jansons.

Sausį komandos dar lau-
kia trys reguliariojo sezono 
rungtynės namuose su Ute-

nos DSC ir Vilniaus KM 
IV komanda, bei išvykoje 
su Sostinės KM III. Ketu-
rios geriausios grupės ko-
mandos toliau varžybas tęs 
antrajame varžybų etape, 
šiuo metu Rokiškio KKSC 
komanda savo pogrupyje 
užima trečiąją vietą.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Artėjant šventėms pildosi svajonės – 
Rokiškio mieste atidaroma nauja grožio studija

Grožio studiją „Dei-
vės sruoga“ pirmadienį, 
gruodžio 20-ąją atidaranti 
Jūratė Pilkauskienė sako, 
jog mintis turėti nuosavas 
patalpas brendo jau kurį 
laiką. Nuo sprendimo pri-
ėmimo iki galutinio rezul-
tato praėjo daugiau nei 
metai. Ir atidarymo data 
pasirinkta neatsitiktinai. 
„Norėjau atidarymo šven-
tę padaryti įsimintina. Ar-
tėja ne tik didžiosios metų 
šventės. Už kelių dienų 
švęsiu ir savo gimtadienį. 
Džiaugiuosi, jog su vyro ir 
draugų pagalba tai pavyko 
įgyvendinti“ - sako naujos 
studijos savininkė Jūratė 
Pilkauskienė.

Ar tapti kirpėja 
vaikystės svajonė?
Kaip ir daugeliui mer-

gaičių, vaikystėje patikdavo 
šukuoti, kirpti, pinti plaukus 
lėlėms. Kurdavau įvairias 
šukuosenas, drabužių kolek-
cijas lėlėms. Ne viena lėlė 
yra nukentėjusi nuo grožio 
procedūrų. Pačią profesi-
ją padėjo pasirinkti mama. 
Paklausiau jos patarimų ir 
dabar nei kiek nesigailiu. 
Matyt ji turėjo pajautimą, 
kas man tiktų ir labiausiai 
patiktų.

Anksčiau dirbote
 kirpėja nuomotose
 darbo vietose. Kas
pasikeitė gyvenime, jog 
priėmėt sprendimą atsi
daryti savo nuosavą 
grožio studiją? Kas 
paskatino, padėjo?
Kirpėjos specialybę įgi-

jau mokydamasi Šiauliuose, 
o dirbti grįžau į Rokiškio 
miestą. Beveik per 30 kirpė-
jos darbo metų pakeičiau ke-
lias skirtingas darbo vietas, 
tačiau niekad nepaleisdavo 
mintis įsikurti nuosavoje 
grožio studijoje. Matyt at-
eina laikas įgyvendinti mer-
gaitiškas svajones. Esu labai 
dėkinga savo vyrui Raimun-
dui, kuris paskatino, palaikė 
ir prisidėjo prie svajonės įgy-
vendinimo. Be vyro ir sūnų 
Martyno ir Pijaus  pagalbos 
nebūtų pavykę. Vaikai pri-
sidėjo darbais remontuojant 
patalpas. Savo darbo vietos 
įkūrimui pasinaudojau Už-
imtumo tarnybos parama, 
tad pravertė ir kompetentin-
gos draugės pagalba ir pata-
rimai.

Kodėl nusprendėte 
pasinaudoti Užimtumo 
tarnybos parama? 
Kuo ji naudinga verslui?
Be programos paramos 

tikrai būtų sunkiau įsikurti. 

Naujai darbo vietai įkurti 
reikia daugybės priemonių, 
o jos brangiai kainuoja. Pasi-
naudojusi Užimtumo tarny-
bos parama įsigijau didžiąją 
dalį kirpyklos įrangos, bal-
dų, susiremontavau ir turi-
mas patalpas. Žinoma, turiu 
ir įsipareigojimų – išlaikyti 
darbo vietą trejus metus. Už-
imtumo tarnybos vykdoma 
programa – didelė finansi-
nė parama kuriant nuosavą 
verslą.

Su kokiais iššūkiais 
susidūrėte įsikuriant? 
Ar sunku buvo rasti 
tinkamas patalpas?
Tinkamas patalpas grožio 

studijai surasti nebuvo len-
gva. Pasirinkimas Rokiškio 
mieste tikrai nėra didelis, o 
būstas nepigus. Įsikuriant 
teko įveikti nemažai tiek 
biurokratinių, tiek finansinių 
iššūkių. Reikia turėti pakan-
kamai žinių norint parengti 
projektą. Eigoje iškyla ne-
mažai klausimų, trūksta ir 
informacijos bei tikslumo 
apie programos vykdymą. 
Prireikė ir nuosavų finansi-
nių išteklių. Grožio studija 
įkurta daugiabučiame name, 
esančiame Taikos g. 1B 
name, tad reikėjo ir kaimynų 
sutikimo. Džiaugiuosi, jog 
tik keli kaimynai prieštaravo 
salono kaimynystei.

Kokių paslaugų gali 
tikėtis užsukę klien
tai? Mieste yra nemažas 
kirpyklų ir grožio 
salonų pasirinkimas. 
Galbūt kažkuo 
išsiskirsit teikiamomis 
paslaugomis?
Atlieku vyrų, moterų, vai-

kų kirpimą, dažymą, šukavi-
mą. Turiu galimybes apkirpti 
vaikučius. Programos dėka 
įsigijau specialią kėdutę pa-
tiems mažiausiems. Jos pa-
galba vaikas gali pats sėdėti, 
yra šviesas keičiantis apšvie-
timas, kuris labai patraukia 
vaikų dėmesį. Darbui nusi-
pirkau plautuvę su masažo 
funkcija, tad klientai galės ir 
parelaksuoti.

Ateityje planuoju naudoti 
ir mobiliąją programėlę, ku-
rios pagalba klientai paslau-
gai galės užsiregistruoti sa-
varankiškai.

Įkūrėte naują saloną 
pandeminiu laikotarpiu. 
Ar nėra baimės, jog vėl 
teks stabdyti visus dar
bus ir užsidaryti?
Pasitikiu savo sėkme. Rei-

kia turėti konkrečius tikslus, 
jų siekti ir būtinai pavyks tai, 
ką esi sumanęs.

Esu meniškos sielos, į gy-
venimą žvelgiu pozityviai. 
Jei nutiktų taip, kaip ir pra-
eitais metais, kai kirpyklos ir 
grožio salonai buvo uždaryti, 
laisvalaikį leisiu užsiimdama 
rankdarbiais. Mėgstu megz-
ti, nerti, piešti. Norisi aplink 
save kurti gražius, estetiškus 
dalykus. Grožio pajautimas 
labai tinkamas ir pasirinktai 
kirpėjos- stilistės profesijai. 

Kokias vertybes 
puoselėjate darbe ir 
gyvenime?
Gerbiu kiekvieną klientą 

ir jo poreikius. Pozityviai 
žiūriu į situacijas. Tikriau-
siai tai ir padeda kryptingai 
žengti užsibrėžtu keliu.

Enrika Pavilonienė
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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 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Daiktų istorijos
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 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:25 Kalėdų kalendorius 2021
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Totenvaldo paslaptis
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Kaip gydo gamta 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:05 Moderni šeima 
06:15 Monstrų viešbutis
06:40 Elena iš Avaloro 

07:05 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:35 Prieš srovę 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Kalėdinė lobių medžioklė
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 Gero vakaro šou. Kalėdų 
belaukiant
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Ponas ir ponia Smitai
22:45 Vikinglotto 
22:50 Ponas ir ponia Smitai
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Ponas ir ponia Smitai
01:00 Franklinas ir Bešas 
02:00 Gerasis daktaras 
04:00 Tai – mes 
04:55 Moderni šeima 
05:45 Šeimynėlė

Lnk

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 Šeškinės 20 
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios 
22:30 Išlikęs gyvas
00:55 Sūnus paklydėlis
01:55 Baltųjų rūmų šturmas 
04:10 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 Priverstas žudyti
23:05 Ugnies siena
01:15 Būk ekstremalas 
02:15 Greitojo reagavimo būrys

Lrytas

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Nematomos gijos
07.00 Negaliu tylėti
07.30 Lietuvos dvarai
08.00 „Žiedas su rubinu“ 

09.00 „Teisingumo agentai“ 
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Laikykitės ten
17.30 „Zoologijos sodas“ 
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Juvelyrų klanas“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
02.30 TV parduotuvė
02.45 „Juvelyrų klanas“ 
03.35 Alfa taškas
03.55 Laikykitės ten
04.35 „Reali mistika“
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23 06:00 Himnas

06:02 Kalėdų kalendorius 
2021
06:05 Labas rytas, Lietuva
07:20 Ir vėl Kalėdos
07:30 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 Pasaulio puodai
13:00 (Ne)emigrantai
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 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:25 Kalėdų kalendorius 2021 
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Totenvaldo paslaptis
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Kaip gydo gamta 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:20 Moderni šeima 
05:45 Šeimynėlė 
06:15 Monstrų viešbutis 
06:40 Elena iš Avaloro 
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:35 Gero vakaro šou. Kalėdų 
belaukiant 

09:45 Kalėdų žiedo mįslė
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 Lietuvos sporto 
apdovanojimai
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Su meile, Saimonas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Su meile, Saimonas
00:55 Franklinas ir Bešas
01:55 Gerasis daktaras
03:55 Tai – mes 
04:55 Moderni šeima 
05:45 Šeimynėlė

Lnk

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 
13:15 Turtuolė varguolė 
14:20 Ponas Bynas
14:50 Kalėdos vos ne šuniui ant 
uodegos
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2022 
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios 
22:30 Tėvas
00:35 Sūnus paklydėlis
01:35 Išlikęs gyvas
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:30 Alchemija
05:00 RETROSPEKTYVA

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 Baudėjas. Karo zona
23:05 Priverstas žudyti
01:05 Būk ekstremalas 
02:05 Greitojo reagavimo būrys

Lrytas

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Mano vieta
07.00 „Laukinis“ 
08.00 „Žiedas su rubinu“ 
09.00 „Teisingumo agentai“ 
10.05 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 

12.15 TV parduotuvė
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Oponentai
17.30 „Zoologijos sodas“ 
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika “Europa - tai aš”
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Juvelyrų klanas“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika “Europa - tai aš”
23.00 Alfa taškas
23.30 Oponentai
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02.30 TV parduotuvė
02.45 „Juvelyrų klanas“ 
03.35 Alfa taškas
03.55 Oponentai
04.35 „Reali mistika“
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24 06:00 Himnas
06:02 Kalėdų 
kalendorius 2021
06:05 Elniuko Ailo 
kelionė per Laplandiją
07:30 Ir vėl Kalėdos
07:45 Pingvinų maršas 2. 
Šauksmas 
09:10 Kalėdų 
kalendorius 2021 
09:20 Snieguotos 
lenktynės
10:50 Ir vėl Kalėdos
11:05 Kung Fu Panda 3
12:45 Moteris 
viršukalnėje
14:30 Kalėdų 
kalendorius 2021
14:45 Kalėdų planuotoja
16:15 Salvador Sobral 
koncertas festivalyje 
„Kaunas Jazz 2021“
18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Žinios
19:00 Kūčių vakaras. Atverkime 
širdis
20:30 Kalėdų nakties šv. 
Mišios iš Vatikano. Tiesioginė 
transliacija
22:00 Viskas, ko nori
23:45 Moteris viršukalnėje
01:30 Pavarottis
03:20 Kas ir kodėl? 
03:50 Po bažnyčios skliautais. 
Koncertas
04:30 Vytautas Mačernis. Namai
04:35 Išpažinimai
05:05 Šventadienio mintys
05:30 Mūsų gyvūnai

Tv3

05:20 Moderni šeima 
05:45 Šeimynėlė 
06:15 Monstrų viešbutis 
06:40 Elena iš Avaloro 
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:35 Gero vakaro šou. Kalėdų 
belaukiant 

09:45 Kalėdų žiedo mįslė
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 Lietuvos sporto 
apdovanojimai
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Su meile, Saimonas
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Su meile, Saimonas
00:55 Franklinas ir Bešas
01:55 Gerasis daktaras 
03:55 Tai – mes 
04:55 Moderni šeima 
05:45 Šeimynėlė

06:00 Linksmosios pėdutės 2

07:50 Žvaigždė
09:25 PREMJERA Klounas
09:55 Haris Poteris ir Išminties 
akmuo
13:00 Turtuolis Ričis
14:55 Milijonas šventinių 
lempučių
16:50 Kalėdų senis 
18:30 Žinios. 
19:20 Dakaras 2022 
19:30 Kūčios su Rūta
21:30 Taip gimė žvaigždė
00:15 Kaip pavogti žmoną
02:05 Milijonas šventinių 
lempučių 

06:25 Šunys. Būsimieji vedliai
08:10 Prabudimas
09:50 38-asis Tarptautinis Monte 
Karlo cirko festivalis
12:20 Žiedų valdovas. Žiedo 
brolija
15:55 Nuogas ginklas: iš 
policijos metraščių

17:40 Stepfordo moterys 
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Desperado
23:40 Azartiniai žaidimai
01:40 Baudėjas. Karo zona

Lrytas

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Lietuvos dvarai
07.00 „Laukinis“ 
08.00 „Žiedas su rubinu“ 
09.00 „Teisingumo agentai“ 
10.05 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
17.30 „Zoologijos sodas“ 
18.00 Reporteris

18.30 Negaliu tylėti
18.55 „Princesė Diana: 
gyvenimas po mirties“ 
20.00 Reporteris
20.30 Negaliu tylėti
21.00 Piemenėlių Šv. Mišios iš 
Vilniaus Bernardinų bažnyčios
22.00 Nauja diena
22.30 Reporteris
23.00 Negaliu tylėti
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Princesė Diana: 
gyvenimas po mirties“ 
02.30 TV parduotuvė
02.45 „Teisingumo agentai“ 
03.35 „Zoologijos sodas“ 
03.55 Laisvės TV valanda
04.35 „Reali mistika“ 
05.20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
06.00 „Žiedas su rubinu“
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06:00 Himnas
06:10 Baltoji Iltis
07:45 Pasaka apie 
auksinį talerį 
08:45 Helenė, tikroji 
nuotaka
09:50 Šrekas 
11:20 Šrekas 2
12:55 Urbi et Orbi. 
Popiežiaus Pranciškaus 
kalėdinis sveikinimas 
Miestui ir Pasauliui. 
Tiesioginė transliacija iš 
Vatikano
13:30 Kalėdinis interviu 
su Vilniaus arkivyskupu 
metropolitu Gintaru 
Grušu
13:50 Kaip išgelbėti 
Kalėdas? 
15:30 Žinios
16:00 Vakaras su Adele. 
Išskirtinis koncertas ir 

pokalbis su Oprah Winfrey
17:40 Auksinis protas
19:10 Mažas didelis stebuklas
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde. Finalas. 
Tiesioginė transliacija
23:40 Midsummer Vilnius 2021. 
Grupė „The Roop“ Vilniaus 
Valdovų rūmų kieme
00:35 Mažas didelis stebuklas
01:50 Viskas, ko nori
03:35 Spragtukas ir Pelių 
Karalius 
05:30 Euromaxx

06:35 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
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 Sniego karalienė
12:40 Kenoloto
12:42 Sniego karalienė
13:00 Pono Poperio pingvinai
14:55 Kalėdų karštinė
16:40 Vienas namuose 4
17:20 Kenoloto 
17:22 Vienas namuose 4
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK
19:40 Eurojackpot
19:45 galvOK 
21:30 1917
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 1917
23:55 Pašėlę vyrukai 2
03:00 Žvaigždžių karai: 
Skaivokerio iškilimas 
05:40 Šeimynėlė

06:40 Tomo ir Džerio šou 

07:05 Gelbstint Kalėdų senelį
08:45 Kalėdų Senelio slaptoji 
tarnyba
10:40 Haris Poteris ir paslapčių 
kambarys
13:50 Kaukė
15:50 Šiurpuliukai
17:55 Ponas Bynas
18:30 Žinios.
19:20 Dakaras 2022
19:30 Ežiukas Sonic
21:25 Tėtukas namie 2
23:30 Kaip išgyventi Kalėdas
01:15 Taip gimė žvaigždė 

06:30 Pričiupom! 
07:30 Baltosios pelėdos. Skrydis 
virš Arkties
08:40 Kaip tapti Kalėdų Seneliu?
10:30 39-asis Tarptautinis Monte 
Karlo cirko festivalis 
13:15 Žiedų valdovas. Dvi 

tvirtovės 
16:50 Nuogas ginklas 2 1/2. 
Baimės kvapas
18:35 Pasikeisti vietomis
21:00 Nakties įstatymai
23:35 Snaiperis. Vaiduoklis
01:40 Desperado

07.00 „Žiedas su rubinu“ 
08.00 Gyvai. Rondo. Koncertas
09.00 „Zoologijos sodas“ 
10.05 TV Europa pristato. 
Baltijos slapukė
10.45 Kalėdų Dienos Mišios iš 
Išlaužo bažnyčios
12.00 Trys grandai. E.Kučinsko, 
S.Donskovo ir V.Šiškausko 
koncertas
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 

16.00 Žinios
16.30 Edmundo Kučinsko, 
Rimvydo Kučinsko ir Styginių 
kvarteto koncertas
18.00 Žinios
18.30 Negaliu tylėti
18.55 „Keitė: šiuolaikinės 
karalienės tapsmas“
20.00 Žinios
20.30 Džentelmenai. Deganti 
aistra. Koncertas. 
22.30 Žinios
23.00 Gyvai. Išjunk šviesą
00.00 Gyvai. Vairas
01.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02.50 Gyvai. Rondo. Koncertas
03.35 „TV Europa pristato. 
Baltijos slapukė“
04.00 Negaliu tylėti
04.20 „Zoologijos sodas“ 
05.10 Gyvai. Rondo. Koncertas
06.00 „Žiedas su rubinu“
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STATYBOS NAMAI
GALIME NUO PRADŽIOS IKI GALO ĮRENGTI, AR RENOVUOTI 
SENĄ JŪSŲ NAMO, BUTO AR KITŲ PATALPŲ, VONIOS KAMBARIŲ 
VIDAUS APDAILĄ.
-GIPSO KONSTRUKCIJŲ, LUBŲ, PERTVARŲ MONTAVIMAS.
-GLAISTYMAS, DAŽYMAS.
-PLYTELIŲ KLIJAVIMAS.
-ELEKTROS DARBAI.
-SANTECHNIKOS DARBAI.
-ŠILTINIMAS POLIURETANO PUTOMIS, ORO TARPAI, SIENOS, STOGAI, 
PERDANGOS
Tel. +370 656 44449, statybnamai@gmail.com 
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06:00 Himnas
06:02 Kalėdų planuotoja
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Kalėdų šv. Mišios 
iš Kauno Kristaus 
Prisikėlimo bazilikos. 
Tiesioginė transliacija
13:20 Pinokis
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Kalėdos su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Ingos Jankauskaitės 
koncertas „Man ir tau“
20:30 Panorama
21:00 Deivido Koperfildo istorija
23:00 Aukšta klasė 3
00:35 Verksnys
02:00 Ieva Narkutė ir 8 jos veidai. 
Koncertas
03:30 Roko opera „Jėzus Kristus 
superžvaigždė“ 
05:10 Istorijos detektyvai

05:40 Šeimynėlė
06:35 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Šarvų sąjunga 2

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 Palikti sniegynuose
12:40 Kenoloto 
12:42 Palikti sniegynuose
14:25 Narnijos kronikos: liūtas, 
burtininkė ir drabužių spinta
17:15 Starkus stato 
17:20 Kenoloto 
17:22 Starkus stato
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius 
22:30 Naktinė žvejyba
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Naktinė žvejyba
00:10 Ponas ir ponia Smitai 
02:35 1917 

04:55 Franklinas ir Bešas
 

06:15 Arkties komanda
08:05 Kung Fu Panda
09:50 Haris Poteris ir Azkabano 
kalinys
12:40 Fredo Kalėdos 
14:55 Pasakiškai turtingi
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2022 
19:30 Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles 
21:50 Bohemiškoji Rapsodija
00:35 Tėtukas namie 2

06:15 Baltosios pelėdos. Skrydis 
virš Arkties
07:25 Kaip tapti Kalėdų Seneliu? 

09:20 Lesė 
11:10 41-asis Tarptautinis Monte 
Karlo cirko festivalis 
13:55 Žiedų valdovas. Karaliaus 
sugrįžimas
17:55 Nuogas ginklas 33 1/3. 
Paskutinis įžeidimas
19:35 Vyrai juodais drabužiais
21:30 Dakaras 2022
22:00 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias
00:20 Nakties įstatymai
02:50 Snaiperis. Vaiduoklis

07.00 „Žiedas su rubinu“ 
08.00 Negaliu tylėti
08.30 Kaimo akademija
09.00 „Zoologijos sodas“ 
10.00 Lauros Remeikienės 
koncertas
11.00 Livetos ir Petro Kazlauskų 

koncertas
12.00 „Teisingumo agentai“ 
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16.00 Žinios
16.30 Tikri vyrai. Velnio tuzinas. 
Koncertas
18.00 Žinios
18.30 Negaliu tylėti
18.55 „Haris ir Megan: šiuolaikinė 
meilės istorija“ 
20.00 Žinios
20.30 Irūna ir Marius. Auksinis 
duetas. Koncertas
22.30 Žinios
23.00 „Teisingumo agentai“ 
01.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
02.50 Lauros Remeikienės 
koncertas
03.35 Livetos ir Petro Kazlauskų 
koncertas
04.20 „Zoologijos sodas“ 
05.10 Mažos Mūsų Pergalės

Šiuo šventiniu laikotar-
piu  geri  darbai ir dėmesys 
kitam sušildo sielą, pade-
da labiau suprasti tikrąją 
švenčių esmę ir tai yra ti-
krasis Kalėdinis džiaugs-
mas.

Gruodžio  20 d., kaip ir 
kasmet, Rokiškio Rotary 
klubo moterys aplankė Ro-
kiškio senelių globos namus 
bei įteikė dovanas. Patys rei-
kalingiausi  daiktai senelių 
priežiūrai, saldžios dovanė-
lės ir gražiausi palinkėjimai 
nuo rotariečių keliavo tiei-
siai po  Kalėdine eglute.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Rokiškio Rotary klubo moterys ir šiemet skyrė paramą seneliams

Privalomi skiepai siūlomi sveikatos, švietimo, globos, viešojo sektoriaus darbuotojams
Siekiant stabdyti koro-

naviruso plitimą siūloma 
nuo vasario vidurio įvesti 
privalomą vakcinaciją dir-
bantiesiems sveikatos, švie-
timo, socialiniame, viešojo 
administravimo sektoriuo-
se, taip pat kariuomenėje.

Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos registruotos patai-
sos numato, kad šalyje dėl 
užkrečiamosios ligos paskel-

bus ekstremaliąją padėtį arba 
karantiną minėtų sektorių 
darbuotojams būtų leidžia-
ma dirbti, tik jei jie bus pa-
siskiepiję ar įgiję imunitetą 
persirgus.

Išimtis būtų taikoma tik 
negalintiesiems pasiskiepyti 
dėl medicininių priežasčių.

Siūloma, kad toks regu-
liavimas įsigaliotų nuo vasa-
rio 14 dienos.

Žmonių užkrečiamųjų 

ligų profilaktikos ir kontro-
lės įstatymo pataisų projekte 
pateikiamas darbų ir veiklos 
sričių sąrašas, kuriame būtų 
leidžiama dirbti tik įgijus 
imunitetą.

Tai būtų asmens sveika-
tos priežiūros paslaugos ir 
veikla, taip pat asmens svei-
katos priežiūros įstaigose 
atliekamos valymo, maisto 
tiekimo ir kitos paslaugos, 
tokiomis pačiomis sąlygo-

mis – švietimo, socialinių 
paslaugų įstaigos, vaikų sto-
vyklos, viešojo administra-
vimo subjektų veikla ir pro-
fesinė karo tarnyba.

Anot projekto, pasiskie-
pyti nebūtų privaloma, kai 
darbuotojai negali skiepytis 
dėl medicininių kontrain-
dikacijų arba yra persirgę 
užkrečiamąja liga. Kitais 
atvejais nepasiskiepijęs dar-
buotojas kontaktiniu būdu 

negalėtų dirbti.
Jei darbo pobūdis leidžia, 

neskiepytiems darbuotojams 
turėtų būti skiriamas nuoto-
linis darbas, jei ne – perke-
liamas toje pačioje darbovie-
tėje į kitą darbą, kurį galima 
dirbti nepasiskiepijus, o jei-
gu nė vienos iš tokių gali-
mybių nėra – nušalinamas 
nuo darbo nemokant darbo 
užmokesčio.

Pagal projektą, praėjus 

trims mėnesiams nuo nuša-
linimo pradžios darbdavys 
turės teisę nutraukti darbo 
sutartį be įspėjimo ir nemo-
kėti išeitinės išmokos.

Sveikatos apsaugos mi-
nistras Arūnas Dulkys praė-
jusią savaitę sakė, kad patai-
sas dėl privalomo skiepijimo 
ministerija teiks reaguodama 
į omikron atmainos plitimą.

BNS inform.

Lietuvos bankas: vidutinė metinė infliacija 
šiemet sieks 4,5 proc., kitąmet – 5,1 proc.

Vidutinė metinė infliacija 
Lietuvoje, daugiausia dėl ky-
lančių energijos produktų ir 
pramonės prekių kainų, šie-
met sieks 4,5 proc., o 2022 
metais dar padidės ir sudarys 
5,1 proc., prognozuoja Lietu-

vos bankas.
Rugsėjį mėnesį centrinis 

bankas prognozavo, kad vidu-
tinė metinė infliacija šiemet 
sudarys 3,3 proc., o 2022 me-
tais sumažės iki 2,6 procento.

BNS inform.
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 AVINAS. 
Savaitė, kurios 
dienomis dar ga-
lite įšokti į paju-
dėti besiruošian-

tį traukinį. Greitiems jūsų 
veiksmams bei apsisprendi-
mams palanki jau savaitės 
pradžia. Merkurijui viešint 
karališkajame laipsnyje, tai 
tinkamas metas deryboms, 
dokumentų tvarkymui, su-
tarčių rengimui bei pasira-
šymui. Antradienį palanku 
gerinti partnerystės ryšius, 
išspręsti buvusias proble-
mas, atiduoti skolas. Saulei 
pereinant į Ožiaragio žen-
klą, norėsis ieškoti geriausių 
sprendimų bei išeičių, kurti 
tolimesnius planus. Savaitės 
vidurys – jums intensyvus 
metas. Norėsis pabaigti pra-
dėtuosius darbus bei pro-
jektus, o kai kam – dar spėti 
pasirūpinti dovanėlėmis ma-
žiesiems. Ketvirtadienį, 23-
ią dieną, į karališkąjį laipsnį 
Vandenio ženkle įžengs Ju-
piteris. Tai susikaupimo me-
tas, O kartu norėsis planuoti 
Kalėdų šventes, o kai kam 
– ir šeimos keliones. Penk-
tadienį, ruošdamiesi šven-
tei, dengdami Kūčių stalą, 
pasitelkite ir mažuosius šei-
mos narius. O sulaukę Šv. 
Kalėdų, kartu su artimiau-
siais žmonėmis patirkite kuo 
daugiau džiaugsmo ir laimės 
akimirkų. Šeštadienis džiu-
gins artimųjų susitikimais, 
maloniomis kalėdinėmis do-
vanėlėmis ir staigmenomis, 
o sekmadienį norėsis atokvė-
pio, kūrybingo poilsio.

 JAUTIS. 
Savaitė, galin-
ti priminti jau 
rimstančią jūrą. 
Dar pirmosiomis 

jos dienomis norėsis suskub-
ti atlikti tai, ko dar nespėjote, 
sutvarkyti atidėtų dokumen-
tų šūsnį, ar pabaigti pra-
dėtuosius remonto darbus. 
Šiomis dienomis imkitės tų 
sumanymų ir veiklų, kam 
vis neturėdavote laiko. Tam 
palanki, Merkurijaus ritmų 
įtakoje, jau savaitės pradžia. 
Savaitės viduryje, Saulei jau 
keliaujant Ožiaragio ženklu, 
darbų tempas po truputį lė-
tės, rims, kaip bangos jūroje. 
Laikas tiktų buitinių, remon-
to-statybų darbų užbaigi-
mui. O ketvirtadienį kurkite 
ateities planus, išsikelkite 
konkrečius tikslus. Šventų 
Kalėdų laukimas pasižymės 
ne tik šurmuliu, bet ir gyve-
nimo prasmės apmąstymais. 
Penktadienis džiugins pro-
ga susėsti visiems prie vie-
no stalo. Vakaras turtingas 
įžvalgomis, įdomiu Kūčių 
ateities spėjimu. O didžiosios 
metų šventės suteiks progų 
pradžiuginti mažųjų širde-
les dovanėlėmis, o mylimą 
žmogų apgaubti, kaip šilta 

Astrologinė prognozė savaitei 
skara, savo meile ir gerumu. 
Sekmadienį šaunu būtų rasti 
laiko susitikimui ir su toliau 
gyvenančiais giminaičiais, 
smagiems pasivaikščioji-
mams, mėgstamam hobiui, 
kūrybingai saviraiškai.

 DVYNIAI. 
Įdomių su-

sitikimų savai-
tė. Jau savaitės 
pradžioje, Mer-

kurijui viešint karališkaja-
me laipsnyje, tinkamas me-
tas informacijos paieškai, 
dalykinėms pažintims bei 
susitikimams. Diena tiktų 
komercinių klausimų spren-
dimui. Antradienį, Saulei 
pereidinėjant iš jums opo-
zicinio Šaulio į Ožiaragio 
ženklą, aiškiau matysite ke-
lius tikslams pasiekti, len-
gviau galėsite įveikti ir iki 
tol buvusias kliūtis. Savaitės 
vidurys – jums ypač kūry-
bingas laikotarpis. Naujų 
idėjų nestokosite, sektųsi 
spręsti ne tik darbinius, bet 
ir šeimai aktualius buitinius 
klausimus. Ketvirtadienį, 
Jupiteriui įžengus į karališ-
kąjį Vandenio ženklo laipsnį, 
tinkamas metas naujų idėjų 
pristatymui bei realizacijai. 
Ši ir penktadienio dienos 
džiugins naujomis viltimis, 
švenčių laukimu. Susėdus 
prie Kūčių stalo norėsis pa-
sidžiaugti buvimu kartu, da-
lintis gera nuotaika. Džiugiai 
atšventę Kalėdas, dažniau 
susimąstysite apie tikrąsias 
vertybes, artimųjų meilę ir 
gerumą. Sekmadienis jums 
– smagiems nuotykiams bei 
patyrimams. Surenkite džiu-
gią šeimos išvyką.

 VĖŽYS. 
Gilių patyrimų 
savaitė. Jos die-
nomis stiprės 
įžvalgos ir jaus-

mai. Dažniau susimąstysi-
te apie tikrąsias gyvenimo 
vertybes. Savaitės pradžia, 
palankių Merkurijaus ritmų 
įtakoje, tiktų požiūrių deri-
nimui, dalykiniams susiti-
kimams, sutarimo bei san-
tarvės šeimoje paieškoms. 
Antradienį nuveikite kuo 
daugiau. Ypač daug galėsi-
te nuveikti gerindami buitį, 
užsiimdami remonto-statybų 
darbais, atnaujindami namų 
interjerą. Saulei perėjus į 
Ožiaragio ženklą jau savai-
tės viduryje darbų tempas 
po truputį lėtės. Šią ir ke-
tvirtadienio dienomis norė-
sis imtis tik to, kas būtina, 
dažniau pailsėti nuo įtampos 
ir prieššventinio šurmulio. 
Penktadienį, laukdami Šven-
tų Kalėdų, kuo daugiau laiko 
skirkite savo šeimai, tegu šis 
Kūčių metas bus sklidinas 
meilės ir gerumo. Šv. Ka-
lėdos atneš gilų suvokimą, 
kokie brangūs jums yra jūsų 
artimieji, norėsis kuo dau-

giau laiko praleisti kartu. O 
sekmadienį prisiminkite ir 
artimiausius draugus, tuos, 
kurie jums gyvenime dau-
giausia padėjo.

 LIŪTAS. 
Energinga ir 
veikli savaitė. 
Jau pirmadieniui 
planuokite kuo 

daugiau savaitės darbų. Šią 
ir antradienio dienomis, kol 
dar Saulė vieši Šaulio ženkle 
ir Merkurijui keliaujant ka-
rališkuoju laipsniu, nuveikti 
galėtumėte išties daug. Tai 
aktyvus, labai energingas 
laikas, kai susikaupę, nu-
kreipę jėgas pagrindinio 
tikslo link, nuveikti galėsite 
ypač daug. Kas darbuose, o 
kas – ir asmeniniame gyve-
nime. Savaitės viduryje, ar-
tėjant Šventoms Kalėdoms, 
auginantys mažuosius, tu-
rėsite dar daugiau įdomių 
rūpestėlių. Ketvirtadienį no-
rėsis daugiau dėmesio skirti 
artimiesiems, savo namams. 
Kai kam šiuo metu kils pui-
kių prieššventinių interjero 
atnaujinimo idėjų. Kūčių 
vakaras kurs šventišką nuo-
taiką, o taip pat suteiks pro-
gų patirti, kokia vertybė yra 
šeima. O magiška nuotaika 
– kad gyvenime egzistuoja ir 
daug nujaučiamų, intuityvių 
dalykų. Sulaukus didžiųjų 
švenčių, norėsis dalintis ne 
tik dovanėlėmis, bet ir džiu-
gia nuotaika, Tad šventinis 
savaitgalis – puikus metas 
šeimos susibūrimui, sma-
gioms su mažaisiais pramo-

goms.
 MERGELĖ.  
Vidinio ba-

lanso paieškos 
savaitė. Šios 
savaitės dieno-

mis, laukdami didžiųjų metų 
švenčių, jausite, kaip mažais 
žingsneliais į širdį ateina 
vidinės ramybės, gyvenimo 
pilnatvės pajautimas. Savai-
tės pradžia labai energinga. 
Palankių Merkurijaus ritmų 
įtakoje, tai būtent tas laikas, 
kai nuveikti galėsite netgi 
daugiau, negu planavote. 
Savaitės viduryje, Saulei 
perėjus į Ožiaragio ženklą, 
į pirmą planą kils esminiai 
klausimai. Kai kas spręsite, 
kokia veikla norėsis užsiim-
ti toliau, o kai kas galvosite 
apie gyvenamos vietos po-
kyčius. Ketvirtadienį lauk-
dami Kalėdų labiau norėsite 
pasirūpinti artimaisiais, ypač 
mažaisiais šeimos nariais. O 
penktadienį kartu puoškite 
namus, visi kartu ruoškite 
jaukią, šventišką Kūčių va-
karienę. Sulaukus Šv. Kalė-
dų, savaitgalio dienos – pui-
kus metas linksmoms šeimos 
pramogoms, dalijimuisi ne 
tik dovanėlėmis, bet ir meile 
bei gerumu.

SVARSTY-
KLĖS. 

Savaitė, kai 
dažniau jausitės, 
kaip smagio-

se sūpuoklėse, pakilę virš 
kasdienių rūpesčių, galintys 
lengviau įveikti problemas 
ir sunkumus. Pirmadienį, 
palankių astrologinių ritmų 
įtakoje, imkitės požiūrių 
derinimo, dokumentų rengi-
mo, kolektyvinių veiksmų. 
Antradienį kai kurie galite 
atrasti ir netikėtai tinka-
miausius sprendimus. Ši 
diena jums palanki sutarčių 
pasirašymui, nekilnojamo 
turto sandoriams. Savaitės 
viduryje naujų darbų geriau 
dar nepradėkite. tai tinkamas 
metas pradėtųjų užbaigimui, 
įsipareigojimų įvykdymui, o 
taip pat buitinių reikalų iš-
sprendimui. Saulei keliaujat 
Ožiaragio ženklu, ketvirta-
dienis – paruošiamiesiems 
darbams, namuose jaukumo 
kūrimui. Kūčių dieną šir-
dyje rusens naujos viltys, 
džiugins Kalėdų laukimas. 
Didžiosios metų šventės pa-
sižymės šeimos susitelkimu, 
smagiomis buvimo kartu 
akimirkomis. Sekmadienį 
skirkite laiko mėgstamam 
hobiui, bendravimui su ge-
riausiais draugais, ramiam 
atokvėpiui.

 SKORPI-
ONAS. Kartais 
gyvenimas ima 
ir iškrečia ne-
tikėtą išdaigą, 

pateikia netikėtumų. Ir jų 
šios savaitės dienomis gali 
būti margaspalvių. Jau sa-
vaitės pradžia palankių Mer-
kurijaus ritmų įtakoje gali 
kai kuriems pateikti smagią 
staigmeną. Ieškantys darbų 
netikėtai gali rasti įdomų 
pasiūlymą, o ieškantys išei-
čių – nelauktai tinkamiau-
sią problemų sprendimą. 
Antradienis suteiks progų 
išsikelti naujus tikslus. Kai 
kam ši diena tiktų darbo su-
sitikimams bei pokalbiams. 
O savaitė viduryje kai ku-
riems gali tekti sugrįžti prie 
anksčiau atidėto klausimo, o 
dar kai kam – pagelbėti sun-
kesnę situaciją patiriančiam 
draugui. Ketvirtadienį jau 
galvosite kuo pradžiuginti 
mažuosius šeimos narius, 
kaip pasiruošti metų šven-
tėms, ką paplanuoti šiomis 
šventiškomis dienomis. 
Penktadienis suteiks puikių 
įspūdžių artimiesiems susi-
būrus šventiškai vakarienei. 
O Kalėdų 1-a ir 2-a dienos 
bus svarbios draugystės ir 
meilės stiprinimui, santarvės 
namuose kūrimui.

 ŠAULYS. 
P e r m a i n i n g a 
savaitė. Kai ku-
riomis jos die-
nomis jausitės 

kaip automobilyje, dideliu 
greičiu judančiame į priekį. 
O kitomis atrodys, kad sto-
jate tam, kad įvertintumėte 
nueitą kelią, pamąstytumė-
te, kokius tikslus išsikelsite 
ateičiai. Pirmadienį, kol dar 
Saulė vieši jūsų ženkle,ir 
Merkurijaus palankių as-
trologinių ritmų įtakoje, 
imkitės esminių permainų, 
svarbiausiųjų darbų. Antra-
dienis ,tiktų intelektualiam 
darbui, naujų strateginių pla-
nų kūrimui. Saulei pradėjus 
kelionę Ožiaragio ženklu, 
jau savaitės vidurys jums 
– kiek ramesnis atokvėpis. 
Darbuositės lėčiau, užka-
bindami pačias svarbiausias 
temas, panaudodami kilusias 
naujas idėjas. Ketvirtadienį, 
laukiant Kalėdų, daugiau 
dėmesio skirkite savo arti-
miesiems, gilių jausmų bran-
dinimui. Tai puikus metas 
norintiems taikytis, išspręsti 
buvusius nesutarimus. Penk-
tadienis džiugus nuoširdžiu 
artimųjų bendravimu, įdo-
mus Kūčių linksmu ateities 
spėjimu, O sulaukus Šv. Ka-
lėdų, jų šventiškos dienos 
šaunios draugystei ir meilei, 
gerumo apraiškoms, o kai 
kam – ir romantiškiems pa-
tyrimams.

 OŽIARA-
GIS. 

Naujų idėjų 
bei sumanymų 
savaitė. Jos die-

nos suteiks progų pamatyti 
situacijas kitu, nauju kam-
pu, atrasti tinkamiausius 
sprendimus. Pirmadienis 
jums tiktų žinių paieškai, jų 
analizei. Ši diena, Merkuri-
jui keliaujant karališkuoju 
jūsų ženklo laipsniu, palanki 
dalykiniams susitikimams, 
darbo pokalbiams, požiūrių 
derinimui, dokumentų rengi-
mui. Antradienis permainin-
gų nuotaikų. Iš vienos pusės 
norėsis stabilumo, pabaigi-
nėti tai, ką jau esate pradėję. 
Kita vertus, Saulei perei-
dinėjant į jūsų ženklą, kils 
naujų įdomių idėjų, kurias 
norėsis įgyvendinti. Savaitės 
vidurys, Saulei keliaujant jau 
jūsų ženklu, jums intensyvus 
bei įdomus laikotarpis. No-
rėsis permąstyti savo tikslus, 
o ketvirtadienį pradėti tiesti 
kelius jiems pasiekti. Penk-
tadienį susėdus visiems prie 
Kūčių stalo, bus proga įver-
tinti metų pasiekimus, pasi-
džiaugti laimėjimais. O atke-
liavusios Kalėdos džiugins 
artimųjų dėmesiu, šventiška 
nuotaika. O sekmadienis – ir 
smagiais bičiulių susitiki-
mais.

 VANDE-
NIS. Ypatin-
go palankumo 
savaitė. Jau 
p i r m o s i o m i s 

jos dienomis, palankių Mer-

kurijaus astrologinių ritmų 
įtakoje, sektųsi išspręsti 
diplomatinių pastangų rei-
kalaujančius klausimus. 
Antradienį sektųsi derinti 
požiūrius, rasti tinkamiau-
sius sprendimus, rengti do-
kumentus. Savaitės vidurys 
įdomus netikėtais susitiki-
mais. Ši diena šauni buiti-
niams, interjero kūrimo dar-
bams. O Saulei atkeliavus į 
Ožiaragio ženklą, kai kurie 
spręsite šeimai aktualias 
problemas. Jupiteriui įžen-
gus į jūsų ženklo karališkąjį 
laipsnį, kai kuriems paga-
liau išmuš ir sėkmės valan-
da. Tad šią ir ketvirtadienio 
dienomis sektųsi spręsti sė-
kmingai ne tik darbinius, bet 
ir šeimai aktualiausius klau-
simus. Laukiant Šv. Kalėdų, 
penktadienį, norėsis gražinti, 
puošti namus, labiau pasirū-
pinti artimaisiais, ypač ma-
žaisiais šeimos nariais, padė-
ti jiems išreikšti gabumus ir 
talentus, kartu ruošti Kūčių 
vakarienę. Tegu Šv. Kalėdos 
bus graži jūsų šeimos šventė. 
Šios šventiškos savaitgalio 
dienos suteiks progų daugiau 
laiko praleisti kartu, atrasti 
įdomias naujas veiklas, susi-
tikti ir su toliau gyvenančiais 
artimaisiais.

 ŽUVYS. 
S u s i k a u p i m o 
savaitė. Tai 
rimties ir susi-
kaupimo metas, 

palankus rezultatų apiben-
drinimui bei įvertinimui. 
Savaitės pradžioje, Merku-
rijui viešint karališkajame 
laipsnyje, į pirmą planą iš-
kils vertybiniai klausimai. Ši 
diena tinkama ieškantiems 
darbų, papildomų finansinių 
šaltinių. Antradienį, Saulei 
pereinant iš Šaulio į Ožia-
ragio ženklą, metas, kai sė-
kmingi būtų kolektyviniai 
sprendimai bei veiksmai. Šią 
dieną kai kurios Žuvytės gali 
sulaukti netikėto, įdomaus 
pasiūlymo. Trečiadienis įdo-
mus netikėtomis žiniomis, 
o kai kam ir veiklų pasiūly-
mais. Ketvirtadienį, astrolo-
giniai ritmai stiprins norą, o 
kai kada ir būtinybę įsiklau-
syti į partnerio nuomonę, 
išgirsti jo norus, troškimus. 
Laukdami Šventų Kalėdų, 
dažniau galvosite apie savo 
artimuosius, puošite namus, 
parinkinėsite dovanėles ma-
žiesiems. O penktadienis, 
ruošiant Kūčių vakarienę, 
džiugins būsimų švenčių 
laukimu ir artimųjų meile. 
Sulauktos didžiosios metų 
šventės suteiks naujų vilčių 
bei lūkesčių. Daugiau laiko 
skirkite mažiesiems šeimos 
nariams, pasirūpinkite jų kū-
rybingu laisvalaikiu, o kartu 
ir saviraiška bei kūryba.
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Lietuvos bankas: vidutinė metinė infliacija šiemet sieks 4,5 proc., 
kitąmet – 5,1 proc.

Vidutinė metinė infliaci-
ja Lietuvoje daugiausia dėl 
kylančių energijos produk-
tų ir pramonės prekių kai-
nų šiemet sieks 4,5 proc., o 
2022 metais padidės iki 5,1 
proc., prognozuoja Lietu-
vos bankas (LB).

Rugsėjį centrinis bankas 
prognozavo, kad vidutinė 
metinė infliacija šiemet su-
darys 3,3 proc., o 2022 me-
tais sumažės iki 2,6 procen-
to.

Pasak LB valdybos pir-
mininko Gedimino Šimkaus, 
didžiąją dalį infliacijos lemia 
su Lietuvos vidaus rinka ne-
susiję veiksniai, pavyzdžiui, 
smarkiai pabrangę energijos 
ištekliai ir kitos žaliavos bei 
įtampa tiekimo grandinėse.

„Kitų metų prognozė yra 
didinama nuo 2,6 proc. iki 
5,1 proc. ir tai yra išties reikš-
minga peržiūra, daugiausiai 
nulemta į viršų peržiūrėtos 
energijos komponentės dėl 
rinkoje stipriai išaugusių 
energijos išteklių kainų (...). 
Tai didina elektros, gamtinių 
dujų, šilumos bei degalų kai-
nas, tad prognozuojame, kad 
kitais metais energijos kai-

nos bus pagrindinis infliaciją 
nulemiantis veiksnys“, – pir-
madienį spaudos konferenci-
jos sake G. Šimkus.

Pasak jo, infliacijos pro-
gnozių peržiūrai įtakos turėjo 
ir kiti veiksniai – numatomi 
didesni akcizai, augančios 
naftos ir maistų kainos, užsi-
tęsusi įtampa žaliavų rinkose 
ir tiekimo grandinėse.

„Nors prognozuojame, 
kad kitais metais vidutinė 
metinė infliacija bus didesnė 
nei šiemet, tai nekeičia pa-
ties vertinimo, kad infliacijos 
padidėjimas yra terminuotas. 
Šiuo metu fiksuojamam inf-
liacijos padidėjimui didžiau-
sią įtaką turi būtent laikini 
veiksniai, jų įtaka tebebus 
juntama ir kitais metais, 
ypač metų pradžioje, tačiau 
antrąjį pusmetį šis poveikis 
jau turėtų slopti ir metinė 
infliacija antroje metų pusėje 
jau ženkliai sumažės“, – tvir-
tino G. Šimkus.

Jo teigimu, prognozuo-
jant išorinių veiksnių įtakos 
infliacijai mažėjimą, labai 
svarbu išvengti ir papildomo 
paklausos skatinimo šalies 
viduje, nes ekonomika jau 
dabar yra ties savo potencia-

lo riba ar net ją viršija.
„Papildomai nepriside-

dant prie ekonomikos akty-
vumo laužo kūrenimo, gali-
ma preventyviai saugotis ir 
nuo perteklinio kainų augi-
mo“, – aiškino G. Šimkus. 

Tačiau, pasak jo, praėju-
sią savaitę Seimo patvirtin-
tame 2022 metų biudžete 
numatytas 3,3 proc. viešojo 
sektoriaus deficitas rodo, kad 
kitąmet prie ekonomikos pa-
pildomo skatinimo bus prisi-
dėta.

„Jeigu nominalų valdžios 
sektoriaus balansą apvaly-
tume nuo ekonomikos ciklo 
ir su COVID-19 valdymu 
susijusių išlaidų įtakos, gali-
ma matyti, kad toks balansas 
2022 metais blogėja (nuo 
0,7 proc. 2021 metais iki 1,6 
proc. kitąmet – BNS) (...) Tai 
rodo papildomą ekonomikos 
skatinimą ir reiškia, kad fis-
kalinė politika būtų procikli-
nė“, – teigė G. Šimkus.

Anot jo, siekiant to iš-
vengti ateityje reikia ne 
mažini valstybės išlaidas, 
o ieškoti galimybių didinti 
valdžios sektoriaus pajamas 
– mažinti šešėlinę ekonomi-
ką, gerinti pridėtinės vertės 

mokesčio (PVM) surinki-
mą, spręsti mokestinių rėži-
mų problemas, plėsti turto 
ir gamtosaugos mokesčių 
bazes.

„Ekonomikai esant pa-
kilime dabar yra pats tinka-
miausias metas imtis ryžtin-
gų reformų ir šių problemų 
sprendimų“, – sakė G. Šim-
kus.

Jis pabrėžė, kad didelio 
neapibrėžtumo laikotarpiu 
infliacinių rizikų išlieka la-
bai daug, o viena didžiausių 
yra galimybė, kad trikdžiai 
tiekimo grandinėse ir įtampa 
žaliavų rinkose gali užsitęsti 
ilgiau nei tikėtasi. 

„Rizikų balanso konteks-
te yra didesnė tikimybė, kad 
infliacija gali būti peržiūrėta 
į didesnę pusę“, – sakė Lie-
tuvos banko vadovas.

Anot jo, pandeminės si-
tuacijos prastėjimas, naujų 
viruso atmainų plitimas, 
ypač jei vėl būtų taikomos 
griežtos ribojimo priemonės, 
gali daryti priešingos įtakos 
ir kainų augimą pristabdyt, 
tuomet infliacija būtų mažes-
nė nei prognozuojama.

BNS inform.

Elektra Lietuvoje per savaitę 
pigo 44 proc. – „Litgrid“

Vidutinė didmeni-
nė elektros rinkos kai-
na Lietuvoje praėjusią 
savaitę, palyginti su 
ankstesniąja, mažėjo 44 
proc., praneša elektros 
perdavimo sistemos ope-
ratorė „Litgrid“.

Pasak jos, elektra Balti-
jos šalyse atpigo dėl kritu-
sios elektros paklausos bei 
smarkiai išaugusios vėjo 
jėgainių bei hidroelektri-
nių generacijos regione.

Gruodžio 13-19 dieno-
mis „Nord Pool“ biržos 
Lietuvos kainų zonoje 
elektra kainavo 169,7 
euro už megavatvalandę 
(MWh). Latvijoje elektra 
pigo 47 proc. iki 157,6 
euro, o Estijoje kaina 
mažėjo apie 48 proc. iki 
154,1 euro už MWh. 

„Šiek tiek atšilęs oras 
lėmė, jog elektros suvar-
tojimas Lietuvoje krito 3 
proc. lyginant su praėju-
sia savaite. Tuo tarpu vėjo 
generacija Baltijos šalyse 
augo net 71 proc., o hidro 
generacija Latvijoje išau-
go apie 50 proc.“, – pra-
nešime teigia „Litgrid“ 
Strategijos departamento 
direktorius Liutauras Va-
ranavičius.

Anot jo, didesnė elek-
tros gamyba iš atsinauji-
nančių išteklių dabar ypač 
svarbi dėl toliau augančių 
dujų kainų visoje Europo-
je – per praėjusią savai-
tę Nyderlandų TTF dujų 
indeksas sausio mėnesiui 
didėjo 30 proc. 

Elektros suvartojimas 
per savaitę Lietuvoje su-
mažėjo 3 proc. iki 278 gi-
gavatvalandžių (GWh), o 
gamyba augo 10 proc. iki 
90 GWh. Vietos elektrinės 
užtikrino 32 proc. šalies 
elektros suvartojimo.

Vėjo jėgainės praėju-
sią savaitę pagamino 37 
proc. Lietuvoje generuo-
tos elektros, šiluminės 
elektrinės – 25 proc., hi-
droelektrinės – 24 proc., o 
kitos elektrinės – 14 proc. 
elektros.

Vietinė gamyba pra-
ėjusią savaitę augo, o 
didžiausią augimą fiksa-
vo vėjo elektrinės, kurių 
gamybos rodikliai išaugo 
48 proc., kitų elektrinių 
gamyba augo apie 14 
proc. Tuo metu šiluminių 
elektrinių gamyba mažėjo 
12 proc., o hidroelektrinių 
– 7 proc.

BNS inform.



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

 2021-12-2113 psl.

Žirneliai konservuoti 
„Spilva“ 690 g. 1,09 Eur. 

Silkė atlantinė su galva „Bajorų 
žuvis“ 2,79 Eur. 

Kaina galioja iki 12.26

PASLAUGOS

Lietuvos bankas (LB) pir-
madienį pristatys naujausias 
šalies ekonomikos prognozes.

LB valdybos pirmininkas 
Gediminas Šimkus nuotolinė-
je spaudos konferencijoje ap-
žvelgs Lietuvos ekonomikos 
raidą, pristatys makroekonomi-
nes prognozes, aptars darbuo-
tojų stygiaus ir infliacijos iššū-
kius, pranešė centrinis bankas. 

G. Šimkus penktadienį žur-
nalistams teigė neatmetantis 

galimybės, kad infliacija Lie-
tuvoje gali pasiekti „dviženklį 
skaičių“, bet metų sandūroje ar 
kitų metų pradžioje kainų augi-
mo tempai turėtų lėtėti. Jis kartu 
atkreipė dėmesį į spartų gyven-
tojų pajamų augimą. 

„Ir net su tokia infliacija, 
darbo užmokesčio augimas 12 
proc. reiškia, kad vidutiniškai 
per Lietuvą perkamoji galia iš-
augo ar bent jau nekrito“, – sakė 
LB vadovas. 

Lietuvoje lapkritį, palyginti 

su spaliu, buvo 0,9 proc. mėne-
sio infliacija. Vartojimo prekių 
ir paslaugų kainos Lietuvoje di-
dėja vienuoliktą mėnesį iš eilės.

Statistikos departamentas 
pranešė, kad metinė infliacija – 
lapkritį, palyginti su 2020 metų 
lapkričio mėnesiu – siekė 9,2 
proc., o vidutinė metinė infliaci-
ja – 3,8 proc. (spalį – atitinka-
mai 8 proc. ir 3,1 proc.).

BNS inform.

Lietuvos bankas pristatys ekonomikos prognozes



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2021-12-21 14 psl.

Gruodžio 21-oji, 
antradienis, 
52 savaitė.

Iki Naujųjų liko 12 dienų.
Saulė teka 8.40 val., 
leidžiasi 15.54 val. 

Dienos ilgumas 7.14 val.
Mėnulis pilnatis.

Žiemos saulėgrįža 
(Elnio devyniaragio šventė)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Adrijonas, Gestautas, Girenė, 

Honoratas, Norgaudas, Tomas
Rytoj:  Rimbertas, Gedvydas, 

Dovilė, Zenonas, Ksavera, Anna
Poryt:  Viktorija, Mina, Vilbutas, 

Veliuona

Dienos citata
Visada per anksti karui ir 

niekada nėra per vėlu taikai. 
(Pijus XII)

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1375 — gimė italų poetas, „De-
kamerono“ autorius Giovanni Boc-
caccio (Džiovanis Bokačas).

1620 — pirmieji Europos emi-
grantai išsilaipino iš „Mayflower“ 
laivo Amerikoje, dabartinės Masa-
čiusetso valstijos teritorijoje.

1817 — britų kolonizuotas že-
mynas gavo Australijos pavadinimą.

1846 — Londone atlikta pirmoji 
pasaulyje operacija su anestezija: 
daktaras Robert Liston (Robertas 
Listonas) amputavo savo tarnui koją.

1879 — gimė būsimasis SSRS 
vadovas Josif Stalin (Josifas Stalinas).

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1910 — gimė žurnalistas, ver-
tėjas bei visuomenės veikėjas Balys 
Dundulis. Mirė 1994 m. Čikagoje.

1932 — gimė architektas Vla-
das Stauskas.

1942 — gimė architektas Ričar-
das Jonas Valatka.

1861 — gimė Kristupas Voska, 
Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros 
veikėjas (mirė 1905).

1998 — Lietuvos Seimas pa-
naikino mirties bausmės taikymą 
Lietuvoje.

2007 — Lietuva priimta į Šen-
geno erdvę. Kartu buvo priimtos 
dar aštuonios ES valstybės — La-
tvija, Estija, Čekija, Vengrija, Malta, 
Lenkija, Slovėnija ir Slovakija.

Post scriptum
Žinios – sandėlis, darbas – 

raktas nuo jo.

Kūčia su medaus sirupu
INGREDIENTAI:
• 100 gramų žirnių (virtų)
• 100 gramų pupelių (virtų)
• 100 gramų kviečių (virtų)
• 20 gramų aguonų
• 20 gramų džiovintų spanguolių
• 20 gramų lazdyno riešutų
SIRUPUI:
• 100 gramų medaus
• 50 gramų vandens

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Išverdamas sirupas - medus pakaitinamas su vandeniu ir vanilės lazdele.
2. Žirniai, pupelės ir kviečiai pirmiausia išverdami atskirai, o po to sumaišomi 
ir pakaitinami 5 minutes drauge su aguonomis, džiovintomis spanguolėmis ir 
pasmulkintais lazdyno riešutais.
3. Paruošta Kūčia dedama į lėkštę ir užpilama sirupu.

• Pačiūžas mergaitei 34-37 
dydis, berniukui 31-35 dydis. 
Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 625 58 828. 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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• 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
• 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

• Gerą 2007 m. C klasės 
MB - 220. CDI,125 kW, 
tikra rida 228000 km., TA 
iki 2022-07-28, 6 pavaros. 
Labai ekonomiškas, naujos 
žieminės padangos. Visa kita 
informacija telefonu. Kaina 
3800 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Tvarkingą Lietuvoje 
neeksploatuotą VW Passat. 
2004 m.,1,6 l, 75 kW, TA iki 
2023-11,benzinas, sidabrinės 
spalvos, universalas. Yra 
Sdk ir lietuviška registracija. 
Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Baltas pačiūžas. 37 dydis. 
Tel. 8 620 16 002. Rokiškis
• Naudotas slides. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Lapuočių medienos 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• 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.  
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

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
• 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
• 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

• Naują žibintą. Modelis 
nežinoma. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 27 091. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira. 2002 
m., DTI, spalva sidabrine. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Stabdžių kaladėles 
Moskvich 412. 9 vnt. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 687 27 091. 
Rokiškis
• Stabdžių daviklį (varlytę) 
Moskvich 412. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 687 27 091. Rokiškis
• Karbiuratorius Moskvich 
412. Naujas 20 Eur., 
naudotas 5 Eur. Tel. 8 687 
27 091. Rokiškis
• Stūmoklių komplektą 
Moskvich 412. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 687 27 091. 
Rokiškis
• Radiatorius Moskvich 412. 
Kaina 20 Eur. 
 Tel. 8 687 27 091. Rokiškis
• Galinius žibintus Moskvich 
412. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 687 27 091. Rokiškis
• Naują stebulę Moskvich 
412. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 27 091. Rokiškis
• Naują užvedimo spynelę 
Moskvich 412. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 687 27 091. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat 
dalimis. Universalas. Vairo 
kolonėlę, galinius žibintus, 
greičių dėžę, bamperius, 
kablį ir kitas dalis. Tel. 8 
614 87 836. Rokiškis
• Opel Astra, Zafira dalimis. 
Nuo 2000 m. iki 2004 m. 
Žibintus, vairo kolonėlę, 
greičių dėžę, sankabą ir 
kitas dalis. Tel. 8 614 87 
836. Rokiškis
• Sumontuotus ratus R15 
195/70 C nuo Fiat Dukato. 2 
vnt. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 
l, 66 kW, 85 kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Ratlankius su padangomis. 
Centrinė 65,1, tarpai tarp 
skylių 5x108. Likutis apie 5 
mm. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 621 09 340. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį  

• Ploną televizorių Samsung 
80 cm. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 604 10 028. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Gala. 
15 kanalų. Tel. 8 676 02 458. 
Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą TV 
Start. 15 kanalų.  
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• Televizorių  Samsung  80 
cm. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Televizorių Toshiba. 52 cm 
įstrižainė. Originalus pultelis, 
yra instrukcija. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 606 86 450. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Hidraulinį pakelėją prie 
traktoriaus. Pakėlimo aukštis 
6 m.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Medinių grindų, parketo, 
laiptų pakopų, slenksčių 
šlifavimas, špakliavimas, 
lakavimas, poliravimas, 
restauravimas, atnaujinimas 
bei grindų klojimas.  
Tel. 8 643 99 966. Rokiškis
• Pavešiu Jūsų krovinį ir 
padėsiu persikraustyti.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Golf dalimis. 2002 m., 
1,9 l, 74 kW. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2002 
m., 1,9 l, dyzelis, 85 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Naudotas automobilių 
dalis: VW Passat B5, VW 
Passat B3, VW Golf 3, VW 
Golf 4, VW Sharan, Opel 
Zafira ir kitų automobilių 
dalis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 22 d. Naktį -10

Dieną -6
R, 
2-6 m/s

Gruodžio 23 d. Naktį -10
Dieną -7

V,
2-6 m/s

Gruodžio 24 d. Naktį -8
Dieną -3

PV,
3-8 m/s

Orų prognozė gruodžio 14-16 d.

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija
DANIA JASIŪNIENĖ 1940-08-23 - 2021-02-15
GRAŽINA SVENTICKAITĖ 1932-08-15 - 2021-12-13
Kaimiškoji seniūnija
POVILAS TUMONIS 1933-05-05 - 2021-12-13
Obelių seniūnija
HENRIKAS KRIVILEVIČIUS 1954-06-22 - 2021-12-11
Kamajų seniūnija
DALIA STAŠIENĖ 1962-03-29 - 2021-12-15
ANTANINA KAUPIENĖ 1929-11-15 - 2021-12-15

• Juostinį grotuvą Elfa 201. 
Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 604 10 028. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Kalifornijos triušius. Patinus 
ir pateles tinkančius kergimui. 
Ir jų skerdieną šventiniam 
stalui. Užauginti ekologiškai. 
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Apie 150 kg sveriančią 
kiaulę. Tel. 8 676 51 261. 
Rokiškis
• 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

• Moteris ieško darbo. 
Aukštasis universit. 
išsilavinimas, slaugytojos 
pažymėjimas. 
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Ieškau buhalterės darbo. 
Tel. 8 600 26 449. Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais. 
Pigi darbo jėga. 
Tel. 8 675 57 885. Rokiškis
• Skubiai ieškau pagalbinio 
darbo. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

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 
neatskaičius mokesčių nuo 
1100 iki 1150 Eur. 
Tel. 865620131. 
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis

• Reikalingi statybininkai. 
Įvairus vidaus ir lauko darbai. 
Atlyginimas į rankas nuo 
1700 Eur. Tel. 8 621 88 659. 
Rokiškis
• Reikalingi miško 
darbininkai. Pjūklininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
• Siūlo darbą vilkiko 
miškovežio vairuotojui. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Reikalingi miško 
darbuotojai – pjūklininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 
Tel. 8 606 89 237. 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. 

SIŪLO DARBĄ

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

• Vilnos siūlus. Yra apie 9 kg. 
7 Eur/kg. Tel. 8 684 31 257. 
Rokiškis
• Stiklainius su užsukamais 
dangteliais 0,5 l ir 0,75 l. 0,10 
Eur/vnt. Tel. 8 676 14 303. 
Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ąžuolinę pelėdos skulptūrą. 
Aukštis 1,5 m. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 681 78 323. Rokiškis
• 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 

KITA

• Stacionarų kompiuterį. 
Procesorius Intel Core 
i3-4130 CPU 3,40 GHz.  
Operatyvioji atmintis (RAM) 
6 GB DDR3 1333 MHz. 
Vaizdo plokštė integruota 
Intel HD Graphics 4400. 
Kietasis diskas 1TB.  Pridedu 
belaidę pelytę ir klaviatūrą, be 
monitoriaus. 
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• Kompiuterį, spausdintuvą, 
kolonėles. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 678 04 702. 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

• Nešiojamąjį kompiuterį HP 
10 wind. 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Telefonus. 
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• 1,5 m. naudotą be defektų 
Xiaomi Redmi Note 9 
Pro 6/128 GB Black. Su 
apsaugine plėvele, būklė 
9/10. Dar yra garantija. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 628 61 098. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną 
Samsung Galaxy S6 Edge. 
Pilnas komplektas. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Pigiai gerą pianiną Ryga. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

5000 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• Blokinį namą Ramybės g., 
Juodupės mstl., Rokiškio 
r. Gyvenamo namo plotas  
89,99 kv. m. Kaina 9000 Eur. 
Tel. 8 609 89 027. Rokiškis
• Ant kalvos gražioje vietoje 
sodybą su 7,1564 ha žemės 
sklypu Vaičėnų k., Obelių 
sen., Rokiškio r. Kaina 24000 
Eur. Tel. 8 679 63 833. 
Rokiškis
• Tvarkingą gyvenamąjį 
namą Kavoliškio k., 
Rokiškio r. Namas mūrinis, 
dviejų aukštų. Paskirtis – 
gyvenamoji. Bendras namo 
plotas 197,32 kv. m. Statytas 
1981 m. Kaina 62500 Eur. 
Tel. 8 609 89 027. Rokiškis
• Kompaktišką 1 kambario 
butą Aukštaičių g., Rokiškis. 
Namas mūrinis, statytas 1980 
m. Butas yra trečiame aukšte 
iš keturių. Kaina 24000 Eur. 
Tel. 8 609 89 027. Rokiškis
• Ant Subato ežero kranto, 
Pasubatės k., Rokiškio r.  
0,6630 ha sklypą su statiniais. 
Bendras namo plotas apie 
70 kv. m. Sklypo paskirtis 
-  mažaaukščių gyvenamųjų 
namų statyba. Priklauso 
apie 100 m pakrantės. Kaina 
42000 Eur. Tel. 8 605 68 539. 
Rokiškis
• Erdvų dviejų kambarių butą 
Bajorų k., Rokiškio raj. Kaina 
25000 Eur. Tel. 8 604 63 022. 
Rokiškis
• 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 
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

• 2 kambarių butą su 
sandėliuku ir daržu 
Nepriklausomybės a. 18, 
Rokiškis. Butas buvo prieš 
metus suremontuotas, įvesta 
kanalizacija, boileris, dušo 
kabina, plastikiniai langai ir 
kiti privalumai. Dėl daugiau 
informacijos kreiptis telefonu. 
Kaina 20500 Eur. 
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Nebrangiai mūrinį 100 kv. 
m namą Stoties g. Miesto 
vanduo ir kanalizacija. 
Tinkamas gyventi ir verslui. 
Pusė namo suremontuota, 
pakeisti langai, durys. Kaina 
33000 Eur. Tel. 8 611 47 542. 
Rokiškis
• 11 ha plotą iš kurio 4 
ha miško, 5 ha padarytas 
projektas miško sodinimui 
o 2 ha žemė. 3 km nuo 
Suvieko, geras privažiavimas 
prie sklypo. Kadastrinis nr. 
4357/0003:23. Atsakau tik į 
skambučius. Zarasų raj. Kaina 
20000 Eur. Tel. 8 607 56 198. 
Zarasai
• Rokiškio raj., Kazliškio 
miestelyje, prie parduotuvės 
rastinį namą su mūriniu 
ūkiniu ir daržine. Beveik 
1 ha žemės sklypas netoli 
upės Nemunėlis. Asfaltuotas 
kelias, šalia miškas, rami 
vieta, bažnytėlė. Kaina 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Ieškau žemės nuomai 
Rokiškio r. Kaina priklauso 
nuo sklypo. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 625 06 841. Rokiškis
• Ieškome patalpų ilgalaikiai 
nuomai. Domina patalpos 
pirmame aukšte. Patalpų 
plotas 110 - 120 kv. m. 
Patalpos turi būti pritaikytos 
neįgaliems. Prašome siūlyti 
visus variantus. 
Tel. 8 683 60 197. Rokiškis
• Nuo 2022 m. sausio 
mėnesio bus išnuomojamas 
tvarkingas 1 kambario butas 
Vilties g., Rokiškyje. Butas 
erdvus (39 kv. m), šviesus, 
arti mokyklos, darželiai. 
Pageidautina ilgalaikė nuoma. 
Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 614 59 156. Rokiškis

NUOMA

Eur. Tel. 8 611 68 404. 
Rokiškis
• Perku traktorinę priekabą 
2pts-4 arba 2pts-6 . 
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Perku garažą Pagojėje. 
Domina tvarkingi ir 
remontuotini. 
Tel. 8 626 75 848. Rokiškis

• Pirkčiau nebrangiai 
automobilį. Gali būti daužtas, 
išregistruotas, nurašytas, 
nevažiuojantis, be numerių, 
tinkamas tik dalimis į metalo 
laužą. Iškeltomis kainomis 
nesiūlyti. Tinkamą variantą 
paimu iš karto. Kaina 800 

PERKA

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
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ANEKDOTAI

Blondinė sekretorė 
skundžiasi kompiuterių 
meistrui:

- Aš įvedu slaptažodį, 
bet kompiuteris manęs 
nesupranta!

- O kokį slaptažodį 
renkate?

- Penkias žvaigždutes.
***
Blondinė sekretorė 

skundžiasi kompiuterių 
meistrui:

- Aš įvedu slaptažodį, 
bet kompiuteris manęs 
nesupranta!

- O kokį slaptažodį 
renkate?

- Penkias žvaigždutes.
***
- Kodėl metei savo 

vyrą?

- Atsimeni, kaip jis 
pasakojo, kad lovoje jis kaip 
karališkasis erelis?

- Tai puiku.
- Tikrai? Ar žinai, kad šie 

paukščiai meile užsiima tik 
kas trejus metus!

***
- Panele, ar jus jau 

pakvietė kitam šokiui?
- Oi, ne, dar ne! Aš laisva.
- Tada palaikykite mano 

alaus bokalą...
***
Įeina naujasis rusas į barą 

ir tiesiai nuo slenksčio rėkia:
- Na, kur čia pas jus 

tualetas?!
Visi net išsižiojo iš 

netikėtumo, neteko žado, 
niekas negali nieko pasakyti. 
O tas vis nesiliauja:

- Klausiu, kur tulikas?!
Tuomet padavėjas jam 

atsako:
- Eikite koridoriumi, 

ten bus durys su užrašu 
„Gentlemen“. Bet jūs 
nekreipkite dėmesio, vis vien 
eikite!

***
- Brangusis, tavo baltiniai 

dabar visiškai balti.
- Žinai, brangioji, man 

jie labiau patiko, kai buvo 
languoti...

***
Eina ežiukas mišku ir 

kartoja sau:
- Aš stiprus, aš stiprus, aš 

labai stiprus.
Ateina iš priekio meška, 

pasižiūrėjo į ežiuką ir, kad 
spirs - tas ir nuskrido.

Atsistojo ežiukas, nusivalė 
dulkes ir tarė sau:

- Tačiau labai lengvas...
***
Atvažiuoja ežys su 

naujausiu BMW, o vilkas ir 
sako:

– Iš kur gavai,gal pavogei?
Ežiukas pagalvojo ir 

atrėžė:
– Nereikia gert, vilke.
Kitą dieną atskrenda vilkas 

su reaktyviniu lėktuvu. Ežys 
apstulbęs sako:

– Iš kur gavai?
Vilkas atsako:
– Butelius pridaviau.
***
- Kas yra dvilypis 

jausmas?
- Kai jūsų uošvienė lekia į 

bedugnę su jūsų automobiliu.
***
Po Ryčio Cicino koncerto 

viena gerbėja klausia:
- Nežinote, kodėl Rytis 

šiandien toks piktas, juk jam 
po koncerto atnešė net 10 
gėlių puokščių.

- Būtent dėl to, nes 
užmokėjo jis už 15.

***
Dvi sraigės kalbasi:
- Žinai, vakar radau vieną 

tokį sodą. Ten tiek kopūstų...
- A, žinau tą sodą. Bet ten 

labai piktas sarginis šuo, tu 
nebijai?

- O ko bijoti? Tas šuo toks 
lėtas, kad kol pradės mus 
vytis, mūsų ten nei kvapo 
neliks.

***
Armėnų radijo klausia:
- Koks vyras yra idealus?
Armėnų radijas atsako:

- Tas, kuris apsidraudžia 
savo gyvybę 3 milijonams 
dolerių ir miršta pirmąją 
vestuvių dieną.

***
Blondinė, pusdienį 

važinėjusi po parduotuves, 
grįžta namo labai įsiaudrinusi 
ir pasakoja vyrui:

– Įsivaizduoji, brangusis, 
šiandien gatvėje sutikau 
Ramunę, su kuria nesimatėme 
visą amžinybę.

– Ir kaip ji gyvena? – gana 
abejingai palaiko pokalbį 
vyras.

– Ji gyvena gerai, bet štai 
abi mašinas teks atiduoti į 
metalo laužą.

***
Vyrukas, tarnaujantis 

armijoje, gauna laišką iš 
mylimos merginos: „...noriu 
išsiskirti... grąžink man mano 
nuotrauką...“. Kareivėlis 
susinervina, pereina per 
visus savo tarnybos draugus, 
surenka visų merginų 
nuotraukas, ir išsiunčia 
buvusiai draugei, rašydamas: 
„Atleisk, neatsimenu, kuri iš 
šių nuotraukų tavo. Saviškę 
pasilik, o likusias prašau 
grąžinti“.

***
Žodžiu, geria alkoholikai. 

Geria, geria tik staiga šalia jų 
skraidanti lėkštė nusileido ir 
ufonautas išlipo. Jis prieina 
prie chronių ir sako:

-Aš - Tarantulas!
Na, vienas alkoholikas 

atsisuko, pasižiūrėjo ir sako 
kitam:

-Ipilk Tarantului.
Po kiek laiko vėl ufonautas 

sako:
-Aš - Tarantulas!!
Na, chronius vėl savo 

draugui sako:
- Ipilk Tarantului.
Vėl po kiek laiko 

ufonautas sako:
-Aš - Tarantulas. Aš gi iš 

kitos planetos atskridau !!!!
Chronius pasižiūri į 

draugą ir sako:
-Daugiau Tarantului 

nebepilk...
***
- Saulele?
- Ką, katinėli?
- Zuikute, padaryk 

pusryčius?
- Gerai, meškiuk.
- Ačiū, zylute.
- Nėr už ką, ožiuk.
- Myliu tave, pelyte.
- Aš tave irgi, kiškuti.
- Pala... Prisipažink, 

tu irgi neatsimeni, kuo aš 
vardu?

***
Vyrukas ateina pas dantų 

gydytoją:
- Daktare, man 

kažkodėl vis atrodo, kad 
esu drugelis... Gal galite 
padėti?

- Tai jums tokiu atveju 
ne pas mane reikia. Eikite 
pas psichiatrą.

- Ne, aš jaučiu, kad man 
reikia pas jus.

- Kodėl?
- Pas jus šviesa dega.
***
Petriukas sako:
- Na, tėveliai, 

pasiaiškinkit, aš gimiau 
žiemą, o žiemą nei kopūstai 
auga, nei gandrai skraido.

• Miežius, kviečius, avižas, 
žirnius, kukurūzus, jų miltus. 
Tel. 8 682 36 692. Rokiškis
• Kalėdines eglutes. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 626 16 081. 
Rokiškis
• Mažas pašarines bulves, 
kviečius. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis

AUGALAI

kaip nauja. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Dvigulę lovą 160 cm pločio 
su dėže patalynei. Čiužinys 
kietas. Kaina 215 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• 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

• Geros būklės senovinį 
ąžuolinį darbastalį. Pandėlys. 
Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 678 72 573. Rokiškis
• Plačią sofą - lovą su dėže 
patalynei vienu šonu. Kaina 
158 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Sekcijos dalis atskirai nuo 
41 Eur iki 125 Eur. Būklė - 

BALDAI

Tel. 8 652 31 959. Rokiškis
• Elektrinį vandens šildytuvą. 
Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Veikiančius automatinius 
kavos aparatus Bosch Vero 
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 mašina Čaika 134. 
Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

• Naudotą šaldytuvą 
Samsung. Trys kameros ir 
geriamo vandens atšaldymas. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 674 21 
976. Rokiškis
• Pilnai veikiantį dulkių 
siurblį - robotą Xiaomi 
Roborock S5 Max. Yra 
plovimo funkcija. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 686 13 345. 
Rokiškis
• Kombinuotus dujinius 
elektrinius šildytuvus. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• 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. 

BALDAI

• Dovanojame spintą ir 
staliuką su stalčiais. Spintos 
plotis 185 cm, aukštis 240 
cm. Tel. 8 672 36 083. 
Rokiškis

• Geriems žmonėms 
dovanojame tris katinėlius 
ir vieną katytę. Keturių 
mėnesių amžiaus. Savo 
reikalus tvarkingai atlieka į 
dėžutę, nukirminti, pašarui 
neišrankūs. Spalvos: raini 
ir margi. Tel. 8 610 47 759. 
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
apsimovimas. Dydis 28. 
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. 
Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

• 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 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Juostinį grotuvą Elfa 201. 
Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 604 10 028. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Šaldytus baravykus. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 646 09 453. 
Rokiškis
• Medų. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naminius kiaušinius. Kaina 
2 Eur. Tel. 8 670 06 514. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI


