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2021 m. gruodžio 28 d., antradienis Nr. 99 (875)

Po pertraukos sunkiaatlečiai 
vėl varžėsi Rokiškyje: 
į turnyrą buvo daug norinčiųjų

Dovanojimo iniciatyva: 
atneškime miestą į vienišų 
rajono senolių namus

6 p.

Kalėdinių giesmių 
vakaras – subtili choro 
„Medeina“ dovana

2 p.

Kalėdų stebuklus kuria drąsūs žmonės 3 p.

Nors pandemija sugriovė planus, tačiau 
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčios prakartėlė – kaip visuomet įspūdinga

4 p.

Antroji šv. Kalėdų diena – apie netobulumo 
prasmę ir buvimo kartu dovaną

4 p.

Socialinės paramos 
centras švenčia 
įkurtuves. Antrąsias 
per metus

4 p.

Ratuoti Kalėdų seneliai 
Nepriklausomybės 
aikštėje dalino dovanėles 7 p.

8 p.
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Įkliuvo neblaivūs
2021 m. gruodžio 26 d. 5.40 val. Rokiškyje, Jaunystės 

g., neblaivus (1,92 prom.) vyras (g. 1989 m.) vairavo auto-
mobilį „Mercedes Benz“. 

 2021 m. gruodžio 26 d. 14.24 val. Rokiškio r., Gylių k., 
neblaivus (2,59 prom.) vyras vairavo automobilį „Volks-
wagen“.  

Panevėžio VPK inform.

Informacija apie COVID-19 
situaciją rajone

Praėjusią savaitę 
mūsų rajone patvirtinti 
99 nauji covid-19 atvejai 
(gruodžio 20 d. - dvide-
šimt penki, gruodžio 21 d. 
- dvidešimt trys, gruodžio 
22 d. - šešiolika, gruodžio 
23 d. - penkiolika, gruo-
džio 24 d. - devyni, gruo-
džio 26 d. - vienuolika 
naujų atvejų). 

Šiuo metu rajone serga 
188 asmenys.

Viso nuo epidemijos 
pradžios rajone fiksuota 
4303 susirgimo atvejai, 
pasveiko 3 896 rajono gy-
ventojai.

Viso nuo epidemijos 

pradžios mūsų rajone nuo 
covid-19 mirė 100 žmo-
nių.   

Pagal naujų atvejų 
skaičių per 14 dienų 100 
tūkstančių gyventojų Ro-
kiškio r. savivaldybė per 
praėjusią savaitę šalyje iš 
ketvirtos vietos nukrito 
į aštuntąją. Naujų atvejų 
skaičius 100 tūkst. gyven-
tojų dabar yra 915,9.

„Rokiškio sirena“
inform.

Socialinės paramos centras švenčia įkurtuves. 
Antrąsias per metus

Jei reiktų įvardinti pas-
taruoju metu daugiausia 
keliavusią įstaigą, tai nu-
galėtojo laurai be jokios 
abejonės atitektų Sociali-
nės paramos centrui. Kur 
tik jis pastaruoju metu 
nekeliavo... 2021-uosius 
įstaiga sutiko biurų pas-
tate Perkūno gatvėje, ra-
jono gyventojams labiau 
žinomame kaip „elektros 
tinklų“ būstinė. Kovą įs-
taiga persikraustė į ra-
jono savivaldybę. O šv. 
Kalėdas Socialinės para-
mos centras pasitiko vėl 
kraustydamas dėžes. Šį-
kart – J. Basanavičiaus g. 
8, buvusiame Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos 
bendrabutyje.

Atėjo į nerenovuotas 
patalpas
„Rokiškio Sirena“ prieš 

porą mėnesių rašė, kad šia-
me bendrabutyje, pirma-
jame teikiamos Socialinės 
paramos centro Dienos glo-
bos paslaugos Rajono savi-
valdybė skyrė lėšų pirmojo 
aukšto patalpoms remon-
tuoti ir pritaikyti neįgaliųjų 
reikmėms.

O po poros mėnesių ir 
Socialinės paramos centro 
kolektyvas jau kraustosi 
į šio buvusio bendrabu-
čio antrąjį aukštą. Kol kas 
centro specialistai „apgy-
vendina“ buvusius bendra-
bučio kambarius. Jie nere-
montuoti: sienos nudažytos 
sena sovietine štampavimo 
technika, net direktorės 
kabinete matyti kitados 
čia gyvenusių moksleivių 
palikti užrašai. Plika aki-
mi matomi elektros insta-
liacijos laidai. Kaip užsi-

minė centro specialistai, 
teko keisti netgi interneto 
tiekimą: mat išvedžioti ka-
belių ir prijungti prie, pa-
vyzdžiui, šviesolaidžio, čia 
dabar nėra galimybių.

Socialinės paramos cen-
tro darbuotojų susitikime 
su Socialinės apsaugos 
ir darbo ministre Monika 
Navickiene rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas už-
siminė, kad centras patalpų 
renovacijai ir pritaikymui 
įstaigos reikmėms paprašė 
apie 70 tūkst. Eur. Tąkart 
meras akcentavo, kad lėšos 
Socialinės paramos centro 
patalpoms bus skiriamos 
palaipsniui. 

Uždavinys: visos 
paslaugos 
vienoje vietoje
Kaip sakė centro direk-

torė Jolanta Paukštienė, 
centro vizija yra kuo dau-

giau veiklų po vienu stogu. 
Ar negaila palikti savival-
dybės patalpas? Direktorė 
atvira: pirmiausia turi būti 
paisoma rajono žmonių 
poreikių. Savivaldybėje 
jiems buvo patogu: užsu-
kus į seniūniją, Socialinės 
paramos ir sveikatos sky-
rių, tuo pačiu užsukti ir į 
Socialinės paramos centrą. 
Kita vertus, vieno langelio 
principas, įdiegtas savival-
dybėje, centro lankytojams 
kėlė šiokių tokių keblumų: 
dėl vizitų jie turėjo tartis iš 
anksto.

Dabar rajono žmonės, 
kuriems reikia pagalbos, 
kviečiami į Socialinės para-
mos centrą adresu J. Basa-
navičiaus g. 8, buvusiame 
bendrabutyje, įsikūrusiame 
tiesiai prieš Kūno kultūros 
ir sporto centrą. Ta pritarė 
ir rajono taryba, gruodžio 
23-iosios posėdyje leidusi 

registruoti centro buvei-
nę šiuo adresu. Kaip sakė 
direktorė, kol kas specia-
listai pratinasi prie naujų 
patalpų, kuriasi jose. Ir, ži-
noma, viliasi, kad jos bus 
renovuotos. Kokia tokios 
renovacijos kaina, pasak J. 
Paukštienės, turi atsakyti 
savivaldybės specialistai, 
rangovai. 

Į šias patalpas sukeltos 
visos tos centro veiklos, ku-
rios buvo vykdomos rajono 
savivaldybėje. O štai kli-
entų aprūpinimo techninė-
mis pagalbos priemonėmis 
paslauga bus teikiamos, 
kaip ir anksčiau, AB „Ro-
kiškio komunalininkas“ 
teritorijoje esančiame pas-
tate. 

Lina DŪDATĖ-
KRALIKIENĖ

Juodupės centre mašina 
pati nuvažiavo nuo kalno

Juodupės centre, šalia 
„Lašų duonos“ parduo-
tuvės Pergalės gatvėje 
yra didelė nuokalnė. 
Galima pajuokauti, kad 
automobiliui nusibodo 
laukti, kada apsipirks 
jo vairuotoja, tad jis 
nusprendė savavališkai 
pasišalinti ir nuvažiuoti 

savo reikalais. 

O jei rimtai, tai auto-
mobilis, paliktas stovėti, 
nuvažiavo nuo kalno ir 
atsitrenkė į medį. Laimė, 
jis, riedėdamas nuo kalno, 
nieko nesužalojo.

Lina DŪDATĖ-
KRALIKIENĖ

Į Lietuvą atgabenta 830 optinių taikiklių 
kariuomenės savanorių pajėgoms

Į Lietuvą prieš Kalė-
das atgabenta 830 optinių 
taikiklių Krašto apsaugos 
savanorių pajėgoms, pir-
madienį pranešė Kraš-
to apsaugos ministerija 
(KAM).

„Modernizuodami Lie-
tuvos kariuomenę, pagrin-
dinį dėmesį skiriame ka-
riui, o siekdami užtikrinti 
jo užduočių įvykdymą, no-
rime jį tinkamai aprūpinti ir 
modernia ginkluote. Opti-
niai taikikliai – dar vienas 
žingsnis šio tikslo link“, – 
sako krašto apsaugos vice-
ministras Vilius Semeška.

Planuojama, kad nau-
jieji optiniai taikikliai bus 

naudojami Krašto apsau-
gos savanorių pajėgose su 
turimais automatiniais šau-
tuvais G-36. Ministerijos 
duomenimis, gruodį 20 ka-
rių dalyvavo mokymuose, 
kaip naudotis naujaisiais 
prietaisais bei atlikti varto-
tojo lygmens priežiūrą. Iš 
viso Lietuva už 4 mln. eurų 
įsigijo 4 tūkst. šios įrangos 
vienetų. Sutartį Gynybos 
resursų agentūra su Če-
kijos kompanija „Meopta 
Systems s.r.o.“ pasirašė šių 
metų kovo viduryje. Pa-
gal sutarties sąlygas, liku-
sius 3170 prietaisus įmonė 
pagamins ir pristatys iki 
2022-ųjų pabaigos.

KAM inform.

Šilumos ir karšto vandens kainos 
nuo 2022 m. sausio 1 d.

Nuo 2022 m. sausio 1 
d. nustatyta AB „Panevė-
žio energija“ vienanarė 
šilumos kaina už suvarto-
tą šilumos kiekį – 5,77 ct/
kWh (be PVM). Gyvento-
jams šiluma kainuos 6,29 
ct/kWh (su 9 proc. PVM), 
kitiems vartotojams – 6,98 
ct/kWh (su 21 proc. PVM).

Sausį šilumos kaina, pa-
lyginti su gruodžiu, didėja 
5,9 proc., arba 0,32 cento 

už kilovatvalandę. Centra-
lizuotai tiekiamos šilumos 
kainos didėjimą lėmė padi-
dėjusios kuro ir superkamos 
šilumos kainos.

Karšto vandens kainos 
perskaičiuojamos pagal nu-
statytą šilumos kainą. Nuo 
2022 m. sausio 1 d. gyven-
tojams karštas vanduo kai-
nuos 6,01 Eur (su 9 proc. 
PVM) už kubinį metrą.

Rajono savivaldybės 
inform.
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Kalėdų stebuklus kuria drąsūs žmonės
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Bailumas – viena di-

džiausių žmogaus ydų. Nie-
kintas mūšio lauke ir meni-
ninkų kūriniuose. Vergo ir 
baudžiauninko ženklas. Šie 
metai buvo ypatingi tuo, 
kad pagaliau išdrįsome. Ir 
šv. Kalėdos buvo drąsios. 
Žinoma, kalbantys tele-
vizijų baubai dabar mus 
rūgos, gąsdindami baisiau-
siomis negandomis. Aiškin-
dami, ko mums kaip ugnies 
reikia vengti. Pamiršdami, 
kad kaip toje dainoje, la-
biausiai kenksminga... 
gyventi. O mes ėmėme ir 
išdrįsome. Drąsia tauta ta-
pome ne tik popieriuje ir 
politikierių bei viešųjų ry-
šių agentūrų vizijose. Dra-
sūs tapome pirmiausia sau. 
O kartu kai kam ir labai 
nepatogūs.

Po poros metų pertraukos 
giesmė „Sveikas, Jėzau, gi-
musis“ skambėjo nebe tuš-
čiose bažnyčiose. Būtent ji, o 
ne eglutės nuo lapkričio, yra 
tikroji Kalėdų esmė. Be jos 
Kalėdos yra tik žiemos žibu-
rių šventė ar atostogų metas, 
ar kaip ten dar ją pavadinti 
siūlo nenuilstantys agurkų 
kreivumo matuotojai Euro-
pos Sąjungos biurokratai. Iš-
braukus iš Kalėdų Dievą, jos 
lieka patogi ir neįpareigo-
janti šventė, žiemos pasaka. 
Krikščionybė nėra patogi pa-
saka apie abstraktų gerumą. 
Ir tą primena jau gruodžio 
26-oji, antroji Kalėdų diena, 
kai minima šv. Stepono, pir-
mojo krikščionybės kankinio 
diena. Jis už savo tikėjimą 
buvo akmenimis užmėtytas. 
Nieko neprimena? 

Tiesa, dabar akmenimis 
nebemėto. Mėto komenta-
rais. Juk kaip smagu pūzrui 
nuo sofos pasityčioti iš Gy-
vojo Rožinio kongreso ir į jį 
susirinkusių močiučių. Pa-
sijuto toks drąsus, kandus... 
Tik bėda, kad visi feisbuko 

karai reikšmingi atrodo tik jo 
burbuluose sėdintiems. Bai-
lių sielų priebėgoje. Kai tuo 
tarpu kiti drįsta gyventi. Ir 
jau jokia grėsmė mūsų, kaip 
sliekų, nebenuvarys į savo 
dėžutes. Nes į dėžutes veja 
ne grėsmė, o elementari bai-
mė. Mums tiesiog nusibodo 
bijoti. 

Besibaigiantys metai do-
vanoja eilinius paprastosios 
žmogiškosios veidmainystės 
ir kognityvinio disonanso 
perlus. Ne veltui puikybė 
pradeda septynių mirtinų 
nuodėmių sąrašą. Šiandieni-
nis žmogus įtikėjo, kad nuo-
dėmių jis apskritai nedaro. 
Todėl jis naiviai tiki, kad gali 
suvaldyti globalius reiški-
nius popiergaliais ir draudi-
mais. Štai ir dabar: gruodžio 
23-ąją prie didžiųjų miesto 
centrų nėra kur mašiną pa-
statyt. Bet juk naiviai tikime: 
galimybių pasas saugo tame 
sambrūzdyje. Kur visi prie 
vienos lentynos draugiškai 
apsiuosto. Tikime. Tikime, 
kad covid-19 plinta namuo-
se, kapinėse ir bažnyčiose, 
bet niekaip neplinta mūsų 
senstančių „žvaigždžių“ 
eiliniuose atsisveikinimo 
koncertuose. Pasikasome sa-
vimeilę: juk mums, edukuo-
tiems ir vakcinuotiems, vis-
kas galima. Nors ne vienas 
edukuotas ir vakcinuotas la-
bai sėkmingai covidu sirgo. 

Tų koncertų reklamų tiek, 
kad jų imi nekęsti kone la-
biau, nei nuo lapkričio pa-
baigos skambančios „Jingle 
Bells“. Tuo tarpu gi į vaiko 
spektakliuką darželyje tė-
vams eiti negalima. Va ir 
kasai žmogus smegeninę: 
kas mūsų visuomenei svar-
biau – matyti, kaip auga jos 
ateitis, ar klausyti senų diedų 
„giesmių tiek sykių jau gir-
dėtų“. Vaikiško spektakliuko 
neparduosi, o „diedų gies-
mes“ – visada prašom.

Skiepai reikalingi. Tik 

reikalingi kaip priemonė 
ligai tramdyti, o ne kaip 
pažangos ir protingumo or-
dinas ant įdubusios krūti-
nės. Jei į skiepus politikai ir 
influenseriai būtų žiūrėję ne 
kaip į priemonę savo tuščiai 
savimeilei pakasyti, o kaip į 
įrankį epidemijai valdyti, tai 
ir skiepijimo rezultatai būtų 
kitokie. Kai negrabių išsižio-
jėlių rankose skiepai tapo ei-
line priemone pabrėžti savo 
įsikalbėtą didybę, o kitaip 
manantį ne įtikinti, o virtua-
liai sutrypti it kokį ideologinį 
priešą, tai ir skiepijimo kam-
panija virto ne telkiančios 
vienybės, o dviejų ideologijų 
mūšio lauku. Kuris dar nie-
kuo nesibaigė. Bauginimai 
išsisėmė, papirkinėjimai 
irgi. Ateina eilinė baisi co-
vido versija, vyriausybė ima 
svarstyti naujus draudimus. 
Nors supranta – visuomenė 
jau pavargo bijoti. 

Smulkiomis kiaulystėmis 
ir draudimais mažos menkos 
sieliūkštės mano, kad jos yra 
svarbios. Mano, kad išrašius 
popiergalį pasikeis pasaulis. 
Jie ir bando rašyti. Piešia 
apokaliptinius vaizdus. Gąs-
dindami mano esą svarbūs ir 
reikšmingi. 

Jie imasi dalytis ordinus 
bei medalius. Drakonų žu-
dikai, migrantų krizės įvei-
kėjai. Įveikėjai jūs, įveikėjai. 
Nuo sofos, kėdėje ir socia-
liniuose tinkluose. Kas jūs 
būtumėt be tų, kurie šiomis 
snieguotomis naktimis pa-
truliuoja valstybinę sieną? 
Be mūsų pasieniečių, karių, 
policijos pareigūnų jūs būtu-
mėte niekas. Ne politikai su-
valdėte krizę. Jūs krizes tik 
pridirbti sugebate. Suvaldė 
Lietuvos žmonės. Kantriu, 
tyliu, pasiaukojamu darbu. 
O jūs tik loti tesugebėjote. 
Kai jie gina. Ne tik Lietu-
vos žmones. Bet ir tuos pa-
čius migrantus. Ir ne tik nuo 
jiems mirtino šalčio. Bet ir 

nuo kai kurių veikėjų, kurių 
rankose žmogiškosios trage-
dijos tampa asmeninės nau-
dos, populiarumo ieškojimo 
įrankiu. Kaip saldu ir garbin-
ga nusifotkinti prie sienos. Ir 
kaip sunku per sniegą bristi 
dvidešimt-trisdešimt kilome-
trų, ar kelias valandas išbūti 
pasaloje. Laimingi tie, kurie 
supranta šiuos skirtumus ir 
pasidaro išvadas. Tikiu, kad 
to išmokome. 

Gal jau išmokome nebe-
sityčioti iš savo pareigūnų 
ir daugiau Rokiškio, kaip 
pernai per šventes, nebetver-
sime apsupties žiedu iš dvie-
jų policijos ekipažų. Gal jau 
nebebausime žvejų, sėdinčių 
ežero viduryje, ir galinčių 
užkrėsti nebent žuvis. Gal 
jau pasimokėme, ir tokie ok-
simoronai, kaip „geri vaikai 
tėvų nelanko“ yra amžiams 
nuslinkę į praeitį, kaip koks 
netikęs sapnas. 

Gal jau vaduojamės iš 
baudžiauninko rudinės ne 
tik fiziškai? Fiziškai gerokai 
judame į priekį. Aišku, dar 
yra praeities tvaiko pasiil-
gusių, kuriems sušis, lašiša, 
krevetė ar bananas ant Kū-
čių stalo atrodo baisiausias 
nusikaltimas. Nusikaltimas 
mistiniams protėviams. Ku-
rie, tikriausiai, karste vartosi 
pamatę tokias šventvagys-
tes ant stalo. Tarsi protėviai 
mums būtų linkėję mėšlinų 
vyžų, skurdo ir vargo. Jie 
visus tuos sprangius Kūčių 
patiekalus valgė iš neturto, 
ir jiems tos pupos ir kviečiai 
su medumi atrodė didžiau-
sias skanėstas. Nes kitokių 
nebuvo. Ir nuoširdžiai sten-
gėsi, kad kiekviena ateinanti 
karta turėtų daugiau, nei jie. 
Sprendžiant iš to, kiek liau-
dies prieš Kūčias stumdėsi 
krautuvėse, galime manyti, 
kad dar visai neseniai išbri-
dome iš bado. Iš tiesų Lietu-
va niekada negyveno taip ge-
rai, kaip šiandien. Prie Kūčių 
stalo, ragaudami kelių rūšių 
rūkytą žuvį, prisiminėme 
tolimos sovietinės praeities 
Kūčias. Amžinatilsį močiu-
tę, kuri ir taip kaip maro ne-
kentė sovietinės valdžios, tą-
dien ant taburetės parimusią, 
taisančią kelis kilogramus 
žuvelių, pavadinimu „mai-
va“. Jos skanios, tik dydžio 
sulig šiuolaikiniais šprotais. 
Pabandyk tu jas tokias išdo-
rot. O ką daryti, jei sovietinė 
valdžia prieš Kūčias įvykdė 
eilinę diversiją: parduotuvė-
je „netyčia“ savaitę nebu-
vo žuvies. Tądien daug ko 

iš močiutės lūpų išgirdome 
apie sovietinę valdžią. Kartu 
tas menkų žuvelyčių ir žmo-
giškųjų pastangų derinys 
tapo atskaitos tašku, matuo-
jant šios dienos gyvenimą. 

Kartu tas vakarykštis par-
duotuvių apgulties vaizdi-
nys yra tos traumuojančios 
sovietmečio patirties žen-
klas. To amžino trūkumo ir 
deficitų. Juk sakoma, kad 
badą patyrę žmonės visą gy-
venimą galvoja apie maistą. 
Taip ir mūsų šventės vis dar 
yra maisto šventės. Vis dar 
skaičiuojame tuos dvylika 
patiekalų (prieš tris kartas 
tai buvo apeiginės gerovės 
ženklas), neretai priskaičiuo-
dami dukart daugiau. Pilnas 
šaldytuvas ir pilnas stalas 
mums dar tebereiškia tą 
mistinę gerovę. Nors jau yra 
įdomesnių ženklų: vis dau-
giau kavinių siūlosi paruoš-
ti Kūčių vakarienę išsinešti. 
Be dviejų dienų stumdymosi 
parduotuvėje ir prie viryklės, 
be amžinų barnių, pirmiau-
sia: „Jūs ir vėl man nieko 
nepadedat, nieko aš daugiau 
negaminsiu“, o po to „Jūs 
vėl nieko nevalgot, aš dau-
giau negaminsiu“. 

Puikus ženklas yra tai, 
kad per Kalėdas nedirbo 
prekybos centrai. Kaip sako 
mano bičiulis, vieno mūsų 
miestelio parapijos klebo-
nas, nieko nėra baisiau, kaip 
Kūčių vakarą, 20 val. tuš-
čioje parduotuvėje rymanti 
pardavėja. Kam žmogų kan-
kinti? Apie tai jis jau prieš 
kelerius metus kalbėjo ir su 
verslininkais, ir su politikais. 
Tada jo nesuprato... Laimė, 
kad pagaliau atsisakoma to 
tuščio, vergiško darbo „iš 
principo“. Pagaliau ateina 
supratimas, kad ne sėdėjimas 
tuščioje krautuvėje, kai kiti 
laiką leidžia su šeimomis, 
kuria vertę. Gal jau išeiname 
iš sovietinio darbo imitavi-
mo režimo?

Tikiu, kad iš baudžiavos 
išsivaduosime ir dvasiškai. 
Kol kas vis dar mokame be-
viltiškai suknisti Adventą. 
Su eglutėmis nuo lapkričio. 
Kaip maži vaikai, nemokan-
tys laukti. Ir paskui stebimės, 
o kur Kalėdų dvasia Kūčių 
naktį ištuštėjusiame mieste? 
Kalėdų dvasios širdyje reikia 
ieškoti.  O kur ją rasti, kai 
Adventas kaip  reta buvo pil-
nas erzelio ir pačių rankomis 
sukurto nerimo? Kurio pati 
„gražiausia“ apraiška buvo 
apsiasilavimas Seime. Kul-
tūros viršūnė. Kai kas ten ir 

susimušti bandė. Kol kas dar 
nesmarkiai, tik šiek tiek. Iki 
Gavėnios, reik manyti, išto-
bulins įgūdžius. Per metus 
pamatėme, kaip griūva savo 
pačių sukurti stabai: kad net 
labai dorais laikytų politikų 
nagai yra į save lenkti. Susi-
ėdėme, susipriešinome tiek, 
kad net bendraminčiai špy-
guojasi. Kai labiausiai reikia 
vienybės. Bėda, kad kai ne-
mokama telkti darbais ir pa-
vyzdžiu, imamasi grubiausių 
priemonių, iš sovietmečio 
paveldėtų įpročių ir veikimo 
metodų. Argi ne mes, rytinių 
kaimynų pavyzdžiu, dabar 
kuriame apsuptos  tvirtovės 
įvaizdį „priešai aplink“. Mes 
su visais kariauti bandome. 
Tiesa kol kas tik žodžiais, 
feisbuko įrašais.  Kaip tai 
suderinama su krikščioniška 
morale apskritai, ir su Kalė-
dų dvasia imtinai? Advento, 
kaip ramybės, tylos, ieško-
jimų, kūrybos ir atradimų 
metą iškeitėme į butafori-
nius eglių grožio konkursus 
ir tarpusavio rietenas. Nes 
nemokame mes ramiai gy-
venti. Ir galvoti nemokame. 
Užuot auklėję visą pasaulį 
aplink, kaip tą daro mūsų 
rytiniai kaimynai, gal pirma 
susitvarkykim savo pačių 
švietimą, sveikatos apsau-
gą, socialinės apsaugos sritį. 
Nes kai mūsų garbių minis-
trų reformos apsiriboja tuo, 
kad darbotojų trūkumo pro-
blemą išspręsime atėmę, at-
leisk Viešpatie, iš alkoholiko 
sveikatos draudimą, tai jau 
nė juokas nebeima. 

Idėjų badą, nenorą ir ne-
sugebėjimą tvarkyti savo 
pačių reikalus maskuojame 
ieškodami vis naujų iššūkių 
ant savo galvos ir uodegos, 
nemokėdami apskaičiuo-
ti elementarių savo elgesio 
pasekmių. Paskendę kasdie-
nėse rietenose nebeturime 
laiko apmąstyti tikslų, kelių 
jiems pasiekti, ateities pers-
pektyvų. Užuot siekę gero-
vės ir pažangos, švaistome 
laiką rietenoms ir pykčiams. 
Nes taip lengviau. Lengviau 
pasiteisinti: šitiek būtume 
padarę, bet va ėmė ir eilinį 
kartą kažkas neleido...  Kad 
ne žabai, būt paukštytė... 
Kiek mes patys, visuomenė, 
dar priimsime tokius pasitei-
sinimus? Ar jau turime tam 
pakankamai drąsos?
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Nors pandemija sugriovė planus, tačiau Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios prakartėlė – kaip visuomet įspūdinga

Šios šv. Kalėdos Ro-
kiškio šv. apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčioje 
buvo džiugios. Po poros 
metų pere šv.Kalėdų nak-
ties šv. Mišias bažnyčia 
buvo nors ir ne sausa-
kimša, kaip anksčiau, bet 
pilna tikinčiųjų. O deka-
nas Eimantas Novikas vėl 
sugalvojo, kuo nustebinti 
tikinčiuosius. Jei prieš 
porą metų Rokiškį visoje 
šalyje išgarsino prakar-
tėlė iš smėlio, tai šiemet 
– ne mažiau įspūdingas 
kūrinys iš... šiaudų.

Džiugi nuotaika
Jei pernai Kalėdų nak-

ties giesmė „Sveikas, Jė-
zau, gimusis“ skambėjo 
visiškai tuščioje bažny-
čioje, tai šiemet tikintieji 
vėl buvo pakviesti pasi-
džiaugti Kristaus gimimo 
iškilme ne tik prie ekranų, 
bet ir dalyvauti šv. Mišio-
se gyvai. Laikas patogus: 
21 val. jau daugelis šeimų 
buvo pavalgę Kūčių vaka-
rienę. 

Rokiškėnai išgirdo de-
kano kvietimą. Tiesa, ti-
kintieji į šv. Mišias rinkosi 
ne taip gausiai, kaip anks-
tesniais metais, kai net ne-
tilpdavo į bažnyčią, o jos 
viduje dėl žmonių gausos 
sunku buvo ir atsiklaupti. 
Šiose šv. Mišiose tikinčių-
jų buvo pakankamai gau-
su, daug jaunų šeimų su 
vaikais. 

Rokiškėnai galėjo patys 
įvertinti investicijas į baž-

nyčios grindinį šildymą: 
nors lauke spigino nemen-
kas šaltukas, maldos na-
muose buvo jauku ir šilta.

Taigi, šv. Kalėdų lauki-
mo nuotaikos buvo džiu-
gios. Kaip ir Rudolfo Ly-
mano muzikos mokyklos 
kolektyvo bei giedotojų 
atliekamos giesmės.

Dekanas E. Novikas 
maldose prisiminė ir tuos, 
kurie šaltą Kalėdų naktį 
sutiko savo darbo vietose, 
atlikdami pareigą žmogui 
ir visuomenei: policijos 
pareigūnus, ugniagesius, 
medikus, pasieniečius, ka-
rius savanorius. 

Įspūdinga šiaudų
prakartėlė
Tradiciškai šv. Mišių 

pabaigoje dekanas E. No-
vikas palaimino bažny-
čioje įrengtą prakartėlę. 
Kaip ir ankstesniais me-
tais, ji – įspūdinga. Šįkart 
prakartėlė sukurta iš šiau-
dų. Galima manyti, kad ji, 
kaip prieš porą metų smė-
lio prakartėlė, vėl garsins 
mūsų miestą ir bažnyčią ir 
Lietuvoje, ir už jos ribų.

Dekanas E. Novikas 
prasitarė, kad tokios pra-
kartėlės idėja brandinta 
dar pernai, tačiau dėl pan-
demijos nebuvo galimybių 
jos įgyvendinti. O ir kokia 
prasmė buvo ją kurti, jei 
pernai šiuo metu bažny-
čios buvo atviros tik as-
meninei maldai, o šv. Mi-
šios vyko be tikinčiųjų, jie 
prie maldų galėjo jungtis 

tik tiesioginių transliacijų 
metu. Nors dabar situacija 
ir pasikeitė, tačiau šv. Mi-
šių transliacijos vis dar ak-
tualios: ir tiems, kurie dėl 
ligos negali ateiti į bažny-
čią, ir tiems, kurie dėl sil-
pnos sveikatos, ar dėl dar-
bo negali gyvai dalyvauti 
šv. Mišiose.

Pandemija, kaip sakė 
dekanas, gerokai pako-
regavo ir parapijos gali-
mybes. Pasak dvasininko, 
parapijos pajamos kol kas 
yra sumažėję net 80 proc. 
Todėl kai kurias idėjas ten-
ka atidėti vėlesniam laiko-
tarpiui.

O šią ypatingą šiaudų 
prakartėlę sukūrė meninin-
kas Albertas Danilevičius. 
Tai tas pats menininkas, 
kuris sukūrė ir garsiąją 
smėlio prakartėlę, ir baž-
nyčią iki šiol puošiančią 
šv. Jono Pauliaus II smėlio 
skulptūrą. Menininko ran-
kose netgi tokia medžia-
ga, kaip šiaudai, pasirodė 
labai plastiška: prakartėlė 
žavi ir monumentalumu, 
ir emocingumu. Dekanas 
užsiminė, kad ši prakartė-
lė, planuota, turėjo puošti 
bažnyčią pernai. 

Už įspūdingai papuoštą 
bažnyčią dekanas dėkojo 
vikarui Ernestui Želviui ir 
jo komandai.

Tęsė Rarotų 
šv. Mišių tradicijas
O šv. Kalėdų rytą į iškil-

mingas pamaldas Rokiškio 
tikintieji buvo pakviesti 

Kalėdinių giesmių vakaras – subtili choro „Medeina“ dovana
Rokiškio kultūros centro 

moterų choras „Medeina“ 
dovanojo unikalią dovaną 
– jaukų kalėdinių giesmių 
koncertą „Džiaugsmas ap-
lankė mus“. Jo pasiklau-
syti susirinkę rokiškėnai 
neslėpė: laikas šiam ko-
lektyvui jau pradėti galvo-
ti apie studijinius įrašus. 
O tie, kurie nesuskubo jo 
paklausyti, su „Medeina“ 
galės susitikti gruodžio pa-
baigoje ar sausio pradžioje 
Pandėlio, Panemunėlio ir 
Žiobiškio bažnyčiose. Taip 
pat „Medeina“ aplankys 
ir Skemų socialinės globos 
namus.

Jaukų kalėdinių giesmių 
vakarą moterų choras „Me-
deina“, kuriam vadovauja 
Giedra Markevičienė, do-
vanojo rokiškėnams antrąją 
Kalėdų dieną, šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčio-
je po vakarinių šv. Mišių. 

Jas aukojęs kunigas Ernestas 
Želvys pasveikino choristes 
ir tikinčiuosius paragino dar 
valandėlę pasidžiaugti Kalė-
dų stebuklu – po bažnyčios 
skliautais skambančiomis 
giesmėmis. Tiesa, ar dėl 
šventinio laikotarpio pabai-
gos, ar dėl covid baimės ti-
kinčiųjų bažnyčioje nebuvo 
itin gausu. Tačiau susirin-
kusieji chorą sutiko gausiais 
plojimais. Ir ne veltui. 

Chorui giedoti bažnyčio-
je buvo tam tikras iššūkis. 
Visų pirma, dėl bažnyčios 
remonto. Ten, kur anksčiau 
– vargonų festivalio ir kitų 
iškilmių metu – rikiuodavo-
si chorai ir orkestrai, dabar 
stovi altorius. Mat presbi-
terija apstatyta pastoliais 
ir remonto laikui uždengta 
nuo tikinčiųjų akių. Todėl 
ir chorui teko rikiuotis siau-
roje erdvėje tarp sakyklos 
ir klauptų. Tačiau giesmių 
skambesiui tai neatsiliepė. 

Atvirkščiai: faktiškai išnyko 
riba tarp klausytojų ir choro. 
Ir taip nuspręsta ne veltui: 
susirikusieji buvo pakviesti 
ne tik klausyti, bet ir giedo-
ti vieną iš choro atliekamų 
giesmių.

Giesmių repertuaras labai 
subtilus ir skoningas. Jame 
išvengta pačių populiariau-

sių Kalėdoms skirtų kūrinių, 
kurie šiomis dienomis skam-
bėjo šv. Mišiose. Parinktos 
giesmės labai subtilios, nuo-
taikingos, reikalaujančios 
choristų didelių įgūdžių, 
susiklausymo ir darnos. 
Juolab, kad jos atliekamos 
a capella. Todėl ne veltui 
po giesmių vakaro sužavėti 

klausytojai ėmė svarstyti, 
kad chorui jau metas galvoti 
apie studijinius įrašus. 

Tie, kurie nesuskubo 
gyvai išgirsti choro „Me-
deina“ atliekamų kalėdinių 
giesmių Rokiškyje, galės jų 
pasiklausyti gruodžio 28-ąją 
17.30 al. Pandėlio bažnyčio-
je. Gruodžio 29-ąją choras 

lankysis Skemų socialinės 
globos namuose. O sausio 
2-ąją, 13 val. „Medeina“ 
giesmėmis džiugins Pane-
munėlio šv. Juozapo Globos 
bažnyčioje ir 15 val. Žiobiš-
kio šv. arkangelo Mykolo 
bažnyčioje.

Lina DŪDAITĖ-
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labai anksti, pusę aštun-
tos. Tokios ankstyvos šv. 
Mišios neatsitiktinai – jos 
tuo pačiu metu, kaip visą 
Adventą sekmadieniais 
aukotos Rarotų šv. mišios. 
Tikintieji į jas rinkosi ne 
taip gausiai: matyt, ne-
mažai jų susigundė proga 
ilgiau pamiegoti. Juk per 
Kalėdas šv. Mišios aukotos 
ir 9, 11 bei 18 val. Šių šv. 
Mišių metu dekanas E. No-
vikas perskaitė Panevėžio 
vyskupo Lino Vodopjano-
vo sveikinimą. 

Dekanas tikintiesiems 
pranešė, kad po Naujųjų 
ir Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapija 
pradės sinodinę kelionę, 
bus rengiami tikinčiųjų su-
sirinkimai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Antroji šv. Kalėdų diena – apie netobulumo prasmę ir buvimo kartu dovaną
Antrąją šv. Kalėdų die-

ną Juodupės Švč. Aušros 
vartų Dievo Motinos para-
pijos tikintieji turėjo kelias 
progas pasidžiaugti: ne tik 
švęsti antrąją šv. Kalėdų 
dieną, bet ir pasveikinti su 
jubiliejumi savo kleboną 
kunigą Aivarą Kecorių.  
Tikintieji džiaugėsi jo nu-
veiktais darbais ir sielova-
doje, ir telkiant parapiją, 
bendruomenę.

Kalėdos – ne tik 
graži idealo istorija
Kaip ir pernai, antrąją šv. 

Kalėdų dieną „Rokiškio Si-
rena“ šv. Mišių tiesioginei 
transliacijai vyko į Juodu-
pės Švč. Aušros vartų Die-
vo Motinos bažnyčią. Kaip 
ir pernai, čia prie altoriaus 
įrengta Prakartėlė, papuošta 
kalėdinė eglutė. Tačiau skir-
tumai nuo pernykščių pa-
maldų – akivaizdūs. Esminis 
skirtumas – tikintieji. Pernai 
šv. Kalėdas dėl karantino ri-
bojimų sutikome faktiškai 
tuščioje bažnyčioje. Šiemet 
gi tikintieji į pamaldas rin-
kosi gausiai. Ir dalyvauti šv. 
Mišiose, ir pasveikinti savo 
mylimą dvasininką su 40-
uoju gimtadieniu.

Kunigas A. Kecoriuss 
savo pamoksle priminė, kad 
šv. Kalėdos – tai ne tik graži 
istorija vaikams, ne tik pra-
kartėlė, kurioje Jėzus guli 
ant šienelio. Jau antrąją Ka-
lėdų dieną Bažnyčia mini ir 
pirmąjį kankinį, diakoną šv. 
Steponą, kuris dėl to, jog 
mokė tikėjimo, buvo užmė-
tytas akmenimis. Kuo šios 

dvi dienos siejasi tarpusavy-
je? Negalima atsieti Dievo 
įsikūnijimą, tapimą žmogu-
mi, ir Kryžiaus, Prisikėlimo. 
Išgyvenę Jėzaus gimimo iš-
kilmę, kviečiami nepasilikti 
infantiliškame santykyje su 
Dievu, o augti, pažinti jį, su-
prasti, kad jis ateina konkre-
tiems uždaviniams. „Dievas 
prisiima žmogiškąją prigim-
tį, kurią pašventins, kurią 
išaukštins kančios, mirties ir 
Prisikėlimo kelyje“, – akcen-
tavo dvasininkas. Jis pabrė-
žė, kad taip Dievas išvadavo 
žmogų iš nuodėmės, kančių, 
ir kasdienybė jau dabar gali 
būti kitokia. Kad ir Kalėdos, 
ir Velykos kviečia kiekvieną 
augimui, kelionei.

Kunigas A. Kecorius savo 
pamoksle apmąstė Evange-
lijos pagal šv. Luką skaitinį. 
Jame pasakojama, apie tai, 
kas ir tada, ir dabar laikoma 

kiekvienos šeimos, auginan-
čios vaikus, baisiausiu koš-
maru: dvylikametis Jėzus, 
kai jo šeima grįžo iš po Ve-
lykų švenčių Jeruzalėje, atsi-
skyrė nuo saviškių. Šventoji 
šeima manė, kad jis – keliau-
tojų minioje su pažįstamais, 
todėl pasigedo jo tik nuėję 
dienos kelią. Deja, keliau-
tojų minioje Jėzaus nebuvo. 
Po trijų dienų paieškų Marija 
ir Juozapas jį rado Jeruzalės 
šventykloje, klausinėjantį 
rašto aiškintojų ir patį atsaki-
nėjantį į jų klausimus. Gali-
ma tik įsivaizduoti, ką išgy-
veno paauglio beieškantys 
tėvai. Šis pasakojimas, pasak 
dvasininko, atskleidžia, kad 
mūsų įsivaizdavimu ir šven-
toji šeima nebuvo tobula. Ir 
kad šventumas nėra lygus 
tobulumui, idealumui. O jo 
besiekdami, kartais pamirš-
tame apie šventumą. Pašau-

kimas būti panašiais į Dievą, 
pagal jo paveikslą, primena, 
kad ne tobulumo esame pa-
kviesti siekti o šventumo. 
Kuris ir yra panašumas į 
Dievą. Ir jo siekiant mokėti 
pamatyti, įvardinti, kai reikia 
ir atsiprašyti, ir atleisti, eiti 
pirmyn. 

Ir šventoji šeima užuot 
barę, kaltinę, kodėl tu toks 
ar anoks, šventykloje klau-
sia: „Vaikeli, kam tu mums 
taip padarei?“ Neužgaulioja, 
nekaltina, o pagarbiai, gra-
žiai ieško sprendimo, nebau-
džia, nestato į kampą. Šiuo 
pavyzdžiu šventoji šeima 
rodo, kad kiekvienas esame 
pakviesti augti, įsiklaustyti, 
žengti savo gyvenimo ke-
liu, išgirdus Dievo valią. Ir 
Prakartėlė, ir Kryžius yra 
lūžio taškai. Dvasininkas 
kvietė kelionei kartu su Už-
gimusiuoju kelionei savo na-

muose, darbuose, šeimose, 
nebijoti kančios, žvelgiant 
ir į Užgimusį, ir į Prisikėlusį 
Viešpatį, kviečiantį pergalei 
prieš mirti, kviečiantį vilčiai.

Sveikino savo 
dvasininką
Po šv. Mišių juodupėnai 

tikintieji neskubėjo skirsty-
tis namo. Netgi pernai, kai 
šv. Mišios bažnyčioje buvo 
aukojamos be tikinčiųjų, jie 
prie bažnyčios laukė pasvei-
kinti kunigą A. Kecorių su 
gimtadieniu. O šiemet jie 
nė už ką neketino praleisti 
dvasininko jubiliejaus. Įvai-
rių parapijų bendruomenių 
žmonės pirmausia dėkojo 
kunigui už jo veiklumą. Nors 
A. Kecorius Juodupės, Lukš-
tų ir Onuškio parapijoms va-
dovauja ketverius metus, per 
tokį neilgą laikotarpį suge-
bėjo nuveikti išties daug. Ir 

telkdamas parapijų žmones, 
ir rūpindamasis jų sielovada, 
ir aktyviai prisidėdamas prie 
Juodupės, Onuškio, Lukštų 
kultūrinio, visuomeninio gy-
venimo, atnešdamas naujas 
prasmingas tradicijas. Juodu-
pės bendruomenės žmonės 
ne kartą pabrėžė dvasininko 
indėlį ir rūpestį miesteliu bei 
jo žmonėmis, idėjas, inicia-
tyvas. Todėl nenuostabu, kad 
sveikinti kunigo susirinko 
pilna bažnyčia. 

Dėkodamas už sveikini-
mus ir palinkėjimus, kunigas 
A. Kecorius prasitarė, kad 
jis labiau kasdienos ir darbų 
žmogus, o iškilmės jam – iš-
bandymas. Jis kvietė žmones 
ir toliau drąsiai ateiti į bažny-
čią, bendrauti, tartis dėl savo 
rūpesčių ir džiaugtis sėkmin-
gais darbais. 

Lina DŪDAITĖ-
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Pramonė Lietuvoje 
šiemet padidėjo 18 proc. 
iki 25,1 mlrd. eurų

Pramonės produkcijos 
gamyba ir pardavimai 
Lietuvoje per šių metų 
vienuolika mėnesių, pa-
lyginti su praėjusių metų 
sausiu-lapkričiu, paly-
ginamosiomis kainomis 
išaugo 18 proc. iki 25,1 
mlrd. eurų. Nepašalinus 
darbo dienų skaičiaus įta-
kos, metinis pramonės au-
gimas siekė 17,8 procento.

Vien lapkričio mėnesį, 
palyginti su spaliu, pramo-
nės gamyba ir pardavimai, 
pašalinus sezono ir darbo 
dienų skaičiaus įtaką suma-
žėjo 0,5 proc. iki 2,8 mlrd. 
eurų (nepašalinus – padidė-
jo 1 proc.), pranešė Statisti-
kos departamentas.

Kasybos ir karjerų eks-
ploatavimo bei apdirbamo-

sios gamybos produkcija 
per metus, pašalinus darbo 
dienų skaičiaus įtaką, padi-
dėjo 18,8 proc., tik apdirba-
mosios gamybos produkcija 
– 18,9 proc., apdirbamosios 
gamybos, išskyrus rafinuo-
tų naftos produktų gamybą, 
produkcija –  18,7 procentų.

Per mėnesį, pašalinus se-
zono ir darbo dienų skaičiaus 
įtaką, sumažėjo pagrindinių 
vaistų pramonės gaminių ir 
farmacinių preparatų gamy-
bos produkcija – 25 proc., 
odos ir odos dirbinių gamy-
bos – 17,3 proc., rafinuotų 
naftos produktų gamybos – 
6 proc., kitų transporto prie-
monių ir įrangos gamybos – 
4,5 proc., drabužių siuvimo 
produkcija – 3,1 procento.
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Pieno supirkimo kainos 
Lietuvoje pasiekė 
visų laikų rekordą

Vidutinė natūralaus pie-
no supirkimo kaina Lietu-
voje auga sparčiausiai Eu-
ropos Sąjungoje ir lapkritį 
viršijo Bendrijos vidurkį, 
pasiekusi visų laikų šalies 
rekordą –  400,3 euro  už 
toną arba per 40 centų už 
kilogramą.

Per metus – lapkritį, pa-
lyginti su pernai lapkričiu, 
pieno kaina šalyje išaugo 
27 proc., o per mėnesį – 6,8 
proc., pranešė Lietuvos pie-
nininkų asociacija Pieno 
centras. Dar labiau brango 
stambiųjų pieno ūkių pienas 
– jiems perdirbimo įmonės 
lapkritį mokėjo vidutiniškai 
444,64 euro už toną – 27,6 
proc. daugiau nei prieš metus 
ir 5,8 proc. daugiau nei spalį. 
ES šalyse, išankstiniais duo-

menimis, lapkritį vidutinė 
pieno kaina siekė 389 eurus 
už toną.

Pasak Pieno centro va-
dovo Egidijaus Simonio, 
pagrindinė žaliavinio pie-
no kainų augimo priežastis 
–  padėtis pasaulinėje pieno 
produktų rinkoje, kur pieno 
gamyba lėtėjo, o tai lėmė 
išaugusios pašarų, energijos 
bei kuro kainos. Pasak eks-
perto, dėl aukštų kainų pieno 
gamyba Lietuvos ūkiuose 
augo visus tris rudens mė-
nesius. Tačiau skaičiuojant 
metinį rezultatą pieno kie-
kis mažėjo. Žemės ūkio in-
formacijos ir kaimo verslo 
centro duomenimis, per 11 
mėnesių iš ūkių supirkta 1,3 
proc. mažiau pieno nei tuo 
metu prieš metus.
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Pašto rinka trečiąjį ketvirtį 
augo 5,5 proc. 
iki 53 mln. Eurų

Lietuvos pašto ir kurje-
rių rinka trečiąjį ketvirtį 
siekė 52,65 mln. eurų – 5,5 
proc. daugiau nei prieš 
metus, bet 11,7 proc. ma-
žiau nei antrąjį šių metų 
ketvirtį. 

Didžiausią rinkos dalį pa-
gal pajamas užėmė valstybės 
valdomas Lietuvos paštas 
–  26,6 proc., „DPD Lietu-
va“ – 19,7 proc. ir „Veni-
pak“ – 10 proc., rodo Ryšių 
reguliavimo tarnybos (RRT) 
duomenys. Pašto siuntinių 
skaičius per ketvirtį suma-

žėjo 63,3 proc., per metus 
– 45,1 proc., o pajamos už 
juos  per ketvirtį smuko 15,9 
proc. iki 19,73 mln. eurų. 
Nuo liepos 1 dienos visoje 
Europos Sąjungoje įsigalio-
jo naujos mažos vertės (iki 
22 eurų) siuntų iš trečiųjų 
šalių siuntimo taisyklės, 
todėl išaugus šių paslaugų 
kainoms iš užsienio gauna-
mų pašto siuntų skaičius per 
ketvirtį sumažėjo 54,4 proc., 
o per metus – 44,4 proc. ir 
siekė 2,86 mln. eurų.
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Po pertraukos sunkiaatlečiai vėl varžėsi Rokiškyje: į turnyrą buvo daug norinčiųjų

Po pertraukos sunkia-
atlečiai vėl varžėsi Rokiš-
kyje: į turnyrą buvo daug 
norinčiųjų

Šiemet, po metų pertrau-
kos, Kūno kultūros ir sporto 
centre vėl surengtas tradi-
cinis tarptautinis Kalėdinis 
sunkiosios atletikos turny-
ras. Jame varžėsi septynios 
komandos. Norinčiųjų būta 
ir daugiau: vilioja ir turnyro 
lygis, ir pagrindinio rėmėjo 
– „Rokiškio sūrio“ vertingi 
prizai. Tačiau varžybų or-
ganizatoriai prasitarė, kad 
kol kas dar labai gausiai 
komandų kviestis dėl pan-
deminės situacijos nedrąsu. 
Tačiau turnyre užteko visko: 
ir gražios sportinės kovos, ir 
atradimų. O ir varžybos užsi-
tęsė nuo ankstaus ryto iki pat 
vakaro.

Laukiamas turnyras
Rokiškyje rengiamas sun-

kiosios atletikos Kalėdinis 
turnyras turi gerą vardą ne 
tik Lietuvoje, bet ir tolokai 
už jos ribų. Todėl vos paskli-
dus žiniai apie jį, komandos 
suskubo registruotis. Ir ne tik 
Lietuvos: gausią sportininkų 
delegaciją atsiuntė Latvijos 
Balvi miestas. O Lietuvos 
sunkiosios atletikos garbę 
gynė Rokiškio, Anykščių, 
Panevėžio, Vilniaus, Klaipė-
dos ir Degaičių ekipos. Kaip 
jau minėta, šiemet turnyro 

geografija nėra tokia plati, 
tačiau dėl pandemijos teko 
riboti komandų ir dalyvių 
skaičių. Galbūt kitų metų 
turnyre komandų gretas pa-
pildys ir Alytaus, Marijam-
polės ekipos.

Turnyre varžėsi ir pir-
muosius žingsnius į didįjį 
sportą žengiantys atletai, ir 
perspektyvus jaunimas, ir 
moterys. Tiesa, šiame tur-
nyre trūko stipriausių šalies 
sportininkų, bet tai labiau 
susiję su kartų kaita: šiuo 
metu rajoną labiau garsina 
jaunieji atletai, todėl turnyre 
ir buvo daugiausia dėmesio 
skirta vaikams ir jaunimui. 
Apdovanojimai dalinti tiek ir 
atskirose svorio kategorijo-
se, tiek ir rezultatus įvertinus 
pagal Sinklerio skalę.

Rokiškėnai pradžiugino 
apdovanojimais
Iki 46 kg svorio katego-

rijoje antrąją vietą iškovojo 
jauniausias varžybų dalyvis 
rokiškėnas Dainotas Valeiš-
is. Jis dvikovėje surinko 35 
kg. Svorio kategorijoje iki 
55 kg trečiąją vietą po atka-
klios kovos iškovojo Nedas 
Beinoris, dvikovėje iškėlęs 
81 kg ir tik 4 kg nusileidęs 
antrosios vietos laimėtojui, 
svečiui iš Latvijos. Iki 61 kg 
svorio kategorijoje trečiąją 
vietą iškovojo dvikovėje 62 
kg surinkęs Šarūnas Jasiu-
konis. Iki 67 kg svorio kate-

Gausus turnyro dalyvių būrys. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Pagal Sinklero skalę tarp devynių apdovanotųjų trys rokiškėnės: Urtė Beinorytė, Rasa Beinorienė ir 
Rasa Šiaulienė (geltonais džemperiais). L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rokiškėnai vaikinai Aivaras Žukauskas ir Aringas Jasaitis tapo ne tik nugalėtojais savo svorio 
kategorijose, bet ir iškovojo prizines vietas absoliučioje įskaitoje, rezutatys įvertinus pagal Sinklerio 
skalę. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Skaitlinga rokiškėnų komanda. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

gorijoje nugalėtoju tapo Ai-
ringas Jasaitis, jo dvikovėje 
surinkta suma – 173 kg. Iki 
73 kg kategorijoje nugalėjo 
Aivaras Žukauskas, dviko-
vėje surinkęs 210 kg. 

Moterų grupėje iki 45 kg 
antrąją vietą iškovojo Urtė 
Beinorytė, dvikovėje surin-
kusi 58 kg. Iki 55 kg antrąją 
vietą iškovojo Rasa Beino-
rienė, jos dvikovės suma – 
65 kg. Svorio kategorijoje 
+65 kg laimėjo rokiškėnė 
Rasa Šiaulienė, dvikovėje 
iškėlusi 68 kg. Įvertinus visų 
sportininkių rezultatus pagal 
Sinklerio skalę, rokiškėnės 
U. Beinorytė buvo penk-
ta, šeštąją vietą iškovojo R. 
Beinorienė, aštuntoji vieta 
teko R. Šiaulienei. Vaikinų 
grupėje A. Jasaitis buvo tre-
čias, o A. Žukauskas – antras 
tarp dešimties apdovanotųjų 
absoliučioje įskaitoje, rezul-
tatus įvertinus pagal Sinkle-
rio skalę. 

Komandinėse varžybose, 
įvertinus šešių sportininkų 
geriausius rezutatus, trečią-
ją vietą iškovojo svečiai iš 
Latvijos – Balvi ekipa, antri 
buvo vilniečiai, o pirmąją 
vietą laimėjo Degaičių ko-
manda. Tačiau ir prizinių 
vietų nelaimėjusios ekipos 
namo išvažiavo ne tuščiomis 
– joms įteiktos „Rokiškio sū-
rio“ solidžios dovanos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Google“ Rusijoje vėl sulaukė baudos
Maskvos teismas vėl skyrė 

baudą „Google“ už tai, kad 
bendrovė pakartotinai neį-
vykdė reikalavimų pašalinti 
draudžiamą turinį, stiprin-
damas technologijų milžinei 
daromą spaudimą Rusijoje.

Rusijos sostinės teismas už 
pakartotinį pažeidimą nepaša-
linus draudžiamo turinio skyrė 
„Google“ baudą, siekiančią 7,2 
mlrd. rublių (86 mln. eurų), 
skelbia oficialus Maskvos teis-
mų „Telegram“ kanalas. Koks 
tai turinys, neskelbiama, tačiau 
pastaraisiais mėnesiais Rusija 
ėmėsi teisinių veiksmų prieš 
užsienio technologijų įmones, 
kaltindama jas nenoru pašalinti 

draudžiamo turinio, įskaitant 
pornografinę medžiagą ar įra-
šus, laikomus ekstremistiniais 
ar skatinančiais narkotikų var-
tojimą ar savižudybes. „Išna-
grinėsime teismo dokumentus 
ir tada nuspręsime dėl tolesnių 
žingsnių“, – naujienų agentūrai 
AFP sakė „Google“ spaudos 
tarnyba.

Kaip naujienų agentūrai „In-
terfax“ sakė informuotas šalti-
nis, milijardinę baudą teismas 
apskaičiavo remdamasis rusų 
valstybinės žiniasklaidos regu-
liavimo institucijos „Roskom-
nadzor“ pateiktais duomenimis 
apie „Google“ metinių pajamų 
dydį. „Roskomnadzor“ nuo 
metų pradžios yra surašiusi 

protokolų dėl administracinių 
pažeidimų tokioms technologi-
jų įmonėms kaip „Telegram“, 
„Twitter“, „Meta“ („Facebo-
ok“), „Google“, „TikTok“ ir 
„WhatsApp“ už tai, kad jos 
nepašalino arba per vėlai paša-
lino draudžiamą turinį. Tačiau 
baudos, kurias anksčiau gavo 
„Meta“, „Twitter“, „Google“ 
ir kitos užsienio technologijų 
milžinės, siekė dešimtis mili-
jonų rublių, o ne milijardus.

Pastaraisiais metais Rusijos 
vyriausybė taip pat sugriežtino 
interneto kontrolę, aiškindama 
tai kova su ekstremizmu ir ne-
pilnamečių apsauga. Tuo metu 
vyriausybės kritikai smerkia 
tokius veiksmus, vadindami 

juos priemone slopinti disku-
sijas ir nutildyti nepritarian-
čius oficialiam režimui. Prieš 
rugsėjį vykusius parlamento 
rinkimus Rusijos žiniasklai-
dos prievaizdas užblokavo 
daugybę svetainių, susijusių 
su kalinamu Kremliaus kriti-
ku Aleksejumi Navalnu, kurio 
organizacijos Rusijoje buvo 
uždraustos kaip ekstremistinės.

Reguliuotojas taip pat nu-
rodė „Google“ ir „Apple“ 
pašalinti programėlę, skirtą 
Navalno „Išmaniojo balsavi-
mo“ kampanijai, kuri patarė 
šalininkams, už ką balsuoti, 
kad susilpnėtų Rusijos val-
dančiosios partijos pozicijos. 
AFP žiniomis, Silicio slėnio 

milžinės sutiko tą padaryti, 
nes valdžios institucijos pagra-
sino suimti Rusijoje dirbantį 
personalą. Per sausį vykusius 
protestus, palaikančius A. Na-
valną, valdžios institucijos ap-
kaltino „Google“ „YouTube“ ir 
„Twitter“ platformas kišimusi į 
Rusijos vidaus reikalus, nes 
šios neištrynė įrašų, raginančių 
žmones prisijungti prie mi-
tingų. Prezidentas Vladimiras 
Putinas tą patį mėnesį skun-
dėsi, kad didelės technologijų 
įmonės konkuruoja su valsty-
bėmis. Dabar „Twitter“ buvo 
skirta naujausia 3 mln. rublių 
(36 tūkst. eurų) bauda, val-
džiai pavasarį ėmus lėtinti šios 
platformos darbą. Rusija jau 

užblokavo daugybę svetainių, 
kurios atsisakė bendradarbiau-
ti su valdžios institucijomis, 
pavyzdžiui, vaizdo įrašų plat-
formą „Dailymotion“ ir „Lin-
kedIn“. Siekdama palenkti 
užsienio kompanijas, Rusija 
rugsėjį uždraudė šešis pagrin-
dinius VPN tiekėjus, įskai-
tant „Nord VPN“ ir „Express 
VPN“. Rusija taip pat priėmė 
naują įstatymą, reikalaujantį, 
kad šalyje parduodami išma-
nieji telefonai, kompiuteriai ir 
kiti įrenginiai būtų su iš anks-
to įdiegta vietine programine 
įranga ir programėlėmis.
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A. Dulkys: kai kurių sričių darbuotojams bus 
privaloma gauti visas tris vakcinos dozes

Sektoriuose, kuriuose 
planuojama įvesti privalo-
mą skiepijimą, reikės būti 
gavus ir sustiprinančiąją, 
trečiąją, dozę, sako svei-
katos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys.

„Čia eina kalba jau ir apie 
trečią, pastiprinančią dozę, 
nes būtent jinai yra lemiama 
būtent kovoje su šia atmai-
na“, – LRT radijui antradienį 
sakė ministras.

Pasak jo, kritikuojant 
privalomo skiepijimo pa-
siūlymą dažnai pabrėžiama, 
kad konkrečiame sektoriuje 
yra labai aukštas pasiskie-
pijimo procentas, tačiau jis 
akcentavo, jog trečiąja doze 
pasiskiepijusiųjų nėra tiek 
daug.

Ministro teigimu, šią sa-
vaitę planuojama paskirti 
diskusijoms dėl ministerijos 
registruoto projekto.

„Šią savaitę tikrai paskir-
sime toms pastaboms, pasiū-
lymams, kurie plaukia ir ku-
riuos dar galima ir šiandien 
teikti“, – kalbėjo A. Dulkys.

Ministras sakė labai abe-
jojantis, ar kada nors svars-
toma privalomą skiepijimą 
įvesti visai visuomenei.

„Man atrodo, kad tai yra 
optimalus sprendimas, apie 
kurį dabar kalbame, tuo la-
biau, kad tikrai neišradinė-
jame dviračio ir žiūrime į 

tendencijas ir tuos veiksmus, 
kurie yra daromi kitose šaly-
se“, – sakė A. Dulkys.

„Europos Sąjungos šalyse 
bent jau aš kol kas nematau 
nė vienos šalies narės, kurio-
je būtų būtent visuotinis pri-
valomas skiepijimas – labiau 
eina kalba būtent apie tam 
tikras grupes“, – teigė jis.

Siekiant stabdyti korona-
viruso plitimą siūloma nuo 
vasario vidurio įvesti priva-
lomą vakcinaciją dirbantie-
siems sveikatos, švietimo, 
socialiniame, viešojo admi-
nistravimo sektoriuose, 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.

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.
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Ratuoti Kalėdų seneliai Nepriklausomybės 
aikštėje dalino dovanėles

Išradingieji PURVO FANAI vėl sukvietė šeimas į Nepriklausomybės aikštę. 
Ratuoti Kalėdų seneliai mažiesiems dalino dovanėles ir linkėjo gražių švenčių.

Rokiškio krašto muziejus parengė ir išleido 
naują istorinę pasaką „Rokiškio dvaro lėlių namelis“

Stoviniavimas ties Ro-
kiškio krašto muziejaus 
ekspozicijų vitrinomis 
daugeliui vaikų yra puiki 
ir viena maloniausių, ne-
išdildomų vaikystės patir-
čių.

 
Muziejus tarytum didžiu-

lė laiko mašina nukelia į 
intriguojantį ir paslaptingą 
praeities labirintą, kuriame 
gausu pasakojimų apie čia 
gyvenusius kunigaikščius ir 
grafus, jų nuveiktus darbus 
ir kasdienybę. Praeityje gy-
venusių žmonių rankomis 
sukurti ar tiesiog jų naudoti 
daiktai taip pat gali papasa-
koti stulbinančių istorijų. 

Būtent į tokį paslapčių 
ir nuotykių pasaulį kviečia 
Tave, mažasis skaitytojau, 
pasinerti su Rokiškio krašto 
muziejaus knygele „Rokiš-
kio dvaro lėlių namelis“.

 Tikime, kad šį knygelė 
taps mėgstamiausiu Tavo 
skaitiniu ir atskleis ne vieną 
Rokiškio dvaro gyventojų 
paslaptį ir privers į muziejų 
pažvelgti kitomis akimis. 

Gausiai iliustruotą istori-

nę pasaką „Rokiškio dvaro 
lėlių namelis“ su užduočių 
knygele parengė ir išleido 
Rokiškio krašto muziejus. 
Teksto ir iliustracijų auto-
rė – Dorotėja Uždavinytė. 
Projektą finansavo Lietuvos 
kultūros taryba ir Rokiškio 
rajono savivaldybė.

 Projekto partneriai – 

Kauno rajono muziejus, 
Rokiškio turizmo ir amatų 
informavimo centras, rajono 
laikraštis „Rokiškio sirena“.

 Knygą įsigyti galima 
Rokiškio krašto muziejaus 
kasoje.

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.

Rajono taryba nepritarė sutarčiai su Rusijos Federacija
Rajono taryba vienin-

gai atmetė sutarties su Ru-
sijos Federacija projektą 
dėl paminklo sovietinės 
armijos kariams Obelių 
kapinėse tvarkymo. 

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas sakė, kad 
ši sutartis buvo derinama 
kelerius metus. Jos esmė 
– paminklo sovietiniams 
kariams Obelių kapinėse 
tvarkymas. „Rokiškio Sire-
na“ primena, kad paminklą 
apgadino prieš kelerius me-

tus į jį trenkęs žaibas.
Tokios sutartys su kitomis 

valstybėmis turi būti pateikia-
mos tvirtinti rajono tarybai. 
Tačiau, kaip sakė meras, tary-
bos narių nuostatos buvo žino-
mos iš anksto. Pirmiausia dėl 
to, kad pati Rusijos Federacija 
pastaruoju metu nebeįsileidžia 
Lietuvos visuomeninių orga-
nizacijų vykti į lietuvių trem-
ties vietas tvarkyti lietuvių 
kapinių.

Tai, kad atmesta sutartis, 
nereiškia, jog sovietinių ka-
rių, žuvusių II Pasauliniame 

kare, kapai nebus tvarkomi. 
Sovietinių karių kapinės pri-
žiūrimos lygiai taip pat, kaip 
ir visos kitos mūsų rajono 
kapinės. Jos yra tvarkomos, 
šluojami lapai, šienaujama 
žolė, jos yra prieinamos, 
tvarkingos. Kiekvienas no-
rintysis gali ten padėti gėlių, 
uždegti žvakelę. Taip da-
roma, kaip sakė meras, dėl 
elementaraus žmogiškumo. 
Taigi patys kapai neprižiūri-
mi neliks. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Prireikus įvesti karantiną, jis truktų 
apie tris savaites, sako A. Dulkys

Jei Lietuvoje blogėtų epi-
demiologinė situacija ir dėl to 
prireiktų įvesti karantiną, jis 
truktų apie tris savaites, būtų 
taikomas nuotolinis ugdymas, 
judėjimo ribojimai, sako svei-
katos apsaugos ministras Arū-
nas Dulkys.

„Visas mokymasis ir ugdy-
mas grįžtų į nuotolinį režimą, 
būtų ribojamas judėjimas, gal-
būt net tarp savivaldybių. Na, 
tikėkimės, kad šito nereikės. 
Mums dar trūksta informacijos, 
kaip galų gale elgsis naujoji vi-
ruso atmaina“, –sakė A. Dulkys. 

„Tokiems atvejams trijų–keturių 
savaičių užtenka“, – pridūrė jis. 
Pasak ministro, esminis rodiklis, 
pagal kurį šiuo metu bus vertina-
mi karantino ribojimai, – reani-
macijos lovų užimtumas.

BNS primena, kad Vyriausy-
bė yra nusprendusi griežtus ribo-
jimus įvesti tuo atveju, jeigu už-
imtumas reanimacijos skyriuose 
pasiektų 240 lovų. „Esminis da-
lykas – 240 lovų. 215 pacientų, 
tai reiškia, kad jau turime svars-
tyti priemones, kaip ne apskritai 
uždrausti renginius, bet įvesti 
papildomus apribojimus būtent 
renginių metu, bet išsaugant 

ugdymą, švietimą kontaktiniu 
būdu“, – teigė A. Dulkys.

Pasak jo, kol kas ligoninėse 
situacija lieka stabili, tačiau ki-
tose šalyse augantys susirgimų 
skaičiai ir naujos atmainos pli-
timas „kelia tam tikrą nerimą“. 
„Mes atidžiai į tai žiūrime, bet 
šiai dienai grįžome po švenčių, 
ir sveikatos apsaugos sistema 
yra stabili“, – kalbėjo ministras. 
Statistikos departamento duo-
menimis, ligoninėse šiuo metu 
gydomas 1161 COVID-19 ser-
gantis pacientas, 110 iš jų – re-
animacijoje.

BNS inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

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.

2022 m. sausio 1 d. (šeštadienį) tolimojo susisiekimo autobusai nevažiuos šiais reisais:
Rokiškis-Vilnius – 4.05 val.;
Vilnius-Rokiškis – 10.50 val.;
Rokiškis-Panevėžys – 8.00 val.;
Panevėžys-Rokiškis – 15.00 val.
2022 m. sausio 1 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusai važiuos 
sekmadienio tvarkaraščiu.
PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU

2021-12-27 - 2022-01-09

Keleivių dėmesiui,

P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, 
Pn-penktadieniais, Š-šeštadieniais, S-sekmadieniais
Informacija tel. 52982 atba www.rokiskioap.lt

Dovanojimo iniciatyva: atneškime miestą 
į vienišų rajono senolių namus

Dosnūs Kalėdų Seneliai 
po eglute padės ne vieną 
kompiuterį ar planšetę. 
Tokios dovanos labai lau-
kia ne tik vaikai. Į margus 
ekranus labai norėtų žvelg-
ti ir senoliai, kuriuos diena 
iš dienos prižiūri Rokiškio 
socialinės paramos centro 
darbuotojos. 50 socialinių 
paslaugų namuose specia-
lisčių kasdien lanko ir pri-
žiūri net 200 senolių. 

„Su šio centro nuostabio-
mis darbuotojomis susipa-
žinau ieškodama pagalbos 
savo šeimai. Dabar kartu 
dalyvaujame „Europa pilie-
čiams“ tarptautiniame pro-
jekte „Jaunimas – senjorams. 
Aktyvi senatvė“.

Sužinojusi apie slaugo-
mus žmones, kurie keletą 
metų nėra buvę lauke, la-
bai susijaudinau. Pamaniau 
– tuomet atnešime mies-
tą į jų namus. Šiais laikais 
įrenginiai dažnai atnauji-
nami, į lentyną „nugula“ 

dar veikiantis kompiuteris 
ar planšetė. Jei žmonės do-
vanotų nenaudojamą daik-
tą senolius globojančioms 
įstaigoms, suteiktų didelį 
džiaugsmą. Į juos mes įkel-
tume filmuotų vaizdų apie 
Rokiškį, spektaklių, rengi-
nių įrašų.  Rokiškio krašto 
muziejaus direktoriaus pa-
vaduotojas Giedrius Kujelis 
net pažadėjo įrašyti pilną 
muziejaus, miesto centro ir 
bažnyčios ekskursiją.

Tokių projektų sugalvo-
sime ir daugiau, pakviesime 
įsijungti jaunimą.“ – pasa-
koja iniciatyvos autorė, Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
administracijos Komunika-
cijos ir kultūros skyriaus ve-
dėja Irena Matelienė. 

Socialinių paslaugų na-
muose padalinio vadovė 
Irma Rutkauskienė pasako-
ja, kad šiuo metu įstaiga turi 
planšetinius kompiuterius 
paslaugų apskaitai. Jų nau-
doti laisvalaikio žaidimams 
neleidžiama. Darbuotojos 

sukasi, kaip išmano – nau-
doja savo mobiliuosius tele-
fonus, kad nors kiek prablaš-
kytų senolių kasdienybę. 

„Daugelio jų sveikata ir 
fizinė būklė neleidžia judėti, 
ką jau kalbėti apie pasivaikš-
čiojimą mieste. Stengiamės 
kaip galėdami pakelti ūpą. 
Paprasti žirniukų, burbuliu-
kų, tetrio žaidimai senjorams 
yra neregėtas atradimas, o 
ekrano liečiamieji žaidimai 
mankština senjorų pirštų są-
narius. Kiek džiaugsmingų 
emocijų kyla!“ – su šypsena 
kalba moteris. 

Geros širdies žmones, ga-
linčius dovanoti veikiančius 
planšetinius kompiuterius, 
prašome susisiekti su Ro-
kiškio socialinės paramos 
centro darbuotojais telefonu 
+37045831275 ar parašyti 
žinutę el. paštu socparama@
rokiskiopc.lt. 

„Rokiškio sirena“
inform.

Gruodžio 20 d. Pan-
dėlio gimnazijos 1-4 kl. 
mokiniai susirinko į 
Advento popietę „Naktį 
stebuklingą“. Mokiniai 
popietei ruošėsi: mokė-
si giesmelių ir dainelių, 
atliko daug gerų darbų, 
juos užrašė ir dėjo į do-
vanų dėžutę. 3 kl. mer-
gaitės sukūrė Kūdikėlio 
lopšinės šokį.

 
Šventės pradžioje gim-

Pandėlio gimnazijoje įvyko Advento popietė 
„Naktį stebuklingą“

nazijos direktorė Jūratė Ka-
voliūnienė uždegė Advento 
vainiko žvakes ir palinkėjo, 
kad „grąžintume skolas“ – 
susitaikytume, palinkėtume 
vienas kitam gražių švenčių.

 Visus pasveikino Pandė-
lio parapijos klebonas kun. 
Albertas Kasperavičius, ku-
ris pasidalijo mintimis apie 
Kalėdų prasmę ir Jėzaus gi-
mimo istoriją, kurią vėliau 
perskaitė mokytojos.

 Daugiausiai gerų darbe-

lių padarę mokiniai buvo 
apdovanoti prizu „Geru-
mo žvaigždė“.

Prizai buvo įteikti Do-
mantui Š. (1 kl.), Valdui 
M. (2 kl.), Žanui P. (3 kl.), 
Jonui G. (4 kl.).

 Pabaigoje mokiniai 
vieni kitus sveikino su ar-
tėjančiomis šventėmis ir 
dovanojo pačių padarytas 
širdeles.

Mokytoja 
Eglė GLEMŽIENĖ

Nr. Maršrutas Važiavimo dienos Išvykimo laikas Pastabos

1 Rokiškis-Aleksandravėlė K. 6:00 Zarinkiškiai

2 Rokiškis-Aleksandravėlė K. 12:00 Zarinkiškiai

3 Rokiškis-Obeliai 
per Lukštus A. 14:00

4 Rokiškis-Bučiūnai 
per Lukštus A. 6:20

5 Rokiškis-Alksniai P. A. T. K. Pn. Š. S. 5:55

6 Rokiškis-Alksniai K. Š. S. 13:05

7 Rokiškis-Alksniai P. A. T. K. Pn. S 16:30

8 Rokiškis-Onuškis Š. 16:30

9 Rokiškis-Didsodė Š. 11:20

10 Rokiškis-Suvainiškis 
per Daliečius K. Š. 5:20

11 Rokiškis-Suvainiškis 
per Daliečius Š. 12:00

12 Rokiškis-Augustinava K. 15:00

13 Rokiškis-Skemų 
soc. gl. namai K. 6:15 15:00

14 Rokiškis-Jūžintai K. 8:00 12:00

15 Rokiškis-Jūžintai K. 7:50 13:05 Aušrėnai

16 Rokiškis-Panemunis Š. 7:50

17 Rokiškis-Duokiškis-Salos P. A. T. K. Pn. 5:45 14:50

18 Rokiškis-Kriaunos 
per Laibgalius K. 7:00 12:40

19 Rokiškis-Kriaunos 
per Laibgalius Š. 7:50 12:00
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Pagalbos šauksmas
17:10 Premjera. Ponių 
rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Nešventas 

avinėlis
00:40 Kelionių atvirukai
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

06:15 Monstrų viešbutis
06:40 Elena iš Avaloro
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis
07:35 Prieš srovę
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Audringi laikai
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės

14:00 Šeimynėlė
15:00 Simpsonai
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Skirtingai nuostabūs
21:00 Medikai paramedikai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Karas
22:45 Vikinglotto
22:50 Karas
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Karas
00:40 Franklinas ir Bešas
01:35 Gerasis daktaras

06:00 Balta - meilės spalva 
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Haris Poteris ir netikras 
princas

12:55 Turtuolė varguolė 
14:05 Ponas Bynas 
14:40 Kalėdos užeigoje
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:15 Dakaras 2022
19:30 KK2
20:00 Fantastiniai gyvūnai ir kur 
juos rasti
22:40 Eilinis Džo. Kerštas
00:50 Tamsos riterio sugrįžimas
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:05 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Iškvietimas 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Herbas ar skaičius. Merginos 
11:35 Sekliai 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Iškvietimas 
16:00 Pėdsakas 

17:00 Info diena
17:30 Sekliai 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Prienų „Labas Gas“ - Jonavos 
„CBet“
21:00 Mirtinas ginklas 4
23:30 Roninas
01:55 Būk ekstremalas

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Lietuvos ženklai prie Laptevų 
jūros
07.00 Lauros Remeikienės 
koncertas
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 „Haris ir Megan: šiuolaikinė 
meilės istorija“ 
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
02.30 TV parduotuvė
02.45 „Juvelyrų klanas“ 
03.35 Alfa taškas
03.55 Lauros Remeikienės 
koncertas
04.35 „Reali mistika“
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30 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Pagalbos šauksmas
17:10 Premjera. Ponių 
rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Eurolyga per LRT
20:45 Eurolygos 
krepšinio turnyras. Atėnų 
„Panathinaikos“ – Kauno 
„Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija iš Atėnų
23:15 Švilpautojai 

00:50 Kelionių atvirukai  
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 Ieva Narkutė ir 8 jos veidai. 
Koncertas Vilniaus mokytojų namų 
kiemelyje
05:00 Dainuoju Lietuvą. 
Naujametinės dainos
05:15 Ponių rojus

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 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Gyveni tik kartą
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 Farai 
20:30 Skirtingai nuostabūs
21:00 Medikai paramedikai
21:30 TV3 vakaro žinio
22:30 Palikimas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Palikimas
00:35 Franklinas ir Bešas 
01:30 Gerasis daktaras
03:25 Tai – mes
04:20 Moderni šeima 
05:40 Šeimynėlė

06:00 Balta - meilės spalva 
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:05 Haris Poteris ir mirties 

relikvijos. 1 dalis
12:55 Turtuolė varguolė
14:05 Ponas Bynas 
14:40 Kalėdų dovana
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:15 Dakaras 2022
19:30 KK2
20:00 Fantastiniai gyvūnai. 
Grindelvaldo piktadarystės
22:40 Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas
01:00 Žudikų brolija
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:35 Alchemija. VDU karta
05:05 RETROSPEKTYVA

06:05 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Iškvietimas 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
11:35 Sekliai 

12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Iškvietimas
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Sekliai 
18:25 Šuo 
19:30 Greitojo reagavimo būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Prakeiktųjų mūšis
22:45 Mirtinas ginklas 4
01:15 Būk ekstremalas 
02:15 Greitojo reagavimo būrys

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros
07.00 Livetos ir Petro Kazlauskų 
koncertas
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
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
18.30 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 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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31 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“

Apie galimus šalutinius skiepų poveikius 
per metus pranešta 6,6 tūkst. kartų

Minint pirmuosius skie-
pijimo nuo koronaviruso 
metus, Valstybinė vaistų 
kontrolės tarnyba gavo 
6605 pirminius pranešimus 
apie įtariamas nepageidau-
jamas reakcijas po skiepi-
jimo.

Kaip nurodė tarnyba, iki 
Kūčių dėl „Comirnaty“ vak-
cinos gauti 3243, dėl „Spike-
vax“ – 604, dėl „Vaxzevria“ 
– 2267, dėl „Janssen“ – 463 
pranešimai. 28 atvejais vak-
cinos pavadinimas nėra ži-

nomas.
Skiepyti nuo koronaviru-

so Lietuvoje pradėta 2020-
ųjų gruodžio 27-ąją, pirmieji 
skiepą gavo medikai.

Vaistų kontrolės tarnybos 
duomenimis, 6198 praneši-
muose minimos nesunkios 
reakcijos, 407 – sunkios.

„Dažniausiai praneštos 
įtariamos nepageidaujamos 
reakcijos: skausmas dūrio 
vietoje, rankos skausmas, 
šaltkrėtis, galvos skausmas, 
bėrimas, karščiavimas“, – 
nurodoma komentare. Dau-

giausia  – 5432 – pranešimų 
gauta iš pacientų, gydytojai 
jų pateikė 769, dar 404 pra-
nešimai gauti iš Europos 
duomenų bazės „EudraVigi-
lance“. 

Daugiau nei du trečdalius 
(4779) pranešimų pateikė 
motery, 1806 gauti iš vyrų. 
Tuo metu 20 pranešimų as-
menų lytis nėra žinoma.

Iki Kūčių sunaudota 4 
mln. vakcinos dozių, ma-
žiausiai viena vakcinos doze 
paskiepyta 1,9 mln. žmonių.

BNS inform.

Neprižiūrimam kultūros paveldui – 
speciali svetainė

Kultūros paveldo de-
partamentas (KPD) su-
kūrė specialią svetainę 
neprižiūrimam kultūros 
paveldui, į ją pateko 522 
objektai.

„Svetainės tikslas – su-
rinkti informaciją apie 
esamą realią neprižiūrimų 
kultūros paveldo objektų 
(Kultūros vertybių registre 
registruotų pastatų) būklę 
ir problematiką, atlikti in-
formacijos analizę ir pagal 

gautus duomenis numatyti 
reikiamas veiksmų priemo-
nes“, – teigiama KPD pra-
nešime. Tarp neprižiūrimų 
paveldo objekto pateko tie, 
kuriuose deformavosi laikan-
čiosios ir stogo konstrukcijos, 
statiniai nenaudojami pagal 
savo pirminę paskirtį ir jų 
būklė turi tendenciją blogė-
ti, taip pat tie, kurie griūva. 
Svetainėje pažymėtas 21 toks 
kultūros paminklo statusą tu-
rintis objektas, 165 valstybės 
saugomos kultūros vertybės, 

326 objektai, kuriems taiko-
ma pradinė apsauga, vienas 
saugomas savivaldybės ir 
vienas inicijuotas paskelbti 
valstybės saugomu. Dau-
giausia – 418 objektai – ne-
prižiūrimo paveldo susiję su 
dvarų sodybomis. 

Svetainėje nurodomi pa-
grindiniai paveldo objekto 
trūkumai, kam jis priklauso 
ir ką reikėtų daryti taisant 
padėtį.

BNS inform.
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Kitais metais vienišo asmens išmoką gaus 
penkiskart daugiau žmonių

Nuo kitų metų vienišo 
asmens išmoką galės gauti 
visi Lietuvoje gyvenantys 
vieniši neįgalieji ir sulaukę 
senatvės pensijos amžiaus 
žmonės. Pirmosios išmokos 
kartu su susidariusia ne-
priemoka pasieks gavėjus 
kovo mėnesį. Dėl išmokų 
skyrimo nereikia kreiptis 
į „Sodrą“ – jos bus skiria-
mos automatiškai.

Nuo šių metų liepos 1 d. 
teisę gauti 28,63 eurų dydžio 
vienišo asmens išmoką turi 
apie 60 tūkst. asmenų: vieni-
ši šalpos pensijų ir mažų pen-
sijų priemokų gavėjai. Patei-
kusiems prašymus gavėjams 
„Sodra“ moka išmokas nuo 
lapkričio. Kartu išmokama ir 
vienišo asmens išmokos ne-
priemoka, jeigu ji susidarė.

Nuo naujųjų metų vienišo 
asmens išmoką galės gauti 
beveik penkis kartus daugiau 
šalies gyventojų – apie 280 
tūkstančių vienišų pensinio 
amžiaus žmonių bei neįga-
liųjų, kuriems nustatytas 55 
proc. ar mažesnis darbingu-
mo lygis. Išmoka bus ski-
riama remiantis Gyventojų 

registre esančiais duomeni-
mis apie asmenų šeimyninę 
padėtį – nebereikės teikti 
prašymo raštu ar telefonu.

Tik tais atvejais, kai paaiš-
kės, kad registruose nėra pa-
kankamai informacijos arba 
ji netiksli, „Sodra“ paprašys 
pateikti papildomus duome-
nis arba tarpininkaus gaunant 
juos iš kitų institucijų.

Vienišo asmens išmokos 
dydis 2022 metais sieks 32 
eurus – tiek, kiek sudarys ir 
socialinio draudimo našlių 
pensijos dydis. Žmonėms, 
gaunantiems našlių pensijas, 
vienišo asmens išmoka ne-
bus skiriama – jie ir toliau 
gaus našlių pensijas. Vieni-
šo asmens išmoką gaus tie 
žmonės, kurie negauna naš-
lių pensijos arba jų gaunama 
našlių pensija yra mažesnė 
už vienišo asmens išmoką 
– tokiu atveju žmogus turi 
kreiptis į „Sodrą“ su prašy-
mu stabdyti mažesnės našlių 
pensijos mokėjimą.

Vienišo asmens išmokos 
gavėjai, kuriems ši išmoka 
priklausys nuo 2022 metų 
pradžios ir bus skirta auto-
matiškai, išmoką ir susida-

riusią nepriemoką gaus kovo 
mėnesį. Ji taip pat bus išmo-
kėta tiems žmonėms, kurie 
teisę į išmoką įgijo nuo šių 
metų liepos ar vėlesnio šių 
metų mėnesio, bet nesikreipė 
dėl jos skyrimo.

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

Pavyzdžiui, jei žmogus 
įgis teisę į išmoką 2022 metų 
sausio mėnesį, 2022 m. kovą 
jis gaus išmoką už einamąjį 
mėnesį bei susidariusią ne-
priemoką už sausio ir vasario 
mėnesius – iš viso 96 eurus. 
Vėliau išmoka bus mokama 
periodiškai kas mėnesį.

Vienišo asmens išmo-
ka bus pristatoma tokiu pat 
būdu kaip pensija – į sąskai-
tą, į namus arba atsiėmimui 
Lietuvos pašto skyriuose. 
Jei žmogus iki šiol negavo 
jokios „Sodros“ išmokos, jis 
turės „Sodrai“ pateikti sąs-
kaitos, į kurią bus pervedama 
paskirta išmoka, duomenis.

„Rokiškio sirena“
inform.

Rajono taryboje – nauja frakcija
Paskutiniajame ra-

jono tarybos posėdyje 
sumažėjo opozicinės 
partijos „Už laisvę aug-
ti“ gretos. Posėdžio pra-
džioje politikai skundėsi, 
kad sunkiai sekasi prisi-
jungti į nuotolinį posė-
dį. Buvo paskelbta kad 
jame iš pradžių daly-
vavo 20 narių, vienas 
neprisijungė iš anksto 
įspėjęs, o dėl nežinomų 
priežasčių nedalyvavo 4 
tarybos nariai.

Posėdžio pradžioje pra-
nešimą paskelbė Stasys 
Meliūnas. Jis ir tarybos na-
riai Inga Vagonė bei Algis 
Čepulis pranešė apie frak-
cijos „Vardan Lietuvos“ su-
darymą. Frakcijos seniūnas 
– S. Meliūnas. Meras lin-
kėjo naujai frakcijai gerų 
kompromisų. 

„Rokiškio Sirena“ pir-
mena, kad S. Meliūnas 

praėjusią rajono tarybos 
kadenciją atstovavo kon-
servatorių frakciją, o šio-
je kadencijoje buvo ko-
alicijos „Už laisvę augti 
narys“. I. Vagonė bei A. 
Čepulis buvo Antano Va-
gonio rinkimų komiteto 
nariai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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 AVINAS. 
Įdomių susitiki-
mų metas. Šios 
savaitės dienos, 
kaip iš debe-

sų pasirodanti saulutė, gali 
džiuginti naujomis galimy-
bėmis, o taip pat dalykinėmis 
pažintimis. Savaitės pradžia, 
Jupiteriui keliaujant karališ-
kuoju Vandenio ženklo laips-
niu, palanki intelektualiai 
veiklai, anksčiau prisiimtų 
įsipareigojimų įvykdymui, 
naujų idėjų bei sumanymų 
generavimui. Savaitės vidu-
rys tiktų deryboms, sutar-
čių pasirašymui, perėjimui į 
naują darbą. Šią dieną palan-
ku spręsti finansinius klausi-
mus. O ketvirtadienį imkitės 
tų veiklų, kurios gausina 
gyvenimo džiaugsmą, tų sri-
čių, kuriose norėtųsi pasiek-
ti ženklių pergalių. Laikas 
tinkamas suplanuotiems 
stambesniems pirkiniams. 
Penktadienį, Saulei įžengus 
į karališkąjį laipsnį, jūsų žo-
džiai pasižymės didele galia, 
tad Naujuosius pasitikdami 
palinkėkite iš visos širdies 
artimiesiems ir draugams to, 
ko geidžia jų širdis. O sausio 
1-ą su mylimais žmonėmis, 
artimiausiais draugais dalin-
kitės giedra nuotaika, naujais 
ateities planais. Sekmadie-
nis, Mėnulio ritmų įtakoje, 
emociškai jautrus. Šią dieną 
labiau pasirūpinkite tais, ku-
riuos mylite, mažaisiais šei-
mos nariais, kurkite namuose 
giedrą nuotaiką, gausinkite 
gyvenimo džiaugsmą.

 JAUTIS. 
Savaitė kūry-

binių idėjų re-
alizavimui. Jos 
dienomis, kaip 

netikėtas svečias, dažniau 
gali lankyti įkvėpimas, įdo-
mios mintys, kaip išspręsti 
vieną ar kitą sudėtingesnį 
klausimą. Savaitės pradžio-
je, palankių Jupiterio ritmų 
įtakoje, galite jaustis, kaip 
ant eiklaus žirgo, – norėsis 
imtis konkrečių veiksmų, 
pribrendusių sprendimų. Sa-
vaitės viduryje būsite linkę 
planuoti, įgyvendinti ilgai 
brandintas svajones. Metas 
tiktų stambesniems pirki-
niams, nekilnojamo turto 
operacijoms. Ketvirtadienis 
jums – prisiimtų įsipareigo-
jimų įvykdymui, tinkama 
diena statybų-remonto darbų 
pabaigimui. O penktadienį, 
ruošiantis Naujųjų sutikimui, 
norėsis šeimoje supratimo ir 
palaikymo, o kai kada – ir 
konkrečios pagalbos. Nau-
jųjų sutikimą planuokite kar-
tu. Tegu jis bus džiugus bei 
nuotaikingas. O sausio 1-ąją 
norėsis patirti vidinę sielos 
ramybę, pasidžiaugti namų 

Astrologinė prognozė savaitei 
jaukumu. Sekmadienis, jau-
tresnių astrologinių ritmų 
įtakoje, labiau tiktų ramiam 
atokvėpiui, kūrybingam šei-
mos laisvalaikiui, sveikatos 
bei imuniteto stiprinimui.

 DVYNIAI. 
Savaitė, kai 

galite jaustis, 
kaip atsiverčian-
tys naują baltą 

lapą, kuriame norėsis įrašy-
ti naujus tikslus, pažymėti 
kelius jiems pasiekti, savo 
viltis bei lūkesčius. Tam pa-
lanki jau pati savaitės pra-
džia. Antradienį įvertinsite 
pasiektus darbuose rezulta-
tus, karjeros perspektyvas, 
norėsis užsiimti naujų atei-
ties planų kūrimu. Savaitės 
vidurys ganėtinai permai-
ningas, planai ir situacijos 
gali kisti, tad lankstumas bei 
greita reakcija jums pravers. 
Ketvirtadienį norėsis suspėti 
nuveikti dar šiais metais tai, 
ką buvote suplanavę, užbaig-
ti pradėtuosius projektus. 
Laukdami Naujųjų, palankių 
Saulės ritmų įtakoje, įveiki-
te abejones ir nerimo mintis, 
būkite atviri ateinančioms 
idėjoms ir įdomiems poky-
čiams. Naujuosius džiugiai 
pasitikite jaukiame artimųjų 
ir bičiulių rate, Šeštadienis 
suteiks progų įgyvendinti 
smagias šeimos laisvalai-
kio idėjas. O sekmadienis 
– .smagiam bendravimui, 
toliau gyvenančių draugų ir 
artimųjų aplankymui.

 VĖŽYS. 
Naujų vilčių 

savaitė. Jos die-
nomis norėsis į 
savo gyvenimą 

pažvelgti kūrybingai, atran-
dant naujus kelius savirea-
lizacijai, sėkmei, išsikeliant 
tolesnius tikslus. Tokios gali 
būti jau pirmosios savaitės 
dienos. Palankių Jupiterio 
ritmų karališkajame Vande-
nio ženklo laipsnyje įtakoje, 
naujų įdomių idėjų nestoko-
site. Savaitės viduryje klo-
kite materialaus gerbūvio 
pamatus. Tai metas išspręsti 
buvusius šeimai aktualius 
buitinius klausimus. Ši diena 
tiktų ir planuojantiems stam-
besnių pirkinių įsigijimą. Ke-
tvirtadienį palanku pradėti 
kažką visai naujo. Mėnuliui 
viešint Skorpiono ženkle, 
stiprės jūsų įžvalgos bei in-
tuicija. Naujuosius pasitikite 
artimųjų rate, rasdami laiko 
ramiai pasvajoti, kokia galė-
tų būti jus džiuginanti rytdie-
na ir ką galėtumėte nuveikti, 
kad būtent tokia ji išauštų. O 
šeštadienį pažvelkite į gyve-
nimą nauju kampu. Kai kurie 
galite atrasti šiuo metu nau-
ją būsimą įdomų hobį. Se-

kmadienį kuo daugiau laiko 
skirkite mažiesiems šeimos 
nariams. Pažaiskite stalo žai-
dimus, raskite laiko mėgsta-
mam sportui.

 LIŪTAS. 
Savaitė, ga-

linti patvirtin-
ti išmintį, kad 
galingos upės 

teka tyliai. Jos dienomis, 
Saulei keliaujant Ožiaragio 
ženklu, ramiai kurkite stra-
teginius planus, užtikrintai 
siekite tikslo. Tam palan-
kios jau pirmosios savaitės 
dienos. Savaitės vidurys kai 
kuriems gali pateikti netikė-
tumų. Objektyviai vertinkite 
situacijas, skirkite laiko ap-
galvoti tinkamus sprendi-
mus. O ketvirtadienį seksis 
sudėti visus taškus ant „i“: 
sėkmingai pabaigti projek-
tus, pristatyti savo darbus. 
Naujųjų sutikimą kurkite kū-
rybingą bei nuotaikingą. Tai 
tinkamas metas džiugioms 
pramogoms. O Saulei viešit 
karališkajame laipsnyje, ir 
naujoms jūsų viltims. Mu-
šant dvyliktą, iš visos šir-
dies palinkėkite sau ir jūsų 
brangiausiems žmonėms 
svajonių ir vilčių išsipildy-
mo. Šeštadienį – sausio 1-ąją 
– kuo daugiau dėmesio skir-
kite mažiesiems. Tai puikus 
metas jų talentų ir gabumų 
atskleidimui, smagiam lais-
valaikiui kartu. O jautresnių 
Mėnulio ritmų sekmadienį 
neprošal pakeisti aplinką, iš-
siruošti į svečius, ar priimti 
namuose artimiausius drau-
gus.

 MERGELĖ.  
Savaitė, ga-

linti patvirtin-
ti išmintį, kad 
galingos upės 

teka tyliai. Jos dienomis, 
Saulei keliaujant Ožiaragio 
ženklu, ramiai kurkite stra-
teginius planus, užtikrintai 
siekite tikslo. Tam palan-
kios jau pirmosios savaitės 
dienos. Savaitės vidurys kai 
kuriems gali pateikti netikė-
tumų. Objektyviai vertinkite 
situacijas, skirkite laiko ap-
galvoti tinkamus sprendi-
mus. O ketvirtadienį seksis 
sudėti visus taškus ant „i“: 
sėkmingai pabaigti projek-
tus, pristatyti savo darbus. 
Naujųjų sutikimą kurkite kū-
rybingą bei nuotaikingą. Tai 
tinkamas metas džiugioms 
pramogoms. O Saulei viešit 
karališkajame laipsnyje, ir 
naujoms jūsų viltims. Mu-
šant dvyliktą, iš visos šir-
dies palinkėkite sau ir jūsų 
brangiausiems žmonėms 
svajonių ir vilčių išsipildy-
mo. Šeštadienį – sausio 1-ąją 

– kuo daugiau dėmesio skir-
kite mažiesiems. Tai puikus 
metas jų talentų ir gabumų 
atskleidimui, smagiam lais-
valaikiui kartu. O jautresnių 
Mėnulio ritmų sekmadienį 
neprošal pakeisti aplinką, 
išsiruošti į svečius, ar priimti 
namuose artimiausius drau-
gus.

SVARSTY-
KLĖS. 

Savaitė svar-
biems apsis-
p r e n d i m a m s . 

Jos dienomis kai kurie pri-
imsite svarbius karjerą lie-
čiančius sprendimus, o dar 
kai kas nuspręsite, su kuo 
ir kokį kursite tolesnį savo 
gyvenimą. Jupiteriui vie-
šint karališkajame Vandenio 
ženklo laipsnyje ir Mėnuliui 
keliaujant jūsų ženklu, tam 
palankios jau pirmosios sa-
vaitės dienos. Savaitės vidu-
ryje gims nauji sumanymai 
ir viltys. Svarbu bus rasti 
tinkamiausius kelius tiems 
sumanymams įgyvendinti. 
Ketvirtadienis – konkretiems 
praktiniams veiksmams. Kai 
kam širdį džiugins Naujųjų 
Metų laukimas. Juos ruoš-
kitės sutikti kūrybingai, kar-
tu su tais, kuriuos mylite. 
Saulei viešint karališkajame 
laipsnyje, Naujųjų atėjimas – 
tai ypatingas laikas geriems 
pokyčiams, naujo gyvenimo 
etapo pradžiai. Šeštadienį 
kurkite kūrybingą ir nuo-
taikingą. Kartais mes labai 
rimtai žiūrime į gyvenimą, 
pamiršdami, kad galime daž-
niau kuo nors pasidžiaugti, į 
jį pažvelgti linksmiau, atran-
dant tai, kas gali jam suteikti 
šviesių, džiugių spalvų. Tam 
palankios šios šventiškos 

pirmosios Nau-
jųjų dienos.

 SKORPIO-
NAS. 

Savaitė drau-
gystės ir meilės stiprinimui. 
Jos dienomis norėsis atsi-
gręžti į tuos, kuriuos myli-
te, kurti ir stiprinti gražius 
tarpusavio ryšius, atrasti 
džiaugsmą buvime kartu. 
Savaitės pradžioje, Mėnuliui 
viešint Svarstyklių ženkle, 
sprendžiant darbinius klau-
simus, jums pravers diplo-
matiniai sugebėjimai. Savai-
tės vidurys tinkamas metas 
konkretiems buitiniams rei-
kalams. Šią ir ketvirtadie-
nio dienomis nuveikti galite 
ypač daug. O penktadienį, 
laukdami Naujųjų atskleiski-
te savo kūrybinius sugebėji-
mus. Kurdami būsimą šventę 
pasitelkite šeimos narius. O 
jų sulaukę – šeštadienį – kuo 
daugiau laiko skirkite savo 

artimiesiems, ypač mažie-
siems šeimos nariams. Tegu 
tai būna jiems graži, įsimin-
tina šventė. Sekmadienis, 
jautresnių Mėnulio ritmų 
įtakoje, keičiantis jo fazei, 
ypač svarbus tarpusavio ry-
šių su mylimu žmogumi sti-
prinimui, santarvės namuose 
kūrimui.

 ŠAULYS. 
Energinga ir 
veikli savaitė. 
Jūsų ženklu ke-
liaujant Marsui 

tai ypatingas laikas konkre-
tiems jūsų žingsniams, ma-
terialų pagrindą kuriantiems 
veiksmams. Tam palanki 
jau pati savaitės pradžia. 
Savaitės viduryje palankūs 
kolektyviniai sprendimai ir 
veiksmai. Tad įsiklausykite į 
kolegų ir artimųjų patarimus. 
Ši ir ketvirtadienio dienos 
suteiks progų ir galimybių. 
Tai puikus laikas ilgai bran-
dintų sumanymų realizavi-
mui. Tinkamos stambesnių 
pirkinių įsigijimui. O penk-
tadienį, laukdami Naujųjų, 
neapsikraukite per dideliu 
reikalų krūviu, darbus de-
rinkite su aktyviu poilsiu. 
O Naujųjų sutikimą renkite 
pasitelkdami ir artimiausius 
bičiulius. Mušant dvyliktai, 
dalinkitės gražiais palinkė-
jimais, pagalvokite, kokius 
tikslus išsikelsite sekantiems 
metams. Šeštadienis šaunus 
mėgstamam hobiui, turinin-
gam šeimos poilsiui. O se-
kmadienį kurkite aktyvų ir 
sportišką.

 OŽIARA-
GIS. 

Žva igždž ių 
palankumo sa-
vaitė. Jos die-

nomis Saulei, Merkurijui 
ir Venerai keliaujant jūsų 
ženklu, tinkamas metas įgy-
vendinti ilgai brandintus pla-
nus. Pirmadienį, Venerai ir 
Plutonui keliaujant tuo pačiu 
laipsniu, finansinių klausimų 
dar geriau nespręsti. Jiems 
palankesnis metas būtų šios 
savaitės vidurys. Ketvirta-
dienį dalinkitės idėjomis bei 
kūrybiniais sumanymais su 
kolegomis ir draugais. Diena 
palanki komercinių ir bui-
tinių klausimų sprendimui. 
O penktadienį artimųjų rate 
visi kartu ruoškitės smagiam 
Naujųjų sutikimui. Saulei 
įžengus į karališkąjį jūsų 
ženklo laipsnį, tai ypatin-
gas metas, kai jūsų žodžiai 
ir mintys pasižymės didele 
galia. Tad rinkitės pačius 
geriausius palinkėjimus, 
jais dalinkitės su draugais 
ir artimaisiais. Šventiškas 
savaitgalis – metas naujoms 

viltims ir rūpesčiams. Svajo-
kite, kurkite ateities planus, 
dalinkitės šviesiomis min-
timis su brangiausiais jums 
žmonėmis.

 VANDE-
NIS. Savaitė, 
kai stiprės lais-
vės ir kelionių 
troškulys. Jos 

dienomis, Jupiteriui keliau-
jant jūsų ženklo karališkuo-
ju laipsniu, norėsis ženklių 
gyvenimo pokyčių, svajo-
site apie vietos pakeitimą, 
išvykas ir keliones. Savaitės 
pradžioje lankys naujos idė-
jos, norėsis kurti smagius 
Naujųjų sutikimo planus, 
būsite linkę dalintis jais su 
artimiausiais žmonėmis. Sa-
vaitės viduryje sektųsi idė-
jas realizuoti. Tai tinkamas 
metas materialių planų kūri-
mui, būtiniems finansiniams 
sprendimams. Ketvirtadienį 
gali padaugėti neplanuotų 
reikalų, jums pravers ge-
bėjimas juos spręsti išsyk, 
neatidėliojant. O penkta-
dienis suteiks džiugių įspū-
džių nuotaikingu Naujųjų 
sutikimu. Šeštadienis labiau 
tiktų ramesniam atokvėpiui, 
mėgstamam hobiui. O se-
kmadienį pats metas smagiai 
nuotaikingai išvykai.

 ŽUVYS. 
Vidinių atra-
dimų savaitė. 
Jos dienomis 
norėsis kaip ne-

riant į ežero gelmes, gilintis 
į save, o taip pat ir į esamas 
situacijas, ieškoti tinkamiau-
sių išeičių. Jupiteriui viešint 
karališkajame laipsnyje,ir 
galite save atrasti jums įdo-
mioje naujoje veikloje. O kai 
kas, dar gydantys savo su-
žeistą širdį, galite susipažinti 
savo ateičiai svarbų žmogų. 
Savaitės vidurys gali būti 
dosnus įdomiais netikėtais 
susitikimais. O ketvirtadienį 
imkitės dar nepabaigtų dar-
bų. Juk smagu bus sutikti 
Naujuosius, užbaigus pradė-
tuosius projektus, įvertinus 
šiais metais pasiektus rezul-
tatus. Net ir tie, kas esate 
kažkuo šiuo metu nusivylę, 
priminkite sau, kad gyveni-
mas – įvairiaspalvis, ir kad ir 
po tamsesnės nakties išaušta 
šviesus rytas. Penktadienį 
kupini naujų vilčių ruoški-
tės Naujųjų sutikimui. O jų 
sulaukę – dalinkitės gražiais 
palinkėjimais ir giedra nuo-
taika. Šventinis savaitgalis 
jums kūrybingam šeimos 
laisvalaikiui, maloniam ben-
dravimui, smagioms pramo-
goms, mėgstamai saviraiškai 
ir kūrybai.
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Vyriausybė pritarė mažų mokyklų reorganizavimui, jungtinių klasių naikinimui
Nuo kitų metų mokyklo-

se nebebus galima jungti 
5-8 klasių, taip pat nebebus 
leista jungti daugiau nei 
dviejų pradinukų klasių.

Vyriausybė trečiadienį 
patvirtino Švietimo, moks-
lo ir sporto ministerijos pa-
rengtus mokyklų tinklo kū-
rimo taisyklių pakeitimus, 
kuriais taip pat numatoma 
nuo 2022-ųjų priimti spren-
dimus dėl pradinių mokyklų, 
pagrindinių mokyklų ir pro-
gimnazijų, kuriuose mokosi 
60 ir mažiau mokinių, reor-
ganizavimo arba likvidavi-
mo.

Ši nuostata negalios ne-
valstybinėms mokykloms, 
vaikų socializacijos cen-
trams, specialiosioms moky-
kloms, specialiojo ugdymo 
centrams.

Klasėje – bent 
aštuoni moksleiviai
Siūloma, kad jau nuo kitų 

mokslo metų finansavimas 
nebūtų skiriamas mažiau 
nei aštuonis mokinius tu-
rinčioms 1–10 klasėms ir 
mažiau nei 12 mokinių tu-
rinčioms klasėms, kuriose 
ugdoma pagal vidurinio ug-
dymo programą. 

Tokias klases išlaikyti 

galėtų savivaldybės savo 
biudžeto lėšomis. Mažesnį 
moksleivių skaičių dar siū-
loma leisti, kai tai yra jung-
tinė klasė, tautinių mažumų 
klasė, ar lietuviška klasė Vil-
niaus, Šalčininkų rajonų ir 
Neringos savivaldybėse. 

Šiuo metu leidžiama 
jungti iki keturių pradinukų 
klasių, 5–8 klasėse galima 
jungti dvi gretimas klases, 
9–10 klasės nejungiamos, 
o trečioje ir ketvirtoje gim-
nazinėse klasėse kai kuriais 
atvejais gali būti viena maža 
12 moksleivių klasė.

Remiantis projektu, nuo 
kitų mokslo metų gimnazi-
jose bus privalu sudaryti ne 
mažiau dvi trečias gimnazi-
jos klases, išskyrus tautinių 
mažumų mokyklas arba jei 
gimnazija yra vienintelė sa-
vivaldybės teritorijoje ir pan. 
Gimnazijose, kuriose lei-
džiama viena trečioji gimna-
zijos klasė rekomenduojama, 
kad joje būtų ne mažiau kaip 
21 mokinys – nuo 2024-ųjų 
ši nuostata taps privaloma.

Nuo 2026-ųjų, išskyrus 
minėtas išimtis, taip pat iš-
imtis menų, sporto krypties 
įstaigoms, būtų reikalaujama 
sudaryti ne mažiau nei dvi 
trečiąsias gimnazijos klases, 
kuriose mokytųsi mažiausiai 

31 mokinys. 

Ministrė: siekis – 
sudaryti vienodas 
galimybes
Ministerijos teigimu, 

inicijuojamos pertvarkos 
didesnėse klasėse leis page-
rinti moksleivių socialinius 
įgūdžius, jie bus mokomi 
pagal jiems aktualų ugdymo 
turinį, pradinukai gaus dau-
giau individualaus dėmesio, 
apskritai pagerės 1–8 klasių 
mokinių ugdymo sąlygos.

Pabrėžiama, kad po per-
tvarkos daugiau mokytojų 
turės galimybę dirbti visu 
etatu, daugiau lėšų bus ski-
riama ugdymui ir neforma-
liam švietimui, o ne admi-
nistravimui.

Švietimo ministrė Jurgi-
ta Šiugždinienė sako, kad 
diskusijos dėl šių pakeitimų 
vyko nuo ankstyvo pavasa-
rio, jie turėtų pasijusti jau 
nuo kitų metų rugsėjo.

„Priėmėme sprendimą 
stiprinti ugdymo kokybę, 
mažinti ugdymo pasiekimo 
skirtumus tarp savivaldybių, 
kurie labai ryškūs, ir sudaryti 
vienodas galimybes vaikams 
mokytis geroje mokykloje, 
nesvarbu kur jis gyvena – 
mieste, kaime ar priemiesty-
je. Toks pagrindinis tikslas“, 

– BNS sakė ministrė.
Anot J. Šiugždinienės, 

mokinių skaičiaus karte-
lė keliama, nes specialistai 
įžvelgia moksleivių skai-
čiaus sąsajas su ugdymo 
pasiekimais, galimybės pa-
sirengti stojimui į aukštąsias 
mokyklas.

Pertvarkas rugsėjį 
pajus 4 tūkst. vaikų
Pasak jos, jungtinėse kla-

sėse mokosi apie 4 tūkst. 
vaikų, tad pertvarka juos tu-
rėtų paliesti jau kitą rugsėjį.

Tuo metu vėlesnių planų 
sujungti mažas, iki 60 vaikų 
turinčias mokyklas, įgyven-
dinimas, ministrės manymu, 
neturėtų būti probleminis. 

„Tai tikrai neturėtų būti 
didelė problema, tai, manau, 
labai teigiamas žingsnis. Pa-
lyginimui, galime pateikti, 
kad kaimiškose mokyklose 
vidutinis mokinių skaičius 
vienam mokytojui daug kur 
siekia tik aštuonis, kai EBPO 
vidurkis yra maždaug 13 
mokinių. Kai kur turime si-
tuacijų, kad vienam mokyto-
jui tenka trys mokiniai. (...) 
Siūlytumėme jas organizuoti 
arba likviduoti, jei jos yra vi-
siškai mažytės ir ten yra tik 
keli vaikai klasėje“, – kalbė-
jo ministrė.

Ministerija siūlo, kad 
tokios mokyklos galėtų 
tapti didesnių įstaigų 
padaliniais.
„Tai reiškia, kad joms 

prasiplečia ir neformalaus 
ugdymo galimybės, ir taip 
pat galimybės mokytojams 
dirbti pilnesniu etatu, gauti 
didesnį atlyginimą, galimy-
bė naudotis bendra infras-
truktūra. Matome daug pri-
valumų ir nemanome, kad tai 
būtų problema“, – kalbėjo J. 
Šiugždinienė.

Ministerijos duomenimis, 
dabar 89 šalies mokyklose 
ir 50 pagrindinio ugdymo 
skyrių mokosi 60 arba ma-
žiau mokinių. Viceministras 
Ramūnas Skaudžius BNS 
patikslino, kad sprendimus 
jungtis turės priimti turės 
apie 80 mokyklų.

Siūlė švelninti 
reikalavimus
Švietimo, mokslo ir spor-

to ministerijos skaičiavimu, 
pertvarkai įgyvendinti jau 
kitąmet reikės apie 14 mln. 
eurų – pinigai bus skiriami 
išeitinėms išmokoms, moks-
leivių pavėžėjimui, naujiems 
pedagogams pritraukti. 

Lietuvos savivaldybių 
asociacija siūlė visiškai neat-
sisakyti mažesnių nei aštuo-

nių moksleivių klasių finan-
savimo, o skirti bent 50 proc. 
lėšų – likusią dalį dengtų sa-
vivaldybės. Taip pat reikala-
vimą turėti ne mažiau nei dvi 
trečiąsias gimnazines klases 
siūloma taikyti 20-čia, o ne 
30-čia kilometrų nuo kitų 
įstaigų nutolusioms gimna-
zijoms.

Be kita ko, ministerija 
svarstys įtvirtinti ir laiko, 
kiek daugiausiai gali užtruk-
ti kelionė į ir iš mokyklos, 
matmenį – svarstoma, kad 
tai galėtų būti iki dviejų va-
landų.

Ministerija atsižvelgė į 
savivaldybių asociacijos ir 
savivaldybių prašymus dar 
leisti jungti ne tik dvi greti-
mas, bet bet kurias pradinu-
kų klases.

Iš viso Lietuvoje veikia 
399 gimnazijos tipo moky-
klos, beveik pusėje jų yra tik 
po vieną gimnazijos klasę, 
jose mokosi 3,1 tūkst. moks-
leivių, didesnėje dalyje tokių 
klasių moksleivių skaičius 
nesiekia 20-ies. Iš pradinių 
mokyklų, 40-yje veikia jung-
tinės klasės, kuriose mokosi 
trijų arba keturių klasių pra-
dinukai.

BNS inform.
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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 

Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Naudotas 2009 m. VW 
T5 priekines ir galines 
spyruokles. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 605 22 105. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 66 kW, 85 kW, 96 kW. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira. 2004 
m., DTI. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• VW Passat B5+ dalimis. 
2,5 l, TDI.  
Tel. 8 672 76 439. Rokiškis
• Padangas R15 195/70 C, 2 
vnt. - 9 mm, 2vnt. -  8 mm. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Golf. 2001 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, 6 bėgių dėžė, 4 
durų, mėlynos spalvos.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Geros būklės žiemines 

• Padangas R15 195/65 
M+S. 4 vnt. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Golf lietus ratus R16. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Ratlankius R17 5/112 
centras 66. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Volkswagen ratlankius 
R16 5/112 su geromis 
vasarinėmis padangomis. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel R15 4/100 ratlankius. 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Kineskopinį televizorių. 
54 cm įstrižainė su reta 
komplektacija. Ypač gera 
garso sistema. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 652 31 959. Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą 
televizorių Samsung. 
Įįstrižainė 50 cm. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• 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

VAIZDO TECHNIKA

• Traktorių MTZ-82 1991 
m. Bulvių kasamąją, 
trijų korpusų plūgą, 
kultivartorių ir chemikalų 
purkštuvą. Dėl kainų ir 
detalesnės informacijos 
kreiptis telefonu. Tel. 8 
614 84 379. Rokiškis
• Kampinį reduktorių ir 
kompresorių traktoriui 
MTZ. Tel. 8 616 35 640. 
Zarasai
• Geros būklės prikabinimą 
traktoriui T-40.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Akėčias naudotas BZS-1 
yra 2 vnt., naujas BZT-1 
1 vnt. Tel. 8 616 35 640. 
Zarasai

• Trijų korpusų plūgą 250 
Eur. Vagotuvą trijų vagų  
250 Eur. Kultivatorių 2,20 
m pločio 250 Eur. Plūgą 
dviejų korpusų 170 Eur. 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Tik ką atvežtą iš 
Suomijos transporterinę 
vienvagę bulvių kasamąją. 
Būklė - kaip nauja.  
Tel. 8 696 77 941. Rokiškis
• Savos gamybos 
traktoriaus dokumentus su 
TA. Kaina 500 Eur. Tel. 8 
674 53 910. Kupiškis
• 2pts-4 ratlankius, ratų 
svorius MTZ 4 vnt., Rou-6 
kratytuvo reduktorių, MTZ 
(šlaunų) prailgintuvus.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Rou-6 mėšlo kratytuvą. 
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Tiesius nelankstytus 
nevirintus ratlankius R16. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Savadarbį traktoriuką. 
Dzit variklis, vieno 
cilindro, hidraulinis. Yra 
priekaba. Dokumentų nėra. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 604 
62 575. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKAPabradės migrantų stovykloje – 
kardinolo A. J. Bačkio laikomos 
šventinės pamaldos

Pabradės migrantų 
stovykloje Užsieniečių re-
gistracijos centre (URC) 
kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis šeštadienį laiko 
šventines pamaldas čia 
gyvenantiems krikščio-
nims.

Kaip BNS patvirtino Už-
sieniečių registracijos cen-
tro (URC) vadovas Alek-
sandras Kislovas, katalikų 
dvasininkas tarpininkaujant 
„Caritas“ pamaldas laikė 
nuo 15 val., prancūzų kal-
ba, jam talkino dvi vienuo-
lės.

„Kardinolas trečią va-
landą jas pradėjo laikyti, at-
vežė dovanų tikintiesiems. 
Žmonių yra apie 20-30 
(...). Be abejo, jos skirtos 
krikščionims. Pas mus yra 
tikinčių katalikų iš Afrikos, 
pagrinde, pamaldos skirtos 
jiems“, – sakė A. Kislovas. 
Anot jo, tokios mišios nuo 
vasaros, kai URC sulaukė 
didelio srauto migrantų, 
vyksta įprastai, kas antrą 

savaitę, jas laiko tiek A. J. 
Bačkis, tiek kiti dvasinin-
kai. „Kai būdavo poreikis, 
jie visada atsirasdavo. Ka-
dangi šiemet padaugėjo mi-
grantų, tas poreikis išaugo. 
Atvyksta ir sekmininkai, 
ateidavo ir stačiatikių po-
pas armėnas. Tad jei yra 
tikinčiųjų, kuriems yra po-
reikis, mes visada suranda-
me tą galimybę jiems atlikti 
religines apeigas“, – kalbė-
jo URC vadovas. Užsienie-
čių registracijos centre šiuo 
metu gyvena 840 migran-
tų. Šiemet iš Baltarusijos 
į Lietuvą neteisėtai pateko 
beveik 4,2 tūkst. migrantų. 
Nuo rugpjūčio 2-osios, kai 
imta taikyti apgręžimo tak-
tika, neįleistas panašus kie-
kis užsieniečių.

Vilnius kaltina Minsko 
režimą migrantų srautų or-
ganizavimu ir vadina tai 
hibridine agresija. Dėl to 
šalyje paskelbta ekstremali 
situacija.

BNS inform.
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Gruodžio 28-oji, 
antradienis, 
53 savaitė.

Iki Naujųjų liko 4 dienos.
Saulė teka 8.42 val., 
leidžiasi 15.59 val. 

Dienos ilgumas 7.17 val.
Mėnulis (delčia).

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Daumantė, Ema, Kamilė, 
Vaidilutė, Vidas

Rytoj:  Tomas, Gentvainas, Gaja, 
Teofilė

Poryt: Margarita, Sabinas, 
Sabina, Gražvilas, Dovydas, 

Irmina

Dienos citata
Niekada nepalikite rytojui to, 
ką galite padaryti šiandien. – 

Thomas Jefferson.

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1694 — nuo raupų mirė Anglijos 
karalienė (nuo 1689 m.) Mary (Merė) 
II-oji.

1065 — buvo atidarytas Vest-
minsterio vienuolynas Londono ra-
jone.

1856 — gimė 28-asis JAV prezi-
dentas Woodrow Wilson (Vudrovas 
Vilsonas), 1919 m. laimėjęs Nobelio 
Taikos premiją. Mirė 1924 m.

1869 — amerikietis William 
Semple (Viljamas Semplis) užpaten-
tavo kramtomąją gumą.

1908 — daugiau nei 82 tūkstan-
čiai gyventojų tapo žemės drebėjimo 
Mesinoje (Italija) aukomis.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1863 — Kaune įvykdyta mirties 
bausmė kunigui, vienam iš 1863 m. 
sukilimo vadų Antanui Mackevičiui. 
Gimė 1828 m.

1907 — Sankt Peterburge gimė 
skulptorius, dailininkas Stasys Vait-
kus. Mirė 1989 m. Vilniuje.

1941 — fronte prie Maskvos 
žuvo vertėjas, prieškario lietuvių 
poetas dadaistas imažinistas Pra-
nas Morkūnas. Gimė 1900 m. Ry-
goje.

1949 — gimė aktorius, režisie-
rius Petras Venslovas.

2010 — Emilio Vėlyvio režisuo-
ta kriminalinė komedija „Zero 2“ 
tapo pelningiausiu nuo 1993 metų 
šalies kino teatruose rodytu lietu-
višku filmu.

Post scriptum
Tik nuobodūs žmonės 

nuobodžiauja.

Greitos bulvių salotos su silke
INGREDIENTAI:
- 4 vienetai bulvių (virtų, nedidelių)
- 2 vienetai raugintų agurkų
- 150 gramų silkių filė
- 1 vienetas svogūnų
- pagal poreikį prieskoninių žolelių
- pagal skonį maltų juodųjų pipirų
- pagal skonį druskos
- pagal poreikį majonezo

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Bulves, silkių filė ir agurkus supjaustyti kubeliais, suberti į dubenį.
2. Svogūną susmulkinti, suberti į dubenį su bulvėmis, pabarstyti druskos, pipirų, 
prieskoninių žolelių, įdėti majonezo ir gerai išmaišyti.

PASLAUGOS

Iškeltomis kainomis 
nesiūlyti. Tinkamą variantą 
paimu iš karto. Kaina 800 
Eur. Tel. 8 611 68 404. 
Rokiškis
• Perka eglės sausuolius. 
Nukirstus arba gali patys 
išsikirsti. Tel. 8 620 64 968. 
Rokiškis

• Perkame defektuotą ir 
gerą žemės ūkio techniką. 
Kombainus, traktorius, 
priekabas. Kaina 8500 Eur. 
Tel. 8 691 79 983. Rokiškis
• Pirksiu 2-3 kambarių butą 
Rokiškio mieste.  
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus 
dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus. 
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
• Pirkčiau nebrangiai 
automobilį. Gali būti 
daužtas, išregistruotas, 
nurašytas, nevažiuojantis, 
be numerių, tinkamas tik 
dalimis į metalo laužą. 

PERKA

• "AB „Rokiškio mašinų 
gamykla“ ieško Inžinieriaus-
technologo metalo 
apdirbimo srityje.  
Darbo užmokestis sutartinis. 
Tel. 8 686 00 695. Rokiškis"
• UAB Aldma prie 
savo komandos kviečia 
prisijungti atsakingą, turintį 
darbo patirties santechniką.  
Gyvenimo aprašymus 
siųskite info@aldma.lt, arba 
susisiekite telefonu.  
Tel. 8 627 45 263. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB 
reikalinga(-s) lentelių 
rūšiuotoja(-s). Darbo vieta 
- Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami 
įmonės transportu. Darbas 
pamaininis.  
Tel. Nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Rogutes su vairu ir 
stabdžiais. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Kalnų slides. Kaina 70 

Eur. Tel. 8 684 54 495. 
Rokiškis
• Treniruoklį - dviratį. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 637 04 057. 
Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Labai galingus betono 
atskėlimo plaktukus 50J. 
2 vnt. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• Suveriamus standartinio 
garažo vartus. 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• 1 kibirą vidaus apdailos 
dažų. Rožinės spalvos.  
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• Terasines lentas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių medienos 
dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

PRO MEMORIA
Panemunėlio seniūnija
VANDA MIRONIENĖ 1950-03-09 - 2021-12-19

6 pavarų mechaninė dėžė. 
Labai ekonomiška, talpi. 
Kaina 2999 Eur.  
Tel. 8 636 60 070. Rokiškis
• Toyota Verso. 2,2 l, 
dyzelis. Iš Olandijos. Be 
rūdžių, 6 bėgių mechaninė 
dėžė, pats geriausias 
variklis. Tikra rida. Visa 
informacija telefonu. Kaina 
2999 Eur. Tel. 8 636 60 070. 
Rokiškis
• Volvo V50. 2006 m., 2,4 l, 
132 kW, dyzelis, automatas, 
universalas. Kaina 2200 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Volkswagen Golf. 2010 
m., 1,6 l, 77 kW, dyzelis, 
Euro 5, universalas. Kaina 
4500 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
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

• Savos gamybos priekabą 
be dokumentų. Kaina 220 
Eur. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• VW Bora. 1999 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW, nėra TA. Kaina 
455 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Audi 80 B4. 1,9 l, 66 
kW, D. Nėra TA. Kuriasi, 
važiuoja. Yra trūkumų. 
Kaina 370 Eur.  
Tel. 8 612 26 521. Rokiškis
• Opel Zafira. 2009 m., 1,7 
l, dyzelis. Iš Olandijos. 
Naujos žieminės padangos, 
tik pakeisti tepalai ir 
tepalo filtras, naujas 
akumuliatorius su vienų 
metų garantija. 7 vietos, 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

padangas R14 su ratlankiais. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 614 84 379. Rokiškis
• Dvi naujas VW Sharan 
sėdynes pilkos spalvos. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Saab 95 priekinį bamperį. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Geras dygliuotas padangas 
165/65 R14 ir 175/65 R14. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 656 90 592. Rokiškis
• Dalimis Renault Scenic. 
2001 m. Žibintus, galinį 
dangtį, vairo kolonėlę, galinį 
tiltą ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A3. 1998 m., 1,9 
l, 81 kW. Vairo kolonėlę, 
greičių dėžę, sankabą, gerą 
variklį, variklio priekinis 
siją (balkį). Tel. 8 614 87 
836. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2002 m., 
1,9 l, 74 kW. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 29 d. Naktį -8

Dieną -5
PR, 
5-10 m/s

Gruodžio 30 d. Naktį -8
Dieną 0

PV,
3-8 m/s

Gruodžio 31 d. Naktį 1
Dieną 3

PV,
5-10 m/s

Orų prognozė gruodžio 29-31 d.

• Grotuvą Mp5. Androidas, 
Usb, Aux, kortelė. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 603 25 068. 
Rokiškis
• Automobilinį grotuvą. 

GARSO TECHNIKA

• Kalifornijos triušius. Yra 
patinų ir patelių kergimui. 
Ir jų skerdieną šventiniam 
stalui. Auginti ekologiškai. 
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Gaidžiukus. Gal kam dar 
trūksta kiemo puošmenos. 
Amžius 5 mėn. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 601 68 099. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Skubiai ieškau vairuotojo 
darbo. Gali būti su 
automobiliu ir traktoriais. 
Turiu B, Tr2, Tr1 
kategorijos pažymėjimus. 
Siūlyti variantus.  
Tel. 8 695 70 337. Rokiškis
• Vyras be žalingų įpročių 
ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 606 87 558. 
Rokiškis
• Domiuosi miško 
smulkinimo operatoriaus 
darbu Rokiškio ar 
aplinkiniuose rajonuose. 
Turiu patirties su 
miškovežiu.  
Tel. 8 648 13 013. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. 
Mielai ugdyčiau ir 
prižiūrėčiau jūsų mažylį 
savo namuose. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 628 61 098. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
supjauti malkas kaladėmis. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. 
Esu iš Rokiškio.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Skubiai ieškau bet kokio 
darbo. Galiu dirbti ir 
pagalbinius darbus.  
Tel. 8 621 07 691. Rokiškis

IEŠKO DARBO

Tel. 8 629 74 434. Utena
• Sendaikčius. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 605 22 105. Akmenė
• Vilnos siūlus. Yra apie 9 
kg. 7 Eur/kg.  
Tel. 8 684 31 257. Rokiškis

• Nerūdijančio plieno talpą. 
Tinka vandeniui, sultims, 
sulai, alui. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Naują suvirintojo šalmą 
Hamelijonas. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems. 

KITA

• Geros būklės Hp Spectre 
X2 Pro. Akumuliatorius 
veikia puikiai. Skilęs 
Toc, kompiuteris veikia 
puikiai. Procesorius i5 
Ram 4 GB Ssd 256, 
šviečianti klaviatūra, 
metalinis korpusas, plonas, 
13,3 Matric. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Kompiuterį GTX 760 8 
GB Intel Xeon. Atiduodu 
už vaizdo plokštės kainą. 
Galiu pridėti nemokamai 
monitorių LG Flatron. 
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 603 25 068. Rokiškis
• Xbox žaidimo Assassins 
Creed Valhalla diską. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 620 71 868. 
Rokiškis
• Naują HP Pavilion Ryzen 
256 SSD 8 GB RAM. 
Pirktas prieš mėnesį. Kaina 
450 Eur. Tel. 8 625 34 891. 
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

• Šaldytus baravykus. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 646 09 453. 
Rokiškis
• Medų. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

85 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Telefonus.  
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis

• Redmi Mi 8 Pro. Pilnas 
komplektas. Būklė 9-10. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Redmi Note 8 Pro. Skilęs, 
naudojimui netrukdo. 
Baterija laiko gerai. 
Komplekte dėžutė, dėklas,  
kroviklis. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Geros būklės išmanu 
dėkliuką Samsung J5 
telefonui. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Idealios būkles, kaip 
naują Samsung Galaxy S8 
64 GB juodas. Apsauginis 
stikliukas ant ekrano. 
Pakrovėjas. Dėžutė. 
Dėkliukas. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
6s 64 GB sidabrinis. Kaina 

MOBILIEJI TELEFONAI

• Akordeoną Orion.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Elektroninius vargonėlius. 
Pradedančiajam muzikantui, 
tinka ir vaikams. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 620 52 625. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

Rokiškis
• Sodybą Onuškyje, 
Rokiškio r.  
Tel. 8 676 98 640. Rokiškis
• Mūrinį namą Rokiškio raj., 
Laibgaliuose. Sklypas 11 a. 
Plastikiniai langai. Grindis 
– plaukiojančios sudėtos 
kambaryje. Reikia remontą 
pratęsti. Kaina 9999 Eur. 
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Sodo sklypą 9 a.  
Tel. 8 605 26 260. 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

• Nedidelį ekonomišką 1 
kambario 23,34 kv. m butą 
Taikos g. 5, trečiame aukšte. 
Namas mūrinis, plastikiniai 
langai, renovacija išmokėta. 
Balkono nėra. Šildymo 
kaina praeitą sezoną tik 17 
Eur. Reikalingas remontas. 
Kaina 18500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Erdvų 2 kambarių butą 
Rokiškyje. Didelė 9,3 kv. 
m virtuvė. Kambariai į 
skirtingas puses. Ketvirtas 
aukštas. Butui reikalingas 
remontas. Kaina galutine. 
Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Tekstilininkų g., Juodupės 
miestelyje. 4 aukštas, 
priklauso rūsys.  
Tel. 8 600 88 612. 
Panevėžys
• Garažą prie Norfos. 4 
korpusas prie kelio. Į sms 
neatsakau. Kaina 5000 Eur. 
Tel. 8 646 47 339. Rokiškis
• Sklypą ant ežero kranto. 
Riba iki pat vandens, tad 
turėsite 120 metrų savo 
nuosavos pakrantės. Drąsiai 
galite iš karto atsivežti 8 
metrų vagonėlį ir gyventi, 
ar nuomoti poilsiui. Pajamų 
šaltinis garantuotas. Kaina 
8950 Eur. Tel. 8 699 88 757. 

• Namą Gedimino g., 
Rokiškis. Gyvenamas plotas 
96,36 kv. m, po visu namu 
rūsys. Pakeistas namo 
stogas prieš 18 m. Ūkinis 
neseniai statytas su erdviu 
garažu, turinčiu duobe. 6 
a sklypas. Namas giliau 
nuo pagrindines gatves. 
Reikalingas remontas. Kaina 
69000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Išsinuomočiau 1 kambario 
butą ilgam laikui.  
Tel. 8 623 18 058. Rokiškis
• Senjore išsinuomotu 
nebrangiai 1 kambario butą 
Taikos g. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 2 
kambarių butą Rokiškyje. 
Tel. 8 676 83 179. Rokiškis
• Išnuomoju 4 kambarių 
butą. Tel. 8 674 41 075. 
Rokiškis
• Ieškau žemės nuomai 
Rokiškio r. Kaina priklauso 
nuo sklypo. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 625 06 841. Rokiškis

NUOMA

• Atliekame vidaus apdailos 
darbus. Gipskartonio 
montavimo, glaistymo, 
dažymo, plytelių klijavimo, 
įvairių grindų dangų klojimo 
ir kitus darbus.  
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Auto traliuko paslaugos. 
Platforma 5 m.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Patalpų, vonios kambarių 
vidaus apdaila. Gipso 
konstrukcijų, lubų, 
pertvarų montavimas; 
Špakliavimas, dažymas; 
Plytelių klijavimas; Elektros 
darbai; Santechnikos darbai. 
Šiltinimas poliuretano 
putomis, oro tarpai, sienos, 
perdangos. statybnamai@
gmail.com.  
Tel. 8 656 44 449. Rokiškis
• Atliekame elektros 
instaliacijos ir apsaugos 
sistemų montavimo 
paslaugas http://skandnetas.
lt/. Tel. 8 613 41 207. 
Rokiškis
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ANEKDOTAI

Draugas skambina 
draugui į namus, ragelį 
pakelia žmona:

-Alio?
-Lina, duok Andriui...
-Eik šikt Petrai – aš jau 

dešimt metų susituokusi 
su Andriumi ir tu man 
neaiškinsi duot Andriui ar 
neduot...

***
Vyras moteriai:
– Gal nakvosite pas 

mane?
Moteris:
– Koks įžulumas, koks 

įžulumas!!!
– Na, jei jūs prieš...
– Aš ne prieš, bet visgi, 

koks įžūlumas!
***
Troleibusas prikimštas 

vyrų. Įlipa bobulytė su 
maišu.

- Atsargiai berniukai, 
saugokit kiaušinius.

Vienas atsisuka ir sako:
- Tai ko, bobulyt, 

į pilną troleibusą su 
kiaušinių maišu įlipot?

- Tai vat, kad mano 
maiše ne kiaušiniai, o 
vinys.

***
Sporto klubo vyrų 

drabužinėje įkyriai skamba 
kažkieno mobilusis 

telefonas.
Galop vienas vyriškis 

įjungia „laisvų rankų“ 
režimą:

- Klausau...
Moteris:
- Brangusis, čia aš. Tu 

klube?
Vyras:
- Taip.
Moteris:
- Užėjau į vieną 

parduotuvę ir, žinai, radau 
tokį puikų odinį paltuką. Ir 
tik 1000 eurų! Ar galiu jį 
nusipirkti?

Vyras:
- Na, jei jau taip nori, pirk.
Po poros minučių vėl 

suskamba mobilusis.
Moteris:
- Dar buvau užsukusi į 

„Mersedesų“ saloną. Kokie 
puikūs naujieji modeliai! 
Vienas man ypač patiko.

Vyras:
- Kiek?
Moteris:
- 60000 eurų.
Vyras:
- Gerai, bet už tą kainą kad 

man būtų visi privalumai.
Dar po minutės vėl 

sučirškia skambutis.
Moteris:
- Tu - nuostabus! Ir dar... 

atsimeni, mes buvo nužiūrėję 

tokį namą? Tai va, jis vėl 
parduodamas. Jie prašo 
950000 eurų.

Vyras:
- Na, gali pasiūlyti jiems 

900000.
Moteris:
- Gerai. Pasimatysim 

vėliau. Myliu!
Vyras:
- Iki.
Vyriškis išjungia telefoną. 

Aplinkui stovintys vyrai 
nustebę susižvalgo.

Vyriškis:
- Gal kas žino, kieno čia 

telefonas?
***
Susiginčijo amerikietis, 

prancūzas ir lietuvis apie tai, 
kas yra laimė.

Amerikietis sako:
- Laimė, kai stovi savo 

vilos terasoje ant jūros kranto, 
geri brangų martinį ir stebi 
tavo prabangioje jachtoje 
žaidžiančius vaikus.

Prancūzas sako:
- Ne, laimė - tai kai guli 

5 žvaigždučių viešbutyje 
su dviem gražuolėmis 
meilužėmis ir žinai, kad 
namie laukia jauna žmona.

Lietuvis sako:
- Ne, laimė tai kai savo 

3 aukštų name geri brangų 
šampaną, aplink sukasi 

tarnai ir tarnaites, vairuotojas 
blizgina naujo Merso 600 
dureles, o staiga prie vilos 
privažiuoja trys autobusai 
- pirmame Aras, antrame 
FNTT, trečiame VMI, - ir 
tavęs klausia „čia Miško 
gatvė aštuoniolika?“, o tu 
atsakai „ne, čia Miško gatve 
šešiolika“. 

***
Aukcionas. Parduodamas 

Pikaso paveikslas. Pradinė 
kaina 3 mln. $.

Nedrsąus balsas iš salės:
- 5 mln. $ !
- 5 mln. $ 1..- dūžis 

plaktuko
- 7 mln. $ !- kažkas 

nedrąsiai ištaria.
- 7 mln. $ 1.. 7 mln.$ 2..- 

dūžiai plaktuko
Įbėga į salę novas ruskas 

ir rėkia:
- 25 mln. $
- 25 mln. $ 1.. 25mln.$ 

2.. 25mln.$ 3.. . Parduota!- 
skelbia visai salei.

Novas Ruskas 
pasiimdamas paveikslą:

- Nu va atvirutę nupirkom, 
dabar einam dovanėlės 
ieškot!

***
Parjoja Petka iš armijos ir 

sako Čiapajevui:
- Prisitarnavau ir knygą 

apie tave parašiau! - ir duoda 
paskaityti.

Atsiverčia Čiapajevas 
pradžią ir skaito:

- Kartą išjojo Čiapajevas 
į karą.

Atsiverčia pabaigą:
- Ir štai jis atjojo.
Atverčia vidurį: tidik tidik 

tidik...
***
Ateina 

aštuoniasdešimtmetis 
diedukas į paštą pensijos 
pasiimti. O ten sėdi toks 
jaunuolis. Galvoja: „senas tas 
diedas, po poros savaičių gal 
numirs‘‘.

Sako:
- Tu ateik, tėvai, po 

mėnesio pasiimti.

- Tai kad negaliu. Pinigų 
reikia - su tėvu į senelio 
vestuves einam.

- Kaip tai, - nustemba 
jaunuolis. - Tai kiek tėvui 
metų?

- Šimtas septyneri.
- O seneliui?!?
- Šimtas trisdešimt dveji.
- Pala, tėvai, tai ar ne per 

vėlai vesti?
- Ai, jis nevestų, bet tėvai 

verčia...
***
Ateina 

aštuoniasdešimtmetis 
diedukas į paštą pensijos 
pasiimti. O ten sėdi toks 
jaunuolis. Galvoja: „senas tas 
diedas, po poros savaičių gal 
numirs‘‘.

Sako:
- Tu ateik, tėvai, po 

mėnesio pasiimti.
- Tai kad negaliu. Pinigų 

reikia - su tėvu į senelio 
vestuves einam.

- Kaip tai, - nustemba 
jaunuolis. - Tai kiek tėvui 
metų?

- Šimtas septyneri.
- O seneliui?!?
- Šimtas trisdešimt dveji.
- Pala, tėvai, tai ar ne per 

vėlai vesti?
- Ai, jis nevestų, bet tėvai 

verčia...
***
Žurnalas paskelbė 

konkursą. Situacija: jūs 
ateinate su dama į restoraną. 
Jūs tos moters anksčiau 
nepažinojote, bet ji jums labai 
patinka. Ir staiga jums reikia 
į tualetą. Kaip atsiprašyti 
mandagiai, bet kartu ir 
pasakyti teisybę. Laimėjo toks 
atsakymas:

- Atsiprašau, aš turiu eiti 
padėti savo geram draugui, 
su kuriuo aš jus vėliau 
supažindinsiu.

***
Vasara, kaimas, lauko 

tualetas be durų. Sėdi Petras ir 
stena. Pro šalį eina boba.

- Petrai, kad tave kur. Tu 
bent duris įstatytum.

- Durys, o kam? Ką čia 
pavogsi?

***
Gamtos apsaugos 

inspektorius:
-Kodėl meškeriojate 

draudžiamoje vietoje?
-Aš nemeškerioju. Aš 

slieką maudau.
-Parodykit.O dabar 

mokėkite baudą.
-Už ką?
-Už tą, kad sliekas be 

maudymuko.
***
Grįžo Macas iš 

Japonijos namo ir gėda 
mieste pasirodyti. Galvoja 
- reikia užsimaskuoti. 
Prisiklijavo ūsus, barzdą 
ir išėjo į kiemą patikrinti 
maskuotės. Žiūri, bobutė 
kiemsargė šluoja kiemą. 
Prieina ir, pakeitęs balsą, 
klausia:

- Bobulyte, ar 
nepasakysite kiek dabar 
valandų?

- Pusė penkiu, Arvydai.
Macas nustemba:
- Kaip gi tu mane 

atpažinai?
- Jokia aš tau ne bobulė, 

blyn, aš tavo treneris 
Antanas!

***
Nuskamba žadintuvas 

studentų bute. I kurso 
studentas pašoka iš lovos:

-Tai ką, vyrai, į 
paskaitas?

II kursis:
- Tu durnas? Miegam 

toliau...
III kursis:
-o ko čia dabar miegot? 

Gal alučio nusiperkam?
IV kursis:
-Geriau degtinėlės...
V kursis:
- Darom taip - metu 

monetą. Jei atvirs herbas 
- pirksim alaus, jei atvirs 
skaičius - degtinės, jei 
moneta nukris ant briaunos 
- miegam. Na o jei moneta 
pakibs ore - visi einam i 
paskaitas.

• Mažas pašarines bulves, 
kviečius. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Eglutes ir šakas šventėms. 
Tel. 8 605 26 260. RokiškisBALDAI

AUGALAI

Tel. 8 625 34 274. Rokiškis
• Labai mažai naudotą 
čiužinį 200x90. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 625 34 274. 
Rokiškis
• 2 naujus Dormeo čiužinius 
190x80. Galiu atvežti į 
vietą. Tel. 8 645 24 819. 
Rokiškis

• Cersanit kriauklę su 
spintele. Viskas savo 
vietose, neišlūžę, su kranu. 
84x60x36 cm . Kaina 45 
Eur. Tel. 8 606 73 678. 
Rokiškis
• Pigiai dvi spintas, tachtą, 
veidrodį su spintele, knygų 
spintą. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Du naudotus bet puikios 
būklės šviestuvus. Kaina už 
abu. Kaina 20 Eur. 

BALDAI• Skalbimo mašiną su 
džiovinimo funkcija. Iš 
Vokietijos. Yra smulkių 
defektų. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 607 07 842. 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

• Dvi kavamales. Adler 
nauja 10 Eur, kita naudota 
profesionali: keli malimo 
būdai, puodelių kiekio 
pasirinkimas, atskiros 
maltos kavos ir pupelių 
talpos. Klarstein 20 Eur. 
Tel. 8 620 52 625. Rokiškis
• Sugedusią skalbimo 
mašiną AEG. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Dovanoju šieno ritinius. 
Išsivežti patiems. 
Tel. 8 618 33 568. Rokiškis
• Dovanoju šuniukus. 
Tel. 8 688 26 049. Rokiškis

DOVANOJA

• Naujus batus 38 dydžio. 
Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 71 828. Rokiškis
• Žieminę striukę. Pirkta 
Jorina parduotuvėje. Be 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

defektų. M dydis. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 620 38 158. 
Rokiškis

Usb, Aux, kortelė. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Geros būklės kolonėlės 
su vidiniais stiprintuvais 
Radiotehnika s-70. 
Stiprintuvai veikia gerai. 
Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 693 04 817. Zarasai
• Kolonėles ir stiprintuvą. 
Skamba gražiai, yra FM 
diamazonas. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 693 04 817. Zarasai
• Automobilinį grotuvą MP5 
Androida nr. 7018b. Kaina 

60 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis


