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Europos socialinių paslaugų kokybės EQUASS Assurance sertifikatas: 
ne tik skambus titulas, bet ir įpareigojimas

Rokiškio socialinės pa-
ramos centrui Socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė 
Monika Navickienė įteikė 
Europos socialinių pas-
laugų kokybės EQUASS 
Assurance sertifikatą. Jis 
suteiktas dienos socialinės 
globos asmens namuose 
paslaugai. Viena vertus, 
tai didžiulis įvertinimas 
pačiai įstaigai, kita vertus 
– tai ir įpareigojimas siekti 
aukštos paslaugų kokybės 
visuose teikiamų paslaugų 
sektoriuose.

Tokia pat paslauga, 
kaip bet kurioje 
Europos Sąjungos 
šalyje
Ką reiškia šis Europos 

socialinių paslaugų kokybės 
EQUASS Assurance ser-
tifikatas? Jau no pat metų 
pradžios Socialinės para-
mos centro direktorė Jolanta 
Paukštienė akcentuodavo, 
kad tokio paso gavimas yra 
vienas svarbiausių metinių 
įstaigos tikslų. Į ši tikslą 
kryptingai eita jau keletą 
metų.

Ką rodo toks sertifika-
tas ir kodėl jis įstaigai toks 
svarbus? Paprasčiau sakant, 
sertifikatu konstatuojama, 
kad Socialinės paramos 
centras užtikrina tokio pat 
lygio paslaugas kaip ir kitų 
Europos sąjungos šalių įs-
taigos, atliekančios tokią 
pat funkciją. Kitaip sakant, 
ir rokiškėnai gauna tokias 
pat kokybiškas paslaugas 
kaip, pavyzdžiui, prancūzai, 
vokiečiai, danai ar belgai. 

Socialinės paramos cen-
tro direktorė neslepia, kad 
kelyje link tokio aukšto 

įvertinimo buvo visko: ir 
baimių, ir abejonių. Tačiau 
pasiektas rezultatas rodo: 
rokiškėnai Socialinės para-
mos centro specialistai gali 
išties daug. 

Šis sertifikatas nėra „po-
pierinis“: kelyje link jo įs-
taiga turėjo ne tik parengti 
dokumentus, taisykles, bet 
ir pademonstruoti, kaip rei-
kalavimų laikomasi prak-
tiškai. Tam teko išlaikyti ne 
vieną patikrinimo ir audito 
egzaminą.

Kokios tai svarbos ir 
reikšmės paslauga, liudija 
faktas, kad centras kokybės 
sertifikatą priėmė iš pačios 
ministrės rankų. Viso iki 
šiol tokie sertifikatai yra 
skirti 73 šalies įstaigoms, 
teikiančioms socialines pas-
laugas.

Sieks ir kitoms 
paslaugoms
Kol kas EQUASS Assu-

rance sertifikatu įvertinta 
tik viena Socialinės para-
mos centro paslauga. Įgiję 
patirties su viena paslauga, 
Socialinės paramos centro 
specialistai neketina susto-

ti. Šį kokybės sertifikatą, 
pasak direktorės, bus sie-
kiama gauti ir kitoms cen-
tro veikloms. Pašnekovė 
neslėpė: to siekti skatina ir 
puikus, talentingas, darnus, 
naujovėms imlus įstaigos 
kolektyvas. Kuris pats ke-
lyje į EQUASS Assurance 
sertifikatą pajuto, kiek gali 
pasiekti. To siekti skatina ir 
noras padėti paslaugų gavė-
jams.

O ir tendencijos rodo, 
kad socialinės paslaugos 
bus vis aktualesnė tema 
mūsų vis labiau senstančio-
je visuomenėje. Šeimos ir 
visuomenės gyvenimo po-
kyčiai pastaruoju metu itin 
ženklūs: tai, kas anksčiau 
buvo laikoma šeimos par-
eiga (rūpestis senjorais, ne-
įgaliųjų asmenų priežiūra), 
dabar dėl besikeičiančio vi-
suomenės gyvenimo būdo, 
dėl visuomenės mobilumo, 
vis dažniau tampa įstaigų ir 
institucijų rūpesčiu. 

Tad visi: ir ministrė M. 
Navickienė, ir rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas, ir 
Socialinės paramos centro 
direktorė Jolanta Paukštienė 

sutaria: socialinių paslaugų 
poreikis ateityje tik didės.

Aukšti tyrimo 
įvertinimai
Socialinių paslaugų spek-

tru ir kokybe mūsų rajonas 
yra vienas lyderių. Tačiau 
socialiniai darbuotojai, jų 
padėjėjai, tarp didžiulio ir 
augančio paslaugų porei-
kio, tarp kasdienių darbų ir 
rūpesčių ne visuomet turi 
minutę sustoti ir įsivertin-
ti savo darbą. Ne visada ir 
paslaugų gavėjai turi gali-
mybę ar susipranta padėko-
ti. Tai natūralu – Socialinės 
paramos centro darbuotojai 
pas paslaugų gavėjus ir jų 
šeimas ateina sunkiausiomis 
gyvenimo akimirkomis, kai 
dėl skausmo, nerimo, jaudu-
lio ne visuomet lieka laiko 
dėkoti. Tačiau dėkingumas 
rajono žmonėms nesvetimas. 
Ministrė M. Navickienė pa-
sidalino tyrimo rezultatais. 
Pasirodo, rokiškėnai soci-
aliniai darbuotojai šalyje 
vertinami labai palankiai. 
Daugiau kaip 90 proc. tyri-
mo metu apklaustų paslaugų 
gavėjų bendravimą su mū-

siškiais specialistais įvertino 
kaip labai malonų, paliekantį 
geras emocijas ir įspūdį. O 
daugiau kaip 80 proc. tyrimo 
dalyvių sakė, kad rokiškėnų 
specialistų pagalba ir suteik-
ta informacija visiškai atiti-
ko jų poreikius.

Socialinės paramos 
centro direktorė 
neslepia, kad tai 
didžiulis įvertinimas ir 
motyvacija įstaigos 
darbuotojams.
Nepamiršti ir skauduliai
Pokalbyje su ministre 

Socialinės paramos centro 
specialistai ne tik džiaugėsi 
aukštais įvertinimais, bet ir 
įvardino dažniausias jų vei-
klos problemas. Pirmoji jų 
– Socialinės paramos centro 
lankomosios priežiūros so-
cialiniai darbuotojai jaučiasi 
neužtikrinti dėl ateities. Pro-
blema paprasta: daugelis jų 
globoja senyvus, sunkiai ser-
gančius ar sunkias negalias 
turinčius žmones. Kai jie iš-
eina į Amžinybę, ir juos pri-
žiūrėjusiems specialistams 
nebelieka darbo. Žmonės 
baiminasi jo netekti, kol atsi-

ras kitas globojamas asmuo. 
O ir įstaigai nesinori pra-
rasti išugdytus specialistus. 
Kol kas Socialinės paramos 
centras, pasak direktorės, šią 
problemą bando spręsti savo 
resursais, tačiau nepakenktų 
ir didesnis valstybės dėme-
sys. 

Kita su pirmuoju klausi-
mu glaudžiai susijusi pro-
blema: norint gauti pagalbą 
į namus, paramos gavėjams 
ir jų šeimoms labai užtrunka 
dokumentų parengimas. Nuo 
tos dienos, kai pateiktas pra-
šymas, iki tol, kol dokumen-
tai „suvaikšto“ per gydymo 
įstaigas, kitas institucijas, 
gali praieti ir keli mėnesiai. 
Buvo atvejų, kad kol buvo 
tvarkomi dokumentai, žmo-
gus iškeliavo į Amžinybę. 
Ministrė M. Navickienė pa-
prašė jai pateikti tokias pro-
blemas įrodančius dokumen-
tus, kad būtų galima spręsti, 
kaip tobulinti įstaigų darbą. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ugniagesių dovana labai svarbi ir reikalinga
Šv. Kalėdos – gerumo 

metas, kai prisimenami 
sunkiau besiverčiantys, 
likimo negandų ištikti, 
neįgalūs ar vieniši seny-
vi žmonės. Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo 
departamento Rokiškio 
priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos vadovas Dalius 
Kunigėlis Socialinės pa-
ramos centro direktorei 
Jolantai Paukštienei įtei-
kė 15 dūmų detektorių, 
kurie atiteks centro pas-
laugų gavėjų šeimoms. 
Tikimasi, kad tokių do-
vanų ateityje sulauks ir 
vieniši rajono seneliai.

Socialinių paslaugų 
centro direktorė atvira: 
saugumas yra vienas svar-
biausių kiekvieno žmo-
gaus poreikių. Nors dūmų 
detektoriai namuose yra 

privalomi, tačiau ne visi, 
ypač senyvi, neįgalūs 
žmonės pajėgūs juos įsi-
gyti. Kai kurie netgi ne-
supranta tokių prietaisų 
būtinybės. O juk būtent 
jie ir gelbėja žmonių gy-
vybes, pranešdami apie 
įsiplieskusią ugnį. Jie ak-
tualūs ir svarbūs visiems, 
o tiems, kurie savo namus 
šildo krosnimis, yra pir-
mojo būtinumo įranga. 
„Tokių žmonių, kurie kū-
rena krosnis, tarp mūsų 
paramos gavėjų yra išties 
nemažai. Todėl esame la-
bai dėkingi tiems, kurie 
skiria dėmesį ir rūpestį šių 
žmonių saugumu“, – ak-
centavo J. Paukštienė.

Idėja pasirūpinti šių 
žmonių saugumu kilo ir 
jais besirūpinantiems so-
cialiniams darbuotojams, 
ir rajono savivaldybės 

Socialinės paramos ir 
sveikatos skyriui, ir So-
cialinės paramos centrui, 
ir, žinoma Rokiškio prieš-
gaisrinės tarnybos spe-
cialistams. J. Paukštienė 
viliasi, kad toks kilnus ir 
prasmingas bendradarbia-
vimas tęsis. „Mūsų sun-
kiai gyvenantiems, pažei-
džiamiems, neįgaliems, 
vienišiems žmonėms toks 
rūpestis yra labai svarbus. 
Ne kiekvienas jų supranta, 
kam tokia įranga reikalin-
ga, kaip ją prižiūrėti. To-
dėl ši pagalba ir dovana 
labai vertinga, ypač šaltą 
žiemą“, – sakė J. Paukš-
tienė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ Socialinės paramos centro nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos vadovas Dalius Kunigėlis Socialinės paramos centro direktorei Jolantai Paukštienei 
įteikė 15 dūmų detektorių, kurie atiteks centro paslaugų gavėjams.
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Praradimų metai: arba tu ir tavo dievai... (I)

Besibaigiant metams 
yra įprasta daryti apžval-
gas. Tą daro prezidentai 
ir naujienų portalai, tą 
darro įmonės. Papras-
tai metus apžvelgia ir 
daugelis mūsų. Šie metai 
buvo sunkūs ir neramūs. 
Ir daugelis mus lydėjusių 
problemų, sakykime atvi-
rai, nebuvo objektyvūs 
iššūkiai. Tai buvo mūsų 
pačių valdančiųjų ir pa-
čios visuomenės sukurtos 
problemos. 

Metai prasidėjo nesą-
monėmis. Mūsų jauni ir 
šaunūs, edukuoti (tada dar 
nevakcinuoti) valdantie-
ji labai troško įrodyti, kad 
jie... ne Verygos. Štai Ve-
ryga nesusitvarkė su epi-
demija. Bet atėjo jauni, iš-
manūs, kokybiškai kitokie 
politikai ir susitvarkys. Tai 
jie per Kalėdas, Naujuosius 
ir šiaip savaitgaliais tvėrė 
miestus. Ne išimtis ir Ro-
kiškis. Tvėrė įspūdingai: 
dviem policijos ekipažais. 

Trijų karalių šventė pa-
rodė puikų pavyzdį, kad už 
žmogaus teises mes kovo-
jame... Kinijai ir Baltaru-
sijai. Na, dar galime krei-
delėmis išpaišyti perėją ar 
nudažyti suoliuką. O apie 
žodžio ir sąžinės laisvę... 
Nea, mes negirdėjom. Tai 
mūsų mažieji chunveibi-
nai (Kinijos komjaunuo-
liai-entuziastai) gali nuro-
dinėti, kaip dvasininkams 
pamaldas laikyti. Aišku, 
greitai buvo nusodinti, bet 
bandyti juk nedraudžiama. 
Dar linksmesnis bandymas 
buvo riboti žodžio laisvę: 
interneto policijos diegi-
mas ir administracinės at-
sakomybės įvedimas už 
vadinamąją „neapykantos 
kalbą“, kuri iš esmės yra 
ne kas kita, o kaip įsižeidu-
siam pasirodė. Prie žodžio 
laisvės dar grįšime...

Džiugiausia pernai metų 
žinia turėjo būti, žinoma, 
skiepai nuo covid-19. Jie 
turėjo būti puikiu įrankių 
valdyti pandemiją. Kaip ir 
2019 m. Seimo rinkimuose, 

taip ir 2020-ųjų pradžioje 
realiai pradėjus visuomenę 
skiepyti, buvo sukelti nepa-
matuoti lūkesčiai. Tikėjo-
mės visagalės, kokybiškai 
kitokios valdžios, ir veiks-
mingų skiepų. Pastarieji, 
objektyviai žiūrint, bent jau 
yra veiksmingi, kad ir ne 
tiek, kiek iš jų tikėtasi. Na 
o valdžia...

Negrabaus kvailio ran-
kose gali būti suterštas, ap-
juodintas bet koks dalykas. 
Taip nutiko ir su skiepais. 
Negrabi, dažnai net pasibai-
sėtina skiepijimo kampani-
ja, kurios didžiausią naudą 
patyrė, kaip paskui parodė 
tyrimai, prie valdžios spe-
nio prilipusių „draugelių“ 
agentūros, davė daugiau 
žalos, nei naudos. Čia ir at-
siskleidė visas mūsų influ-
enserių išorinis spindesys ir 
intelekto skurdas. Jei mar-
ketingistai jau seniai išmo-
ko pamoką, kad negatyvia-
me fone reklamuoti daiktą 
yra beviltiška, tai politikai 
ir jų pasamdytos viešųjų ry-
šių agentūros, panašu, kad 
ne. Nuo pat pradžios skie-
pijimo kampaniją lydėjo 
erzelis, neatsakyti klausi-
mai, kurie gimdė sąmokslo 
teorijas. Sėkmingiausiai už 
skiepus, nepaisant šimtų 
tūkstančių, sukištų į rekla-
minę kampaniją, agitavo 
tie, kurie už tai negavo nė 
cento. Tie, iš kurių šaipėsi 
ponai influenseriai ir kiti 
dvaro įtakotukai, faktiškai 
ir sumovę šitą reikalą ir 
sukiršinę visuomenę. Sė-
kmingiausiai skiepytis vi-
suomenę ragino tie patys 
dvasininkai, iš kurių šitie 
„išsilavinę“ puskvailiai ir 
šaipėsi. Visuomenė skiepi-
josi ne dėl valdžios įtakos, 
ne dėl viešųjų ryšių kampa-
nijų, o... nepaisant jų. 

Pirmą kartą sužinojo-
me, kas yra „elitas“ ir kas 
yra baudžiauninkai būrai, 
2020-ųjų balandį. Prime-
nu, tada dar ribojimai buvo 
drakoniški: jokių asmeni-
nių švenčių, į paskutiniąją 
kelionę žmogų galėjo pa-
lydėti tik dešimt artimųjų, 

mašinoje negalėjo važiuoti 
dviejų namų ūkių asme-
nys ir t.t. Tačiau kovo 27-
ąją nugriaudėjo muzikos 
„žvaigždelių“ (žinomų tik 
iki Latvijos sienos) apdo-
vanojimai M.A.M.A. Ir jei 
mūsų policija iki tol buvo 
tokia uoli, kad baudė mer-
giną iš pasimatymo namo 
pavėžėjusį vaikinuką, miš-
ko takelyje kaukę drįsusią 
nusiimti moteriškę, vieną 
vidurį ežero sėdintį žve-
ją, vaikė vaikus pačiaužyti 
gryname ore nuo kalniukų 
išvedusius sostinės gyven-
tojus, tai mūsų „žvaigžde-
lėms“, pasirodo, galima 
viskas. Dėl kaukių nedė-
vėjimo, pašalinių asmenų 
buvimo apdovanojimų 
FILMAVIMO ceremonijo-
je buvo pradėtos 42 admi-
nistracinio nusižengimo 
teisenos. Kitaip sakant, pri-
gimtinę žmogaus teisę – są-
žinės laisvę išpažinti savo 
religiją ir laisvai atlikti jos 
apeigas, galima susikišti 
ten, kur saulė nešviečia. 
O štai rengti muzikinius 
apdovanojimus – visada 
prašom. Juk „žvaigždės“ 
tuo ir žvaigždės, kad yra 
aukščiau dangaus skliaute, 
ir joms įstatymai negalioja. 
Ir tai buvo demonstatyviai 
parodyta visuomenei. Prie 
to dar grįšime.

Skiepijimas gegužę tapo 
masiniu. Painiavos jame 
būta daug. Kaip ir vilčių. 
Greiti skiepijimosi tem-
pai rodė, kad nemaža dalis 
visuomenės supranta šio 
reiškinio svarbą ir esmę. 
O tie, kurie nesupranta, 
buvo išvadinti tiesiog dur-
niais ir tapo „edukuotos“ 
ir dabar jau „vakcinuotos“ 
save elitu laikančios (koks 
tai „elitas“, grįžkite prie 
pastraipos apie M.A.M.A. 
apdovanojimus) visuome-
nės dalies puolimo objektu. 
Prasidėjusi masinė purvo 
pylimo kampanija neliko 
be atsako: ana pusė ėmėsi 
irgi organizuotis.

Visuotinio erzelio kam-
panijoje didieji naujosios 
„aukštų kokybinių stan-
dartų“ valdančiosios dau-
gumos lyderiai pradėjo 
įgyvendinti vienos savo 
sudedamųjų dalių (pačios 
rėksmingiausios ir spal-
vingiausios, bet, deja, ne 
protingiausios) įgeidžius. 
Stambulo konvencijos ra-
tifikavimo, partnerystės 
klausimai dar labiau įsiū-
bavo visuomenės emocijas. 
Joks strateginį mąstymą ar 
bent jau kruopelytę sveikos 
nuovokos turintis visuome-
nės lyderis šitokiu sudė-
tingu metu nebūtų ėmęsis 
diegti tokių prieštaringų 
įstatymų. Jie būtų atidėti ra-
mesniems laikams, kai soti, 
tingi ir rami visuomenė, tik 
grietinės indą išlaižęs kati-

nas, susisukusi į kamuolį, 
markstytųsi miego. Tačiau 
mūsų idėjiniai komjaunuo-
liai-chunveibinai valdžioje 
mėgsta sunkumus: jie vi-
suomenę paerzinti sugal-
vojo tada, kai ji jau ir taip 
įerzinta išleido nagus. Ir 
gavo nagais, persiprašau, 
„Šeimos maršu“ per snukį. 
Kad faktiškai gana ramiais 
laikais, didžiųjų vilčių vy-
riausybė vos po pusmečio 
sulauktų protestų mitingų, 
tai yra stipru. 

Dar „stipresnė“ buvo 
valdžios reakcija į tuos mi-
tingus. Mūsų valdžios jau-
teliai ir tų jautelių aplinka 
susirado raudoną skudurą 
– maršistus antivakserius 
beigi kitokius kenkėjus. 
Kadangi tie turėjo (ir tebe-
turi) didesnį palaikymą vi-
suomenėje, nei kai kuriems 
norisi matyti, tai visuotinė 
siundymo kampanija davė 
priešingą rezultatą. Užuot 
pasmerkusi kaip morali-
nius degradus, nemenka vi-
suomenės dalis ėmė simpa-
tizuoti šiems žmonėms. O 
kai prie jų ėmė jungtis jau 
ir tie, kuriuos visai pagrįstai 
„elitas“ laikė saviškiais, pa-
vyzdžiui, profesorius Ignas 
Vėgėlė, protestuotojų mar-
ginalizacijos procesui buvo 
suduotas rimtas smūgis.

Maždaug tuo metu jau 
tapo akivaizdu tai, apie 
ką akylesni įžvelgėme jau 
prieš keletą metų. Žinias-
klaida vis labiau ėmė pra-
rasti visuomenės informa-
vimo funkciją, ir vis labiau 
ėmė linkti į ideologijas. 
Žalstiečiai kitados dar ban-
dė su tuo kovoti, bandyda-
mi peržiūrėti nacionalinio 
transliuotojo finansavimą, 
bet patyrė fiasko. Ir gavo 
ketverius metus ojektyvaus 
(o gana dažnokai ir neo-
bjektyvaus) purvo pylimo. 
Tuo tarpu naujajai, „gera-
jai“ valdžiai meinstryminė 
žiniasklaida faktiškai ati-
darė neriboto pasitikėjimo 
kreditą ir iš ketvirtosios 
valdžios tapo faktiškai „ka-
muolių padavinėtoja“ val-
dantiesiems. Nemažą įtaką 
tam padarė ir, primenu, ne 
pačiais geriausiais visai 
žiniasklaidai laikais, per 
„draugelių“ kontoras pa-
dalintos skiepų kampanijos 
viešinimo išlaidos tiems, 
kam reikia. Kaip sakant, už 
nuopelnus. Kuriuos visuo-
menė netruko įvertinti ir 
pasitikėjimas žiniasklaida 
smuko į rekordines žemu-
mas. Taip apsunkindamas 
ir taip sudėtingą nuo 2008 
m. krizės taip ir neatsigau-
nančios žiniasklaidos situ-
aciją. Didžiausiu akmeniu 
į meinstryminės žiniasklai-
dos pusę tapo skandalas dėl 
„Kitokių pokalbių“ laidos, 
kuri buvo užsakyta Sveika-
tos apsaugos ministerijos, o 

žiūrovai apie šią užsakomą-
ją laidą nebuvo informuo-
ti. Žiniasklaida yra erdvė 
visuomenei išsakyti savo 
idėjas ir nuomones. Puikus 
valdžios ir meinstryminės 
žiniasklaidos susiliejimo 
faktas yra tai, kad pastaro-
ji pati savanoriškai įvedė 
cenzūrą: kai kurie porta-
lai uždraudė komentuoti 
straipsnius apie skiepus. 
Idėja lyg ir būtų teisinga, 
nes komentarai yra viena 
vietų skleisti sąmokslo te-
orijas apie skiepus. Tačiau 
kartu tai yra ir labai pavo-
jingas precedentas: šian-
dien žiniasklaida, kuri yra 
visuomenės nuomonių ir 
diskusijų erdvė, uždraudžia 
diskutuoti skiepų tema, o 
rytoj nuspręs, kad negalima 
diskutuoti dar ir dėl kitų, 
žinoma, ne mažiau svarbių, 
ir ne mažiau kontraversiškų 
temų. Kadangi žiniasklaida 
pastaruoju metu ėmė neati-
tikti nei valdžios kontrolės, 
nei visuomenės diskusijų 
erdvės funkcijos, nuomo-
nės ir diskusijos nuėjo į 
pogrindį: youtube, patreon 
kanalus, feisbuko grupes. 
Praradusi visuomenės, kaip 
jos pirkėjo ir užsakovo vai-
dmenį, žiniasklaida apskri-
tai neturi kitos išeities, kaip 
tik eiti į pavojingą alijansą 
su valdžia, tapdama vis la-
biau priklausoma ne nuo 
skaitytojų, o nuo valdžios 
„draugelių“ dalinamų vie-
šinimo kampanijų pinigų. 
Kas yra didžiulis smūgis ne 
tik žiniasklaidai, bet ir de-
mokratijai. 

Tokioje sudėtingoje situ-
acijoje galime pasidžiaugti 
tuo, kad „Rokiškio Sirenai“ 
pavyko išlaikyti savo skai-
tytojų pagarbą ir pasitikėji-
mą. Jei žiniasklaidoje aps-
kritai nuo 2008 m. tiražai 
ir prenumeratos smunka, 
tai mums pavyko ir tiražus 
net krizės metu išsaugoti, 
ir prenumeratorių skaičių 
ženkliai išauginti, ir lai-
kraštį išplėsti, jis tapo spal-
votu. O kokie mes „savi“ 
valdžiai, liudija iškalbingas 
faktas: „Rokiškio Sirenoje“ 
per visą skiepų kampaniją 
nebuvo nė vienos kokios 
nors institucijos užsakytos 
reklamos šiuo klausimu. 
Tačiau žiniasklaida ir neturi 
būti „sava“. Tapdama kaž-
kam sava, ji praranda savo 
esmę ir prasmę, virsdama 
paprasčiausia propaganda. 

Žiniasklaida yra ketvir-
toji valdžia, kontrolės prie-
monė pirmajai. Kai ketvir-
toji nebeatlieka savosios 
funkcijos, tai ir pirmąjai 
greitai išauga ragai. O vi-
suomenė nei geba, nei nori 
kontroliuoti savo išrinktuo-
sius. Kurių nekompetencija 
vis labiau bado akis. Prime-
nu, praėjo vos vieneri šios 
valdančiosios koalicijos 

metai.
Nors apie hiibridinį 

karą kalbama faktiškai nuo 
2008-ųjų, kai Rusija už-
puolė Gruziją, o visas šio 
karo mastelis atsiskleidė 
2014-aisiais, vadinkime 
daiktus tikraisiais vardais, 
Rusijai užpuolus Ukrainą, 
faktiškai šis karas mūsų 
valstybę užklupo nepasi-
ruošusią. Visiškai nepasi-
ruošusią. Hibridinis karas 
prieš mūsų šalį vyksta jau 
senokai. Situacija su „Rya-
nair“ lėktuvo į Vilnių prie-
vartiniu nutupdymu Mins-
ke ir Baltarusijos opozicijos 
veikėjo Romano Pratasevi-
čiaus pagrobimu parodė, 
kad net į tokias krizes šalies 
valdžia nemoka reaguoti. 
Valdžia ir visuomenė už R. 
Pratasevičiaus išlaisvinimą 
kovojo... feisbuko rėme-
liais. Labai paveiki prie-
monė. Europos Sąjungos 
užsienio politikoje iškastas 
n-tasis Marianų įdubos gy-
lio „gilaus susirūpinimo“ 
griovys. Į kurį Baltarusijos 
„faktinis vadovas“ (patogi 
formuluotė, ania?) atsa-
kė rimtu migrantų armijos 
puolimu. O mūsų politikai 
taip ruošėsi hibridiniams 
karams su Rytais (ypač po 
Gruzjos ir Ukrainos įvy-
kių), kad mes net tvoros su 
Baltarusija neturime. „El-
niuko koncertinoje“ atvejis 
prikišamai parodė, kad nors 
mūsų meinstryminė žinias-
klaida ir įsidiegė faktų ti-
krintuvus bei tiesomačius, 
gana grubus feikas praėjo 
per ją kiaurai. Ir tiesoma-
čiais tesugebama patikrinti 
tik kokio nors nepatogaus 
Verygos pasisakymą, ta-
čiau kai reikia patikrinti re-
alią dezinformaciją, išeina 
elementarus piš... Panašiai 
išėjo ir su tuo mūsų nupieš-
tu kankiniu R. Protasevi-
čiumi: nurimus aistroms, 
sveiko proto politologai 
ėmė ryškinti prielaidas, kad 
jis galėjo būti ne kankinys, 
o Baltarusijos saugumo 
provokatorius.

Migrantų krizė buvo 
puikus pavyzdys, kaip pro-
blema sprendžiama skam-
biomis kalbomis, audringu 
kojų trepsėjimu ir migrantų 
stovyklų tvėrimu kilnoja-
momis tvorelėmis. Ir savo 
pačių piliečių negerbimu, 
valdžios negebėjimu ben-
drauti. Visgi milžiniškomis 
Lietuvos visuomenės: pa-
sieniečių, karių, policijos 
pareigūnų, ugniagesių ir 
kitų neabejingų pilietiškų 
šalies žmonių pastangomis 
ši krizė kol kas apvaldyta. 
Kol kas, nes esminės ją 
sukėlusios problemos toli 
gražu nėra išspręstos. 

Bet apie tai – kitame 
„Rokiškio Sirenos“ nume-
ryje.

BRYDĖS

Lina-DŪDAITĖ KRALIKIENĖ
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Kraštietė Liveta Jasiūnaitė antrą kartą išrinkta 
geriausia metų lengvaatlete

Lietuvos lengvosios atle-
tikos federacijos (LLAF) 
Tarybos sprendimu vien-
balsiai geriausia metų len-
gvaatlete pripažinta Tokijo 
olimpinių žaidynių fina-
lininkė, iš Rokiškio kilusi 
ieties metikė Liveta Jasiū-
naitė.

„Kai svajoji realiai, tada 
ateina rezultatai“, – nusi-
šypsojo ieties metikė Liveta 
Jasiūnaitė. Vasarą vykusiose 
Tokijo olimpinėse žaidynėse 
lengvaatletė buvo viena iš 
vos keturių visos Lietuvos 
rinktinės sportininkų, ku-
riems pavyko užimti aukš-
tesnę poziciją nei planuota 
– iš Rokiškio kilusi 27-erių 
kaunietė buvo septinta. At-
rankoje ietininkė įrankį nu-
metė 61,96 m (aštuntas re-
zultatas), o finale – 60,06 m.

Atvyko, sudalyvavo ir 
išvyko. L. Jasiūnaitė Tekan-

čios Saulės šalyje neužsibu-
vo ir vienintelė iš Lietuvos 
lengvaatlečių komandos 
žaidynėse dalyvavo be adap-
tacinės stovyklos. Kone iki 
varžybų išvakarių Teresės 
Nekrošaitės auklėtinė svar-
biausiam karjeros startui 
ruošėsi Kaune.

„Čia buvo mūsų geriau-
sias sprendimas, kurį priė-
mėme su trenere. Toks noras 
galbūt labiau buvo iš mano 
pusės, o trenerė turbūt būtų 
prisitaikiusi ir palaikiusi bet 
kokiu atveju. Man labai svar-
bu emocijos. Jei prieš mėne-
sį atvyksti į olimpiadą, tai 
kiekvieną dieną atsikeli su 
mintimi, kad tuoj varžybos 
ir išsitaškai emocijomis. Vis-
kas nauja, negali bendrauti 
kaip įprasta, išeiti su šeima. 
Likau Lietuvoje vien su ta 
mintimi, kad iki pat varžybų 
gyvensiu įprastu ritmu, rėži-
mu, neiššvaistysiu emocijų 

kur nereikia. Atvažiavau į 
varžybas, išsimiegojau ir da-
lyvavau. Tai pasiteisino“, – 
paaiškino L. Jasiūnaitė.

Vis dėlto net ir praėjus po 
žaidynių keliems mėnesiams 
sportininkei finalas Tokijuje 
kelia dviprasmiškus jaus-
mus.

„Norėjosi aukštesnio re-
zultato, be to, finale nesi-
jaučiau taip, kaip jaučiausi 
kvalifikacijoje. Man tai labai 
nepatiko, nes pasimečiau, 
kažko išsigandau. Negaliu 
sakyti, kad savęs nerealiza-
vau, bet gal nepilnai. Norė-
čiau, kad tokia būsena, kokia 
buvo finale, ateityje nepasi-
kartotų. Jei kovoji, tai kovok 
iki galo. Reikia nedvejoti, 
rizikuoti ir išeiti iš komfor-
to ribų – to pritrūko ir dėl to 
gaila“, – paaiškino metikė.

Disko metikas Andrius 
Gudžius svajoja apie 70 me-
trų, ietininkas Edis Matuse-

Gražiausiai pasipuošusi-
oms rajono sodyboms - 
savivaldybės dovanos

„Net 30 tokių lesyklė-
lių, kurias pagamino dro-
žėjas Gintaras Varnas ir 
kalendorių su naujuoju 
Rokiškio krašto prekės 
ženklu iškeliauja į gra-
žiausiai švenčių proga pa-
puoštas sodybas visame 
Rokiškio rajone.

 
Kiekviena pakabinta ka-

lėdinė instaliacija, papuošti 
namai, įstaigos, įmonės ar 
visos gatvės namų fasa-
dai kuria jaukią šventinę 

nuotaiką ir dovanoja mūsų 
žmonėms ir svečiams šven-
tę.

 Dėkojame visiems, ku-
rie kurdami Šventinę nuo-
taiką puošia savo namus. 
Ačiū seniūnams už pagalbą 
atrenkant gražiausiai pa-
puoštus namus“, – Feisbu-
ke rašė rajono meras.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

vičius – apie 100. Į kokį re-
zultatą taikosi L. Jasiūnaitė?

„Aš labai neatsiplėšiu nuo 
realybės. Mano tikslas kitų 
metų sezone – stabiliai mesti 
visose varžybose 64 metrus. 
Pasiekus tokį lygį, tokį re-
zultatą, galima tikėtis kokia-
me nors starte numesti pora 
metrų toliau. Tikslas 64, o 
tada gal dar porą metriukų, 
– nusijuokė L. Jasiūnaitė. – 
Suprantu ir Edį, ir Andrių, 
nes reikia svajoti ir turėti 
aukščiausią tikslą. Aš tokį 
irgi turiu, bet žengiu žings-
nį po žingsnio, nes dideli 
lūkesčiai po nesėkmių labai 
sutrikdo. Kai svajoji realiai, 
tada ateina rezultatai.“

Geriausia metų Lietuvos 
lengvaatlete L. Jasiūnaitė 
išrinkta antrą kartą – šiuo 
titulu ji džiaugėsi ir 2018-ai-
siais.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Bilietai į Rokiškio ledo areną - 
tik internetu

Informuojame, kad 
nuo sausio 1 dienos Ro-
kiškio arenoje nebelieka 
galimybės įsigyti bilietus 
atvykus į vietą.

 
Nuo šiol norintys čiuož-

ti privalo bilietu pasirū-
pinti iš anksto ir įsigyti jį 
internetu. Bilietais į ledo 
areną prekiauja bilietų pla-
tintojas Ticket Market.

 Taip pat atsirado gali-
mybė įsigyti ir mėnesinius 
bei viso sezono abone-
mentus.

 Mėnesinis abonemen-
tas suaugusiam kainuoja 
6 Eurus (asmenims iki 18 

metų – 3 Eurus), o viso 
ledo sezono abonementą 
kviečiame įsigyti už 18 
Eurų (asmenims iki 18 
metų – 12 Eurų).

 Toliau išlieka galimybė 
įsigyti ir vienkartinius bi-
lietus vienam 1,5 valandos 
trunkančiam čiuožimui, 
tokio bilieto kaina suau-
gusiam siekia 1,50 Eur., o 
jauniesiems čiuožimo mė-
gėjams tokį bilietą galima 
įsigyti už 1 Eur.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Krašto apsaugos ministerija skatins kibernetinio 
saugumo pramonės plėtrą: steigiamas 
Nacionalinis koordinavimo centras

Krašto apsaugos mi-
nisterijoje nuo 2022 metų 
startuoja nauja veikla ki-
bernetinio saugumo srityje. 
Vyriausybei ketvirtadienį 
patvirtinus veiklos nuosta-
tų pakeitimą, ministerijoje 
steigiamas Nacionalinis ko-
ordinavimo centras, kuris 
skatins kibernetinio saugu-
mo pramonės vystymą Lie-
tuvoje.

„Nacionalinis koordinavi-
mo centras – tai nauja Krašto 
apsaugos ministerijos veikla, 
didinsianti Lietuvos ir Eu-
ropos Sąjungos kibernetinio 
saugumo pramonės, mokslo 
ir viešojo sektoriaus bendra-
darbiavimą, skatinsianti ino-
vacinių produktų ir paslaugų 
atsiradimą bei teiksianti finan-

savimą prioritetinėje srityje. 
Ši nauja veikla yra Lietuvos 
kibernetinio saugumo ekosis-
temos stiprėjimo garantas“, – 
teigia krašto apsaugos vicemi-
nistras Margiris Abukevičius.

NKC yra kibernetinio sau-
gumo bendruomenės informa-
cinis ir koordinacinis centras, 
kuris teiks ekspertines žinias 
kibernetinio saugumo srity-
je, prisidės prie kibernetinio 
saugumo švietimo programų 
sklaidos Lietuvoje, ES strate-
ginių dokumentų kibernetinio 
saugumo srityje įgyvendini-
mo ir ES kibernetinio saugu-
mo bendruomenės kūrimo.

NKC Lietuvoje steigiamas 
pagal šiemet įsigaliojusį Euro-
pos Parlamento ir Tarybos re-
glamentą, kuriuo tokių centrų 
įkūrimas numatytas visose 27 

ES valstybėse. Bendras koor-
dinavimo centrų tinklas, kartu 
su naujai įsteigta ES agentūra 
Bukarešte (Europos kiberneti-
nio saugumo pramonės, tech-
nologijų ir mokslinių tyrimų 
kompetencijos centru), sieks 
didinti ES kibernetinio saugu-
mo pramonės konkurencingu-
mą. To bus siekiama skiriant 
finansavimą kibernetinio sau-
gumo tyrimams ir inovacijų 
kūrimui, kibernetinio saugu-
mo pajėgumų stiprinimui ir 
naujausių kibernetinio saugu-
mo produktų sklaidai.

Krašto apsaugos minis-
terija nuo 2023 m. inicijuos 
kibernetinio saugumo srities 
projektų finansavimo konkur-
sus, prioritetą teikdama ma-
žoms ir vidutinėms įmonėms 
bei startuoliams. Ši veikla bus 

vykdoma bendradarbiaujant 
su Centrinė projektų valdymo 
agentūra.

Numatoma, kad kvieti-
mų dalyvauti konkursuose 
temos atitiks ES strateginius 
dokumentus bei rengiamos 
Kibernetinio saugumo plėtros 
programos pažangos priemo-
nes. Lėšos projektų finansa-
vimui lygiomis dalimis bus 
skiriamos iš Krašto apsaugos 
ministerijos asignavimų ir 
Skaitmeninės Europos darbo 
programos kibernetinio sau-
gumo srityje 2021–2022 m.

Planuojama, kad Lietuvos 
kibernetinio saugumo ben-
druomenei iš viso bus skirta 
iki 2 mln. eurų per ateinančius 
dvejus metus.

KAM inform.
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Velykalnyje lankėsi dosnus Kalėdų Senelis

Velykalnis tapo svar-
bia rokiškėnų pramogų 
erdve. Jo bendruomenė 
įgyvendino seniai puo-
selėtą idėją surengti Ka-
lėdų šventę. Jau pernai 
prieš šv. Kalėdas tam 
buvo parinkta ir eglė, 
ir tvenkinio aplinka pa-
rengta. Deja, karantinas 
pakoregavo planus. Ta-
čiau šiemet idėja, ben-
dradarbiaujant su Se-
namiesčio progimnazija, 
įgyvendinta su trenksmu.

Žiemiški orai džiugina. 
Nors ir spaudė nemenkas 
šaltukas, tačiau jau nuo 
pat ryto vyko pasirengimo 
šventei darbai. „Einu sau 
pasivaikščioti, o štai žiūriu, 
kažkoks vyrukas iš padėklų 
sceną kala. Priėjau arčiau – 
žiūriu, kad bendruomenės 
pirmininkas darbuojasi“, 
– taip pasirengimus šven-
tei apibūdino vienas parko 

lankytojų. „Rokiškio Sire-
nos“ žiniomis, būta planų 
net koše šventės dalyvius 
vaišinti, tačiau tam koją 
galėjo pakišti griežti karan-
tino ribojimai masiniams 
renginiams.

Šventiniai pasiruoši-
mai nenuėjo veltui: šventė 
sutraukė gausų būrį tiek 
Velniakalnio apylinkių 
žmonių, tiek rokiškėnų. 
Šventėje buvo ypač daug 
vaikų ir jaunimo, ypač iš 
Senamiesčio progimna-
zijos. Didelius ir mažus 
linksmino Kalėdų Senelis 
ir seniai besmegeniai iš Ba-
jorų kultūros namų.

Sveikindamas susirin-
kusiuosius bendruomenės 
vadovas Stasys Mekšėnas 
linkėjo kurti gražų Rokiš-
kį. 500 ąžuolų parke buvo 
išauginta eglė karalienė, 
kuri ir tapo parko puošme-
na. Prieš 20 metų pasodinta 
eglaitė, kurią netgi ketin-

ta nukirsti, dabar išaugo 
dideliu, išlakiu medžiu. 
Kurį, kaip pagal eilėraštį 
„ją puoš mokiniai“, papuo-
šė Senamiesčio gimnazijos 
moksleiviai. O S. Mekšė-
nas linkėjo bendrystės rem-
damasis naujuoju Rokiškio 
šūkiu: mano bendruomenė 
tavo, mano gražuolė eglė 
tavo.

Dainos, rateliai išjudino 
ir vaikus, ir suaugusiuo-
sius. O Kalėdų Senelis 
buvo ypatingai dosnus: 
kiekvienas mažasis namo 
parsinešė dovaną. Be jų ne-
liko ir suaugusieji, šventę 
vardadienius ir gimtadie-
nius. Daugiau nei valandą 
trukusi šventė paliko jos 
dalyviams puikų įspūdį, ir 
tikimasi, kad ji taps gražia 
ilgamete tradicija. 

Lina-DŪDAITĖ 
KRALIKIENĖ

Rokiškio krašto muziejuje vyko protmūšis

Rokiškio dvaro rū-
mams 2021-ieji buvo 
neeiliniai metai. Visus 
metus šventėme jų pa-
statymo 220 metų jubi-
liejų.

Muziejininkų organi-
zuotas Protų mūšis taip 
pat buvo skirtas šiam 
įvykiui.

 Pasitikrinti savo ži-
nių apie dvaro istoriją, 
čia gyvenusias gimines, 
žmones, įvykius susirin-
ko 7 komandos. Vieni 
Protų mūšiui specialiai 
nesiruošė, kiti sakė, kad 

skaitė Rokiškio istoriją, do-
mėjosi dvaro praeitimi.

 Žaidėjams buvo užduo-
ta 50 įvairiausių klausimų. 
Į vienus atsakymus žinojo 
iš karto, kitų atsakymų ieš-
kant reikėjo pasukti galvą, 
rasti asociacijų.

 Daugumą klausimų pa-
vyko atsakyti iš Kamajų 
atvykusiai komandai KE-
TURAKIAI. Iš galimų 80 
taškų jie surinko 62 ir tapo 
žaidimo nugalėtojais.

 Antra vieta atiteko 
PERSPEKTYVIEMS, o 
treti liko komanda JAU 
SUGALVOJOM. Dovanų 

nugalėtojų komandos 
gavo naujausių Rokiškio 
krašto muziejaus leidinių 
– kad savo žinias apie 
dvarą ir toliau tobulintų.

 Visi dalyviai žaidi-
mo metu sužinojo kažką 
naujo, papildė žinių ba-
gažą naujais faktais. Net 
ir nelaimėję išėjo su gera 
nuotaika, dėkojo už sma-
giai praleistą vakarą.

 Muziejininkai dėkoja 
visiems dalyvavusiems 
ir pažada, kad Protmūšių 
dvare tikrai dar bus!

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.

Ir sunkiaatlečiai veteranai nepamiršo įgūdžių

Panevėžyje sureng-
tose atvirajame senjorų 
sunkiosios atletikos Lie-
tuvos čempionate rokiš-
kėnai iškovojo trečiąją 
vietą. Be mūsiškių jame 
varžėsi Lietuvos ekipos, 
taip pat svečiai iš Ukrai-
nos, Izraelio. Estijos.

Pirmąją vietą čempio-
nate laimėjo šeimininkų – 
Panevėžio komanda. An-
tri buvo sostinės senjorai 
sunkiaatlečiai, o treti, kaip 
jau minėta, rokiškėnai. 

Mūsiškių gretose ne-
trūko ir svarių asmeninių 
pergalių. Amžiaus grupė-
je iki 40 m. svorio kate-
gorijoje iki 55 kg sidabro 
medalį laimėjo Rasa Bei-

norienė. Ji dvikovėje iškėlė 
69 kg. Tos pačios amžiaus 
grupės varžybose žinomas 
sunkiaatletis Gytis Grikinas 
svorio kategorijoje iki 96 kg 
dvikovėje surinko 215 kg ir 
laimėjo aukso medalį.

Rasa Šiaulienė tapo am-
žiaus kategorijos iki 45 m. 
svorio kategorijos iki 76 kg 
nugalėtoja, dvikovėje iškėlu-
si 65 kg.

Iki 60 m. amžiaus grupėje 
svorio kategorijoje iki 81 kg 
sidabro medalį laimėjo Vy-
tautas Macijauskas. Jis dvi-
kovėje surinko 130 kg.

Gausus rokiškėnų būrys 
varžėsi amžiaus grupėje iki 
65 m. Svorio kategorijoje 
iki 67 kg dvikovėje surin-
kęs 70 kg nugalėjo Viktoras 

Kotovas. Svorio katego-
rijoje iki 81 kg trečiąją 
vietą iškovojo Anatolijus 
Ščerbakovas. Jo dvikovės 
rezultatas – 122 kg. Rajo-
no sunkiaatlečių ugdytojas 
treneris Jonas Aleksiejus 
svorio kategorijoje iki 89 
kg laimėjo sidabro meda-
lį. Jo dvikovės suma – 110 
kg. Tiek pat kilogramų 
dvikovėje iškėlė ir vyriau-
sias rokiškėnų komandos 
narys Vidmantas Pilibai-
tis. Jis varžėsi amžiaus 
grupėje iki 75 m, svorio 
kategorijoje iki 67 kg, ir 
laimėjo nugalėtojo titulą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškėnė Rasa Šiaulienė šalies senjorų čempionate laimėjo aukso medalį.
Asmeninio archyvo nuotr.
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2021-ieji bankrotų proceso rajone neįsiūbavo

Pandemija, karantinas, 
veiklų ribojimas tiek įmo-
nėms, tiek privatiems as-
menims kėlė didelę baimę 
ir netikrumą dėl finansinių 
perspektyvų. Tačiau, kaip 
rodo Audito, apskaitos, 
turto vertinimo ir nemo-
kumo valdymo tarnybos 
duomenys, didelių bankro-
to bangų mūsų rajonas iš-
vengė.

Rajono įmonėms šiemet 
pradėtos keturios bankroto 
procedūros. Viena jų – gruo-
džio 16-ąją. Tądien Panevė-
žio apygardos teismas pa-
skelbė nutartį pradėti UAB 

„Doltera“ bankroto procedū-
rą. Taip pat šiemet pradėtos 
bankroto procedūros UAB 
„Mažoji palapinė“, UAB 
„Ortosas“ bei UAB „Rokiš-
kio aliejinė“. Viso šiuo metu 
rajono įmonėms vykdoma 
13 bankroto procedūrų.

Šiemet bankroto procedū-
ros nutrauktos UAB „Gre-
mona“ ir UAB „SA Logis-
tic“.

2021-aisiais baigtos sep-
tynių rajono įmonių ban-
kroto procedūros. Viso nuo 
1997-ųjų bankrutavo 110 
rajono įmonių.

Pradėtų bankroto proce-
dūrų skaičiumi šie metai ra-

jono verslui nėra išskirtiniai: 
vidutiniškai bankroto proce-
dūra kasmet pradedama 3-4 
rajono įmonėms.

Šiuo metu vykdomos trys 
fizinių asmenų bankroto 
procedūros. Viena jų pradė-
ta pernai kovą, likusios dvi: 
viena pradėta prieš dvejus 
metus, kita – prieš trejus. 
Šiemet užbaigta viena fizinio 
asmens bankroto procedūra. 
Ji truko trejus su puse metų. 
Nutraukta viena fizinio as-
mens bankroto byla: tas as-
muo mirė.

Lina-DŪDAITĖ 
KRALIKIENĖ

Gruodį – 10,7 proc. išankstinė metinė infliacija
Lietuvoje gruodį, 

išankstiniais vertini-
mais, mėnesio infliaci-
ja, apskaičiuota pagal 
su kitomis Europos 
Sąjungos šalimis sude-
rintą vartotojų kainų 
indeksą (SVKI), buvo 
1,3 procento.

Suderinta išankstinė 
metinė (gruodį, paly-

ginti su 2020-ųjų gruodžio 
mėnesiu) infliacija buvo 
10,7 proc., remdamasis 
negalutiniais duomenimis, 
pranešė Statistikos depar-
tamentas.

Statistikų teigimu, me-
tinei infliacijai daugiausia 
įtakos turėjo būsto, van-
dens, elektros, dujų ir kito 
kuro prekių ir paslaugų, 
transporto prekių ir pas-

laugų, maisto produktų 
ir nealkoholinių gėrimų 
kainų padidėjimas.

Lapkričio mėnesį su-
derinta mėnesio inflia-
cija siekė 0,9 proc., o 
metinė infliacija – 9,3 
procento. Vidutinė me-
tinė infliacija lapkričio 
mėnesį buvo 3,7 pro-
centai.

BNS inform.

Pandėlio gimnazijoje vyko 
tradicinis sporto klubo 
Kalėdinis krepšinio turnyras

Gruodžio 28 dieną 
Pandėlio gimnazijos salė-
je vyko tradicinis sporto 
klubo Kalėdinis krepšinio 
turnyras, kuriame dalyva-
vo 4 komandos. Pirmiausia 
komandos sužaidė pusfi-
nalius, kuriuose Pandėlys 
34:17 įveikė Teoremą, o 
Roksala 45:43 nugalėjo 
Aidą, vėliau buvo žai-
džiamos finalinės turnyro 
rungtynės.

 
Mažąjį finalą po atkaklios 

kovos laimėjo Rokiškio 

Aido komanda 38:31 įveiku-
si Teoremą. Aido komando-
je Matas Seibutis ir Ugnius 
Lapelis pelnė po 11 taškų, 
Ignas Jarušauskas pridėjo 8. 
Teoremos komandoje Lu-
kas Lesmanavičius surinko 
16 taškų, po 5 pelnė Romas 
Žiauberis ir Klaudijus Kun-
delis.

 Didžiajame finale susiti-
ko amžini varžovai Pandėlio 
ir Roksalos ekipos. Pirmaja-
me kėlinyje vyko lygi kova, 
tačiau antrajame Roksala 
spurtavo ir įgijo lemiamą 

persvarą. Nugalėtojų greto-
se Vygantas Kavaliauskas 
pelnė 18 taškų, 16 pridėjo 
Simas Nagelė, 7 taškai Luko 
Nagelės sąskaitoje. Pandėlio 
komandoje rezultatyviausiai 
žaidė Augustinas Blažys, 
pelnęs 12 taškų, 10 surinko 
Martynas Karaliūnas, 6 - Vi-
das Joneliūkštis.

 Prizininkai buvo apdova-
noti medaliais, komanda nu-
galėtoja sporto klubo įsteigta 
taure.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Aleksandravėlės kaimo bendruomenės nariai 
įteikė gyventojams Aleksandravėlės kalendorius

Kalėdų Senelio pra-
šymu, bendruomenės 
nariai ir toliau lankė 
aleksandravėliečius bei 
įteikė jiems 2022 metų 
Aleksandravėlės kalen-

dorius, linkėjo visiems 
gerų, pilnų sveikatos atei-
nančių metų.

Šaltis ir vėjas nesutrukdė 
šilto abipusio bendravimo. 

Visų gyventojų veidus 
puošė šypsenos, dėkin-
gumas ir nuoširdumas.

Aleksandravėlės 
kaimo bendruomenės 

inform.

Naujųjų vidurnaktį Rokiškio padangę 
nušvies fejerverkai

Kaip miestas sutiks 
Naujuosius, 2022-uosius 
metus? Ar Nepriklauso-
mybės aikštėje planuo-
jamos kokios jų sutiktu-
vės, fejerverkai?

Rajono savivaldybės 
administracijos direkto-
rius Andrius Burnickas 
„Rokiškio Sirenai“ teigė, 
kad sutinkant Naujuosius 

Rokiškio padangę „nušvies 
kuklūs fejerverkai“. Pašne-
kovas teigė, kad juos nupir-
ko rajono savivaldybė, o su-
tiktuvių akimirka pasirūpins 
Rokiškio kultūros centras. 
Kokio kuklumo bus tie fejer-
verkai? „Gerokai kuklesni, 
nei kai kurių verslo įmonių“, 
– pažymėjo savivaldybės 
administracijos vadovas ir 
akcentavo, kad buvo nu-

spręsta pinigų į orą nešau-
dyti. Paklaustas, su kuo 
galima palyginti būsimą 
šventės akcentą, jis pa-
brėžė, kad fejerverkai bus 
maždaug tokie, kaip per 
eglutės įžiebimo Rokišky-
je šventę gruodžio 4-ąją.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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 Jaunimo centras ne „jaunimkė“  ir ne vaikų dienos centras
13 metų atvirajam dar-

bui su jaunimu, tačiau ne 
visos rajono institucijos at-
pažįsta

Kalba blogai tas, kas ne-
žino ar net nebuvo užėjęs

Dažnai norime, kad 
jaunuoliai nuolat būtų 
užsiėmę savo reikalais, 
elgtųsi tinkamai ir jokiu 
būdu „netrukdytų“ suau-
gusiems, nekeltų rūpesčių 
tėvams, mokyklai ir vietos 
bendruomenei. 

Kuo skiriasi jaunimo 
centro veikla nuo 
kitų įstaigų veiklos?
Čia svarbus procesas, o 

ne rezultatas. „Užsirašyti“ 
nereikia (šiandien ateisiu, 
rytoj - nežinau). Gali ateiti 
kiekvienas norintis ir jis ne-
privalo daryti to, ką daro kiti, 
paprasčiausia gali saugiai 
būti, stebėti aplinką, ben-
draamžius. Jaunimo centras 
priima visus jaunuolius ir 
suteikia jiems galimybę eks-
perimentuoti, išbandyti save 
įvairiose veiklose. Darbuo-
tojai stebi jaunuolius ir tik 
reikiamu momentu pataria: 
jaunuoliai mokosi viską at-
likti patys. Atviras jaunimo 
centras, priešingai nei kitos 
organizacijos, sąmoningai 
kuria palankesnes sąlygas, 
kad galėtų ateiti ne tik ak-
tyvūs, bet ir nedrąsūs jauni 
žmonės. 

Tikslinė grupė - 14-29 
metų jaunuoliai
Bendruomenės nariai turi 

skirtingus įsivaizdavimus, 
kas yra jaunimo centro tiks-
linė grupė. Dažnam tai kitaip 
atrodantys paaugliai, būtinai 
„rizikos grupės“ jaunuoliai, 
jaunuoliai iš nepasiturinčių 
šeimų, merginos, vaikinai, 
vietinio jaunimo „chebros“ 
ir kita. Atvirame jaunimo 
centre yra laukiami visi jauni 
žmonės, kuriems reikia er-
dvės save realizuoti, saugiai 
pabūti ir praleisti laisvalaikį, 
pasikalbėti išgyvenant links-
mesnį ar  sunkesnį laikotarpį. 
Atviras darbas su jaunuoliais, 
neskirsto jų į „rizikos“ ar „ne 
rizikos“, socialinio darbo 
„klientus“ ar „ne klientus“ – 
suteikia galimybes teikti rei-
kiamas socialines paslaugas, 
leidžiančias stiprinti jaunus 
žmones tada, kai jiems reika-
lingas intensyvesnis, ar ma-
žiau intensyvus palydėjimas.  
Paslaugos teikiamos jaunuo-
liams priimtinoje ir saugioje 
aplinkoje, nežiūrint į jų soci-
alinius įgūdžius, požiūrį, iš-
silavinimą, seksualinę orien-
taciją, pomėgius ar įpročius, 
leidžia ne tik teoriškai keltis 
„integracijos“ tikslus, bet 
realiai būti kartu su kitais ir 
mokytis šioje aplinkoje.  At-
sižvelgiant į socialinės aplin-

kos ypatumus galima veiklą 
diferencijuoti, pritaikyti skir-
tingoms amžiaus grupėms ir 
poreikiams. 

Jaunimo darbuotojas ir 
jo vaidmuo

Sunku vienareikšmiškai 
atsakyti, kas yra jaunimo 
darbuotojas, nes Lietuvoje 
dar nėra vieningos sistemos 
jaunimo darbuotojo kvali-
fikacijai užtikrinti. Atvirąjį 
darbą su jaunimu centre dir-
ba du etatiniai darbuotojai, 
finansuojami Rokiškio rajo-
no savivaldybės ir 0,6 etato  
„Rokiškio jaunimo centro 
veiklos projektas 2020-2021 
m.“ , kurį skelbė Jaunimo 
reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos, vykdymui 
skirtų lėšų. Darbuotojai turi 
pedagogikos, socialinės pe-
dagogikos išsilavinimus. 
Šalia dalykinių reikalavimų 
labai svarbios yra asmeninės 
savybės, motyvacija dirbti 
ir tobulintis. Be santykio su 
jaunu žmogumi palaikymo, 
ugdomojo jaunuolių palydė-
jimo, jaunų žmonių įgalini-
mo, jaunimo darbuotojai turi 
ir kitas užduotis. Tai aplinkos 
sukūrimas, vidaus tvarkos 
priežiūra, paraiškų rašymas, 
projektų įgyvendinimas, ats-
tovavimas jaunimui įvairio-
se darbo grupėse, finansinių 
išteklių paieška, darbo laiko 
užtikrinimas, viešieji ryšiai, 
darbas su savanoriais, jų pa-
lydėjimas, grupinis ir indivi-
dualus darbas su jaunuoliais, 
artima jų aplinka, veiklų or-
ganizavimas socialinėje er-
dvėje, dalyvavimas įvairiuo-
se mokymuose, seminaruose, 
konferencijose, situacijos 
vertinimas ir kitos. 

Būtų nerealu tikėtis, kad 
jaunimo darbuotojai pajėgs 
patenkinti skirtingus jaunimo 
poreikius. Plečiant atvirojo 
darbo veiklos įvairovę, papil-
domai samdomi mokymų va-
dovai, edukacinių programų 
specialistai, organizuojamos 
išvykstamosios, bendros vei-
klos su kitų, su jaunimu dir-
bančių įstaigų, specialistais. 

Patalpos ir priemonės
Rokiškio jaunimo centre 

skirtos trys patalpos jauni-
mo veikloms vykdyti. Čia 
sudaromos sąlygos jaunimui 
veikti pagal poreikius. Lais-
valaikio salėje yra biliardo, 

stalo teniso, stalo futbolo, 
oro ritulio stalai, kompiu-
teris, projektorius, muzikos 
kolonėlės. Įrengta vieta žaisti 
stalo žaidimus, poilsio zona 
su sėdmaišiais. Jaunimo cen-
tre veikia DJ erdvė, kur yra 
visos priemonės tobulinti di-
džėjavimo įgūdžius. Trečioje 
erdvėje - galimybė pasėdėti, 
išgerti arbatos, pabendrau-
ti, panaršyti internete, žaisti  
x-box, užsiimti kūrybine ir 
kita veikla. Šiltu metų laiku 
veiklos vykdomos ir už jau-
nimo centro ribų. Yra įsigyta 
daug sportinio inventoriaus: 
tinklinio, krepšinio kamuo-
lių, lauko teniso rakečių, 
petankės ir kitų lauko žaidi-
mų. Erdvių, priemonių įvai-
rovė padeda užtikrinti saugią 
atmosferą, suteikia galimy-
bes veikti pagal jaunuolių 
poreikius. 

Rokiškio jaunimo centro 
atvirojo darbo su 
jaunimu veiklos kryptys
Atvirasis darbas su jau-

nimu turi savo tikslus ir už-
davinius. Jaunimo  centre 
dirbama trimis kryptimis: su 
jaunuoliais, darbuotojais, sa-
vanoriais, jaunimo lyderiais 
ir socialiniais partneriais, 
kitų miestų atviraisiais jau-
nimo centrais. Savo veiklo-
mis turime sudaryti sąlygas 
jaunuoliui išsiugdyti tas sa-
vybes, kurios bus naudingos 
būnant suaugusiu žmogumi. 
Svarbiausia kryptis - jauni-
mo laisvalaikis. Tai vyksta 
keliais būdais. Vienas jų, tai 
veiklos, kurias jauni žmonės 
pasiūlo patys, tai kas jiems 
įdomu, patrauklu. Kitas bū-
das tai jaunimo darbuotojo 
inicijuojamos veiklos, ku-
rios, jo nuomone, gali būti 
įdomios, naudingos jauniems 
žmonėms. Labai svarbu, 
kad darbuotojas „įneštų“ 
dalį savo asmeninių pomė-
gių. Tokių veiklų jaunuoliai 
neprašo, bet darbuotojui 
pasiūlius, noriai dalyvauja, 
taip įgaudami naujų žinių ir 
įgūdžių. Tai labai svarbi vie-
ta bendravimo įgūdžių skati-
nimui, poilsiui, įsimylėjimui 
ir kitiems labai svarbiems 
gyvenimo dalykams. Šioje 
erdvėje vyksta labai daug 
naudingų procesų.  Įvairių 
veiklų pagalba, darbuotojai 
padeda paaugliams saugiai 
pereiti į suaugusiojo pasaulį. 
Jaunuoliai ugdomi, skatinant 

pozityvų savivertės jausmą, 
padedant įsivardinti ateities 
viziją, stiprinant jaunuolio 
bendravimo įgūdžius, su-
vokiant kaip jis atrodo kitų 
žmonių akyse, atrandant in-
dividualius sugebėjimus bei 
talentus, produktyviai spren-
džiant namuose, mokykloje 
ar tarp bendraamžių kylan-
čius sunkumus.

Jaunimo darbuotojams, 
projektų vykdytojams, sava-
noriams, jaunimo lyderiams 
tenka labai įvairių situacijų, 
kuriose tenka veikti, atitin-
kamai reaguoti ir kita. Norint 
kokybiškai dirbti atvirąjį dar-
bą, grįstą pagarba ir ugdantį 
tiek jaunuolį, tiek patį dar-
buotoją, svarbu, ugdyti darbo 
su aplinka, darbo su grupe, 
organizacines, santykio, pro-
fesines kompetencijas ir ži-
nias. Ir kompetencijų sąrašas 
gali būti labai ilgas. Dar labai 
svarbu paminėti, kad dirbda-
mi su jaunais žmonėmis, jau-
nimo darbuotojai susiduria 
su įtampą keliančiomis si-
tuacijomis, todėl labai svar-
bu rūpintis psichohigiena. Į 
pagalbą ateina neformalus  
bendravimas, reguliarūs su-
sirinkimai, atvejų analizės, 
individualios ar komandinės 
supervizijos.

Dirbantiems su jauni-
mu svarbu žinoti, kas mūsų 
mieste gali padėti jaunimui 
be jaunimo centro. Labai 
svarbu žinoti visas paslaugas 
jaunimui teikiančias insti-
tucijas bei jų darbo kokybę. 
Darbuotojai žino, kas teikia 
pagalbą telefonu, koks kom-
petentingas žmogus dirba 
Užimtumo tarnyboje, soci-
alinių paslaugų skyriuje ar 
kitur ir kokią pagalbą gali 
gauti jaunas žmogus. Net jei 
minėtas paslaugas teikia pa-
tys, būtina žinoti, kas tai daro 
be jų. Todėl verta reguliariai 
pasitikrinti, ar tai vis dar pa-
tikimas/ nepatikimas partne-
ris. Gauti idėjų jaunimo vei-
kloms, pasidalinti patirtimi, 
svarbu, bendradarbiauti su 
kitais Lietuvoje veikiančiais 
jaunimo centrais. 

Darbo laikas 
Jaunimo centro darbo lai-

kas orientuotas į antrą dienos 
pusę, pritaikytas prie jaunuo-
lių poreikių. Darbo dieno-
mis lankytojai laukiami nuo 
14.00 iki 20.00 val., penkta-
dieniais iki 21.45 val.,  šešta-

dieniais nuo 12.00  iki 20.00 
val. Ilgesnis penktadienio ir 
šeštadienio darbo laikai pa-
sirinkti neatsitiktinai. Savait-
galiais 

sudaryta galimybė aplan-
kyti jaunimo centrą studen-
tams, kurie „užaugo“ čia, 
patyrė daug gražių akimirkų, 
įgijo gyvenimui reikalingų 
įgūdžių. Šios dienos taip pat 
gali būti išnaudotos įvairių 
renginių, žygių, išvykų orga-
nizavimui. 

Trumpai apie 2021 m. 
Jaunimo reikalų departa-

mentas prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos 
2021 m. Rokiškio jaunimo 
centro atvirojo darbo su jau-
nimu veiklos projektui įgy-
vendinti skyrė  15 060 Eur. 
Gautos lėšos panaudotos 
prekių ir paslaugų įsigijimo 
išlaidoms - 6655 Eur, buhal-
terės ir metodininko darbo 
užmokesčiui - 8905 Eur. 

2021 metais jaunimo cen-
tro veiklose dalyvavo 253 
unikalūs lankytojai ( bent 
vieną kartą apsilankę jau-
nimo centre arba dalyvavę 
organizuotose veiklose), iš 
kurių 89 merginos ir 164 vai-
kinai. Į jaunimo centro veiklą 
per šiuos metus įsitraukė 82 
nauji  jaunuoliai. Bendras 
dalyvių skaičius  - 3859. Šis 
skaičius reiškia, kad unikalūs 
lankytojai jaunimo centro 
veiklose dalyvavo ne vieną 
kartą, o po kelis, keliolika ar 
keliasdešimt kartų. Per metus 
vyko  327  atviri vakarai, 2 
savęs pažinimo, įtampos val-
dymo, emocinio raštingumo 
mokymai, 24 socialinių įgū-
džių ugdymo užsiėmimai, 2 
festivaliai, 8 sportinės - svei-
katinimo veiklos jaunimo 
centre ir už jaunimo centro 
ribų, 4 akcijos, visuomeniniai 
renginiai, 2 sociokultūrinės 
išvykos, 4 edukacinės pro-
gramos, 4 bendri renginiai 
su kitais jaunimo centrais. 
Jaunimo centre savanoriavo 
2 savanoriai pagal Jaunimo 
savanoriškos tarnybos pro-
gramą, 2 ilgalaikiai jaunimo 
centro savanoriai, prie vei-
klų organizavimo prisidėjo 
18 trumpalaikių savanorių. 
Jaunuoliai inicijavo 8 rengi-
nius: draugiškas futbolo var-
žybas, tinklinio, Just Dance 
šokių turnyrus, filmų vakarus 
ir kt.  Į neformalių jaunimo 
grupių DJ, ugnies žonglierių 

„FireAngels“, Merginų klu-
bo, Rokiškio jaunimo sava-
norių veiklą įsitraukė, pagal 
savo pomėgius veikė 16 jau-
nuolių. Neformalios grupės 
buvo kviečiamos pasirodyti 
miesto renginiuose, prisidėti 
prie jų.  Nuolat buvo bendra-
darbiaujama su socialiniais 
partneriais, suorganizuotas 
tarpinstitucinis susitikimas, 
apsikeista informacija, pasi-
dalinta patirtimi, atnaujintos 
ir pasirašytos naujos bendra-
darbiavimo sutartys. 

Eurodesk regioninis 
partneris ir Jaunimo 
informavimo ir 
konsultavimo taškas 
(JIK)
Tai Europos jaunimo in-

formacijos tinklo dalis. Jau-
nimui teikiama informacija 
apie mobilumą, studijas, 
stažuotes, darbą, savano-
rystę, keliones. Vykdomos 
informacinės  kampanijos 
„Dalinkis vasara“, „Time to 
move“ online ir gyvai. JIK 
taške jaunuoliai informuoja-
mi ir konsultuojami įvairiais 
klausimais - nuo išsilavi-
nimo, jaunų žmonių teisių, 
finansinio raštingumo, už-
imtumo, socialinių problemų 
sprendimo, psichologinių iki 
asmeninių temų. 

2022 m. naujienos 
jaunimui
Šių metų gegužės 13 d. 

LR Seimas patvirtino, kad 
2022 metais minėsime Lie-
tuvos jaunimo metus. Kiti 
metai suteiks jaunimui dau-
giau galimybių atkreipti vi-
suomenės dėmesį į jaunimo 
situaciją ir jų problemas Lie-
tuvoje, inicijuoti diskusijas 
ir tinkamų sprendimų pri-
ėmimą bei palengvinti jau-
nimo įsitvirtinimo procesą 
Lietuvoje. Rokiškio jaunimo 
centras teikė programą Atvi-
rųjų jaunimo centrų veiklos 
projektų finansavimo 2022-
2023 metais konkursui. Fi-
nansavimas abiems metams 
gautas po 20 000 Eur. Jauni-
mo laukia įvairių kasdieninių 
veiklų, mokymų, susitikimų, 
sociokultūrinių išvykų ir kitų 
patrauklių, asmenybės savy-
bes ugdančių, gyvenimiškas 
kompetencijas tobulinančių 
veiklų.  

Parengė 
Gitana VOŠTERYTĖ

Užs. Nr. 1599
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia at-
ranką į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
Turto valdymo ir ūkio skyriaus pakaitinio vyriausio-
jo specialisto (nuolatinio darbuotojo vaiko priežiūros 
atostogų laikotarpiui, koeficientas – 7,10, pakaitinis kar-
jeros valstybės tarnautojas) pareigoms užimti. 
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės in-
terneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.

Užs. 1598

Ūkininkai ir įmonės, 
kurios patyrė sunkumų 
dėl COVID-19 pande-
mijos, galės ir toliau 
kreiptis į bankus bei 
kredito unijas dėl pa-
skolų ir lizingo paslau-
gų.

Vyriausybė pritarė 
Žemės ūkio ministerijos 
siūlymui – finansų įstai-
goms individualias ga-
rantijas teikti iki birželio 

Ūkininkai palankesnėmis sąlygomis 
galės skolintis iki 2022-ųjų vidurio

pabaigos ir taip sudaryti 
ūkininkams bei įmonėms 
palankesnes sąlygas pasi-
skolinti, teigiama ministe-
rijos pranešime.

Europos Sąjungos (ES) 
šalys narės valstybės pa-
galbą  – garantijas finansų 
įstaigoms – galėjo teikti iki 
šių metų gruodžio 31 die-
nos, tačiau Europos Komi-
sija leido šį terminą pratęsti 
iki 2022 metų birželio 30 
dienos.

Bankams ir kredito 
unijoms garantijas dėl 
paskolų ir lizingo pas-
laugų teikia Žemės ūkio 
paskolų garantijų fondas. 
Iki šiol jau suteikta ga-
rantijų už 11,8 mln. eurų.

Planuojama, kad per 
2022 metų pirmąjį pus-
metį už paskolas ir lizin-
go paslaugas bus suteikta 
individualių garantijų už 
8 mln. eurų.

BNS inform.

Dėl pokyčių Registrų centre notarai 
dvi dienas negalės tvirtinti dalies sandorių

Dėl valstybės įmonės 
Registrų centro vidinių 
technologinių pertvar-
kymų notarai dvi die-
nas – 2021 m. gruodžio 
31-ąją ir 2022 sausio 
3-ąją – negalės tvirtin-
ti hipotekos (įkeitimo) 
sandorių.

„Atsiprašome klientų, 
kurių pageidaujamus hi-
potekos (įkeitimo) veiks-
mus iš gruodžio 31 ir sau-
sio 3 dienų teks perkelti į 
kitą dieną. Tikimės, kad 
registrų pertvarkymo 
darbai nekliudys kitų no-

tarinių veiksmų atlikimui, 
ir reorganizuoti valstybiniai 
registrai 2022-siais metais 
veiks patikimai“, - sako 
Lietuvos notarų rūmų pre-
zidentas Marius Stračkaitis.

VĮ Registrų centras in-
formavo Notarų rūmus, kad 
2021 m. gruodžio 31 d. – 
2022 m. sausio 4 d. vykdys 
esminius Hipotekos regis-
tro likvidavimo ir šio regis-
tro duomenų migravimo į 
reorganizuotus Nekilnoja-
mojo turto registrą ir Su-
tarčių ir teisių suvaržymų 
registrą darbus.

Todėl nuo 2021 m. gruo-

džio 30 d. 18 val. iki 
2022 m. sausio 4 d. 7 val. 
nebus galimybės pateikti 
duomenų apie patvirtin-
tus hipotekos (įkeitimo) 
sandorius. Taigi, dvi dar-
bo dienas – gruodžio 31 
d. ir sausio 3 d. notarai 
negalės tvirtinti hipote-
kos (įkeitimo) sandorių, 
nes nebus galimybės jų 
įregistruoti registre. Pa-
prastai kredito davėjas 
išmoka paskolą tik tada, 
kai hipotekos (įkeitimo) 
sandoris įregistruojamas 
registre.

BNS inform.

Pensijos ir išmokos 2022 metais: 
ką svarbu žinoti senjorams?

Kitąmet dešimtadaliu 
augs senatvės pensijos, 
didės ir vienišo asmens, 
našlių bei šalpos senatvės 
pensijos. Vienišo asmens 
išmoką gaus daugiau žmo-
nių. Taip pat didės ir prie-
mokos mažiausių pensijų 
gavėjams, o kompensacijas 
už būsto šildymą galės gau-
ti daugiau nepasiturinčių 
senjorų.

„Siekiame gerinti senjo-
rų padėtį, mažinti socialinę 
atskirtį ir skurdą. Tikimės, 
kad tam pasitarnaus kitą-
met sparčiau augsiančios 
pensijos, visiems vieni-
šiems senjorams mokamos 
vienišo asmens išmokos ar 
našlių pensijos, didėsian-
čios priemokos mažiausių 
pensijų gavėjams, sudėtin-
gą situaciją padės spręsti 
ir kompensacijos už būsto 
šildymą“, – sako socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė 
Monika Navickienė.

Didės senatvės pensijos
Vidutinė senatvės pen-

sija kitąmet didės nuo 414 
eurų iki 465 eurų, o 2024 m. 
sieks 544 eurus. Vidutinė 
senatvės pensija su būtinuo-
ju stažu 2022 m. didės nuo 
441 iki 489 eurų, o 2024 m. 
– iki 576 eurų.

Vienišo asmens išmoką 
gaus daugiau žmonių
Kitąmet vienišo asmens 

išmoka bus skiriama auto-
matiškai ir mokama be ats-
kiro asmens prašymo, o ją 
gaus beveik penkis kartus 
daugiau šalies gyventojų. 
Pirmosios išmokos kartu su 
susidariusia nepriemoka pa-
sieks gavėjus ne vėliau kaip 
kovo mėnesį.

Skaičiuojama, kad nuo 
kitų metų pradžios 32 eurų 
dydžio vienišo asmens iš-
mokos priklausys apie 280 
tūkst. žmonių, iš jų – apie 
186 tūkst. socialinio draudi-
mo senatvės pensijų gavėjų.

Nuo šių metų liepos 1 d. 
teisę gauti 28,63 eurų dy-
džio vienišo asmens išmoką 
turi apie 60 tūkst. asme-
nų – vieniši šalpos pensijų 
ir mažų pensijų priemokų 
gavėjai. Pirmosios išmokos 
jos gavėjus jau pasiekė.

Didės našlių pensijos
Kitąmet nuo 28,63 eurų 

iki 32 eurų didės našlių pen-
sijos bazinis dydis. Našlių 
pensijos skiriamos ir mo-
kamos socialinio draudimo 
našlių pensijos bazinio dy-
džio.

Tie senatvės pensijos 

amžių sukakę asmenys ar 
neįgalieji, kurių miręs su-
tuoktinis turėjo bent mi-
nimalų pensijų draudimo 
stažą arba iki mirties dienos 
gavo netekto darbingumo 
ar senatvės pensiją, gauna 
socialinio draudimo našlių 
pensiją.

Ši pensija skiriama ne-
priklausomai nuo buvusio 
asmens amžiaus sutuoktinio 
mirties metu. Našlio pensija 
asmeniui skiriama, kai jis 
sukanka senatvės pensijos 
amžių arba ne vėliau kaip 
per 5 metus nuo sutuokti-
nio mirties pripažįstamas 
neįgaliu. Našliai, neturėję 
su mirusiuoju bendrų vaikų, 
įgyja teisę gauti našlių pen-
siją, jei nuo santuokos įre-
gistravimo nustatyta tvarka 
iki sutuoktinio mirties die-
nos praėjo ne mažiau kaip 1 
metai.

Didės šalpos senatvės 
pensijos
Nuo 2022 metų pradžios 

didėja baziniai socialinių 
išmokų dydžiai, kartu 5 
proc. didėja ir šalpos pen-
sijų bazė, nuo kurios skai-
čiuojamos šalpos senatvės 
pensijos. Šios pensijos yra 
mokamos minimalaus soci-
alinio draudimo stažo nesu-
kaupusiems senjorams.

Minimalaus socialinio 
draudimo stažo neturin-
tiems senatvės pensinin-
kams šalpos senatvės pen-
sija didės nuo 143 eurų iki 
150 eurų; senatvės pensijos 
sulaukusiems tėvams, glo-
bėjams, kurie bent 15 metų 
slaugė neįgaliuosius su spe-
cialiaisiais poreikiais – nuo 
214,5 euro iki 225 eurų; 
senatvės pensijos amžiaus 
sulaukusioms mamoms, iš-
auginusioms penkis ir dau-
giau vaikų – nuo 214,5 euro 
iki 225 eurų.

Šalpos išmokos užtikrina 
minimalias pajamas neįga-
lumo ar senatvės atvejais jo-
kių pajamų negaunantiems 
arba labai mažas pajamas 
gaunantiems asmenims.

Didėja priemokos 
mažiausių pensijų 
gavėjams
Kitąmet nuo 260 eurų iki 

267 eurų didėja minimali as-
mens pajamų suma, kurios 
nepasiekęs pensijos gavėjas 
įgyja teisę į priemoką.

Gauti priemoką prie so-
cialinio draudimo senatvės 
pensijos turi teisę senjorai, 
gaunantys socialinio draudi-
mo senatvės pensiją, išsky-
rus gaunančius išankstinę 
senatvės pensiją.

Jei asmuo yra įgijęs būti-
nąjį stažą pensijai skirti, jam 
mokamas skirtumas tarp 267 
eurų ir jo gaunamos pensijos 
(pensijų) sumos. Jei asmuo 
yra įgijęs minimalų stažą, 
bet neturi būtinojo stažo, 
jam apskaičiuojama propor-
cingai mažesnė priemokos 
dalis.

Kompensacijos už būsto 
šildymą – didesniam 
skaičiui nepasiturinčių 
žmonių
Kitąmet dvigubai didės 

valstybės remiamų pajamų 
dydis (VRP), kuris taikomas 
būsto šildymo išlaidų kom-
pensacijai apskaičiuoti. Ne-
pasiturintiems gyventojams 
bus kompensuojama mokes-
čio už būsto šildymą dalis, 
viršijanti 10 proc. skirtumo 
tarp šeimos ar vieno gyve-
nančio asmens pajamų ir 2 
VRP dydžių (258 eurai) kie-
kvienam šeimos nariui arba 3 
VRP dydžių (387 eurai) vie-
nam gyvenančiam asmeniui.

Pakeitus būsto šildymo iš-
laidų kompensacijos apskai-
čiavimo metodiką, nuo kitų 
metų kompensaciją už būsto 
šildymą gaus daugiau nepa-
siturinčių šalies gyventojų 
įskaitant ir senjorus.

Pavyzdžiui, vienas gyve-
nantis senjoras gauna 489 
eurų senatvės pensiją turint 
būtinąjį stažą. Pritaikius nau-
ją metodiką, jis pagal savo 
pajamas turės mokėti ne dau-
giau kaip 10,2 euro. Šią sumą 
viršijančios būsto šildymo 
išlaidos už normatyvinį būs-
to plotą (50 kv/m) jam bus 
kompensuojamos 100 proc.

Jei, pavyzdžiui, dviejų 
senjorų šeima bendrai gauna 
978 eurus senatvės pensijos 
turint būtinąjį stažą, už būsto 
šildymą pagal savo pajamas 
turės mokėti ne daugiau kaip 
46,2 euro. Šią sumą viršijan-
čios būsto šildymo išlaidos 
už normatyvinį būsto plotą 
(50 kv/m ) bus kompensuo-
jamos 100 proc.

Skaičiuojama, kad teisę 
gauti būsto šildymo išlaidų 
kompensaciją kitąmet pa-
pildomai įgis apie 15 tūkst. 
žmonių, iš viso šią kompen-
saciją gaus apie 110 tūkst. 
žmonių.

Gyventojai dėl būsto šil-
dymo gali kreiptis į savo 
gyvenamosios vietos savi-
valdybę (prašymai priimami 
ir seniūnijose), taip pat elek-
troniniu būdu www.spis.lt.

„Rokiškio sirena“ 
inform.



13:45 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Pragaro viešbutis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kėdainių „Nevėžis–Optibet“ - 
Kauno „Žalgiris“
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
21:30 Dakaras 2022 
23:30 Kondoras 
00:30 Narkotikų prekeiviai 
01:30 Terminatorius. Genesys

05:10 „Reali mistika“ 
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Atėjo. Sabas”
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 „Vilkų problema“
11:20 „Laumės juosta“. 
Koncertas
13:00 Arvydo Vilčinsko 
koncertas
14:00 „Vieno nusikaltimo 

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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05:05 Grupės 
„Happyendless“ koncertas
06:00 Himnas
06:02 Pasaka apie auksinį 
talerį 
07:05 Šventojo Mikalojaus 
nuotykiai
08:20 Pasaka apie dvylika 
mėnesių 
09:20 Bjaurusis Aš 3
10:55 Šv. Mišios 
Pasaulinei taikos dienai. 
Tiesioginė transliacija iš 
Vatikano
12:40 Vienos filharmonijos 
orkestro 2022-ųjų 
Naujametis koncertas. 
Tiesioginė transliacija su 
pavėlinimu

15:10 Vienas iš 3 milijonų
16:20 „Saulės kliošas“ ir Leon 
Somov. Koncertas
17:20 LRT Naujųjų metų šou
18:30 Žinios
19:00 Auksinis protas
20:30 Panorama
21:00 LRT Metų apdovanojimai 
2021
22:45 Premjera. Paryžiaus undinėlė
00:25 Stingdantis šaltis
01:50 Giuseppe Verdi. Traviata 
04:15 Išpažinimai
04:45 Vienas iš 3 milijonų.

05:25 Moderni šeima 
06:05 Šeimynėlė
07:25 Sniegas
09:10 Ledo šalis 2

11:05 Kūdikis už 30 milijonų
12:40 Kenoloto 
12:42 Kūdikis už 30 milijonų
13:50 Simpsonų filmas
15:25 Narnijos kronikos. Princas 
Kaspijanas
17:20 Kenoloto 
17:22 Narnijos kronikos. Princas 
Kaspijanas
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Didysis šou meistras
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Didysis šou meistras
23:35 Bėdos kurorte
01:20 Palikimas 
03:10 Rembo 4 
04:45 Tai – mes 
05:35 Franklinas ir Bešas

06:25 Dagas iš akmens amžiaus
07:55 Kalakutai. Atgal į ateitį
09:30 Tintino nuotykiai. Vienaragio 
paslaptis
11:25 Sukeisti Kalėdų Seneliai
12:50 Vėžliukai nindzės
14:50 Šnipas ne savo noru
16:40 Kelionė į Žemės centrą
18:30 Žinios
19:15 Dakaras 2022
19:30 Griaunantys viską
21:40 Krokodilas Dandis. 
Sugrįžimas
23:25 Pagirios Las Vegase 

06:45 Herbas ar skaičius. Merginos 
07:45 Lūšies šuolis

08:50 Gyvenimas ties riba 
10:00 41-asis Pasaulinis rytojaus 
cirkas
11:50 Sniego diena
13:35 Džiumandži
15:35 Robinzonas Kruzas
17:25 Sutrikęs gangsteris
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Dakaras 2022 
23:40 Terminatorius. Genesys
02:00 Naminių gyvūnėlių kapinės
03:40 Tėtukas namie

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 „Atėjo. Sabas”
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 „Žmonės, kuriuos galbūt 
pažįstate“ 
11:20 „Laumės juosta“ . Koncertas

13:00 Koncertas “Jonis”
14:00 „Gimę būti stipriais“
16:00 Žinios
16:30 „Krepšinio evangelija pagal 
Šarą”
17:30 Negaliu tylėti
18:00 Žinios
18:30 Radži koncertas
19:30 Žilvino Žvagulio jubiliejinis 
koncertas
20:00 Žinios
20:30 Žilvino Žvagulio jubiliejinis 
koncertas
22:30 Žinios
23:00 „Atėjo. Sabas”
00:00 „Krepšinio evangelija pagal 
Šarą”
01:00 „Pėdsakas“
04:20 „Zoologijos sodas“
05:10 „Reali mistika“
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05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 „Atėjo. Sabas”
09:00 „Zoologijos 
sodas“ 
10:00 „Žmonės, kuriuos 
galbūt pažįstate“
11:20 „Laumės juosta“. 
Koncertas
13:00 Koncertas “Jonis”
14:00 „Gimę būti 
stipriais“
16:00 Žinios
16:30 „Krepšinio 
evangelija pagal Šarą”
17:30 Negaliu tylėti
18:00 Žinios
18:30 Radži koncertas
19:30 Žilvino Žvagulio 
jubiliejinis koncertas
20:00 Žinios

20:30 Žilvino Žvagulio 
jubiliejinis koncertas
22:30 Žinios
23:00 „Atėjo. Sabas”
00:00 „Krepšinio evangelija 
pagal Šarą”
01:00 „Pėdsakas“ 
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 „Reali mistika“

05:35 Franklinas ir Bešas
06:00 Aviuko Šono filmas. 
Fermagedonas
06:20 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:10 Sniegas 2
09:00 Simpsonų filmas 
10:35 Kaimiečiai Beverlyje
12:20 Šanchajaus riteriai
12:40 Kenoloto 3
12:42 Šanchajaus riteriai
14:50 Pi gyvenimas
17:15 Starkus stato

17:20 Kenoloto
17:22 Starkus stato
18:30 TV3 žinios
19:30 Džiunglių knyga
21:35 Stjuberis
22:45 Jėga ir Kenoloto 2
22:48 Stjuberis
23:25 Šeimos susitikimas
01:30 Didysis šou meistras
03:25 Bėdos kurorte 
05:00 Tai – mes

06:25 Tomo ir Džerio šou 
06:50 Sniego karalienė 2
08:15 Debesuota, numatoma 
mėsos kukulių kruša 2
10:10 Sukeisti Kalėdų Seneliai 2. 
Pamirštos Kalėdos
11:30 Vėžliukai nindzės. Šešėlių 
įkaitai
13:40 Piko valanda 2
15:30 Kelionė į paslaptingąją 

salą
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:15 Dakaras 2022
19:30 Lietuvos balsas. Kartos
21:30 Tobulas pasimatymas
23:45 Pagirios 3: velniai žino kur
01:45 Krokodilas Dandis. 
Sugrįžimas

06:15 41-asis Pasaulinis rytojaus 
cirkas
08:00 Miško atspalviai
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. Prienai
10:05 Gimę laisvėje 
11:10 Pričiupom! 
11:40 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Įžymybės 

istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „Krepšinio evangelija 
pagal Šarą”
17:30 Negaliu tylėti
18:00 Žinios
18:30 Grupės “Balius” 
koncertas
19:30 Alfa taškas
20:00 Žinios
20:30 Laisvės TV valanda
22:30 Žinios
23:00 „Atėjo. Sabas”
00:00 „Krepšinio evangelija 
pagal Šarą”
01:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:50 „Reali mistika“ 
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyčio 
Paškevičiaus su grupe 
koncertas „Draugams“
13:30 Naujieji su 
„Dviračio žiniomis“
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Projektas 

„Mėlynoji knyga“
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Į žvaigždes
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:00 „Saulės kliošas“ ir Leon 
Somov. Koncertas
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Elena iš Avaloro 
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:40 Farai 
08:40 Meilės sūkuryje 
09:45 Idealios vestuvės
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės 

14:00 Šeimynėlė
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt 
20:30 Skirtingai nuostabūs
21:00 Medikai paramedikai 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Drakono akys
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Drakono akys
00:20 Franklinas ir Bešas 
01:20 Gerasis daktaras 
03:15 Tai – mes
04:10 Franklinas ir Bešas 
05:05 Šeimynėlė

06:00 Balta - meilės spalva
06:30 KK2 penktadienis
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną 

12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios 
22:30 Aš esu legenda 
00:25 Snaiperis
01:20 Tobulas pasimatymas
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Iškvietimas 
09:30 Pėdsakas
10:25 Gimę laisvėje 
11:35 Sekliai
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena

17:30 Sekliai
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos „Uniclub Casino 
- Juventus“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija
21:00 Dakaras 2022
22:40 Išvadavimo planas 
00:20 Juodasis sąrašas
01:15 Kondoras
02:20 Narkotikų prekeiviai
03:20 Atsarginis prezidentas

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
06:15 TV parduotuvė
06:30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros
07:00 Radžio koncertas
08:00 Laisvės TV valanda
10:05 „Dvaro rūmai” 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Kaimo akademija

13:00 Nauja diena
14:00 „Triguba apsauga“
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 Negaliu tylėti
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Radžio koncertas
00:30 „Triguba apsauga“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Dvaro rūmai” 
03:35 Alfa taškas
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT Metų 
apdovanojimai 2021
13:40 Kelionių atvirukai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

22:30 Dviračio žinios
23:00 Projektas „Mėlynoji 
knyga“ 
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Į žvaigždes
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

05:05 Šeimynėlė 
06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Elena iš Avaloro 
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:40 Karštai su tv3.lt 
08:40 Meilės sūkuryje 

09:45 Žiemiškas atokvėpis
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Šeimynėlė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Prieš srovę 
20:30 Skirtingai nuostabūs 
21:00 Medikai paramedikai 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kraujo tėvas
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Kraujo tėvas
00:15 Franklinas ir Bešas 
01:15 Gerasis daktaras 
03:10 Tai – mes 
04:05 Franklinas ir Bešas
05:00 Šeimynėlė

06:00 Balta - meilės spalva
06:30 Nuo... Iki... 

07:30 KK2 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios 
22:30 Oušeno vienuoliktukas
00:50 Snaiperis
01:45 Aš esu legenda
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Pėdsakas
10:25 Šuo
11:35 Sekliai

12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Sekliai
18:25 Šuo
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Dakaras 2022 
22:40 Keršto valanda
00:15 Išvadavimo planas
01:55 Būk ekstremalas 
02:50 Greitojo reagavimo būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros
07:00 Koncertas “Jonis”
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Atėjo. Sabas”
10:05 „Dvaro rūmai” 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas

13:00 Nauja diena
14:00 „Triguba apsauga“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 #NeSpaudai
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Triguba apsauga“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Dvaro rūmai” 
03:35 Alfa taškas
03:55 #NeSpaudai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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• Kviečius. Miežių, žirnių, 
kviečių miltus. Galiu 
atvežti. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis
• Mažas pašarines bulves, 
kviečius. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Eglutes ir šakas šventėms. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

AUGALAI

BALDAI

• Šviestuvą trijų dalių - trys 
burbulai. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 606 86 450. Rokiškis
• Pigiai puikius baldus. 
Tachtą, spintą, batų dėžę, 
knygų spintą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Cersanit kriauklę su 
spintele. Viskas savo 
vietose, neišlūžę, su kranu. 
84x60x36 cm . Kaina 45 
Eur. Tel. 8 606 73 678. 
Rokiškis
• Du naudotus bet puikios 
būklės šviestuvus. Kaina už 
abu. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 625 34 274. Rokiškis
• Labai mažai naudotą 
čiužinį 200x90. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 625 34 274. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotus automatinius 
kavos aparatus Bosch, 
Siemens, Jura, DeLonghi. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 650 72 350. Rokiškis
• Puikios būklės šaldytuvą 
Beko D3500. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 600 00 000. 
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

DOVANOJA

• Dovanojami 2 mėnesių 
amžiaus šuniukai. 
Nukirminti, nublusinti, patys 
valgo. Mama pekinukė, tėtis 
mažo ūgio šuniukas. Judrūs, 
maži pūkuotukai laukia 
naujų šeimininkų ir meilės. 
Tel. 8 614 53 277. Rokiškis
• Dovanoju šieno ritinius. 
Išsivežti patiems.  
Tel. 8 618 33 568. Rokiškis
• Dovanoju šuniukus.  
Tel. 8 688 26 049. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Kelis kartus nešiotą 
žieminę striukę. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 605 76 433. 
Rokiškis
• Naujus batus 38 dydžio. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 620 71 828. Rokiškis
• Žieminę striukę. Pirkta 
Jorina parduotuvėje. Be 
defektų. M dydis. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 620 38 158. 
Rokiškis

• Grotuvą Mp5. Androidas, 
Usb, Aux, kortelė. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 603 25 068. 
Rokiškis
• Automobilinį grotuvą. 
Usb, Aux, kortelė. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Geros būklės kolonėlės 
su vidiniais stiprintuvais 
Radiotehnika s-70. 
Stiprintuvai veikia gerai. 

GARSO TECHNIKA

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

• Paršelius auginimui.  
Tel. 8 672 92 384. Rokiškis
• Natūraliais pašarais 
užaugintą kiaulę 150-170 
kg. Tel. 8 683 08 310. 
Kupiškis
• 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

• Ieškau sargo darbo.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo.  
Tel. 8 683 55 747. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. 
16 m. Turiu patirties ir 
rekomendacijų. Galėčiau 
dirbi tik nuo 15 val.  
Tel. 8 627 62 271. Rokiškis
• 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

IEŠKO DARBO

KITA

• Mišrias malkas, skaldytas. 
Pristatau į namus.  
Tel. 8 627 49 715. Rokiškis
• Malkas kaladėmis, 

skaldytas ir rąstais. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Mažai naudotą centralinį 
katilą Vienybe. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 626 25 123. 
Rokiškis
• Malkas kaladėmis. 
Traktorinė priekaba 200 
Eur. Vežame iki Juodupės, 
Rokiškio, toliau nevežame. 
Detalesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 648 08 870. 
Rokiškis
• Durų žaliuzes dekoraciją iš 
bambuko. Yra du skirtingi 
vienetai. Kaina sutartine. 
Tel. 8 679 94 126. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stacionarų kompiuterį 
Intel Pentium G4400. 120 
GB SSD. 4 GB Ram DDR4. 
Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• HP Compaq Cq58. Hdd-
600. Intel-i3, RAM-4 GB. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 698 37 381. Rokiškis
• Puikiai veikiantį Acer 
e5-571. Akumuliatorius 
laiko gerai. Naujas Ssd. 
Duomenis nuotraukoje. 
Kaina 240 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 
juoda. Dokumentai, dėžutė, 
silikoninis dėkliukas, 
ausines, uždėtas apsauginis 
stikliukas ant ekrano. 
Domina keitimas. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Idealios būklės kaip 
naują iPhone SE (2020), 
64 GB. Spalva juoda. 
Dokumentai, dėžutė, 
silikoninis dėkliukas. Pirktas 
naujas Lietuvoje. Garantija. 
Draudimas. Domina 
keitimas. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. 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

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Ukraina. Pirmas 
aukštas. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 687 52 152. Rokiškis
• Akordeoną Orion.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Elektroninius vargonėlius. 
Pradedančiajam muzikantui, 
tinka ir vaikams. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 620 52 625. 
Rokiškis

• Pigiai ir skubiai erdvų 
80 kv. m 4 kambarių butą 
mikrorajone. Kambariai 
nepereinami, 5/5 a.  
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Patalpas esančias Rokiškio 
raj. Obeliai, Mokyklos g. 
9. Garažai - 377 kv. m, 
pagalbinis pastatas - 87 kv. 
m, žemės sklypas - 0,5 ha. 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 626 49 347. Rokiškis
• Naujai suremontuotą 3 
kambarių butą. 2/5 aukštas. 
Šviesus, šiltas. Plastikiniai 
langai,  šarvo durys, pakeisti 
vamzdynai, nauja elektros 
instaliacija, sudėtas LED 
apšvietimas. Yra įstiklintas 
balkonas. Su integruotais 
virtuvės baldais bei buitine 
technika. Kaina 59000 Eur. 
Tel. 8 618 58 813. Rokiškis
• 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
• 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.  

NEKILNOJAMASIS TURTAS

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. 
Rokiškis

• Ieškau išsinuomoti vieno 
kambario butą su baldais. 
Tel. 8 654 04 782. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 
kambario butą su baldais. 
Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Nuomoju vieno kambario 
butą. Tel. 8 612 75 477. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu 2 kambarių 
butą. Tel. 8 670 37 379. 
Rokiškis
• Išnuomosiu 2 kambarių 
butą Kauno g. Trečias 
aukštas. Tel. 8 653 14 152. 
Rokiškis
• 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

NUOMA

• Geros būklės tvarkingą 
švarų sportinį vežimėlį 
Mamas&Papas (pliko P3). 
Dvigubi ratukai palengvina 
pravažumą. 3 sėdėjimo 
padėtys, puikiai fiksuojasi. 
Pilnai gulima padėtis. 
Komplekte  vokelis su 
prakišimu saugos diržams, 
užklotas ir apsauga nuo 
vėjo. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 683 08 310. Rokiškis
• Lovytę su čiužiniu, 
apsaugėlėmis ir keletą 
užvalkalų ir vaikučiui 
dovanų. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 70 197. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
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 AVINAS. 
Tai įvykių ir 

permainų kupini 
metai. Šių metų 
dienomis gyveni-
mas skriete skries. 

Metų pradžia gali priminti ėji-
mą per lūžtantį ledą,– priimant 
svarbiausius sprendimus bus 
būtinas didelis atsargumas ir 
atidumas. Vasario ir kovo mė-
nesiais nepasiduokite liūdnes-
nėmis nuotaikomis, ryžtingai 
tvarkykitės su pandemijos są-
lygotais iššūkiais. Nuo kovo 
21-os, Saulei atkeliavus į jūsų 
ženklą, prasidės jums naujas 
pokyčiams palankus laikotar-
pis, – būkite ryžtingi, ener-
gingai keiskite tai, ką galite 
pakeisti. O po balandžio 30-os 
– gegužės 1-os dienos dalinio 
Saulės užtemimo, ir ypač nuo 
gegužės 11-os, Jupiteriui atke-
liavus į jūsų ženklą, palankiau 
klostantis aplinkybėms ir gy-
venimui jums suteikiant naujų 
galimybių, galėsite ženkliau 
įtakoti savo ateitį. Gegužės 25-
tą į jūsų ženklą atkeliaus Mar-
sas. Jo ir Jupiterio astrologiniai 
ritmai būnant drąsiems ir ener-
gingiems, padės įveikti kelyje 
pasitaikančius trukdžius ir kliū-
tis. Iki pat birželio 24-os jums 
ypatingas žvaigždžių palanku-
mo metas, kai nuveikti galėtu-
mėte ypač daug. Vėlesnėmis 
metų dienomis svarbu bus įtvir-
tinti pasiektus rezultatus, o spa-
lio mėnesį palanku būtų papla-
nuoti ir savo atostogas. Lapkritį 
paieškokite bendraminčių ir są-
jungininkų, o gruodį, laukdami 
didžiųjų metų švenčių, kurkite, 
stiprinkite gražius draugystės ir 
meilės ryšius. 

 JAUTIS. 
Metų pradžia pasižymės 

stipriomis ener-
gijomis, neti-
kėtais, nuo jūsų 
nepriklausančiais 
įvykiais, kai kada 
– netgi situacijų 

aštrumu. Nuo sausio 18-os į 
jūsų ženklą atkeliavus Kylan-
čiam Mazgui – Rahu, vėlesnių 
mėnesių vasario ir kovo die-
nomis ypač svarbūs bus darbo, 
verslo, tolesnės karjeros klau-
simai. O balandžio 30-ą -,ge-
gužės 1-ą dienomis įvyksiantis 
jūsų ženkle dalinis Saulės už-
temimas gali raginti šiuo lai-
kotarpiu peržiūrėti savo ateities 
planus. Jums ypač sėkmingas 
metas, atkeliavus į jūsų ženklą 
Venerai, nuo gegužės 28-os iki 
birželio 23 dienos. Tai laikas 
nekilnojamojo turto operaci-
joms, palankus ieškantiems 
geriau apmokamų darbų, pasi-
ryžusiems karjeros pokyčiams. 
Rugpjūčio vidurys artimų Ky-
lančio Mazgo ir Urano pozicijų 
jūsų ženkle įtakoje, gali stebinti 
netikėtomis situacijomis ir ra-
ginti jus ieškoti nestandartinių 
sprendimų ir išeičių. Pirmi ru-
dens mėnesiai tinkami norin-
tiems įsitvirtinti veikloje, kurti 
stabilų materialų pagrindą, o 
lapkritis ypač tiktų kad ir trum-
pesnėms jūsų atostogoms. Likę 
darbuose šį mėnesį labiau pasi-
rūpinkite sveikata, veiklas de-
rinkite su aktyviu poilsiu. Metų 
pabaigoje būsite linkę daugiau 
išleisti nei sutaupyti, kartu tai 
laikas artimųjų rate pasidžiaug-
ti pasiektais rezultatais. 

 DVYNIAI. 
Metų pradžia 

ganėtinai permai-
ninga,– emociš-
kai ir fiziškai ne-

2022-ųjų metų horoskopas visiems Zodiako ženklams
pervarkite, labiau pasirūpinkite 
savo ir artimųjų sveikata. Sau-
sio 18-tą iš jūsų ženklo iške-
liavus Kylančiam Mazgui, se-
kančiais mėnesiais svarbu būtų 
neatidėliojant imtis įgyvendinti 
kilusias idėjas bei planus. Svar-
bioms gyvenimo permainoms 
jums sėkmingas metas būtų 
nuo kovo 27-os dienos, Mer-
kurijui atkeliavus į Avino žen-
klą. O štai nuo gegužės 5-os iki 
birželio 7-os dienos, siekiant 
greitų rezultatų, svarbu būtų si-
tuacijų neperspausti, į gyveni-
mą pažvelgti dažniau optimis-
tiškiau, pasidžiaugti tarpiniais, 
kad ir nedideliais pasiekimais. 
Jums ypač palankus periodas 
nuo birželio 8-os iki birželio 
22-os dienos. Vėlesnės vasaros 
ir rudens pradžios dienos tiktų 
žingsnis po žingsnio, apmąsty-
tam judėjimui į priekį. jos pa-
sižymės stabilumo paieškomis. 
Spalis jums – naujiems projek-
tams bei sumanymams, o šal-
tesnėmis lapkričio ir gruodžio 
dienomis jus šildys artimųjų 
dėmesys ir meilė.

 VĖŽYS. 
Metų pradžia, 

Saulei keliaujant 
jums opoziciniu 
ženklu, lėtesnė. 
Astrologiniai ri-

tmai ragins neskubėti, būti ne 
kalnų upeliu, o lyguma tekan-
čia upe. Sausio 18-tą pasikeitus 
Kylančio – Rahu – ir Nusilei-
dusio – Ketu – Mazgų padėčiai, 
norėsis permąstyti tolesnius 
tikslus ir siekius. Nuo vasario 
1-os dienos prasidėjus Naujam 
Jupiterio ciklui, būsite linkę 
paieškoti naujų kelių į savo sė-
kmę. Svarbiausius darbus, savo 
veikloje, o taip pat kurdami ir 
stiprindami tarpusavio santy-
kius, nuveikite iki balandžio 
15-os dienos. Tai tinkamas 
laikas ne tik nekilnojamo turto 
operacijoms, bet ir jūsų sužadė-
tuvėms, vestuvėms, bendro gy-
venimo pradžiai. Vėliau, į jūsų 
ženklą atkeliavus Juodajam 
Mėnuliui, jums pravers spren-
dimų kruopštus apmąstymas, 
tolerancija bei atkaklumas. 
Šios savybės bus naudingos 
sprendžiant šeimai aktualius 
klausimus ir birželio pabaigoje, 
kai į jūsų ženklą įžengs Sau-
lė. Liepa būtų tinkamas metas 
jūsų atostogoms. Jų metu šaunu 
būtų paplanuoti kad ir trumpą 
kelionę. O rugpjūtį ir rugsėjį į 
pirmą planą kils mažųjų reika-
lai. Spalis jums permainingas, 
įdomus naujais sumanymais 
bei darbiniais projektais, o lap-
kritį didesnį dėmesį skirkite ak-
tyviam gyvenimo būdui, savo 
ir artimųjų sveikatai. Gruodis 
džiugins Kalėdų laukimu, ge-
romis artimųjų naujienomis.

 LIŪTAS. 
Jau metų pra-

džia ganėtinai ti-
krins jūsų kantry-
bę bei ištvermę. 
Sausio 18-tą Ketu 

iškeliavus iš Šaulio ženklo, 
vėlesnėmis dienomis kiek len-
gviau atsipūsite, Tačiau sausio 
20-tą Saulei atkeliavus į jums 
opozicinį Vandenio ženklą, la-
biau pasirūpinti reikėtų savo ir 
artimųjų sveikata, bei pasau-
goti gražius tarpusavio ryšius. 
Turint galimybę, tai būtų pa-
lankus laikas jūsų atostogoms, 
kurių metu, vasario 1-ą prasi-
dėjus naujam Jupiterio ciklui, 
lengviau kiltų naujų įdomių 

ateičiai idėjų. Energingas ryž-
tingiems sprendimams metas 
jums nuo kovo 20-tos dienos 
iki gegužės 29-os, kai nuveik-
ti galėsite ypač daug. Vėles-
niais mėnesiais palankesnių 
astrologinių ritmų įtakoje, kai 
kas pastums ir buvusias iki tol 
uždarytas duris. Liepa labiau 
tiktų jūsų poilsiui, kad ir trum-
pesnėms išvykoms. Rugpjūtį 
atšventę savo gimtadienį, pa-
jusite naujų jėgų antplūdį. Tad 
vėlesniais mėnesiais ryžtingai 
imkitės įgyvendinti svarbiau-
sius planus, naujai kilusius su-
manymus. Tai tinkamas metas 
darbo pokyčiams, o taip pat 
draugystės ir meilės stiprini-
mui. Lapkričio pabaiga tiktų 
pradėtųjų darbų tęstinumui, 
šiomis dienomis pasaugoki-
te gražius tarpusavio ryšius. 
Gruodį norėsis ne tik džiaug-
tis būsimomis šventėmis bet ir 
kurti kartu su mylimu žmogu-
mi, savo šeima, gražius ateities 
planus.

 MERGELĖ.  
2022-tieji jums 

– metai, primin-
siantys įdomią 
šachmatų partiją. 
Jau metų pradžio-

je galite sulaukti įdomių stai-
gmenų. O naujų darbų pasiū-
lymų galėsite lengviau rasti po 
sausio 18-tos, pasikeitus Nusi-
leidusio ir Kylančio Mazgų pa-
dėčiai. Rahu atkeliavus į Jaučio 
ženklą, norėsis didesnį dėmesį 
skirti materialaus pagrindo kū-
rimui. Vasario 1-ą dieną prasi-
dėjus naujam Jupiterio ciklui, 
vėlesnėmis šio mėnesio die-
nomis dažniau kils naujų idėjų 
bei sumanymų. O kai kas ry-
šis ir darbo vietos pokyčiams. 
Kovo mėnuo, Saulei keliaujant 
jums opoziciniu ženklu, ragins 
neskubėti keisti situacijos, kol 
neįsitikinsite naujų sumanymų 
sėkmingumu. Balandžio pir-
mos dvi dekados būtų palan-
kios norintiems įsigyti naujes-
nį automobilį, o po balandžio 
30-tos – gegužės 1-os – dali-
nio Saulės užtemimo – metas 
jums aktyviai fizinei veiklai, 
palankus vertinantiems gamtą, 
norintiems daugiau laiko pra-
leisti gryname ore,. Vasaros 
mėnesiai dosnūs išvykomis ir 
kelionėmis, o rugsėjį atšventę 
gimtadienį, jausitės kupini jėgų 
imtis svarbiausiųjų darbų, susi-
rinkti ne tik sodų, bet ir ilgalai-
kių pastangų darbuose derlių. 
Vėlesniais rudens mėnesiais 
kas būsite linkę paieškoti naujų 
papildomų finansinių šaltinių, 
o kas ir nuspręsite imtis naujos 
veiklos. O sulaukę gruodžio 
mėnesio dažniau ir daugiau 
dėmesio norėsis skirti būtent 
savo šeimai, artimiesiems, su-
vokiant, kad jų meilė ir rūpestis 
yra tai, kas brangiausia ir ver-
tingiausia jūsų gyvenime.

S VA R S T Y -
KLĖS. 

Aštresnė metų 
pradžia ragins 
sprendžiant pro-
blemas, panaudoti 

jūsų diplomatinius sugebėji-
mus, ieškoti kompromiso ir 
sutarimo. Iš Dvynių ženklo 
iškeliavus Kylančiam Mazgui, 
būsite linkę ne tik visas jėgas 
nukreipti į vieną tikslą, bet ir 
paieškoti naujų galimybių, o 
kai kas – ir kitų veiklų. Tam su-
teiks galimybių naujas Jupite-
rio ciklas, Juodojo Tigro metai, 

prasidėsiantys nuo vasario 1-os 
dienos. Tad vasario ir kovo 
mėnesių dienomis atkreipkite 
dėmesį į jums kilusias naujas 
idėjas. Balandį, Saulei keliau-
jant jums opoziciniu ženklu, 
darbų tempas kiek palėtės, – tai 
tinkamas laikas pradėtųjų pro-
jektų užbaigimui. Dalykinėms 
ir asmeninėms pažintims, drau-
gystei ir meilei, jums ypač pa-
lankus laikas nuo birželio 8-os 
dienos, Merkurijui vėl pradėjus 
judėti direkcine kryptimi. Lie-
pos mėnesį Saulei ir Juodajam 
Mėnuliui keliaujant Vėžio žen-
klu, pagrindinį dėmesį vertėtų 
skirti tarpusavio santykiams, o 
rugpjūčio ir rugsėjo mėnesių 
dienas – pasiruošimui dide-
liems darbams. Sulaukus savo 
gimtadienio, spalį norėsis ne 
tik permąstyti tolesnius tikslus. 
bet kai kam ir perkrauti savo 
partnerystės versle santykius. 
O lapkričio ir gruodžio mėne-
siai palankūs asmeniniam ir 
profesiniam tobulėjimui, kūry-
bai bei saviraiškai. 

S K O R P I O -
NAS. 

Metų pradžia 
pareikalaus labai 
greitos reakcijos 
bei lankstumo. 

Nuo sausio 18-os – ženklūs po-
kyčiai: į jūsų ženklą atkeliaus 
Ketu – Nusileidęs Mazgas 
– kuris ir bus jūsų ženkle pu-
santrų metų. To pasekoje ypač 
svarbu būtų jau žiemos mėne-
siais bendraujant situacijų ne-
užaštrinti, stengtis nesutirštinti 
spalvų, įvertinat šalia esančių 
įdedamas pastangas, dažniau 
susilaikyti nuo aštresnės kri-
tikos. Kovo mėnesį dažniau 
lankys įkvėpimas, o balandis 
jums – konkrečių stiprių žings-
nių metas, kai galėsite užsitę-
susias problemas išspręsti, tarsi 
vienu kirčiu perkertant Gordi-
jaus Mazgą. Gegužės antroji 
pusė emociškai jautri, tai bus 
sąlygota gegužės 16-tą, jūsų 
ženkle įvyksiančio pilno Mė-
nulio užtemimo. Birželį, liepą 
ir rugpjūtį kuo daugiau savo 
dėmesio skirkite šeimai, tiems, 
kuriuos mylite, ypač mažie-
siems šeimos nariams. Rudens 
pirmų mėnesių astrologiniai 
ritmai palankūs materialaus pa-
grindo kūrimui. O laikotarpis 
tarp spalio 25-tos dalinio Sau-
lės ir lapkričio 8-tos, pilno Mė-
nulio užtemimo, gali išryškinti 
buvusias ne tik darbuose, bet ir 
tarpusavio santykiuose, aštrių 
situacijų problemas. Svarbu 
būtų ant to pačio grėblio neuž-
lipti antrąkart. Atšventę gimta-
dienius, vėlesnėmis dienomis 
nersite į patį darbų sūkurį, su 
įkvėpimu spręsite darbinius ir 
karjeros klausimus. Artėjant 
gražiai Kalėdų šventei, širdį 
šildys mylimų žmonių meilė ir 
gerumas. 

ŠAULYS. 
Tai permai-

nų metai. Metų 
pradžia audringa 
ir stipri. Norėsis 
greitų rezultatų, 

tačiau ryškės praeitų metų ne-
išspręsti klausimai bei proble-
mos. Situacijos skaidrės, aiškės 
ir lengvės po sausio 18- os die-
nos, kai Ketu iškeliaus iš jūsų 
ženklo. Vasario 1-ą dieną, pra-
sidėjus naujam Jupiterio ciklui, 
Juodojo Tigro metams, kils 
įdomių minčių, kurias jau pava-
sario mėnesiais ir realizuosite. 

Balandį, Saulei keliaujant Avi-
no ženklu, kaip sportininkams, 
įsijungs antrasis kvėpavimas, 
tad nuveikti, ypač materialiame 
plane, galėsite išties daug. O 
nuo balandžio 30-os-gegužės 
1-os dienos, dalinio Saulės už-
temimo iki pilno Mėnulio už-
temimo gegužės 16-tą imtinai, 
laikotarpis gali priminti veidro-
dinį koridorių, kuris atspindėtų 
anksčiau buvusias problemas, 
patikrintų ne tik jūsų sprendi-
mus ir nuostatas, bet kai kam 
– ir draugystės tvarumą. Vėles-
ni mėnesiai – palankus metas 
atsinaujinimui, remonto – sta-
tybų darbams. Rugpjūtis būtų 
sėkmingas nutarusiems imtis 
lyderystės, bei atsakomybės, o 
pirmais rudens mėnesiais ak-
tualūs bus auginantiems moki-
nukus jų mokykliniai reikalai. 
Vėlesnėmis rudens ir žiemos 
dienomis nemažiau už akty-
vią išorinę veiklą, svarbu bus 
atrasti santarvę su savimi ir 
aplinka, kurti namuose harmo-
niją. Gruodį, laukdami švenčių, 
pajusite įkvėpimą džiuginti 
artimuosius smagiomis lais-
valaikio idėjomis, o taip pat 
ruošdami malonias šventines 
staigmenas. 

OŽIARAGIS. 
Saulei keliau-

jant jūsų ženklu, 
metų pradžia ra-
gins labiau ver-
tinti stabilumą 

ir pastovumą, išsikelti savęs 
vertus tikslus. Sausio 18-tą 
Kylančio Mazgo perėjimas 
iš Dvynių į Jaučio ženklą, jau 
žiemos mėnesiais kels į pirmą 
planą materialaus pagrindo 
klausimus, ragins susitelkti ties 
konkrečiais darbais, karjera, 
verslu. Vasarį prasidėjęs naujas 
Jupiterio metų ciklas, Juodojo 
Tigro metai, jau kovo ir balan-
džio mėnesiais atneš įdomių 
pokyčių veikloje. Po dalinio 
Saulės užtemimo balandžio 
30-ą – gegužės 1-ą dienomis 
Jaučio ženkle, gegužės mėne-
sį kai kuriems galimi pokyčiai 
darbuose, tačiau keisti darbą 
ryžkitės tik detaliai išanalizavę 
būsimas perspektyvas. Gegu-
žės ir birželio dienos bus sma-
gios mėgstantiems pasidarbuo-
ti soduose ir daržuose, o kartu 
ir pailsėti. O liepos mėnesį tekti 
daugiau dėmesio skirti šeimai, 
padėti spręsti ne tik jums bet 
ir jūsų artimiesiems svarbias 
problemas. Šiomis dienomis 
darbus būtinai derinkite su ak-
tyviu poilsiu, o kai kam tai pa-
lankus metas būtų atostogoms. 
Rugpjūtis įdomus šeimos va-
saros pramogomis, palankus 
draugystei ir meilei. O rudens 
pirmaisiais mėnesiais kibkite į 
svarbiausias, kolektyvinių pa-
stangų reikalaujančias veiklas. 
Lapkritį labiau pasirūpinkite 
savo bei artimųjų sveikata, tar-
pusavio ryšių tvarumu, giedra 
nuotaika, O Saulei atkeliavus 
į jūsų ženklą, paskutinę gruo-
džio dekadą, prieš šventines 
dienas skirkite pasiektų rezul-
tatų apibendrinimui.

 VANDENIS. 
Šie metai pa-

lankūs tiems, 
kas norės imtis 
naujos veiklos, 
pereiti į naują 

darbą, ar įsikurti kitoje gyve-
namoje vietoje. Tai gali būti 
naujos draugystės, o kai kam 
– graži bendro gyvenimo kar-

tu pradžia. Pandemijos bei 
aplinkos nestabilumo sukeltos 
problemos metų pradžioje ra-
gins ieškoti greitų sprendimų, 
naujų išeičių. Jūsų ženkle vie-
šint Saulei, vasario 1-ą dieną 
prasidės naujas Jupiterio ci-
klas. Prasidėję Juodojo Tigro 
metai – ypatingas laikas idėjų 
generavimui, o taip pat naujų 
galimybių paieškoms. Ypač 
sėkminga jums būtų balandžio 
trečioji dekada, kai galėtumėte 
imtis ženklių permainų, pradėti 
kažką visai naujo. Balandžio 
30-tą,– gegužės 1-ą dienomis, 
vėlesnėmis gegužės ir birželio 
pradžios dienomis, pasitelkę 
artimuosius, o darbe – kolegas. 
lengviau rasite tinkamas išei-
tis bei sprendimus, O vėlesnės 
birželio ir liepos dienos gali 
jums pateikti įdomių siurprizų, 
atnešti ženklių permainų. Rug-
pjūtį astrologiniai ritmai ragins 
situacijų neperspausti. Šis mė-
nuo ypač tiktų kad ir trumpoms 
jūsų atostogoms. Rugsėjis pa-
sižymės šeimos reikalų gausa. 
O naujos gyvenamos vietos 
paieškoms, nekilnojamo tur-
to įsigijimui, palankus laikas  
būtų nuo spalio 4-os iki spalio 
23-ios dienos. Lapkritį kai kam 
iškils būtinybė taisyti praeities 
klaidas: kam dalykinėje o kam 
– harmonizuojant tarpusavio 
santykius, ir asmeninėje srity-
je. O gruodį skirkite santarvės 
tarpusavio santykiuose stiprini-
mui, meilės gausinimui, jauku-
mo namuose kūrimui.

 ŽUVYS. 
Jau metų pra-

džioje prireiks ne 
tik jūsų įžvalgų, 
bet ir platesnio 

situacijų matymo. Aiškiau ma-
tysis, ką reikėtų savo gyvenime 
keisti, kad būtų geriau. Nuo va-
sario 1-os dienos prasidės jums 
svarbiems pokyčių žingsniams 
palankus metas. O draugystei 
ir meilei, šeimos santykių kū-
rimui ir stiprinimui ypač tinka-
mas laikas jums – nuo vasario 
19-tos, Saulei atkeliavus į jūsų 
ženklą. Kovo mėnesio dieno-
mis norėsis išsikelti naujus 
tikslus, lengviau kils kūrybinių 
idėjų. O balandžio dienomis 
paieškokite būdų, kaip tas idė-
jas įgyvendinti. Saulei ir Juo-
dajam Mėnuliui viešint Vėžio 
ženkle, birželio pabaiga ir lie-
pos mėnuo emociškai jautrūs, 
tad branginkite gražius tarpusa-
vio ryšius, vertinkite artimųjų 
meilę. Atostogoms jums ypač 
tiktų, Saulei keliaujant jums 
opoziciniu ženklu, rugsėjo mė-
nuo. Vėlesni rudens mėnesiai 
ganėtinai permainingi. O laiko-
tarpiu nuo spalio 25-os dalinio 
Saulės užtemimo iki lapkričio 
8-os pilno Mėnulio užtemimo, 
galite jaustis kaip kapitonas, 
turintis išvengiant rifų atpluk-
dyti laivą į saugų uostą. Gruodį 
pasidžiaukite buvimu su myli-
mais žmonėmis kartu, švenčių 
laukimu ir smagiomis pačiomis 
Kalėdų ir Naujųjų Metų šven-
tėmis.
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RASTA, PAMESTA

• Pamesta juoda vyriška 
piniginė. Radusiam 
atsidėkosiu.  
Tel. 8 605 03 458. Rokiškis
• Pamečiau telefoną 
Xiomi Redmi 8. Radusiam 
atsilyginsiu.  
Tel. 8 686 98 456. Rokiškis

• Sniego valymo darbai.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Pagelbėju kelyje 
automobiliui nesikuriant, 
partempiant. Tam tikru 
laiku, nuo 17 val. iki 8.00 
val.. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Atliekame vidaus darbus. 
Elektra, santechnika, 
karkasas, gipsas, plytelės, 
glaistymas, dažymas. Lauko 
darbai. Tel. 8 623 39 225. 
Rokiškis
• 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

PASLAUGOS

• 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

PERKA

• 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
• Medines terasines lentas ir 
lapuočių dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Labai galingus betono 
atskėlimo plaktukus 50J. 
2 vnt. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Peugeot 307. 2002 m., 2 
l, 66 kW, HDI.  
Tel. 8 606 10 353. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Visiškai tvarkingą VW 
Passat B6. 2,0 l, 103 
kW. Tel. 8 628 62 940. 
Rokiškis
• VW Passat B4. 
Universalas 1,9 l, 66 kW, 
TA iki 2023-10. Pakeista 
tepalai, filtrai, pagr. diržo 
komplektas, priekiniai 
stabdžių diskai, kaladėlės, 
žarnelės, radiatorius. 
Per šalčius užsivesdavo. 
Naujai užtamsinti stiklai. 
Kėbulas nėra idealios 
būklės. Kaina 1050 
Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Labai geros būklės 
A6 C4 Quattro. 2,5 l, 
TDI,103 kW, 6 bėgiai. 
Kėbulas idealus, be rudžių. 
Komplektacija gera. 
Liukas, klimatronikas, 
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rekaro salonas, S - Line 
vairas geros būklės, borto 
kompiuteris, autopilotas, 
parktronikai, vebasta su 
su pulteliu. Kaina 4250 
Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• VW Sharan. 1,9 l, TDI, 
66 kW. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 610 65 174. 
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 

• Skoda Octavia 2008 
m., 2,0 l, TDI, 103 kW. 
Su turbina. Tarpinės arba 
galvos defektas, po truputi 
dingdavo aušinimo skystis, 
išimtas iš važiuojančio 
automobilio. Kaina 255 
Eur. Tel. 8 658 95 077. 
Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1998 
m., 1,9 l, 81 kW. Gerą 
variklį, dėžę, vairo 
kolonėlę, sankabą ir kitas 
dalis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Passat dalimis. 
1998 m., 1,9 l, 81 kW, 
universalas. Kablį, 
priekinius ir galinius 
žibintus, dėžę, vairo 
kolonėlę.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Skoda Octavia dalimis. 
2000 m., 1,9 l, TDI, 81 
kW. Tel. 8 624 31 256. 
Kupiškis
• VW Golf IV dalimis. 
2002 m., 1,9 l, TDI, 74 
kW, universalas. Variklis 
veikia gerai, važiuoja. 
Salonas, sėdinės kaip 
naujas, nesutrintas. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2002 
m., 1,9 l, TDI, 85 kW, 4 
durų. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 81 kW, 85 kW, 96 
kW. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Lietus ratus BMW R16. 
Likutis 4-5mm. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Lietus ratus R17. Buvo 
ant Opel. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis

• Geros būklės Audi A4 B5 
ir VW Passat B5 skardinius 
ratlankius. 4 vnt. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Mažai naudotas 
dygliuotas padangas 
195/65 R15. 2 vnt. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 623 03 533. 
Rokiškis
• Ford C-Max dalimis. 
2006 m., 1,6 l, 80 kW, 
dyzelinas. Tel. 8 623 03 
533. Rokiškis
• 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. 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
• 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 R14 su 
ratlankiais. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 614 84 379. Rokiškis

l, dyzelis. Iš Olandijos. 
Naujos žieminės padangos, 
tik pakeisti tepalai ir 
tepalo filtras, naujas 
akumuliatorius su vienų 
metų garantija. 7 vietos, 
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

Vyriausybė patvirtino didesnius atlyginimo koeficientus pedagogams
Vyriausybė trečiadie-

nį patvirtino mokymo lėšų 
skaičiavimo metodikos 
pakeitimus: nuo sausio 1 
d. mokytojams ir kitiems 
pedagogams lėšos atlygi-
nimams pradedamos skai-
čiuoti pagal didesnį koefici-
entą.

Dėl to darželių auklėtojų 
ir mokytojų pareiginė alga, 
lyginant su 2021 m. rugsėjo 1 
d., išaugs 10 proc., auklėtojų, 
koncertmeisterių, akompania-
torių – vidutiniškai 11,5 proc., 
švietimo įstaigų vadovų – vi-
dutiniškai 19,7 proc.

Svarbu, kad dar 2,5 proc. 
skiriama apmokėti pedago-
gams dėl padidinto darbo 
krūvio ar sudėtingumo – tai 
ypač aktualu pandemijos są-
lygomis, kuomet dalis klasės 
mokinių negali prisijungti 
prie mokykloje ugdomų ben-
draklasių ir tęsia mokslus na-
muose.

5 proc. vidutiniškai didina-
mi mokyklų bibliotekininkų 
atlyginimai.

Mokyklų ir pedagoginių 
psichologinių tarnybų švieti-
mo pagalbos specialistų atly-
ginimai padidinti vidutiniškai 
22 proc. jau nuo 2021 metų 
rugsėjo 1 dienos, kuomet jų 
pareiginės algos koeficientai 
sulyginti su mokytojų. Nuo 
2022 m. sausio 1 d. jų atlygi-
nimai kils taip pat, kaip mo-
kytojų – dar 10 proc.

Nuo sausio 1 d. skiriama 
10,2 mln. Eur ir skaitmeninio 
ugdymo plėtrai: skaitmeni-
niam turiniui kurti, mokytojų 
skaitmeninėms kompetenci-
joms tobulinti, švietimo įs-
taigose naudojamai įrangai 
įsigyti. Vieno mokinio skai-
tmeninio ugdymo reikmėms 
vidutiniškai teks 30 Eur per 
metus.

Kitąmet valstybės biudžeto 
asignavimai švietimui, moks-
lui ir sportui didėja beveik 
300 mln. Eur, arba 15 proc., 
lyginant su 2021 m. Numato-
ma, kad valstybės ir savival-
dybių biudžetų išlaidos švieti-
mui sudarys per 3 mlrd. Eur.

Kaip jau buvo skelbta 

anksčiau, didžioji dalis pa-
pildomai skiriamų lėšų – 219 
mln. Eur – numatyta mokyto-
jų, švietimo pagalbos specia-
listų, mokyklų vadovų, kitų 
pedagoginių darbuotojų, taip 
pat mokslininkų, aukštųjų 
mokyklų dėstytojų ir neaka-
deminių darbuotojų atlygini-
mams didinti. Lėšos mokslo ir 
studijų institucijų akademinių 
ir neakademinių darbuotojų 
darbo užmokesčiui nuo sausio  
d. augs 12,5 proc.

Beveik 1 mln. Eur su-
planuota naujoms švietimo 
pagalbos specialistų parei-
gybėms steigti kitais mokslo 
metais. 3,6 mln. Eur – mo-
kytojų padėjėjų pareigybėms 
išlaikyti.

Papildomai 46,3 mln. Eur 
skirta studijų ir mokslo sri-
čiai, iš jų 20 mln. Eur – papil-
domam MTEP finansavimui, 
10,4 mln. Eur - valstybės 
finansuojamoms studijoms. 
Aukštųjų mokyklų studentų 
socialinėms stipendijoms nu-
matytas 1 mln. Eur.

7 mln. Eur auga lėšos spor-

to sričiai.
Svarbus pokytis: valstybės 

finansavimą sporto šakų fede-
racijos ir neįgaliųjų sporto or-
ganizacijos savo vykdomoms 
aukšto meistriškumo sporto 
programoms kitąmet gaus 
anksčiau.

Aukšto meistriškumo spor-
to programų įgyvendinimo 
finansavimo valstybės biu-
džeto lėšomis tvarkos apraše 
paankstinta paraiškų finansa-
vimui pateikimo data – visus 
dokumentus, susijusius su 
aukšto meistriškumo progra-
mų įgyvendinimo finansavi-
mu, federacijos ir organiza-
cijos ŠMSM turi pateikti iki 
einamųjų metų gruodžio 31 
d. (iki šiol dokumentus rei-
kėjo pateikti iki vasario vidu-
rio). Taigi biudžeto lėšos bus 
paskirstytos ir organizacijas 
pasieks pirmaisiais metų mė-
nesiais.

Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos 

inform.
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Gruodžio 31-oji, 
penktadienis, 

53 savaitė.
Iki Naujųjų liko 1 diena.

Saulė teka 8.42 val., 
leidžiasi 16.02 val. 

Dienos ilgumas 7.20 val.
Mėnulis (delčia).

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Gedgantas, Melanija, Mingailė, 
Silvestras, Silvijus, Silva, Vaidotė

Rytoj: Mečislovas, Arvaidas, 
Arvaidė, Eufrozija, Mečys, 

Eufrozina
Poryt: Bazilijus, Grigalius, 

Mažvydas, Gailutė, Fulgentas, 
Stefanija

Dienos citata
Viskas laiku ateina tiems, 

kurie moka laukti. 
O. de Balzakas.

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1762 — Wolfgang Amadeus 
Mocart (Volfgango Amadėjaus Mo-
carto) šeima persikėlė gyventi iš Vie-
nos į Zalsburgą.

1869 — gimė prancūzų tapyto-
jas ir skulptorius Henri Matisse (Anri 
Matisas). Mirė 1954 m.

1911 — už darbus su radioakty-
viais elementais Marie Curie (Marija 
Kiuri) gavo antrąją Nobelio premiją.

1923 — pirmą kartą radijo ete-
ryje buvo transliuojami Vestminste-
rio „Big Beno“ laikrodžio Londone 
dūžiai.

1938 — pirmą kartą JAV panau-
dotas alkotesteris — prietaisas vai-
ruotojų girtumo laipsniui nustatyti.

1946 — JAV prezidentas Harry 
Truman (Haris Trumenas) oficialiai 
paskelbė apie II pasaulinio karo pa-
baigą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1858 — gimė Vincas Kudirka, 
gydytojas, poetas, kritikas, rašyto-
jas, visuomenės ir politikos veikėjas. 
Mirė 1899 m.

1920 — Kaune įkurta Operos 
vaidykla, dabar — Lietuvos naci-
onalinis operos ir baleto teatras 
Vilniuje.

1941 — gimė dailininkas Hen-
rikas Ciparis.

1989 — įkurta radijo stotis „M 1“.
2012 — Jungtinėse Valstijose, 

Santa Monikoje, eidama 98-uosius 
metus mirė žinoma prozininkė, po-
etė, vertėja Alė Rūta (Elena Nakai-
tė-Arbienė).

Post scriptum
Kvailių visur pilna.

Kepti sumuštinukai su krevetėmis ir sūriu
INGREDIENTAI:
PORCIJŲ SKAIČIUS: 2
• 0.5 vieneto prancūziško batono
• 200 gramų krevečių be kevalo
• 80 gramų kreminio sūrio
• 50 gramų kietojo sūrio
• 0.5 vieneto rausvųjų svogūnų
• 40 gramų sviesto
• 1 saujelė svogūnų laiškų
• 1 skiltelė česnako

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Svogūną ir česnaką smulkiai sukapoti.
2. Keptuvėje ištirpinti sviestą, apkepti svogūną ir česnaką, kol paskleis aromatą. Sudėti 
krevetes ir pakepti dar porą minučių, kol bus iškepusios.
3. Batoną supjaustyti riekelėmis, aptepti kreminių sūreliu. Ant riekelių dėti krevečių ir 
sudėti ant kepimo popieriumi išklota skarda. Pabarstyti tarkuotu sūriu.
4. Kepti iki 200 C laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 5 minutes. Iškepusius sumuštinukus 
pabarstyti smulkintais svogūnų laiškais.

Kompensacija už būsto šildymą 2022 metais: ką svarbu žinoti?
Nuo 2022 m. dvigu-

bėja valstybės remiamų 
pajamų (VRP) dydis, 
taikomas būsto šildymo 
išlaidų kompensacijai 
apskaičiuoti. Taigi, kom-
pensaciją už būsto šildy-
mą gaus daugiau nepasi-
turinčių šalies gyventojų. 
Jiems kompensuojama 
mokesčio už būsto šil-
dymą dalis, viršijanti 10 
proc. skirtumo tarp šei-
mos ar vieno gyvenančio 
asmens pajamų ir 2 VRP 
dydžių (258 Eur) kiekvie-
nam šeimos nariui arba 
3 VRP dydžių (387 Eur) 
vienam gyvenančiam as-
meniui.

„Nepasiturintys šalies 
gyventojai papildomos 
finansinės naštos dėl pa-
brangusio šildymo neturė-
tų pajusti, valstybė jiems 
kompensuos būsto šildymo 
išlaidas. Šia parama kitais 
metais galės pasinaudoti 
ne viena sunkiau besiver-
čianti šeima ar vienišas 
asmuo“, – sako socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė 
Monika Navickienė.

Kam priklauso 
kompensacija už būsto 
šildymą?
Būsto šildymo išlaidų 

kompensacija teikiama ne-
priklausomai nuo šildymo 
būdo, t. y.  tiek būstą šil-
dant centralizuotai, tiek ki-
tos rūšies kuru (malkomis, 
anglimi, dujomis ar pan.).

 Kompensacijai apskai-
čiuoti taikomas naudingo-
jo būsto ploto normatyvas: 

•    kai būste gyvenamą-
ją vietą deklaruoja (būstą 
nuomoja) vienas gyvenan-
tis asmuo – 50 m2; 

•   kai būste gyvenamą-
ją vietą deklaruoja (būstą 
nuomoja) šeima: pirmam 
šeimos nariui – 38 m2; an-
tram – 12 m2; trečiam ir 
kiekvienam paskesniam – 

10 m2.
Pavyzdžiui, nepasiturin-

čiai 4 asmenų šeimai būtų 
kompensuojamos būsto 
šildymo išlaidos už 70 m2 
naudingąjį būsto plotą. 

 1 PAVYZDYS. Vienišo 
pensinio amžiaus asmens 
pajamos – 489 Eur (vidu-
tinė senatvės pensija turint 
būtinąjį stažą).

Būsto šildymo  išlaidų 

kompensuojamosios dalies 
skaičiavimas:

(489 Eur – 387 Eur (3 
VRP)) x 10 proc. = 10,20 
Eur

Tai reiškia, kad asmuo 
už būsto šildymą pagal 
savo pajamas turi mokėti 
ne daugiau kaip 10,20 Eur, 
šią sumą viršijančios būsto 
šildymo išlaidos už norma-
tyvinį būsto plotą (50  m2) 

kompensuojamos. Tad, 
jeigu vieno gyvenančio as-
mens sąskaita už būsto šil-
dymą sudaro, pavyzdžiui, 
50 Eur, jam būtų kompen-
suojama 39,80 Eur.

2  PAVYZDYS. 4 as-
menų šeima (2 suaugę + 
2 vaikai), pajamos – 1066 
Eur (2 MMA).

Būsto šildymo išlaidų 
kompensuojamosios dalies 

www.rokiskiosirena.lt

skaičiavimas:
((1066 Eur – 25 proc. 

(neįskaitytina darbinių pa-
jamų dalis) – 1032 Eur (2 
VRP x 4 šeimos nariai)) x 
10 proc. =  0 Eur

Tai reiškia, kad šeimai 
už normatyvinį būsto plo-
tą (70 m2) būtų 100 proc. 
kompensuojamos būsto 
šildymo išlaidos.

SVARBU. Apskaičiuo-
jant pajamas būsto šildy-
mo išlaidų kompensacijai, 
neįskaitytina darbo užmo-
kesčio, nedarbo socialinio 
draudimo išmokos dalis 
(priklausomai nuo šeimos 
sudėties – nuo 20 iki 40 
proc.), išmoka vaikui (vai-
ko pinigai).

Paprasčiausias būdas 
sužinoti, ar priklauso būsto 
šildymo išlaidų kompensa-
cija ir preliminarų jos dydį 
– pasinaudoti Socialinės 
paramos šeimai informaci-
nėje sistemoje www.spis.lt 
esančia Būsto šildymo iš-
laidų kompensacijos skai-
čiuokle. 

Kur kreiptis dėl 
kompensacijų
skyrimo?
Gyventojai dėl būsto 

šildymo, taip pat karšto ir 
geriamojo vandens išlaidų 
kompensacijų skyrimo gali 
kreiptis į savo gyvenamo-
sios vietos savivaldybę 
(prašymai priimami ir se-
niūnijose) arba elektroni-
niu būdu www.spis.lt

Karantino ir ekstrema-
lios situacijos metu bei 6 
mėnesius po jų atšaukimo 
nepasiturintiems gyvento-
jams kreipiantis dėl pini-
ginės socialinės paramos 
(socialinės pašalpos ir būs-
to šildymo, karšto ir geria-
mojo vandens išlaidų kom-
pensacijų) jų turimas turtas 
nevertinamas.

Lietuvos respublikos 
socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 
inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 31 d. Naktį 1

Dieną 4
V, 
4-9 m/s

Sausio 1 d. Naktį 3
Dieną 4

ŠV,
7-15 m/s

Sausio 2 d. Naktį -5
Dieną 2

P,
6-12 m/s

Sausio 3 d. Naktį 1
Dieną 3

V,
4-9 m/s

Orų prognozė gruodžio 31 d. - sausio 3 d.

Gruodžio 10d. kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Visi. Kalk. Ekipa. Aibė. Uiti. Ste. Trol. Gnu. Etno. „Škoda“. Adeno. Totas. 
Rn. LDK. Amfi. Kaas. Aklas. „Man“. Anfilada. Morfema. Nora. Neto. Dem. Kapitonas. 
Albina. Tisa. Orsionas.
Horizontaliai: F. Kėtoti. „Init“. Ploti. Ožti. Aros. Kulka. Adana. Osaka. NSO. Eiga. 
Kame. Rasotas. Iguana. Roli. Bo. „Asvel“. Medin. Ndþamena. Nevok. Namas.
Pažymėtuose langeliuose: Kėdainiai.

Vyriausybė pritarė privalomiems skiepams 
medikams, socialiniams darbuotojams

Vyriausybė trečiadienį 
pasiūlė Seimui priimti įsta-
tymo pataisas, įvedančias 
privalomą skiepijimą nuo 
koronaviruso sveikatos ap-
saugos ir socialinio sekto-
riaus darbuotojams.

„Mūsų projektu siūloma, 
kad valstybės lygio ekstre-
malios situacijos ar karantino 
metu, kai yra prieinamos vak-
cinos, tam tikri darbuotojai 
galėtų dirbti tik pasiskiepiję 
pilna schema plius sustipri-
nančia doze. Skiepytis pri-
valės darbuotojai, dirbantys 
darbus ir užsiimantys veikla 
dviejose srityse, tai asmens 
sveikatos priežiūros paslau-
gos ir socialinės paslaugos 
ir veikla“, – per Vyriausybės 
posėdį sakė sveikatos apsau-
gos ministras Arūnas Dulkys.

Jis pažymėjo, kad skiepai 
būtų privalomi ne tik svei-
katos priežiūros ir socialinės 
globos įstaigų darbuotojams, 
bet ir teikiantiems paslaugas 
šiose įstaigose.

„Turima mintyje ne tik pa-
čių įstaigų, kurios veikia so-
cialinės ar sveikatos priežiū-
ros srityje, darbuotojai, bet 
ir valymo, maisto tiekimo, 
kitos paslaugos, jei jos teikia-
mos būtent šiose įstaigose“, – 
sakė ministras.

Vyriausybei pritarus patai-
sų projektui, jis bus teikiamas 

Seimui, kuris ir priims gauti-
nį sprendimą. Premjerė Ingri-
da Šimonytė pasiūlė pataisas 
svarstyti skubos tvarka, kad 
jos galėtų būti pateiktos per 
pratęstą Seimo sesiją sausio 
11 dieną ir jos metu priimtos.

Projektu siūloma nusta-
tyti, kad dėl užkrečiamos 
ligos paskelbus ekstremalią 
situaciją ar karantiną tam ti-
krų sričių darbuotojai galėtų 
dirbti tik pasiskiepiję nuo tos 
užkrečiamosios ligos ir tik 
tol, kol bus laikomi įgijusiais 
imunitetą nuo minėtos ligos.

Siūloma, kad pataisos įsi-
galiotų vasario 14 dieną.

Anksčiau Sveikatos ap-
saugos ministerija buvo pa-
rengusi projektą, kuris nu-
matė privalomą skiepijimą ir 
švietimo, viešojo administra-
vimo sektorių darbuotojams 
bei kariuomenei, tačiau jų 
naujausioje versijoje atsisa-
kyta.

„Mes buvom aptarę įvai-
rias sritis, kurias tai galėtų 
liesti, bet po gruodžio 21 
dienos papildomo aptarimo 
tarpinstituciniame pasitarime 
buvo nuspręsta pradėti nuo tų 
sričių, kur vykdant veikla yra 
labai sudėtinga arba praktiš-
kai neįmanoma išvengti tie-
sioginio kontakto su pacien-
tais arba asmenimis, kuriems 
yra teikiamos paslaugos“, – 
sakė A. Dulkys.

Premjerės duomenimis, 
šiuo metu sustiprinančiąja 
vakcinos nuo COVID-19 
doze yra pasiskiepiję apie 50 
proc. medicinos darbuotojų, 
socialinės globos sferoje – 
apie 40 procentų.

„Tas nėra blogai, bet turint 
minty, kad dauguma medikų 
buvo skiepijami prioriteto 
tvarka, tikimybė, kad jau yra 
praėjęs septynių mėnesių lai-
kotarpis, yra didelis“, – sakė 
I. Šimonytė.

Išimtis dėl privalomų 
skiepų būtų taikoma darbuo-
tojams, kurie negali pasiskie-
pyti dėl medicininių prie-
žasčių bei tiems, kurie yra 
persirgę koronavirusu, kol 
bus laikomi įgijusiais imuni-
tetą.

Nepasiskiepiję ir išimtims 
nepriklausantys darbuotojai 
negalės dirbti kontaktiniu 
būdu: jei darbo pobūdis lei-
džia, jie galės būti skiriami 
dirbti nuotoliniu būdu, jei ne 
– perkeliami į kitas pareigas, 
kurioms nereikia skiepytis, o 
jei tokios galimybės nėra – 
nušalinami nuo darbo nemo-
kant atlyginimo. 

Praėjus trims mėnesiams 
nuo nušalinimo pradžios 
darbdavys galės nutraukti 
darbo sutartį be įspėjimo ir 
nemokėdamas išeitinės išmo-
kos.

BNS inform.

Valstybė ir savivaldybės šiemet gavo 1,15 mlrd. eurų neplanuotų pajamų
Valstybės ir savival-

dybių biudžetai šių metų 
sausio-lapkričio mėne-
siais gavo 1,154 mlrd. 
eurų daugiau pajamų 
nei buvo prognozuota, o 
palyginus su praėjusių 
metų tuo pačiu laikotar-
piu pajamos išaugo 25,3 
procento.

Faktinės 11 mėnesių 
pajamos siekė 11,874 
mlrd. eurų arba 10,8 proc. 
didesnės nei prognozuota 
(10,719 mlrd. eurų), pra-
nešė Finansų ministerija.

Į valstybės biudžetą 
sausį-lapkritį gauta 9,68 
mlrd. eurų, tai yra 26,3 
proc. (2,013 mlrd. eurų) 

daugiau nei praėjusių 
metų tą patį laikotarpį.

Pajamų iš mokesčių į 
valstybės biudžetą gau-
ta 9,047 mlrd. eurų – 27 
proc. (1,921 mlrd. eurų) 
daugiau nei pernai tuo pa-
čiu metu.

Iš pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) per vie-
nuolika šių metų mėnesių 
gauta 4,403 mlrd. eurų 
pajamų – 1,158 mlrd. eurų 
(35,7 proc.) daugiau nei 
2020 metų sausio–lapkri-
čio mėnesiais. Ministeri-
jos teigimu, PVM pajamų 
augimą lėmė žema praė-
jusių metų palyginamoji 
bazė (2020 metais mokes-
čių mokėtojai naudojosi 

galimybe atidėti prievolių 
mokėjimus) ir šiemet grą-
žinta šio mokesčio atidėji-
mų dalis. Taip pat, augant 
vartojimui, išaugo ir mo-
kėtino PVM prievolė.

Valstybės biudžeto ir 
savivaldybių biudžetų pa-
jamos iš gyventojų paja-
mų mokesčio (GPM) buvo 
3,601 mlrd. eurų – 572,7 
mln. eurų (18,9 proc.) 
daugiau nei 2020 -ųjų sau-
sio–lapkričio mėnesiais. 
GPM pajamos didėjo dėl 
darbo užmokesčio fondo 
augimo, nulemto gerė-
jančios situacijos darbo 
rinkoje ir spartaus darbo 
užmokesčio augimo.

Už visas akcizines pre-

kes gauta 1,526 mlrd. eurų 
pajamų – 95 mln. eurų 
(6,6 proc.) daugiau nei 
2020 metų sausį–lapkritį. 
Pajamų iš akcizų augimui 
įtakos turėjo 2020 metų 
gruodžio – 2021 metų spa-
lio mėnesiais augę dalies 
alkoholio, rūkalų (išsky-
rus cigarečių) ir degalų 
pardavimai didmeninėje 
rinkoje, taip pat nuo 2020 
metų kovo 1 dienos padi-
dinti akcizų tarifai tabako 
produktams ir etilo alko-
holiui bei nuo 2021-ųjų 
kovo 1 dienos padidinti 
akcizų tarifai apdoroto ta-
bako produktams.

Pelno mokesčio gau-
ta 969,1 mln. eurų – 346 

mln. eurų (55,5 proc.) 
daugiau nei 2020 metų 
sausio–lapkričio mėne-
siais. Šios pajamos augo 
dėl sėkmingų dalies įmo-
nių 2020 metų finansinių 
rezultatų,  nulėmusių ne 
tik didesnes metinio pelno 
mokesčio įmokas, bet ir 
avansinio pelno mokesčio 
įmokų augimą.

Kitų (nemokestinių) 
pajamų, išskyrus Euro-
pos Sąjungos (ES) lėšas, 
į valstybės biudžetą gau-
ta 632,8 mln. eurų – 16,9 
proc. (91,5 mln. eurų) 
daugiau nei 2020 metų 
sausio–lapkričio mėne-
siais.

Palyginti su progno-

ze, PVM sausio–lapkri-
čio mėnesiais į valstybės 
biudžetą gauta 385 mln. 
eurų (9,6 proc.), akcizų – 
37,6 mln. eurų (2,5 proc.) 
daugiau. Pajamų iš GPM 
į valstybės ir savivaldy-
bių biudžetus prognozė 
viršyta 230,4 mln. eurų 
(6,8 proc.). Pajamų iš pel-
no mokesčio gauta  302,6 
mln. eurų (45,4 proc.) 
daugiau nei prognozuota. 

Kitų (nemokestinių) 
pajamų, išskyrus ES lė-
šas, į valstybės biudžetą 
gauta 62,2 mln. eurų (10,9 
proc.) daugiau nei pro-
gnozuota.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Įsimylėjo kaubojus ir 
niekaip negali pasakyti 
patinkančiai merginai, 
kad jis ją myli. Kaubojus 
sugalvojo genialų plana: 
jeigu aš nusidažysiu savo 
arklį žaliai, prijosiu prie 
panelės, ji paklaus:

-Ei, kaubojau, kodėl 
tavo arklys žalias? O aš 
atsakysiu:

-Aš tave myliu.
Kaip tarė taip ir 

padarė – nusidažė arklį 
žaliai, prijoja prie savo 
išrinktosios, o ji jam ir 
sako:

-kaubojau, aš tave 
myliu.

Kaubojus pasimetęs:
-mm, hmmm, e, o 

mano arklys žalias.
***
Traukiniu Maskva - 

Simferopolis važiuoja 
dvi grupės po penkis 
žmones: penki alpinistai 
ir penki turistai. Alpinistai 
penkiese nusipirko penkis 
bilietus. Turistai penkiese 
nusipirko vieną bilietą. 
Vaikšto kontrolierė. Visi 
turistai užsirakina tualete. 
Kontrolierė beldžiasi 
į tualeto duris, šios 
trupučiuką prasiveria, 

išlenda ranka, paduoda 
bilietą, kontrolierė jį pažymi 
ir nueina.

Apie tai sužinoję, 
grįždami atgal, alpinistai 
irgi nutaria penkiese pirkti 
tik vieną bilietą. O turistai 
nusprendžia išvis nepirkti 
bilietų. Ir štai alpinistai 
penkiese užsirakina tualete. 
Beldimas į duris, šios 
trupučiuką prasiveria, 
išlenda ranka, paduoda 
bilietą. Turistai jį paima ir 
eina į kitą tualetą.

***
Į statybas ruošiasi 

atvažiuoti komisija. Darbų 
vadovas instruktuoja 
darbininkus:

-Kas beįvyktų, darykit 
vaizdą tarsi taip ir turėjo 
būti.

Atvažiavo komisija, 
vaikšto, apžiūrinėja. Staiga 
nugriuvo viena siena. Šalia 
stovėjęs statybininkas, 
linksmai pasižiūri į laikrodį:

-13.42, tiksliai pagal 
grafi ką!

***
Grižta sūnus namo ir 

sako:
-Mama, su mergina 

susipažinau, nerūko, 
negeria...

-Tai kviesk ją į vidų!
Sūnus įveda vos ant kojų 

bepastovinčią, dvokiančią, 
žagsinčią merginą. Motina 
nustebusi klausia jos:

-Tai tu nerūkai?
-Ne-a-a... ik...
-Ir negeri?
-Ik... ne-a-a... ik...
-O kodėl?
-Nebelenda daugiau...
***
-Visiems planuojantiems 

eiti į žygi po vietas 
kur veisiasi grizliai, 
rekomenduojame sau prie 
rūbų prisikabinti mažą 
varpelį, tam kad skambesiu 
atbaidytumėte beveik 
visus grizlius. Taip pat 
žiūrėkite sau po kojomis, 
kad pamatytumėte grizlio 
išmatas.

-O kaip atskirti grizlio 
išmatas nuo kitų?

-Labai paprastai: iš jų 
išmatų visada styro mažas 
varpelis.

***
Atėjo pavasaris. Ėmė 

tirpti sniegas. Sučiulbėjo 
paukšteliai. Kiemsargis 
Anupras išėjo į kiemą. Nuo 
stogo nukritęs varveklis 
pataikė jam į galvą ir 
užmušė vietoje.

Prozektorius morge 
apžiūrėjo kiemsargio 
Anupro kūną, ir 
nusišypsojęs, į mirties 
liudijimą įrašė mirties 
priežastį: „Pavasaris atėjo“.

***
Naktis. Prie laužo sėdi 

Čiapajevas ir Vinetu. 
Krūmuose kažkas 
sukrebžda. Vinetu atsistoja 
ir nueina pasižiūrėti. 
Pasigirsta smūgis ir Vinetu 
grįžta su mėlyne paakyje.

- Viskas gerai, - sako.
Sėdi toliau. Po kiek laiko 

vėl krebždesys krūmuose. 
Atsistoja Čiapajevas ir 
nueina į krūmus. Pasigirsta 
vienas smūgis, po kiek laiko 
kitas. Čiapajevas grįžta prie 
laužo su dviem mėlynėmis.

- Viskas gerai, - sako.
- Taip, - sako Vinetu. - 

Tik baltasis gali ant to paties 
grėblio užminti du kartus...

***
Ar žinote, kaip Kinija 

paleido pirmąjį dirbtinį 
žemės palydovą? Ogi taip:

300 kinų laikė timpą, 
300 dėjo akmenį. Tuo 
tarpu 3000 - užtikrino 
vadovavimą.

***
Traukinio kupė... Viršuje 

guli gruzinas ir staiga į kupė 
ieina 3 moterys.

Susėdusios šneka. Viena 
sako:

- Mano vyras leitenantas 
tai iš lovos visą savaitę 
nepaleidžia...

Antroji moteris:
- Mano vyras tai lakūnas 

jis manes visą mėnesį 
nepaleidžia iš lovos...

Trečioji numodama 
ranka:

- Pfi u čia dar nieko... Va 
mano vyras tai indėnas, tai 
kai sugulu pusę metų tik

iki tualeto ir atgal į lovą...
Čia gruzinas viską 

girdėjęs iš viršaus:
- Labas vakaras damos. 

Leiskit prisistatyti, aš esu 
leitenantas, pasižymėjęs

lakūnas Ciungasciuchas
***

Vyrukui uždraudė 
vaikščioti į baseiną. Jis 
piktinasi:

– Už ką?
– Už tai, kad šlapinotės į 

baseiną.
– Bet juk visi taip daro.
– Taip, bet visi tai 

daro vandenyje, O jūs ant 
tramplino.

***
Tėvai išsiruošia į balių. 

Vaikui uždeda ausines ir 
paleidžia pasakų plokštelę, 
kad jis užmigtų, O patys 
išeina. Grįžta Po vakarėlio ir 
tikisi, kad vaikas jau miegos. 
Atidaro duris ir pamato, kad 
vaikas sėdi ant žemės, verkia 
daužydamas galvą į sieną ir 
rėkia:

– Nenoriu nenoriu 
nenoriu?..

– Tėvas nuima vaikui 
ausines ir užsideda sau. 
Girdi:

– Nori – paseksiu pasaką, 
nori – paseksiu pasaką, nori 
– paseksiu pasaką...

***
Žmogus atvažiavo 

į kaimą ir nusprendė 
pažvejoti. Keliaudamas su 
meškerėmis dėl viso pikto 
paklausia sutikto kaimiečio:

-Sakykit, jei aš susigausiu 
kokią žuvį štai tame 
tvenkinyje, ar tai nebus 
nusikaltimas?

-Ne, nebus. Tai bus 
stebuklas.

***
Pagyvenęs žydas visą 

gyvenimą meldėsi Dievui, 
norėdamas išmelsti stambų 
laimėjimą loterijoje. 
Kiekvieną dieną jis 
nenuilsdamas kalbėjo tokią 
maldą, kol pagaliau Dievui 
visai įkyrėjo. Eilinį kartą 
besimeldžiant, Dievas jam 
apsireiškė ir sako:

-Chaimai! Na duok gi 
tu man bent kokį šansą! 
Nusipirk kada nors bent 
vieną loterijos bilietą!

***
Anksčiau, kai žmonės 

galvojo, kad žemė yra 
plokščia, jie pirkdavo 

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

***
Šaudymo į taikinius 

varžybose:
-Petraitis - 9 iš 10.
-Antanaitis - 8 iš 10.
-Jonaitis - Antanaitis...
***
Avarijos tikimybė yra 

tiesiogiai proporcinga už 
vairo praleistam laikui. 
Vadinasi, važiuoti reikia 
kuo greičiau!

***
Vyrai, žinokite: 

kilogramas saulėgražų 
- tai ne tik 500 gramų 
lukštų, bet ir trys valandos 
moters tylėjimo!

***
Keliukas stabdo 

automobilį. Vairuotojas 
išsigandęs.

Pareigūnas:
-Nepergyvenkit, viskas 

tvarkoje. Gal trosą turite?
Vairuotojas, lengviau 

atsidusęs:
-Ant galinės sėdinės po 

uošviene.
Keliukas, paieškojęs:
-Kad čia jokios 

uošvienės nėra, tik 
kažkoks sunkus maišas.

-Taip, taip tai po juo ir 
ieškokite.

***
Kartą dievas sukūrė 

Adomą. Vėliau sukūrė 
jam Ievą. Jie ėmė gyventi 
kartu. Praėjus savaitei, 
Ieva tarė Adomui:

- Brangusis, ar tu 
nieko prieš, jei pas mus 
savaitėlei atvažiuos mano 
mama?...

***
Traukinių stotis. Vyras 

prie bilietų kasos:
-Prašau bilietą į 

Klaipėdą, viršutinis gultas 
prie tualeto.

Pamatęs klausiamą 
kasininkės žvilgsnį, 
paaiškina:

-Taigi, uošvienę namo 
išsiunčiu...

hidraulinis. Yra priekaba. 
Dokumentų nėra. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• 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

Tel. 8 696 77 941. Rokiškis
• 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, 

• 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. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
• Televizorių Samsung. 
Veikia gerai, yra pultas. 
Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• 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

VAIZDO TECHNIKA• Siūlome pastovų darbą 
automechanikui. Geros 
darbo sąlygos. Kaina 1000 

Eur. Tel. 8 646 04 035. 
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

SIŪLO DARBĄ

• Televizorių LG. 32 colių. 
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis


