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Bakadienio akcija virto... išlaidadieniu
Penktadienis – „bakadie-

nis“! Tokią akciją skelbia „Bal-
tic Petroleum“ degalinė. Tačiau 
rokiškėnui, susigundžiusiam 
dyzelino įsigyti akcijine kai-
na, bakadienis virto... išlaida-
dieniu. Mat Rokiškyje esanti 
„Baltic Petroleum“ degalinė 
(Respublikos g. 113 B), pasiro-
do, priklauso visai ne „Baltic 
Petroleum“, o UAB „Degta“. 
Tad ir bakadienio nuolaidos 
joje, nepaisant iškabos „Baltic 
Petroleum“, žinoma, netaiko-
mos. Deja, apie tai vyriškis su-
žinojo tik tuomet, kai jau pri-
sipylė kuro į baką, ir atgal jo 
nebesupilsi...

Akcija bakadienis
Rokiškėnas (vardas ir pavardė 

redakcijai žinomi) susigundė „Bal-
tic Petroleum“ degalinių tinklo 
reklama: penktadieniais vykdo-
ma bakadienio akcija. Bakadienio 
akcijos metu, kaip reklamuojama 
„Baltic Petroleum“ tinklalapyje, 
dyzelino kaina – 1,25 Eur už litrą. 
Įprastinė gi kaina, kaip matyti iš 
čekio, degalinėje yra 1,413 Eur už 
litrą. Taigi, atrodytų, kad nuolaida 
ženkli. Tuo ir susigundė rokiškė-
nas. Jis netgi specialią degalinės 
programėlę atsisiuntė.

Taigi, jis kuo ramiausiai užsu-
ko į „Baltic Petroleum“ degalinę 
Rokiškyje, Respublikos g. 113 B. 
Jokio požymio, įspėjančio, kad tai 
ne šio tinklo degalinė, nėra. „Iška-
ba aiški – „Baltic Petroleum“. Tad 
drąsiai prisipyliau dyzelino už 25 
Eur ir ketinau specialia degalinės 
programėle susimokėti“, – pasako-
jo rokiškėnas.

Nemalonumai prasidėjo... 
netikėtai
O tada ir prasidėjo nesklan-

dumai. Programėle už degalus 
sumokėti nepavyko. „Mat tiesiog 
nėra programėlėje šitos degali-
nės“, – priežastį įvardino rokiš-
kėnas. Artimiausia degalinė, kuri 

priklauso „Baltic Petroleum“ tin-
klui, jei tikėti ta programėle, yra 
Pandėlyje (Pandėlyje iš tiesų yra 
„Baltic Petroleum“ degalinė, – 
aut. past“. „Dar kartą pažiūrėjau 
į programėlę, į iškabą: na tikrai 
„Baltic Petroleum“, – akcentavo 
rokiškėnas.

Jis nuėjo aiškintis situacijos į 

degalinę. „Operatoriai man paaiš-
kino, kad iš tiesų degalinė priklau-
so kažkokiai UAB  „Degta“. Ir, ži-
noma, jokios akcijos „bakadienis“ 
čia nėra. O iš kur aš galiu žinoti, 
kokiai UAB priklauso degalinė, 
jei ant jos aiškiai šviečia iškaba 
„Baltic Petroleum“? Iš kur aš ga-
liu spręsti, kam ji priklauso? Iš 

kur aš galiu žinoti, kad akcija ne-
taikoma? Tokiu atveju bent iškabą 
pakeiskit, kad žmonių neklaidintu-
mėte“, – sakė rokiškėnas.

Situacija... post factum
„Jei parduotuvėje yra kokia nors 

akcija, bet aš paėmiau prekę, kuriai 
ji netaikoma, aš galiu ramiausiai 
padėti prekę prie kasos ir jos ne-
pirkti. O degalinėje situacija kito-
kia: kuro iš bako atgal nebesupilsi. 
Ir nemokėti už jį negaliu“, – sakė į 
akcijos pinkles patekęs rokiškėnas. 
Kitaip sakant, situacija jau post 
factum.

Ir beliko tik apmokėti sąskaitą, 
kurioje net pritaikius kažkokią kitą 
nuolaidą, degalų litras jam kai-
navo 1,353 Eur už litrą. Kadangi 

rokiškėnas įsipylė 17,9 l dyzelino, 
jis už tai sumokėjo 24,22 Eur. Pa-
skaičiuokime: jei jis būtų degalus 
pirkęs akcijos bakadienis tarifu, 
jis būtų sumokėjęs 22,37 Eur, arba 
1,85 Eur mažiau.

Ir degalinės kvite, kurį kaip si-
tuacijos įrodymą, pateikia rokiškė-
nas, iš tiesų matyti, kad degalus jis 
pirko ne iš „Baltic Petroleum“, o iš 
UAB „Degta“

Bandėme susisiekti ir su „Baltic 
Petroleum“ ir su UAB „Degta“, ta-
čiau, tikriausiai, dėl prieššventinės 
dienos į skambučius niekas neat-
sakė. Kai tik šios įmonės pateiks 
komentarus dėl situacijos, straipsnį 
papildysime.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Radę įtartinus švirkštus, pirmiausia skambinkite policijai
Taikos g. 21-ojo namo gyven-

tojai namo laiptinėje, tiesiog 
prie įėjimo, rado numestus pa-
naudotus vadinamuosius insu-
lininius vienkartinius švirkštus. 
Akivaizdu, kad ne vaistus čia 
žmonės leidosi. Gyventojai bai-
minasi dėl savo, o ypač vaikų 
saugumo. Juk jie gali susidomėti 
ir paimti į rankas tokius panau-
dotus švirkštus.

Rajono policijos Veiklos sky-
riaus viršininkas Robertas Kra-
sauskas pataria pirmiausia kreiptis 
į policiją. Tiesiog skambinti ben-
druoju pagalbos telefonu 112, ku-
rio operatoriai sujungs su policijos 
pareigūnais. Patiems, be policijos 
žinios, tokių daiktų liesti nevertė-
tų. Ir, žinoma, pasirūpinti, kad prie 
jų neprisiliestų vaikai.

Pranešti policijai, pasak R. Kra-
sausko, yra svarbu dėl kelių prie-

žasčių. Pirmiausia, dėl pačių gy-
ventojų saugumo tų švirkštų imti 
nepatartina. Policijos pareigūnai 
žino, kaip saugiai paimti švirkštus. 
Juk kai kurie narkomanai gali būti 
ir pavojingų ligų nešiotojai.

Taip pat pareigūnams labai 
svarbu žinoti, kokiose vietose var-
tojami narkotikai, kur renkasi nuo 
jų priklausomi žmonės, kokius 

preparatus vartoja, ar tai vienkar-
tinis atvejis, ar toje vietoje tokių 
radinių būta dažniau. Tokia infor-
macija labai svarbi užkardant nu-
sikalstamas veiklas. „Praneškite 
policijai, o mes jau imsimės toliau 
tirti tokius įvykius“, – ragino R. 
Krasauskas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pasitinkant Naujuosius – du policijos iškvietimai
 Policijai Naujųjų laukimas nebuvo ramus.

Gruodžio 31 d. apie 15.00 val. namuose, Rokiškio r., neblaivus 
vyras (gim. 1988 m.), nustatytas 2,04 prom. girtumas, smurtavo 
prieš neblaivią moterį (gim. 1986 m.), nustatytas 1,67 prom. girtu-
mas. Įtariamasis sulaikytas, vadovaujantis LR BPK 140 str.

Sausio 1 d. apie 1.30 val. bute, Rokiškio r., vyras (gim. 1999 m.) 
smurtavo prieš vyrą (gim. 1979 m.), nustatytas 2,22 prom. girtumas.

Panevėžio VPK inform.

Vairavo neblaivūs
Rajono policijai darbo nepagailėjo ir neblaivūs vairuotojai. Jų 

šiomis dienomis nustatyta du.

Sausio 1 d. apie 23.00 val. Rokiškio r., Kriaunų sen., Kriaunų k., 
Sartų g., moteris (gim. 1991 m.), būdama neblaivi (nustatytas 2,32 
prom. girtumas), vairavo automobilį „Audi A4“.

Sausio 3 d. apie 0.30 val. Rokiškyje, Taikos g., vyras (gim. 1967 
m.), būdamas neblaivus (nustatytas 2,11 prom. girtumas), vairavo 
automobilį „VW Transporter“.

Panevėžio VPK inform.
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Praradimų metai: tu ir tavo dievai (II)
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Tęsiame praėjusių metų apžval-

gą. Kitados rašiau apie senovės me-
traščius: jei kokiems nors metams 
buvo skirta daugiau nei kelios eilutės 
(pergamentas buvo labai brangus, 
skirtingai nuo begalinių feisbuko 
platybių), vadinasi, tie metai buvo 
turtingi įvykiais. Bandau įsivaizduo-
ti, ką senovės metraštininkai para-
šytų apie mūsų dvarą (vyriausybę 
tskant), tačiau į galvą šauna tik kla-
sikos epizodas apie baltąjį ir juodąjį 
metraštininkus. Ir Michailo Bulga-
kovo nemirtingo kūrinio nemirtinga 
frazė: „Rankraščiai nedega“. O šalia 
jos – ir politologo Bernaro Ivanovo 
genialiai taiklus pastebėjimas: lietu-
viai – kaip raganosiai, turi trumpą 
atmintį.

Per šiek tiek daugiau nei vienerius 
valdymo metus, mūsų vyriausybė su-
gebėjo prisirinkti iškalbingų pravar-
džių, iš kurių švelniausias būtų mote-
riausybė. Mūsų ministerių kabinetas 
dar vadinamas bobausybe, pišiausybe, 
kvailiausybe. Naujausias epitetas, at-
sižvelgiant į pastarųjų dienų aktuali-
jas, yra pusprocenčiai (nepainiokite 
su puspročiais, kad ir kaip norite). 
Paskutinį epitetą visuomenei įkvėpė 
paskutinių dienų aktualijos: paklausti, 
kiek kainuos vienas ar kitas jų spren-
dimas valstybei ir visuomenei, mūsų 
ministeriai jau sugalvojo standartinį 
epitetą „pusę procento BVP“. Tačiau, 
kaip sakė nemirtingas klasikas kurmis 
iš filmuko apie Coliukę, pusė grūdo 
per dieną – tai nedaug, tačiau per me-
tus –182 ir pusė grūdo. Kaip sakoma, 
pusė procento BVP prie pusės procen-
to, ir va...

Ko nori vidutinybė? Žinoma, pa-
tekti į istoriją. Juolab, kad ten, beje, 
ir už labai svarbius nuopelnus, aukso 
raidėmis jau įrašyti nekurių ministrų 
artimų giminaičių vardai. Kaip patys 
suprantate, trinti kelnes aštuonerius 
metus opozicijoje, kantriai laukiant 
savo progos įsiamžinti, ir po to paro-
dyti, kad esi viso labo labai protingo ir 
įžvalgaus politiko... anūkas, sutikite, ne 
fasonas. O įsirašyti į istoriją nereiškia 
ant kokio nors istorinio paminklo rak-
tu išbražyti „Čia buvo Gabrielius L.“. 
Reikia pasistengti pelnyti visuomenės 
akyse paminklą personalinį. Nors po 
kai kurių pastarųjų užsienio politikos 
demaršų kyla noras pasiūlyt liaudžiai 
pačiai susimesti ant paminklo mūsų 
užsienio reikalų ministeriui. Pigiau 
kainuotų, nei jo bandymai nusipirkti 

garbę ir šlovę.
Apie ką aš čia? Žinoma, apie „dra-

kono nugalėtojąׅ“. Įsivaizduokit, net 
užsienio laikraščiai parašė. Dar viena 
labai tyliai praėjusi pastarųjų dienų 
naujiena, kurią dvaro poetams, matyt, 
buvo griežtai uždrausta skelbti miestų 
aikštėse beigi feisbuke, yra, žinoma tai, 
kad mūsų parlamentarų trijulė – Seimo 
Europos reikalų komiteto narys Matas 
Maldeikis, užsienio reikalų ministras 
Gabrielius Landsbergis ir socialde-
mokratė Dovilė Šakalienė tapo vieno 
Taivanio savaitraščio(!), „Taiwan Insi-
der“ metų žmonėmis. Esant kitokioms 
aplinkybėms, apie tokį „pasiekimą“, 
savo reikšme prilygstantį maždaug 
tokiam, kad delfio portale mieliausių 
eglučių konkurse Rokiškio eglė lai-
mėjo antrąją vietą, būtų triūbijama ant 
kiekvieno kampo. O dabar tik kuklūs 
maži straipsniukai naujienų portalų 
kampučiuose. Jokių ovacijų, jokio gy-
rimosi ir didžiavimosi. Kodėl?

Priežastis labai paprasta: Gabrie-
liaus kolegė ministerė garbanota šu-
kuosena prieš kelias dienas paskelbė, 
kad 136 mln paramos verslui dėl Ki-
nijos nepakaks. Padalinam 136 mln 
„ant trijų“, ir ką gaunam: po 45,6 mln 
„ant galvos“. Va tiek pinigine išraiška 
kainuos Lietuvai minėtųjų pagerbtųjų 
asmenų pelnyti diplomai rėmeliuose ir 
simbolinės statulėlės. Ir vėl gi nemir-
tinga klasika: o kieno sąskaita šis ban-
ketas, tiksliau vienos dienos garbė ir 
ditirambai? Labai liūdnai man prime-
na šis reikalas tokio Boriso Sobolevo 
žurnalistinį tyrimą apie apdovanojimų 
teikimą vienoje kaimyninėje šalyje, ir 
vienos mūsų premjerės kunigaikštie-
nės ordiną lygintuvo dėžutėje... Pa-
sakysiu atvirai: susimesti ant trijų pa-
minklų būtų pigiau. Dar ir išgarsėtume: 
paprastai paminklų gyviesiems mažai 
kur statoma.

O kad būtų aiškiau, ką reiškia tie 
pusprocenčiai ir milijonai ministrų lū-
pomis, pabandykime paskaičiuoti: 136 
mln tai... Tai beveik keturi Rokiškio ra-
jono metiniai biudžetai. Štai Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija giriasi, 
kad šiemet... savivaldybėms iš valsty-
bės biudžeto skirta apie 3,7 mln. eurų 
steigti 285 papildomoms mokytojų pa-
dėjėjų pareigybėms, taip pat padidintos 
lėšos švietimo pagalbai. Štai 2016 m. 
buvo baigtas toks Nacionalinis fizinių 
ir technologijos mokslų centras, kaš-
tavęs valstybei 69 195 925,34 Eur. Už 
tai, ką išleisime drąsių politikų pridary-
tiems nuostoliams kompensuoti, išeitų 

du tokie mokslo ir inovacijų centrai. 
Planuojama, kad 2022 m. žvyrkelių 
asfaltavimui būtų skirta 550 mln. Eur. 
Primenu, 136 mln yra... viso labo ke-
tvirtadalis šios sumos. 

Tačiau 136 mln, kurių „gali ir ne-
pakakti“ tėra tik ledkalnio viršūnė. 
Tiksliau tai, ką mūsų neitin gudrūs 
ministrai sugeba suskaičiuoti. O pra-
monininkai teigia, kad tikroji žala 
gali siekti ir milijardus Eur per metus 
(šaltinis: https://www.delfi.lt/verslas/
verslas/ekonomistai-apie-galimas-ki-
nijos-sankcijas-lietuvai-tai-butu-skau-
dziausia-kaip-galime-buti-nubausti.
d?id=89026753).

Besididžiuojantiems, kad Lietuva 
tapo antrąją Islandija, reiktų priminti 
esminius situacijos skirtumus. 1991-ai-
siais Sovietų sąjunga buvo bankru-
tavusi, praskolinta ir yranti valstybė. 
Praėjus vos 9 mėnesiams po to, kai 
Islandija pripažino Lietuvą, Sovietų 
sąjungos neliko apskritai. O Kinija yra 
antroji ir auganti pasaulio ekonomika. 
Kada ji taps pirmąja, tai jau tik laiko 
klausimas. 

Kaip elgsis Kinija? Pagal labai pa-
prastą pavyzdį. Kartą prie liūto priėjęs 
šuniukas sako žvėrių karaliui: „Ei tu, 
eik su manimi kautis!“ Liūtas vikste-
lėjo uodegą ir ramiai pasakė „Eik ša-
lin!“ Šuniukas loja: „Tada aš visiems 
žvėrims pasakysiu, kad tu bailys“. Į tai 
liūtas ramiai atsakė: „Geriau tegul apie 
mane sako, kad aš bailys, nei kad aš 
koviausi su šuniuku“. 

Kinija pati su Lietuva nesikaus. 
Hibridinis karas, apie kurį taip mėgs-
ta taukšti mūsų ministrai, tuo ir žavus, 
kad jame kaunamasi saviškių ranko-
mis. Lietuvą nuaus ne Kinija. Lietuvai 
užpakalį nušlajuos pati Europos Sąjun-
ga, kurios užtarimo „tavo apgynimo 
prašomės“ dabar lekia mūsų politikai. 
Kaip tai veiks? Paprastai.

Mūsų pusprocenčiai valdžioje, ma-
tyt, praleido beveik visą Civilizacijų 
istorijos kursą mokykloje (tais laikais, 
kai jie mokėsi, toks dar buvo dėsto-
mas). Kinija yra puiki klasikinė Rytų 
civilizacija, dovanojusi pasauliui bal-
nakilpes (pakeitė karybą iš esmės), po-
pierių, paraką ir dar krūvą kitų svarbių 
išradimų. Kartu ir išties gilią politinę 
filosofiją bei kultūrą, kurioje veiksmai 
skaičiuojami ne mėnesiais (ir to mūsų 
politikai nesugeba padaryti), bet de-
šimtmečiais į priekį. Nepaisant to, kad 
tai yra antroji (o greitai taps pirmąja) 
ekonomika pasaulyje, tai visgi yra ko-
munistinė šalis. Kinija vargu ar nusileis 
iki karo su šuniukais, skelbdama tiesio-
gines sankcijas Lietuvai. Kinijoje poli-
tika daroma ne taip. Kaip ir kiekvieno-
je Rytų imperijoje, Kinijoje kiekvienas 
žmogus gyvena, dirba, ir, atleiskite, 
gadina orą tik todėl, kad tai jam leidžia 
imperatorius Xi. Tai va, imperatorius 
ne lieps, ne įsakys, o mandagiai už-
simins, kad savo šalyje nepageidau-
ja „lietuviško kvapo“. Ir ši žinia kaip 
sniego lavina iš imperatoriškųjų rūmų 
čiūžtels į plačiuosius Kinijos mies-
tus ir technologijų slėnius. O Kinijos 
verslas (o verslas komunistinėje šalyje 
gali būti tik patys suprantate kieno lei-
dimu), uoliai linkčios galvas, klausda-
mi, kaip ilgai iš jų įmonių sandėlių ir 
parduotuvių lentynų turi vadėtis „lie-
tuviškas tvaikas“. Ir imperatoriaus Xi 

pageidavimas bus vykdomas su jį džiu-
ginančių kareivijų uolumu. Ką reiškia 
„lietuviškas tvaikas“? Tai reiškia, kad 
kaip jau rašiau, jei gaminyje yra nors 
viena veržlė iš Lietuvos, tas gaminys 
Kinijoje nepageidaujamas.

O kas toliau? Kinija su jos 1,5 mlrd 
gyventojų, su kasmet augančia pramo-
ne, BVP, su turtėjančiais miestais yra 
itin viliojanti, godi ir ištroškusi rinka. 
Skirtingai nuo besitraukiančios ir sens-
tančios Europos. Viskas, kas susiję su 
inovacijomis, vienaip ar kitaip susiję 
su Kinija. Ir nereikia guostis, kad JAV 
ir Europos įmonės perkelia gamybą 
iš Kinijos. Gamybą tai jos perkelia, o 
produktus pardavinės kur? Jau užper-
nai, užsidarius Kinijai dėl covid, pa-
saulis pajuto, kaip trūkinėja tiekimo 
grandinės. Kad paprasčiau suprastu-
mėte, kas yra Kinija, susiskaičiuokite 
savo namuose esančius pagamintus 
Kinijoje ar turinčius Kinijoje pagamin-
tų komponentų daiktus. Ar dabar jau 
suvokiate problemos mąstą? 

Tiesioginė Lietuvos prekybos su 
Kinija apyvarta nėra didelė, 1,5 mlrd 
Eur. Tačiau šičia neįskaičiuota prekės 
ir paslaugos, kurios tiekiamos kitoms 
šalims, kuriose sukurtas produktas atsi-
duria Kinijoje. Problemų turi kiekviena 
įmonė, kurios gaminyje yra lietuviškų 
komponentų. Kalbant apie aukštąsias 
technologijas, kurios yra Lietuvos eko-
nomikos siekiamybė, kurios yra gerai 
apmokamos darbo vietos, pridėtinė 
vertė ir t.t., tai joje apskritai be Kinijos 
neapsieiti. Kodėl toks baisus kipišas 
kilo dėl Lietuvos atliktų tyrimų apie 
kiniškus mobiliuosius telefonus? Tik 
dabar buvo susizgribta, kad jie gali 
šnipinėti. O dabar prieikite prie savo 
interneto modemo? Koks jis? Ar tik ne 
„Huawei“?

Kas dabar nutiks? Lietuva neturi 
išteklių pati vystyti ir diegti moder-
niąsias technologijas, ji kol kas tą daro 
kaip „jaunesnioji“ kitų, turtingesnių 
ir protingesnių šalių partnerė. Kaip 
manote, ar labai užsienio įmonės ap-
sidžiaugė sužinojusios, kad jų produk-
cija Kinijoje nepageidaujama? Kaip 
jos tai sužinojo? Visai ne iš oficialių 
kanalų, kaip mes įsivaizduojame. Joks 
Kinijos ministras nešūkaliojo, kaip 
mūsiškiai, kelis mėnesius „sankcijos, 
sankcijos!“ Tiesiog kinai verslininkai 
pranešė, kad partneriais pasirinko kitą 
įmonę. Kurios produkcijoje nėra lietu-
viškų komponentų. Va ir viskas. 

Ir kas dabar bus? Kol kas situacijos 
analizė Lietuvoje, kurią atlieka, žino-
ma, dvaro ikanamistai ir šiaip poetai, 
labiau primena anekdotą apie saviįtai-
gos galią. Vyrukas nori į tualetą, tačiau 
šis užimtas. Iš pradžių jis kartoja: „aš 
nenoriu š***kt, aš nenoriu š***kt, aš 
visai nenoriu š***kt“. Paskui gi: „man 
nesmirda, man visai nesmirda“. 

Kaip jau minėjau, Kinija Lietuvą 
baus pačios Europos rankomis. Ži-
noma, valstybiniu lygmeniu Lietuvai 
visos Europos šalys ir JAV politikai 
žadės paramą. Tą dabar bando įtaigiai 
iškomunikuoti mūsų dvaro poetai. Iš 
tiesų tai suveiktų, jei Kinija, kaip tas 
liūtas, imtų taršyti šuniuką. Tada visi 
jį gintų. Tačiau valstybiniu lygiu Lie-
tuvos niekas nepuola ir nepuls. O pa-
klaustas apie sankcijas, imperatorius 
Xi Vakarų politikams oriai atsakys: 

„ar aš šeimininkas verslininkams savo. 
Nenori, tai ir neperka. Kaip aš juos pri-
versiu?“

Jei sankcijos būtų oficialios, su jo-
mis būtų galima kovoti. O tų sankcijų... 
nėra. Vadinasi, ir Europos Sąjunga, ir 
Pasaulinė prekybos organizacija maža 
kuo gali padėti. Kaip tu priversi vers-
lininką ką nors pirkti? Va čia ir yra hi-
bridinio karo esmė. Karo nėra, kovoti 
nėra prieš ką, o prekės... nevažiuoja. 
Kas dabar bus? Europos vadovai ban-
dys su Kinija sutarti kažkokį pereina-
mąjį laikotarpį, kad verslas galėtų tie-
siog perkelti gamybą iš Lietuvos į kitas 
šalis. Va ir viskas.

Vakarų verslo akyse dėl mūsų poli-
tikų demaršo Lietuva tapo nepatikimu 
partneriu. Patikėkite, dėl investicijų 
kaunasi dešimtys šalių, konkurencija 
čia yra didžiulė. Atminkite, kad aukš-
tosios technologijos yra pirmiausiai 
brangiai apmokamos darbo vietos, 
mokslo raidos, šalies pažangos laidas. 
Kiek Lietuva pati skiria mokslui vys-
tyti? Va čia ir atsakymas, kodėl mums 
reikalingos tos užsienio investicijos. 
Ką reiškia nepaskelbtos Kinijos sank-
cijos? Visų pirma aukštųjų technolo-
gijų įmonių išėjimą ir tolesnį protų 
nutekėjimą. Net penkerių metų (tikrai 
ne trumpesnio laikotarpio) Kinijos rūs-
tybė reiškia, kad mūsų šalis, geriausiu 
atveju, va tiek metų stovės vietoje. Pe-
simistai kalba, kad ekonomika gali būti 
nublokšta į maždaug 2010-ųjų lygį. 
Kol kas sunku prognozoti poveikį, bet 
viena aišku, kad gerai nebus ir 136 mln 
Eur neatsipirksime. Ar ne per brangiai 
kainavo Lietuvai ne kurių asmenų am-
bicijos?

O hibridinis karas jau skleidžiasi 
visu gražumu. Šalies politikai, patys nė 
euro neuždirbę, nė vienos darbo vietos 
nesukūrę, Lietuvos ir užsienio verslą 
kaltina... merkantiliškumu ir vertybių 
neturėjimu. Verslas į kovas dvarasklai-
doje nesivelia: jis suka galvas, kaip 
greičiau ir pigiau vynioti meškeres ten, 
kur vyriausybės galvoja galva, o ne, 
atsiprašant... Žinoma, jis savo išvadas 
apie mūsų vargo politikus jau pasida-
rė...

Užsienio valstybių vadovai, žiūrė-
dami į mūsiškius, sukioja pirštus ties 
smilkiniu. Viešai, žinoma, demons-
truoja pagarbą, o neviešai dabar raudo-
ni nuo perkaitimo telefonai: iš vienos 
pusės spaudžia verslas „darykit ką 
nors“, iš kitos kinai maivosi. Ir klausia 
Europos šalių vadovai vienas kito, vel-
niam šitiems idiotams reikėjo sugriauti 
kelis dešimtmečius sėkmingai balan-
suotą „status quo“ sistemą? Juolab, su 
niekuo nepasitarus ir nepasiklausus.

Kinai gi kikena į saują, gavę progą 
visam pasauliui prikišamai parodyti, kas 
būna su tais, kas drįsta drakonus liežu-
viais žudyti. Drakonas, susisukęs į ka-
muolį ant savo lobių skrynios (visgi tuoj 
bus pirma ekonomika pasaulyje), tingiai 
pro urvo angą vėpso, kaip iš visų pusių 
„lupamas“ „drakono nugalėtojas“. 

Sako, drakonai ilgai gyvena. Taigi, 
greitos šio spektaklio pabaigos nesiti-
kėkime. 

O kur dar kiti „šventiniai fejerver-
kai“, kuriuos pažarstė mūsų vyriausy-
bė? Nieko, apie tai dar turėsime progos 
pakalbėti... To be continued, kaip sako-
ma....
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Paskutiniąją metų die-
ną džiugia žinia dalina-
si Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato para-
pijos Caritas savanoriai: 
kalėdinės akcijos „Geru-
mas mus vienija“ dėka 
viena rajono šeima galės 
džiaugtis nauja dušo ka-
bina, o dar dvi šeimos 
– naujomis lovomis (bal-
dams įsigyti lėšas skyrė 
visos Panevėžio vyskupi-
jos Caritas).

Maža žvakelė – 
didelė pagalba
Akcija „Gerumas mus 

vienija“ startavo lapkričio 
pabaigoje, prieš pat Adventą. 
Tąsyk Rokiškio dekanato de-
kanas, Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapijos 
klebonas Eimantas Novikas, 
laimindamas didžiulį krep-
šį baltų ir raudonų Caritas 
akcijos žvakučių, prasitarė, 
kad jau keletą metų rokiškė-
nai jas kolekcionuoja. Šios 
mažos žvakelės, išlietos Vil-
niaus arkivyskupijos Caritas 
žvakių dirbtuvėlėse, beveik 
pusantro mėnesio buvo pla-
tinamos Caritas savanorių už 
simbolines aukas.

Rokiškio Caritas vedėja 
Dangira Šatienė neslėpė, 
kad prieš šiemetinę akciją 
dvejonių būta daug. Juk lai-
kai sudėtingi, visuomenėje 
trūksta susiklausymo, tad ar 
žmonėms rūpės skirti laiko 
ir dėmesio mažai žvakelei, 
kad ir nedidelei aukai kitų 
žmonių gerovei? Tačiau 

praktika parodė, kad žmo-
nių širdys atviros gerumui: 
žvakelės puošia daugelio 
rokiškėnų namus. Ir kie-
kvienas, įsigijęs šią žvakutę, 
gali pajusti, ką reiškia kad ir 
nedidelė auka, kad ir nedi-
delis indėlis. Nes žvakutė 
prie žvakutės, euras prie 
euro ir aukotojų dėka kelių 
šeimų gyvenimas pasikeitė 
neatpažįstamai. Taigi, auko-
tojų namuose tamsiausiomis 
metų naktimis šviečiančios 
žvakutės iš tiesų nušvietė ne 
tik tamsą, bet ir stokojančių 
žmonių gyvenimą.

Keliaus 
pas daugiavaikę šeimą
Rokiškėnai gali didžiuo-

tis, kad jų surinktos lėšos 
tapo svajone vienišai mamai, 
auginančiai tris vaikučius. 
Už rokiškėnų suaukotas lė-
šas Caritas savanoriai nupir-
ko dušo kabiną. Ji gerokai 
palengvins šios šeimos buitį.

Dalį visoje Panevėžio 
vyskupijoje aukotojų paau-
kotų lėšas vyskupijos Caritas 
organizacija skyrė dviems 
mūsų rajono šeimoms – vie-
nai iš pačio Rokiškio, kitai 
– iš rajono, lovoms įsigyti. 

Taigi jau išrinkti trys labai 
reikalingi nauji baldai.

Iniciatyvas rokiškėnai 
palaikė
Didelio rokiškėnų palai-

kymo sulaukė ne tik akcija 
„Gerumas mus vienija“ bet 
ir kitos Caritas savanorių 
iniciatyvos. Rokiškėnai la-
bai apsidžiaugė, pavyzdžiui, 
adventinių vainikų pynimo 
akcija: už auką jie pirmąjį 
Advento sekmadienį baž-
nyčioje galėjo įsigyti dailų 
Advento vainiką kartu su ke-
turiomis žvakėmis. Tai buvo 
puikus šv. Kalėdų laukimo 
akcentas, tad nenuostabu, 
kad vainikus parapijiečiai 
išgraibstė akimirksniu. Kaip 
prasitarė D. Šatienė, idėją 
pasiūlė Šv. apaštalo evange-
listo Mato parapijos vikaras 
kunigas Ernestas Želvys. 
„Aptarėme idėją, sukvietėme 
savanores pinti vainikų, ir 
štai koks puikus rezultatas“, 
– sakė ji. Visos už vainikus 
surinktos aukos bus skirtos 
Caritas veikloms – pagalbai 
labiausiai nepasiturintiems, 
vienišiems, neįgaliems, se-
nyvo amžiaus žmonėms. D. 
Šatienė džiaugėsi ir sėkmin-
gomis šių besibaigiančių 
metų „Maisto banko“ akci-
jomis, aukotojų gerumu. Už 
juos paskutiniąją metų dieną 
18 val. Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje 
buvo aukojamos padėkos šv. 
Mišios.  

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Informacija apie 
COVID-19 situaciją rajone

Praėjusią savaitę mūsų rajone patvirtinti 63 nauji 
covid-19 atvejai (gruodžio 27 d. - aštuoniolika, gruo-
džio 28 d. - dvylika, gruodžio 29 d. - trylika, gruodžio 
30 d. - septyni, gruodžio 31 d. - trylika, sausio 1-3 die-
nomis naujų atvejų patvirtinta nebuvo).

 
Šiuo metu rajone serga 119 asmenų.
Viso nuo epidemijos pradžios rajone fiksuota 4365 su-

sirgimo atvejai, pasveiko 4 021 rajono gyventojai.
Viso nuo epidemijos pradžios mūsų rajone nuo co-

vid-19 mirė 104 žmonės.    
Pagal naujų atvejų skaičių per 14 dienų 100 tūkstan-

čių gyventojų Rokiškio r. savivaldybė per praėjusią sa-
vaitę šalyje iš aštuntos vietos nukrito į dvidešimt aštun-
tąją. Naujų atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų dabar yra 
588,8.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Degė džiovyklos šachta
Neramios šventinės 

dienos buvo rajono ugnia-
gesiams: jiems teko vykti 
į Obelius gesinti rapsų 
džiovyklos.

Sausio 2-ąją apie 12.06 
val. ugniagesiai gavo iš-
kvietimą, kad dega Obelių 
sen. Audronių I k. J. Vie-
nožinskio g. esančios pra-
monės įmonės rapsų džio-
vykla.

Gaisras kilo 7 aukštų 
gamybiniame pastate. At-
vykus ugniagesiams, rapsai 
jau degė  grūdų džiovykloje 

Nr. 2. Grūdų džiovykla Nr. 2 
yra  20 m aukščio, joje buvo 
apie 10 t rapsų. Ugniagesių 
pastangomis išsaugoti šalia 
esantys kiti cechai ir grūdų 
džiovyklos priklausančios 
spirito varyklai. Dėl pavo-
jaus įvykti sprogimui

juose sustabdytas ga-
mybos procesas. 13:54 val. 
įkurtas štabas, sudaryti 2 
darbo barai. Gaisro metu 

išdegė rapsų džiovyklos 
bunkeris ir apie 4-5 t rapsų.

Priešgaisrinės apsaugos
 ir gelbėjimo 

departamento inform.

Policijos reidai kontroliuos 
vairuotojų ir pėsčiųjų elgesį

Lietuvos policija pra-
nešė, kad šiomis dienomis 
tikrins ne tik vairuotojų 
blaivumą, bet ir pėsčiųjų 
elgesį tamsiu paros metu: 
ar dėvimi atšvaitai.

Sausio 1-4 d. – vairuoto-
jų, įskaitant dviračių ir elek-
trinių paspirtukų, blaivumo, 
apsvaigimo nuo narkotinių 
ar kitų psichiką veikiančių 
medžiagų kontrolė.

Sausio 6-7 d. – pėsčiųjų, 
dviračių vairuotojų kontro-
lė – tamsiuoju paros laiku, 
matomumą gerinančių sau-
gos priemonių (atšvaitų, 
ryškiaspalvių liemenių su 
šviesą atspindinčiais ele-
mentais ir kt.) naudojimas.

Sausio 10-13 d. – vairuo-
tojų nesustojimas prieš pės-
čiųjų perėją, kai to reikalau-

jama pagal taisykles.
Sausio 17-21 d. – vairuo-

tojų veiklos, nesusijusios su 
vairavimu, kontrolė (nau-
dojimasis mobiliojo ryšio 
priemonėmis vairuojant ne-
turint laisvų rankų įrangos).

Sausio 23-25 d. – pavo-
jingo ir chuliganiško vaira-
vimo, manevravimo, len-
kimo, kur tai draudžiama 
daryti, važiavimo per san-
kryžas, šviesoforo signalų 
paisymo kontrolė.

Sausio 27-30 d. – vai-
ruotojų, įskaitant dviračių ir 
elektrinių paspirtukų, blai-
vumo, apsvaigimo nuo nar-
kotinių ar kitų psichiką vei-
kiančių medžiagų kontrolė.

Lietuvos policijos 
facebook paskyros

inform.

GPM paramą bus galima skirti tik elektroniniu būdu
Nuo 2022-ųjų gyven-

tojų pajamų mokesčio 
(GPM) dalies nebebus ga-
lima paramos gavėjams 
skirti pildant popierinį 
prašymą, jį reikės pateikti 
tik elektroniniu būdu per 
EDS sistemą. 

Per pastaruosius šešerius 
metus popierinių prašymų 
kasmet mažėjo – nuo maž-
daug trečdalio 2015 metais 
iki 9 proc. (99,7 tūkst.) – 
pernai. 

Valstybinės mokesčių 
inspekcijos (VMI) viršinin-
ko pavaduotojas Martynas 
Endrijaitis sakė, kad elek-
troninis prašymas yra grei-
čiausias ir saugiausias būdas 
skirti paramą.

„Gyventojai be papildo-
mų išlaidų, kitaip nei siun-
čiant paštu, užpildo prašymo 
formą ir kelių mygtukų pa-
spaudimu ją pateikia, nerizi-
kuojant, jog išsiųstas prašy-
mas gali pavėluotai pasiekti 
VMI. Taip pat sistema pil-

dant prašymą iš karto parodo 
klaidas bei leidžia iš sąrašo 
pasirinkti paramos gavėją, 
taip išvengiant neteisingų 
duomenų nurodymo“, – tei-
gė M. Endrijaitis. 

Pasak jo, per EDS pateik-
tas prašymas leidžia VMI iš 
karto identifikuoti prašymus 
teikiančius žmones, padeda 
užtikrinti skaidrumą ir tai, 
kad parama skiriama sava-
noriškai.

2021-ųjų pavasarį Speci-
aliųjų tyrimų tarnyba (STT) 
pranešė, kad 80 proc. prašy-
mų skirti paramą partijoms 
vis dar teikiami rizikingesne 
popierine, o ne elektronine 

forma, dalyje įstaigų ar įmo-
nių konkrečiai partijai para-
mą skyrė daugiau nei pusė 
darbuotojų. 

STT analizėje nustatyta, 
kad pagal 2018-2019 metais 
rėmėjų pateiktų popierinių 
prašymų dalį pirmauja Lie-
tuvos lenkų rinkimų akci-
ją-Krikščioniškų šeimų są-
junga (91 proc.), popierinius 
prašymus teikė ir 69 proc. 
Darbo partijos rėmėjų. 

STT direktoriaus pava-
duotoja Rūta Kaziliūnaitė 
tada teigė, kad prašymai, tei-
kiami popierine forma, gali 
būti identifikuojami, kaip ri-
zika savanoriškam paramos 

skyrimui. 
Dalį savo sumokėto GPM 

galima skirti biudžetinėms 
ar nevyriausybinėms orga-
nizacijoms (iki 1,2 proc.), 
politinėms partijoms (iki 0,6 
proc), profsąjungoms (iki 
0,6 proc.) ar meno kūrėjams 
(iki 1,2 proc.) 

VMI duomenimis, šiemet 
nuo 2020 metais sumokėto 
GPM apie 460 tūkst. gyven-
tojų iš viso paramai skyrė 
beveik 21,3 mln. eurų: 19,3 
mln. eurų gavo paramos ga-
vėjai ir organizacijos, apie 
1,16 mln. eurų – politinės 
partijos, 635 tūkst. eurų – 
profesinės sąjungos ir jų su-
sivienijimai, 249 tūkst. eurų 
– meno kūrėjai.

GPM paramą gali skir-
ti tik tie gyventojai, kurie 
laiku ir teisingai deklaruoja 
pajamas – tokiu atveju de-
klaracijos yra pripažįstamos 
ir prašymuose nurodyti para-
mos gavėjai sulaukia skirtos 
paramos.

BNS inform.

Sergamumas peršalimo ligomis 
ir gripu išaugo

Sergamumas peršalimo ligomis ir gripu baigiantis 2021-ie-
siems išaugo, pirmadienį informavo Nacionalinis visuomenės 
sveikatos centras (NVSC).

Praėjusią savaitę, gruodžio 27–sausio 2 dienomis, bendras 
sergamumo ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 
(ŪVKTI) ir gripu rodiklis siekė 53 atvejus 10 tūkst. gyventojų, 
ankstesniąją savaitę – 42,8 atvejo 10 tūkst. gyventojų.

BNS inform.
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„Caritas“ žvakelės rokiškėnų namuose sušildė tuos, 
kam labiausiai reikia pagalbos
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Pažangiausi metų ūkiai: ar rajonas „perlaužė“ 
bendrąsias šalies tendencijas?

Pažangiausių metų ūkių pagerbimo ceremonija 
gruodžio 30-ąją buvo ir iškilminga, ir jauki. Šiek 
tiek kitokia, nei įprastai: pakeista ir renginio vieta, 
ir dalyvių skaičius gerokai mažesnis, nei anksčiau 
būdavo. Tačiau vakaras buvo nuoširdus ir jaukus. 
Jame iš esmės kalbėta apie žemės ūkio tendenci-
jas, apie ūkių perspektyvas ir ateitį. Apie pagarbą 
žemdirbiams liudija tai, kad atsiimti apdovanojimų 
jie ėjo raudonu kilimu. Tarsi žvaigždės. Nes iš tiesų 
ir yra tikrosios žvaigždės: patikėję rajono ateitimi 
ir perspektyvomis, pasirinkę kurti ateitį savajame 
krašte.

Seimo nario Vidmanto Kanopos vardu jo padėjėja Aldona Minkevičienė sveikino „Domicelės ūkio“ šeimininkus 
Vismantę ir Mantą Griškevičius.

O Seimo nario Jono Jaručio dovana atiteko Motuzų šeimai.

Pasikeitė šventės 
formatas, bet ne esmė
Kasmetinė žemdirbių 

šventė, kurios metu buvo 
pagerbiami geriausi, pažan-
giausi, inovatyviausi rajono 
ūkiai – sena tradicija. Tačiau 
kaip ir daugelį tradicijų, ją 
negailestingai pakoregavo 
covid-19 epidemija. Kaip ir 
anksčiau, žemdirbiai pagerb-
ti gruodį. Atrodytų, šis metas 
turi mažiausiai ką bendro su 
žemdirbyste. Iš tiesų gi šis 
laikas, kai gamta ilsisi, bene 
vienintelis, kai žemdirbys, 
ypač augalininkystės ūkiuo-
se, gali nors šiek tiek atsi-
kvėpti. Pavasarį švęsti nėra 
kada – laukia sėja, vasarą 
– šienapjūtė, o opo jos jau 
ranka paduoti iki rugiapjūtės 
ir žiemkenčių sėjos. Taigi, 
vienintelis laisvesnis laikas 
švčsti – žiema. O tiems, ku-
rie imasi gyvulininkystės, 
netgi dabar nėra atokvėpio – 
karvės, avys ir kiti gyvulėliai 
bei paukščiai savo šeiminin-
kams atostogų nesuteikia.

Anksčiau šventė buvo 
rengiama Kultūros centro 
didžiojoje salėje, kuri būda-
vo sausakimša žemdirbių, 
jų pasveikinti atėjusių ben-
druomenių, seniūnijų atsto-
vų, garbių svečių iš Žemės 
ūkio ministerijos, jai paval-
džių įstaigų ir t.t. Baigda-
vosi šis renginys įspūdingu 
koncertu. Šiemet šventė kiek 
kuklesnė, kamerinė. Sureng-
ta Juozo Keliuočio viešojoje 
bibliotekoje. Vieta – simbo-
linė. Nors ir bandoma vi-

suomenei įteigti, kad kaimo 
žmogus tamsus, iš tiesų sun-
ku tamsiais pavadinti tuos, 
kurie palaiko savo krašto 
gyvastį, čia kuria įdomius, 
inovatyvius produktus. Kad 
šiandien žemė vaisių duotų 
ir išlaikyti teiktųsi, reikia ne 
tik juodo darbo, bet ir žinių, 
talento bei inovacijų.

Kartų kaita 
ir pagarba
pasirinkusiems
savo kraštą
Bendroji šalies tendencija 

liudija: žemės ūkis sensta. 
Dėl sunkiai prognozuojamos 
jo specifikos, vis mažiau jau-
nimo ryžtasi perimti ūkius 
iš tėvų. Tačiau mūsų rajonui 
tokia tendencija nebūdinga: 
apdovanojimų ceremonijoje 
– daug jaunų veidų. Dauge-
lį metų žemės ūkio raidos 
tendencijas mūsų rajone 
stebintys specialistai akcen-
tuoja: jaunų šeimų gausa liu-
dija mūsų rajono kaimuose 
praėjusią kartų kaitą. Ir tai, 
kad jaunos šeimos su vilti-
mi gręžiasi į rajono mieste-
lius bei kaimus, taip pat jau 
yra tendencija. Tą rodo ir 
pirmoji apdovanojimų no-
minacija „Pasirinkęs Lietu-
vą“. Atsiimti apdovanojimų 
iš Rokiškio rajono ūkininkų 
sąjungos vadovės Linos Mei-
lutės-Datkūnienės bei rajono 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus Andriaus Bur-
nicko rankų buvo pakviesti 
devyni nominantai: Andrius 
Bružas, Tomas Malevičius, 

Gintautas Mackus, Gintaras 
Giminauskas, Zigmas Mo-
tuzas, Donatas Guzevičius, 
Irita ir Virginijus Spundzevi-
čiai, Artūras Strumskys  bei  
Vismantė ir Mantas Griške-
vičiai. Apie šios nominacijos 
svarbą ir vertę liudija ir tai, 
kad abu Seimo nariai: ir ra-
jone išrinktas Vidmantas Ka-
nopa, ir Juozas Jarutis savo 
apdovanojimams pasirinko 
būtent šioje nominacijoje 
pagerbtus žemdirbius. Vi-
dmanto Kanopos padėką ir 
originalų menininko kūrinį 
„Tiltas“ Laibgaliuose „Do-
micelės ūkį“ puoselėjan-
tiems Vismantei ir Mantui 
Griškevičiams. Seimo narys 
Jonas Jarutis sveikinimo kal-
boje apžvelgė svarbiausias 
žemės ūkio raidos Lietuvoje 
tendencijas, paminėdamas ir 
skaudžius klausimus, tokius 
kaip išmokų suvienodinimas 
mūsiškiams ir kitų Europos 
šalių ūkininkams. Jis pabrė-
žė: „turim du Aplinkos, ir 

neturim Žemės ūkio minis-
tro“, primindamas ūkininkų 
ir šio ministro konfliktą. Jo 
padėka buvo skirta taip pat 
nominacijos „Pasirinkę Lie-
tuvą“ nominantams – Motu-
zų šeimai. 

Antroji nominacija buvo 
skirta puoselėjantiems au-
galininkystės ūkius. „Pavyz-
dingo augalininko“ vardai 
skirti Evaldui Karaliui, Ni-
dai Skruodienei, Vygantui 
Giedriui, Simonui Lasiui ir 
Egidijui Kuvikui. 

Trečioji nominacija – 
„Draugiški aplinkai“. Už 
tai dėkota Visvaldui Bara-
nauskui, Vidai ir Petrui Zu-
bams, Reginai Žilinskienei, 
Ritai ir Deimantui Vėtoms, 
Virginijui Deksniui, Dariui 
Vaičiškiui bei Rimai Juoza-
pavičienei. 

Pažangiausiųjų 
penketukas
Autoritetinga komisija, 

kuriai vadovavo – ūkinin-

kė, Rokiškio rajono ūki-
ninkų sąjungos pirmininko 
pavaduotoja Dalia Lūžie-
nė-Malijonienė, o jai talkino 
Rokiškio rajono ūkininkų 
sąjungos pirmininkė, Lietu-
vos Respublikos žemės ūkio 
rūmų atstovė - Lina Mei-
lutė-Datkūnienė, Rokiškio 
rajono savivaldybės žemės 
ūko skyriaus vedėja Jolanta 
Jasiūnienė, Rokiškio rajo-
no savivaldybės žemės ūkio 
skyriaus vyriausioji speci-
alistė Gintarė Vinciūnienė, 
Lietuvos žemės ūkio kon-
sultavimo tarnybos Rokiškio 
biuro vadovė Birutė Spun-
dzevičienė, Rokiškio bitinin-
kų sąjungos pirmininkė Da-
nutė Trumpienė bei Rokiškio 
rajono ūkininkų sąjungos 
sekretorė-buhalterė Jurgita 
Kavaliauskienė, pažangiau-
siais metų ūkiais pripažino 
net aštuonis ūkius. 

Jaunųjų ūkininkų katego-
rijoje pažagniausio ūkio titu-
las bei menininko Remigijaus 
Kriuko sukurtos stiklo skulp-
tūra, simbolizuojanti augimą 
ir plėtrą, teko Ingridai Merky-
tei-Skeberdienei. Ekologinių 
ūkių kategorijoje nugalėtoju 

pripažintas Raimondas Ber-
notas. Alternatyvios veiklos 
kategorijoje pagerbti Tadas 
Matuliauskas bei Raimondas 
Nagelė. Vosoje šalyje mūsų 
kraštą garsininantis, daugy-
bę įvairiausių apdovanojimų 
pelnęs Suvainiškio krašto vy-
ndarys trumpoje sveikinimo 
ir padėkos kalboje akcentavo 
mažų ūkių, jų įvairovės svar-
bą krašto raidai. 

Kategorijoje ,,Dirbantys 
iki 100 ha“ pagerbti Žydrūnė 
Jasinevičienė ir Paulius Ru-
želė. O stambiausių, dirban-
čių daugiau kaip 100 ha, ka-
tegorijoje nugalėtojais tapo 
Rūta Giedraitienė ir Andrius 
Baltrūnas. 

Įspūdingą šventinę nuo-
taiką kūrė kvartetas: Rasa 
Petručionienė (akordeonas), 
Dalia Bartininkienė (altas) 
Laima Plepienė (smuikas) 
Dainius Petručionis (birby-
nė, kontrabosas, perkusija). 
Jam dėkodami ūkininkai 
akcentavo, kad muzikos ir 
meno dėka virš gimtųjų lau-
kų galima pakilti ne tik dro-
nais, bet ir siela...

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-01-04 6 psl.

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos 
komandai – džiuginantis laimėjimas

Gruodžio 17 dieną fi-
nišavo visus metus trukęs 
respublikinis projektas 
„Sveikata visus metus 
2021“, kurį organizavo 
Lietuvos mokinių nefor-
maliojo švietimo centras. 
Kamajų Antano Strazdo 
gimnazijos komandai „Vi-
taminas C“ buvo ypatingas 

– iškovota II prizinė vieta!

Net 7 mėnesių iššūkių 
prezentacijos buvo įvertintos 
kaip vienos geriausių tarpe 
kitų šalies komandų darbų. 
Veiklas vainikavo baigia-
moji projekto konferencija, 
kurioje teko skaityti prane-
šimą (gruodžio mėn. iššūkis) 

„Nuo pažinimo – sveikatos 
link“.

Dėkojame ištikimiems 
komandos nariams – Medai 
Braukylaitei, Justinai Du-
donytei, Kiprui Braukylai, 
Paulinai Skardytei, Monikai 
Mažylytei.

Kamajų A. Strazdo
gimnazijos inform.

Rokiškio KKSC krepšininkai galutinėje 
įskaitoje užėmė antrąją vietą

Gruodžio 29 die-
ną Ignalinoje finišavo 
2021 metų Aukštaitijos 
U11 krepšinio čempio-
natas, kuriame varžėsi 
ir Rokiškio KKSC au-
klėtiniai, treniruojami 
trenerio Arno Juškevi-
čiaus. Jaunieji krepši-
ninkai 18:42 nusileido 
Visagino KM atstovams 
ir 15:23 pralaimėjo 
Ignalinos atstovams. 
Vis dėlto dėka sėkmin-
gų pasirodymų pirmuo-

siuose dvejuose čempio-
nato etapuose galutinėje 
įskaitoje Rokiškio krep-
šininkai užėmė antrąją 
vietą.

 
Pirmosiose rungtynėse su 

Visaginu Rokiškio koman-
doje sėkmingai rungtyniavo 
Danielis Jansons, pelnęs 5 
taškus ir Orestas Laužadis 
surinkęs 4 taškus. Rungty-
nėse su Ignalina Augustas 
Dagys komandai pelnė 8 taš-
kus, 5 pridėjo Vainius Bag-

donavičius.
 Naudingiausiu koman-

dos žaidėju turnyre pripa-
žintas Augustas Dagys, o 
finalo metu surengtą įgū-
džių konkursą laimėjo Adas 
Dimitrijevas. 

2022 metais U11 koman-
dos planuose toliau žaisti 
kontrolines rungtynes ir taip 
ruoštis 2022 metų Mokslei-
vių krepšinio lygos Pirmojo 
iššūkio čempionatui.

Rokiškio KKSC
 inform.

2022-ųjų sutiktuvės Nepriklausomybės aikštėje 
sulaukė rokiškėnų dėmesio

Naujųjų 2022 - tigro metų Rokiškio Nepriklausomybės aikštėje susirinko gana daug. 
Nors didelis rūkas leido prognozuoti, kad rajono savivaldybės nupirkti fejerverkai ne-
bus taip ryškiai matomi. Tarp kitko, kai kurios kitos savivaldybės apskritai koregavo 
sutiktuvių programas, atsisakydamos fejerverkų.

Atėjus vidurnakčiui, klausydamiesi muzikos, gerdami šampaną bei grožėdamiesi fejerver-
kais žmonės sveikino vieni kitus sulaukę Naujųjų metų.

Praėjus geroms 20 minučių žmonės pradėjo skirstytis. Liko tik tušti šampano buteliai bei 
petardų dalys numestos ant grindinio.

„Rokiškio Sirenos“ inform., D. Šinkūno nuotr.

Sausio 6-ąją stačiatikiai kviečiami 
į Kalėdų pamaldas

Sausio 6-ąją Rytų apeigų krikščionys švenčia šv. Kalėdas. Rokiškio ir aplin-
kinių rajonų stačiatikiai kviečiami į kalėdines pamaldas šv. Aleksandro 
Neviečio cerkvėje (Gedimino g. 15, Rokiškis) sausio 6 d. 9 val. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Skelbiama registracija į kūdikių plukdymą 
Rokiškio baseine

Skelbiama registracija į kūdikių plukdymą Rokiškio baseine pas trenerę-ki-
neziterapeutę Liudmilą Pernavienę.
Tel. registracijai ir pasiteirauti: +370 682 37521
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Gyvūnų ženklinimas – puiku, bet vertėtų galvoti ir apie paramą jų sterilizacijai
Socialiai remtiniems 

žmonėms ir gyvūnų glo-
bėjams bus kompensuoja-
mos šunų, kačių ir šeškų 
ženklinimo ir registravimo 
Gyvūnų augintinių regis-
tre išlaidos. Šiam Žemės 
ūkio ministerijos siūlymui 
pritarta Vyriausybės posė-
dyje. Vienam gyventojui, 
gaunančiam socialinę pa-
šalpą, bus kompensuojama 
ne daugiau kaip už trijų 
augintinių (šunų, kačių 
arba šeškų) ženklinimą. 
Kompensacijos suma už 
vieno gyvūno paženklini-
mą ir registravimą negalės 
viršyti 15 eurų. Gyvūnų 
globėja Nijolė Pranskūnai-
tė mano, kad toks žingsnis 
bent iš dalies drausmins 
šeimininkus, padės rasti 
pasimetusius augintinius. 
Tačiau sprendžiant be-
globių gyvūnų problemą, 
pašnekovės teigimu, ne 
mažiau svarbu bent iš da-
lies kompensuoti ir gyvūnų 
sterilizaciją.

Miglota istorija
Retas benamis šuo ar katė 

gimė lauke. Dažniausiai jie 
turėjo šeimininkus bent jau 
tada, kai buvo maži, mieli, 
gražūs. O kai paaugo, atsive-
dė palikuonių ar priišdykavo 
namuose, atsidūrė gatvėje. 
Dažniausiai tokie gyvūnai 
yra „niekieno“, be jokios 
galimybės atsekti ir nubaus-
ti tuos, kurie juos pasmerkė 

valkatavimui. O už tai, beje, 
yra baudžiama. 

Tačiau kartais pasitai-
ko, kad būtent ženklinimo 
deka galima atsekti, kas yra 
tie, kurie gyvūną pasmerkė 
skaudžiai daliai. N. Pranskū-
naitė pasidalino pamokančia 
istorija apie tai, kaip gyvū-
nas keliavo iš rankų į rankas, 
kaip pereinamasis prizas, ir 
galiausiai atsidūrė Rokiškio 
centre, gatvėje. „Žmonės 
rado išmestą katinuką. Daug 
vilčių nedėjome, bet patikri-
nome, gal jis visgi ženklin-
tas“, – sakė N. Pranskūnaitė.

Ir štai, staigmena – pasi-
rodo, gyvūnas iš tiesų žen-
klintas. Vienoje sostinės 
gyvūnų prieglaudoje. Mat 

dabar prieglaudos paprastai 
neatiduoda naujiems šeimi-
ninkams neženklintų gyvū-
nų. Taigi paaiškėjo, kad sos-
tinės prieglauda atidavė šį 
katiną mūsų rajono gyvento-
jams. Iš pradžių, žinoma, jis 
buvo mylimas ir globojamas, 
kol… neatsibodo. Priežastis 
atsikratyti gyvūno – jis neva 
užpuolė nėščią šeimininkę. Ir 
už šią tikrą ar tariamą nuodė-
mę, gyvūnas buvo ištremtas 
giminaičiams į kaimą. Šiems 
jis irgi buvo nereikalingas, 
tad atidavė dar kažkam. Tie 
„dar kažkas“ išmetė gyvulėlį 
tiesiog Rokiškio centre. „Tai 
viena istorijų, kai mums be-
veik pavyko atsekti gyvūno 
kelią iš namų iki gatvės“, – 

sake N. Pranskūnaitė.

Padėtų rasti dingusius
Dar viena priežastis žen-

klinti gyvūnus – tai, kad jie 
kartais ir iš rūpestingiausių 
šeimininkų globos pabėga. 
Tada šeimininkai ieško gy-
vūno, o gyvūnų globėjai, 
pagavę šunį ar katiną, deda 
skelbimus apie rastinuką. 
Juk ant jo snukelio neparašy-
ta, kam nelaimėlis priklauso. 
O štai jei gyvūnas būtų žen-
klintas, jo šeimininkai iš kar-
to būtų aiškūs, su jais būtų 
galima susisiekti. Taigi, būtų 
sutaupomas ir šeimininkų, ir 
savanorių laikas, sugaištas 
paieškoms, skelbimų tikri-
nimui.

Privalės sužymėti
Kaip informuoja Žemės 

ūkio ministerija, iki gegužės 
mėnesio visi šunys, katės ir 
šeškai turi būti paženklinti 
mikroschemomis ir regis-
truoti Gyvūnų augintinių re-
gistre (GAR). Tačiau, pasak 
žemės ūkio ministro Kęstu-
čio Navicko, daliai auginti-
nių šeimininkų, o ypač – gy-
vūnų globėjams – finansinė 
našta gali būti per didelė, to-
dėl nuspręsta šias jų išlaidas 
kompensuoti.

„Šunų, kačių ir šeškų 
ženklinimas įsibėgėja – 
gruodžio 1 d. duomenimis, 
šalyje jau paženklinta dau-
giau kaip 213 tūkst. šunų, 
kačių ir šeškų, tai yra beveik 
65 tūkst. daugiau nei prieš 
metus. Akivaizdu, kad žmo-
nės ima suprasti ženklinimo 
naudą bei tampa atsakinges-
ni. Raginame augintinių sa-
vininkus ir globėjus nelauk-
ti kitų metų gegužės 1 d., 
kai visi augintiniai privalės 
būti paženklinti. Supran-
tame, kad daliai žmonių ši 
prievolė gali tapti finansine 
našta, todėl parengėme tvar-
ką, pagal kurią šios išlai-
dos bus kompensuojamos“, 
- teigia žemės ūkio minis-
tras K. Navickas. Socialiai 
remtinų žmonių bei gyvūnų 
globėjų laikomų kačių, šunų 
ir šeškų, atvestų iki 2021 m. 
gegužės 1 d. ženklinimo ir 
registravimo išlaidos kom-
pensuojamos iš valstybės ir 

savivaldybių biudžetų lėšų. 
Išlaidos būtų kompensuoja-
mos iki 2022 m. gruodžio 
31 d.

Padėtų 
ne tik ženklinimas
Dar vienas svarbi priemo-

nė siekiant užkardyti gyvūnų 
patekimą į gatvę yra jų steri-
lizacija. Nesterilizuoti gyvū-
nai prasidėjus rujai ieško sau 
draugų, todėl dažnai pabėga 
iš namų, patenka po automo-
bilių ratais, pešasi su gentai-
niais, būna smarkiai suža-
lojami ar netgi žūva. Kačių 
peštynės, palaidų šunų laks-
tymas erzina ir kaimynus. 
O kur dar nepageidaujamas 
rujos rezultatas – niekam ne-
reikalingų šuniukų ar kačių 
vados. 

N. Pranskūnaitė pasakojo, 
kad pastaruoju metu gyvūnų 
globėjai savanoriai tiesiog 
pastatomi prieš faktą – kalė 
atsivedė šunyčius, imkit, kur 
norit, juos ir dėkit. „Klausia-
me, kodėl kalė nesterilizuo-
ta, jei šuniukų vados niekam 
nereikalingos? Atsakymas 
paprastas: trūksta pinigų. To-
dėl kompensacijos už kačių 
ir kalių sterilizavimą, katinų 
ir šunų kastravimą nepasitu-
rintiems gyventojams būtų 
labai svarbi benamių gyvūnų 
populiacijos kontrolės prie-
monė“, – sakė N. Pranskū-
naitė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Įsigaliojo draudimas žvejoti masalui naudojant žuvelę
Aplinkos apsaugos de-

partamentas primena, 
kad nuo iki balandžio 
30 d. žvejams mėgėjams 
draudžiama žvejoti ma-
salui naudojant žuvelę 
(išskyrus žvejybą Kuršių 
mariose ir žvejybą žuvies 
gabalėliu).

„Žvejyboje naudojant 
gyvą masalą, plėšrias žuvis 
labai lengva privilioti, prie-
šingai, jos sunkiau kimba 
naudojant dirbtinį masalą. 
Prasidėjus poledinei žve-
jybai bei pastoviai keičiant 
žvejybos vietą ir perstatant 
skritulius, vėliavėles bei 
naudojant gyvą masalą, plėš-
rios žuvys greitai užkimba 
ir yra išgaudomos“, – teigė 
Alytaus gyvosios gamtos ap-
saugos inspekcijos vyr. spe-
cialistė Aistė Savenkovaitė.

Kaip teigia aplinkosau-
gininkė, žvejyboje masalui 
naudojant gyvą žuvelę pa-
prastai gaudomos plėšriosios 
žuvys – lydekos, starkiai, 
salačiai, ešeriai ir kt. O šis 
draudimas buvo įvestas no-
rint apsaugoti besiruošian-
čias neršti lydekas ir kitas 

plėšrias žuvis.  
Pasak A. Savenkovaitės, 

plėšrios žuvys yra esminė 
ekosistemos grandis: „Jei 
šių žuvų ištekliai mažėtų, iš 
karto prastėtų viso vandens 
telkinio būklė. Šios žuvys 
kaip „sanitarės“,  jų dėka iš-
gaudomos smulkios, menka-
vertės žuvys. Jei šios žuvys 
būtų neišgaudomos, tuomet 
jos išėstų zooplanktoną, 
taip prasidėtų kiti reiškiniai 
– intensyvesni vandens žy-
dėjimo procesai, nyktų kita 
povandeninė augmenija ir 
pan.“

„Prisiminkite ir tai, kad 
kai žvejyboje naudojame 
gyvą žuvelę, plėšriosios žu-
vys masalą nuryja giliau nei 
žvejojant dirbtiniais masa-
lais. Todėl, sugavus mažesnę 
nei leidžia taisyklės žuvį, ją 

sudėtingiau paleisti gyvybin-
gą ir nesužalotą“, – aiškino 
aplinkosaugininkė.

Draudimo laikotarpiu 
žvejojant su gyva žuvele 
asmenims gresia bauda nuo 
120 iki 300 eurų, su pažei-
dimo padarymo įrankių bei 
priemonių konfiskavimu. O 
jei padaroma žala gamtai, 
taip pat reikės atlyginti ir ją.

Paprastai draudimas žve-
joti masalui naudojant žuve-
lę (išskyrus žvejybą Kuršių 
mariose ir žvejybą žuvies 
gabalėliu) įsigalioja sausio 
2-ąją, bet kai pirmoji drau-
dimo diena yra savaitgalis 
ar valstybinė šventė, drau-
dimas įsigalioja kitą dieną 
po savaitgalio ar valstybinės 
šventės.

Aplinkos apsaugos
departamento inform.

Per metus išmokėta 12 mln. eurų kompensacijų 
už mažiau taršų transportą

Per praėjusius metus 
Lietuvos gyventojai gavo 
12 mln. eurų kompensa-
ciją už įsigytas aplinkai 
draugiškas transporto 
priemones. Neišnaudojus 
visų tam skirtų lėšų pa-
raiškų priėmimas pratęs-
tas pusmečiui.

„Vietoje 10 tūkst. taršių 
automobilių į gatves išrie-
dėjo 18 tūkst. paspirtukų, 
dviračių, elektromobilių. 
Gyventojai pasinaudojo 
12 mln. eurų paskata“, – 
teigiama penktadienį pa-
skelbtoje trumpojoje Ingri-
dos Šimonytės Vyriausybės 
pirmų metų ataskaitoje.

Priemonę koordinuo-
janti Aplinkos ministerija 
paaiškino, kad minėti skai-
čiai apima visas kompen-
sacines išmokas, skiriamas 
gyventojams, sunaikinu-
siems savo taršų automo-
bilį ir pasirinkusiems jam 
mažiau taršią alternatyvą.

Aplinkos projektų val-

dymo agentūros (APVA) 
duomenimis, per 1,5 tūkst. 
gyventojų įsigijo mažiau 
taršius automobilius, ku-
rių išmetamas CO2 kiekis 
neviršija 130 g/km ir kurie 
nėra varomi dyzelinu. Pra-
šoma paramos suma siekia 
1,59 mln. eurų, iš Klimato 
kaitos programos tam buvo 
skirti 4 milijonai. 

Beveik 9,5 tūkst. gyven-
tojų, sunaikinę seną taršų 
automobilį, pateikė paraiš-
kas jiems kompensuoti. Pra-
šoma paramos suma siekia 
6,2 mln. eurų. Papildomai 
skyrus 2 mln. eurų, iš viso 
šioms kompensacijoms teko 
8 mln. eurų.

Elektromobilius įsigi-
jo daugiau kaip tūkstantis 
gyventojų, APVA sulaukė 
paraiškų už 3,93 mln. eurų 
(skirta 5 mln. eurų), įmonės 
pateikė 176 prašymus, kurių 
vertė – 1,6 mln. eurų  (skirta 
5 mln. eurų). 

Ministerija informavo, 
kad išnaudotos ne visos pa-

ramai skirtos lėšos, todėl 
galimybė ja  pasinaudoti 
pratęsta tol, kol užteks pi-
nigų, bet ne vėliau kaip iki 
2022 metų birželio.

Kompensacinės išmo-
kos skiriamos gyvento-
jams, sunaikinusiems savo 
taršų automobilį ir pasirin-
kusiems jam mažiau taršią 
alternatyvą.

Iki 1 tūkst. eurų vienam 
pareiškėjui išmokama už 
išlaidas viešojo transpor-
to bilietams, dviračiams, 
elektriniams paspirtukams, 
lengviesiems automobi-
liams įsigyti ar pasidali-
jimo paslaugų išlaidoms 
padengti. 

500 eurų kompensa-
cija mokama už elektrinį 
dviratį, elektrinį triratį 
ar elektrinį keturatį, 300 
eurų – už įprastą dviratį ar 
elektrinį paspirtuką. Sub-
sidija gali būti skiriama ne 
daugiau kaip už dvi šias 
priemones.

BNS inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rajono seniūnų ataskaitų teks palaukti, 
tačiau tikimasi jas surengti „gyvai“

Iki covid-19 epidemi-
jos rajono seniūnijų se-
niūnų ataskaitos buvo 
rengiamos „gyvai“: di-
desnėse seniūnijų gyven-
vietėse seniūnai prista-
tydavo savo ataskaitas, 
atsakydavo į gyventojų 
klausimus. Tokiuose su-
sirinkimuose mielai daly-
vaudavo policijos parei-
gūnai, pasakodami apie 
kriminogeninę situaciją 
tame krašte, priminda-
mi, kaip apsisaugoti nuo 
vagių, telefoninių sukčių. 
Kai kuriose seniūnijose 
ataskaitas papuošdavo ir 
vietos ar kviestinių savi-
veiklininkų koncertai, 
žmonės buvo kviečiami 
pabendrauti prie arbatos 
puodelio. Tačiau dabar-
tinė situacija tradicijas 
pakeitė – pernai pirmą 
kartą ataskaitos buvo 
pristatytos nuotoliniu 
būdu. Ir, kaip sako rajo-
no savivaldybės adminis-
tracijos direktorius An-
drius Burnickas, patirtis 
nebuvo džiuginanti: į 
ataskaitų transliacijas 
jungėsi mažai žmonių, 
faktiškai nebūdavo klau-
simų. O kaip rajono sa-
vivaldybė ketina seniūnų 
ataskaitų teikimą organi-
zuoti šiemet?

Prioritetas –
gyviems susitikimams
Anksčiau seniūnų atas-

katų maratonas prasidėda-
vo apie sausio vidurį. Tad 
kaip jos bus organizuojamos 
šiemet? „Turime dar gerą 
mėnesį pagalvoti“, – sake 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius A. 
Burnickas. Pernai irgi dėl 
sudėtingos epidemiologinės 
situacijos seniūnų ataskaitos 
buvo nuvėlintos: prasidėjo 
tik vasarį. 

Iki covid-19 epidemijos 
seniūnų ataskaitos buvo vie-
nas svarbiausių krašto me-
tinių renginių. Jos būdavo 

rengiamos ne tik seniūnijų 
centruose, bet ir didesnėse 
gyvenvietėse. Gyventojai 
visuomet rinkdavosi gausiai. 
Tuo buvo suinteresuoti ir 
seniūnai, ir kultūros darbuo-
tojai. Ataskaitoms specialiai 
buvo daromos rankdarbių 
parodos, organizuojami savų 
ar kviestinių saviveiklininkų 
pasirodymai, sveikinimai, 
kai kur netgi arbatėlės su sal-
dumynais. 

Ne ką mažiau už kultūrinę 
programą gyventojus viliojo 
pasiklausyti ataskaitų ir dar-
biniai klausimai. Tradiciškai 
domindavo kelių valymas, 
vaikų pavėžėjimo į mokyklas 

grafikai, seniūnijų demogra-
finė situacija. Miestelių gy-
ventojams būdavo aktualu 
vandens tiekimo klausimai, 
gatvių apšvietimas. 

Paprastai į tokias atas-
kaitas atvykdavo policijos 
pareigūnai, seniūnaičiai, 
savo veiklą pristatydavo 
bendruomenės.

Nuotolinis pristatymas 
dėmesio nesulaukė
Pernai dėl covid-19 epide-

mijos buvo nuspręsta seniū-
nams atsiskaityti nuotoliniu 
būdu. Kaip sako adminis-
tracijos direktorius, situacija 
buvo išspręsta tik iš bėdos. 
Prisijungusių prie transliaci-
jų buvo gerokai mažiau, nei 
ateidavusių į susirinkimus, 
faktiškai nebuvo pateikiama 
klausimų. „Supratome, kad 
tokiais aktualiais klausimais 
nuotolinės ataskaitos ne pati 
geriausia išeitis. Tad šiemet 
dar ir neapsisprendėme, kaip 
jas rengsime. Stebime epi-
deminę situaciją. Jei ji leis, 
ten, kur yra didelės, erdvios 
patalpos, įmanoma užtikrinti 
saugius atstumus, norėtume, 
kad ataskaitos būtų rengia-
mos „gyvai“, – „Rokiškio 
Sirenai“ komentavo A. Bur-
nickas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Didėjant akcizams brangs 
stiprieji gėrimai bei tabakas

Nuo sausio 1-osios di-
dėjo alkoholio ir rūkalų 
akcizai. Dėl to pabrango-
visi stiprieji gėrimai bei 
tabako gaminiai. 

Nauji akcizai bus tai-
komi alui, vynui iš šviežių 
vynuogių ir kitiems fer-
mentuotiems gėrimams, 
tarpiniams produktams, 
etilo alkoholiui, cigare-
tėms, cigarams bei ciga-
rilėms, rūkomajam taba-
kui, kaitinamojo tabako 
produktams, elektroninių 
cigarečių skysčiui ir neap-
dorotam tabakui. 

Skaičiuojama, kad pusė 
litro sidro pabrangs apie 
8 centus, vynuogių vynas 
virš 8,5 laipsnio – 10  cen-
tų, už alkoholinius koktei-
lius teks mokėti 9 centais 
daugiau, už vermutą iki 15 
laipsnių – 9 centais, o 15 
laipsnių ir stipresnis spiri-

tuotas vynas – 12 centų.  

Stipriųjų gėrimų kaina 
augs labiausiai: už pusę 
litro degtinės, trauktinės, 
brendžio, stipraus likerio 
teks sumokėti 32 centais 
daugiau, o mažiausiai 
brangs alus (5,5 laipsnio 
stiprumo) – 2 centais.

20 vienetų cigarečių pa-
kelis pabrangs 17 centų, ci-
garų ir cigarilių pakelis (20 
g tabako) – 27 centais, 20 
g rūkomojo tabako pakuo-
tė – 17 centų, kaitinamojo 
tabako produktai (20 vnt., 
6,1 g tabako) – 27 centais, 
o 2 ml elektroninių cigare-
čių skysčio – 7 centais.   

Iš alkoholio akcizų 
valstybės biudžetas 2022 
metais papildomai gaus 
apie 17,3 mln. eurų pa-
jamų, iš tabako – apie 12 
mln. eurų.

BNS inform. 

Trūkstant darbuotojų, ministerija numato 
pokyčius užimtumo sistemoje

„2022 metais sieksime 
plėsti dirbančiųjų gretas, 
nes daliai ilgai nedirban-
čių žmonių tereikia dėme-
sio ir pagalbos, kad jie vėl 
galėtų dirbti ir užsidirbti. 
Panaši situacija yra ir su 
neįgaliaisiais. Visuomenės 
pozityvumas, darbdavių 
geranoriškumas ir tinka-
mos darbo sąlygos žmo-
nėms su negalia, manau, 
darbo rinką papildytų ti-
krai atsakingais, kruopš-
čiais ir lojaliais darbuo-
tojais“, – sako socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
trė Monika Navickienė. 

UŽIMTUMO 
SISTEMOS POKYČIAI
Užimtumo tarnybos duo-

menimis, daugiau nei ketvir-
tadalis registruotų bedarbių 
(72 tūkst.) yra ilgalaikiai 
bedarbiai. Iš jų daugiau kaip 
6 proc. (4,5 tūkst.) apskritai 
nėra dirbę, dar trečdalis (be-
veik 20 tūkst.) yra nedirbę 
ilgiau nei 2 metus. 

Dalis žmonių nedirba, 
nes turi skolų, priklauso-
mybių, rūpinasi vaikais ar 

tėvais, neturi kaip atvykti 
į darbo vietą ar dirba nele-
galiai. Kiti stokoja motyva-
cijos ir aktyvumo ieškant 
darbo ar naujų karjeros gali-
mybių, dalis prioritetą teikia 
laikinai nedirbti dėl asme-
ninių ar kitokių įsipareigo-
jimų, dalis dirba „šešėlyje“.

Jei žmogui reikalinga 
pagalba, pavyzdžiui, pri-
klausomybių gydymo ar 
skolų susitvarkymo paslau-
gos, bus suteiktos reikiamos 
paslaugos, kad žmogus su-
grįžtų į darbo rinką ir įsitvir-
tintų joje. 

KAS PLANUOJAMA. 
Planuojama atskirti pasiren-
gusius ir nepasirengusius 
dirbti asmenis, o šiems kartu 
su savivaldos institucijomis 
teikti kompleksinę pagalbą, 
kuri padėtų sugrįžti į darbo 
rinką. Pirmus 9 mėnesius, 
kol žmogus turi teisę gauti 
nedarbo socialinio draudi-
mo išmoką, bedarbiui turėtų 
būti siūlomas jo kvalifikaci-
ją, kompetenciją atitinkantis 
darbas. 

Siūlomas darbo užmo-

kestis pirmus 3 mėnesius 
turėtų būti ne mažesnis kaip 
80 proc. buvusio atlygini-
mo, o ketvirtą – devintą mė-
nesiais – 60 proc. Siūlomas 
darbo užmokestis taip pat 
negalėtų būti mažesnis už 
bedarbio tuo metu gaunamą 
nedarbo socialinio draudi-
mo išmoką.

Nuo 10-to mėnesio tinka-
mas darbas būtų toks, kuris 
nebūtinai atitinka asmens 
kvalifikaciją, kompetenci-
ją, turimą darbo patirtį bet 
atitinka sveikatos būklę ir 
nustatytas kelionės iki dar-
bo vietos ir atgal trukmę bei 
išlaidas. 

Bedarbio statuso žmo-
gus netektų, jei be svarbių 
priežasčių du kartus per 12 
mėnesių atsisakytų siūlomo 
tinkamo darbo. Jeigu Už-
imtumo tarnyba žmogui 2 
tinkamo darbo pasiūlymus 
pateiks per trumpesnį laiką, 
pavyzdžiui, per 6 ar 8 mė-
nesius, o žmogus atsisakys 
jam siūlomo darbo, tai be-
darbio statuso neteks, kai tik 
atsisakys 2 tinkamo darbo 
pasiūlymo. 

Tikimasi, kad šis regla-
mentavimas padės išvengti 
piktnaudžiavimo atvejų, kai 
žmogus, sulaukęs tinkamo 
darbo pasiūlymo, išsire-
gistruoja iš Užimtumo tar-
nybos ir po kurio laiko su-
grįžta į Užimtumo tarnybą, 
tačiau paskatų dirbti neturi. 

Užimtumo tarnyba be-
darbio statusą iš karto pa-
naikintų ir tuo atveju, jeigu 
gautų informacijos apie be-
darbio nelegaliai gautas ar 
gaunamas pajamas ir nele-
galų darbą. 

Siekiant padidinti užim-
tųjų asmenų mokymosi ir 
išlikimo darbo rinkoje ga-
limybes, jiems bus organi-
zuojamas ne tik profesinis 
mokymas, bet ir įdarbinimas 
pagal pameistrystės darbo 
sutartį, neformaliojo švieti-
mo ir savišvietos būdu įgytų 
kompetencijų pripažinimas, 
neformalusis suaugusiųjų 
švietimas, aukštą pridėtinę 
vertę kuriančių kvalifikaci-
jų ir kompetencijų įgijimas. 
Tikimasi, kad šie pokyčiai 
padės darbo rinkoje išlikti 
vyresnio amžiaus žmonėms. 

ŽMONĖS SU NEGALIA
ATVIROJE 
DARBO RINKOJE
Šiuo metu dirba apie 30 

proc. darbingo amžiaus ne-
įgaliųjų.

Ministerija užsibrėžusi 
siekti, kad 2025 m. dirbtų 
39 proc., o 2030 m. – 47 
proc. žmonių su negalia. 

Naujas neįgaliųjų užim-
tumo modelis padės neįga-
liesiems lengviau ir greičiau 
įsidarbinti atviroje darbo 
rinkoje. Tai, kad žmonės 
su negalia labiau nori dirbti 
atviroje darbo rinkoje, pa-
tvirtina ir statistika. 

Absoliuti dauguma dir-
bančių neįgaliųjų dirba atvi-
roje darbo rinkoje. 2021 m. I 
pusmečio pabaigoje dirban-
čių darbingo amžiaus neįga-
liųjų buvo per 44 tūkst., iš 
jų socialinėse įmonėse dirbo 
kiek daugiau nei 4,5 tūkst., 
t. y. apie 10 proc.

Planuojama sustiprinti 
jau dirbančių žmonių pa-
dėtį – skirti lėšas jų darbo 
vietų ir darbo aplinkos pri-
taikymui, gerinimui. Dide-
lis dėmesys bus skiriamas 

žmonėms, kuriems pirmą 
kartą nustatoma negalia 
jiems esant darbingo am-
žiaus ir dirbant. Svarbu, 
kad įgyta negalia netaptų 
priežastimi iškristi iš dar-
bo rinkos. Tikimasi, kad to 
pasiekti padės prevencinės 
priemonės, pavyzdžiui, ly-
dimoji pagalba įsidarbinus. 

Aktyvios darbo rin-
kos politikos priemonės ir 
subsidijos bus prieinamos 
visiems atviroje rinkoje 
veikiantiems darbdaviams, 
kurie įdarbina negalią tu-
rinčius žmones. 

Užimtumo įstatyme nu-
matomos tokios priemonės 
kaip darbo aplinkos pri-
taikymas, darbo asistento 
paslauga. Bus vykdomas 
pilotinis projektas –  dar-
bo funkcijų pritaikymas 
(„Job carving“). Be to, to-
bulės jau veikiančios prie-
monės: įdarbinimas sub-
sidijuojant, darbo vietos 
pritaikymas, savarankiško 
užimtumo rėmimas, parama 
judumui, įdarbinimo su pa-
galba paslauga.

SADM inform.

Ž. Pavilionis nutarė trauktis 
iš Seimo URK pirmininko pareigų

 Valdančiajai Seimo konservatorių frakcijai parei-
kalavus Žygimantas Pavilionis pranešė, kad atsistaty-
dins iš parlamento Užsienio reikalų komiteto (URK) 
pirmininko pareigų.

„Po metų darbo palieku Seimo Užsienio reikalų komi-
teto pirmininko postą. Atsistatydinu savo partijos reikala-
vimu“, – sakė politikas.

BNS inform.
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Prieššventinis laikotarpis palydėtas gražiais darbais

Gruodžio 6-17 dienomis 
Rokiškio lopšelio-darželio 
„Nykštukas“ „Boružėlių“ 
ir „Kiškučių“ grupių bei 
Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos anksty-
vojo ugdymo 3-5 metų ma-
žieji mokinukai dalyvavo 
nuotoliniame Respubliki-
niame ikimokyklinių ug-
dymo įstaigų muzikiniame 
inscenizuotos dainos pro-
jekte „Falala“, kurį rengė 
Kauno lopšelio – darželio 
„Spindulėlis“ pedagogai.

Renginyje dalyvavo Klai-
pėdos, Kauno, Panevėžio, 
Vilniaus, Telšių, Pasvalio, 
Anykščių ir kitų miestų bei 
rajonų įstaigų vaikučiai bei 
jų pedagogai. Dalyvių pasi-
rodymai dvi savaites buvo 
transliuojami uždaroje Face-
book grupėje, kurioje buvo 
galima išreikšti savo nuomo-
nę, pastebėjimus.

Renginio žiūrovai negai-
lėjo nuoširdžių pasisakymų 
vaikučių pasirodymams, 
mokytojų kūrybiškiems dar-
bams. Neliko nepastebėti ir 
mūsų miesto mažieji daly-
viai, kurie buvo giriami už 
nuoširdų dainavimą, muzi-
kavimą, vaidinimą, šypse-
nas. Nuostabus projektas, 
puikūs įvertinimai, nauja 
patirtis! Vaikučius projektui 
parengė Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos 
mokytoja mokytoja Rasa 
Pletaitė-Junokienė.

Džiaugiamės Rokiškio 
lopšelio – darželio „Nykš-
tukas“ ir Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos 
bendradarbiavimu. Dėko-
jame grupių pedagogėms, 
padėjusioms papuošti vai-
kučius bei meninio ugdymo 
mokytojai Daliai Kriaučiū-
nienei už pagalbą filmuojant 
festivalio pasirodymus.  

2021 m. gruodžio 24-27 
dienomis Romoje (Italijoje) 
vyko virtualus Tarptauti-
nis įvairių žanrų konkur-
sas „Laimingų Šv. Kalėdų” 

(Buon Natale a tutto il mon-
do). Savo amžiaus katego-
rijoje vokalo nominacijoje, 
Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos moki-
nys Kajus Skruodys  tapo 2 
vietos laimėtoju. Dainininką 
konkursui parengė mokytoja 
Reda Kazlauskienė. 

2021 m. gruodžio 20-30 
dienomis Latvijoje vyko IV 
Tarptautinis internetinis jau-
nųjų atlikėjų konkursas-pro-
jektas  NUMBER ONE. 
Jame dalyvavo Rokiškio 

Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos mokiniai. Moky-
tojos Audronės Kralikienės 
mokinė Ema Adomavičiū-
tė instrumentinės muzikos 
kategorijoje laimėjo I vietą. 
Vokalo nominacijoje da-
lyvavęs ansamblis NONA 
(mokytoja Rasa Pletaitė-Ju-
nokienė, koncertmeisterė 
Kristiana Kemundrytė) tapo 
I vietos nugalėtoju.

Rokiškio
R.Lymano muzikos

mokyklos inform.

Mažų miestelių lyga grįžta: 
penktadienį laukia Rokiškio derbis

Sausio 7-ąją, 20.30 val. 
Rokiškio kūno kultūros ir 
sporto centro salėje vyrų 
krepšinio Mažų miestelių 
lygos rungtynes žais „Au-
todena“ ir Obelių „Entu-
ziastai“. Abi komandos 

šiuo metu yra lygos A divi-
ziono Rytų grupės lyderių 
trejete – „Entuziastai“ žen-
gia antri, „Autodena“ – už-
ima trečiąją vietą. 

Į aikštelę komandos žen-

gia po nedidelės kalėdinės 
pertraukos. „Entuziastai“ 
yra laimėję penkerias iš 
šešerių žaistų rungtynių, 
„Autodena“ – trejas.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Projektas „Mėlynoji 
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23:45 Komisaras Reksas
00:30 Į žvaigždes
01:00 LRT radijo žinios
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03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
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04:00 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus
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08:40 Meilės sūkuryje 
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11:45 Midsomerio žmogžudystės

12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės 
14:00 Šeimynėlė
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16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Skirtingai nuostabūs
21:00 Medikai paramedikai
21:30 TV3 vakaro žinios
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05:00 Šeimynėlė

06:00 Balta - meilės 
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06:30 Bus visko

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 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Oušeno dvyliktukas
00:55 Snaiperis 
01:50 Oušeno vienuoliktukas
03:50 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 Asai
00:50 Keršto valanda
02:25 Būk ekstremalas 
02:50 Greitojo reagavimo 
būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Lietuvos ženklai
 prie Laptevų jūros
07:00 Arvydo Vilčinsko 
koncertas
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 Laikykitės ten
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 Arvydo Vilčinsko 
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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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 Pasaulio puodai
13:00 (Ne)emigrantai
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 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią 

dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Projektas „Mėlynoji 
knyga“
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Į žvaigždes
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:00 LRT Naujųjų metų 
šou 
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

05:25 Šeimynėlė 
06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Elena iš Avaloro 
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:40 Gero vakaro šou 
08:40 Meilės sūkuryje 
09:45 Meilės projektas
11:45 Midsomerio žmogžudystės 

12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Šeimynėlė
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Skirtingai nuostabūs
21:00 Medikai paramedikai 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kietas riešutėlis
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Kietas riešutėlis
01:15 Gerasis daktaras
03:10 Tai – mes 
04:05 Moderni šeima 
05:00 Šeimynėlė

06:00 Balta - meilės 
spalva 
06:30 Šeškinės 20.
 Giedriaus ir Džiugo šou
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 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Oušeno tryliktukas
00:50 Snaiperis 
01:45 Oušeno dvyliktukas
03:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:35 Alchemija. 
VDU karta
05:05 RETROSPEKTYVA

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

10:25 Šuo 
11:35 Sekliai 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Sekliai 
18:25 Šuo 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Dakaras 2022 
22:40 Saldus kerštas
00:30 Asai
02:35 Būk ekstremalas 
03:00 Greitojo reagavimo 
būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros
07:00 Grupės "Balius" 
koncertas
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 

09:00 Krepšinio evangelija 
pagal Šarą
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 Oponentai
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 Oponentai
00:30 „Triguba apsauga“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Dvaro rūmai” 
03:35 Alfa taškas
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“
05:15 Nauja diena
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07 05:05 Dizaino 
dokumentika
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 Stilius
13:00 Gyventi kaime 
gera
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos 
šauksmas
17:15 Ponių rojus

18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Eurolyga per LRT. 
Tiesioginė transliacija
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris“ – 
Pirėjo „Olympiakos“. 
Tiesioginė transliacija 
iš Kauno.
22:00 Auksinis protas
23:25 Kietas faras
01:25 Beržynas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mūsų gyvūnai
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:30 Šeimynėlė
06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:40 Elena iš Avaloro 

07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:40 Farai 
08:40 Meilės sūkuryje 
09:45 Klausyk savo širdies
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 Bulius Ferdinandas
21:35 Pragaro vaikis
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Pragaro vaikis
00:00 Naktinis skerdynių 
traukinys
01:55 Drakono akys 
03:35 Dronų karai 
05:10 Tai – mes

06:00 Balta - meilės 

spalva 
06:30 Bučiuoju. Rūta
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 penktadienis
21:00 5-oji banga
23:15 Kruvinas sąrašas
01:00 Griaustinio dienos
03:05 Oušeno tryliktukas

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 Amerikietiškos 
imtynės 
21:30 Dakaras 2022 
23:10 Naktinė komanda
01:00 Saldus kerštas
02:50 Lemtingi skambučiai

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros
07:00 Lauros Remeikienės 
koncertas
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 Krepšinio evangelija 
pagal Šarą

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 Laikykitės ten
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 Grupės "Balius" 
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“

DOVANOJA

• Dovanoju 3 litrų 
stiklainius.  
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• 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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Juodą ilgą moterišką 
žieminę striukę su kapišonu. 
XXL dydžio. Kaina 55 Eur. 

Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
•  Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu 
padu. 40 dydis. Kaina 42 
Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. 38 dydis. 
Kaina 32 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Kelis kartus dėvėtą 
žieminę striukę. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 605 76 433. 
Rokiškis
• Naujus batus 38 dydžio. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 620 71 828.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Veikiantį radijo imtuvą. 
Yra laidas. Veikia 
baterijomis. Kaina 13 Eur. 
Tel. 8 615 55 634. 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Paršelius auginti.  
Tel. 8 672 92 384. Rokiškis
• Natūraliais pašarais 

užaugintą kiaulę 150-170 
kg. Tel. 8 683 08 310. 
Kupiškis

IEŠKO DARBO
• Ieškau vairuotojo darbo. 
Domina įvairus pasiūlymai. 
Tel. 8 646 97 019. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu 
dirbti pagalbiniu darbininku. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo 
ar prižiūrėti senyvo 
amžiaus žmogų. Aukštasis 
universitetinis išsilavinimas, 
slaugytojo specialybė.  
Tel. 8 683 55 747. Rokiškis
• Ieškau sargo darbo.  

Tel. 8 605 26 260. 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 susijęs su 
automobiliu ir traktoriais. 
Turiu B, Tr2, Tr1 kategorijos 
pažymėjimus. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 695 70 337. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ
• Siūlome nuolatinį 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.  
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Tel. 8 627 45 263. Rokiškis

KITA

• Didelę rastinę daržinę 
malkoms. Susipjauti 
patiems. Stogas, mediena 
nesupuvusi.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 
vnt. 0,50 Eur/vnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Trumpai skaldytas sausas 
malkas. Atvežu.  
Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• 0,5 l ir 0,75 l stiklainius 
su dangteliais. 0,10 Eur/vnt. 
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus. Pagaminti 
Čekijoje ir Vokietijoje. 
Siunčiu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• 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 Vienybė. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 626 25 123. 
Rokiškis
• Mišrias malkas. Natūralaus 
drėgnumo iki 30 proc. 

Kaladėmis 25 Eur/erdv. m. 
Skaldytos 30 Eur/erdv. m. 
Rąsteliais 22 Eur/erdv. m. 
Vežu po 7 metrus. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 643 29 176. 
Rokiškis
• Malkas kaladėmis. 
Traktorinė priekaba 200 
Eur. Vežame iki Juodupės, 
Rokiškio, toliau nevežame. 
Išsamesnė 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
• Stacionarųjį 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. 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. Išsamesnė 
informacija 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

MAISTO PRODUKTAI
• Naminių kalakutų 
skerdieną. Atvežu.  
Tel. 8 665 88 999. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 
juoda. Dokumentai, dėžutė, 
silikoninis dėkliukas, 
ausinės, 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
• 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
• Redmi Mi 8 Pro. Pilnas 
komplektas. Būklė 9-10. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Redmi Note 8 Pro. Skilęs, 
naudotis netrukdo. Baterija 
laiko gerai. Komplekte 
dėžutė, dėklas, kroviklis. 
Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Geros būklės išmanųjį 
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

NEKILNOJAMASIS TURTAS
• Šviesų šiltą erdvų 35 
kv. m 1 kambario butą P. 
Širvio gatvėje 1/5 aukšte. 
Įstiklintas balkonas, 
plastikiniai langai. Kaina 
20000 Eur.  
Tel. 8 636 60 124. Rokiškis

• Namų valdos sklypą. 
Taisyklingas keturkampis. 
Sklype yra elektros ir 
vandens įvadai. Asfaltuotas 
privažiavimas. Iki ežero 
maudyklos 200 metrų. Rasų 
g., Rokiškis. Kaina 15500 
Eur. Tel. 8 655 20 272. 
Rokiškis
• Namą Pievų g. 4, 
Kavoliškis. Reikia 
kapitalinio remonto. Kaina 
16000 Eur. Tel. 8 628 04 
434. 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. Gyvenamasis 
plotas 96,36 kv. m, po visu 
namu rūsys. Pakeistas namo 
stogas prieš 18 m. Ūkinis  
pastatas neseniai statytas 
su erdviu garažu, turinčiu 
duobę. 6 a sklypas. Namas 
tolėliau nuo pagrindines 
gatves. Reikia remonto. 
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, už renovaciją 
sumokėta. Balkono nėra. 
Šildymo kaina praėjusį 
sezoną tik 17 Eur. Reikia 
remonto. 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 reikia 
remonto. Kaina galutine. 
Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Tekstilininkų g., Juodupės 

miestelyje. 4 aukštas, 
priklauso rūsys.  
Tel. 8 600 88 612. 
Panevėžys
• Garažą prie Norfos. 4 
korpusas prie kelio. Į sms 
neatsakau. Kaina 5000 Eur. 
Tel. 8 646 47 339. Rokiškis
• Sklypą ant ežero kranto. 
Riba iki pat vandens, tad 
turėsite 120 metrų savo 
nuosavos pakrantės. Drąsiai 
galite iš karto atsivežti 8 
metrų vagonėlį ir gyventi, 
ar nuomoti poilsiui. Pajamų 
šaltinis garantuotas. Kaina 
8950 Eur. Tel. 8 699 88 757. 
Rokiškis

NUOMA
• 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 laikotarpiui.  
Tel. 8 623 18 058.  
Rokiškis

PASLAUGOS

• Vežame į gydymo įstaigas, 
oro - jūrų uostus ir kitur. Jei 
reikia - palaukiame.  
Tel. 8 684 48 006. Rokiškis
• Biologinių valymo 

įrenginių August ir ko 
pardavimas, montavimas, 
aptarnavimas. 
Lauko inžinerinių tinklų 
įrengimas: Lietaus nuotekos, 
drenažas, vandentiekis, 
buitinės nuotekos. Visi 
žemės kasimo, lyginimo 
darbai.  
www.rokiskiokasyba.lt.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
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Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, 
42136 Rokiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno 
kambario butas; Obelių mieste – 1 vieno kambario bu-
tas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario butas su 
visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro nau-
dojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose 
ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas 

yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnoja-

mųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. 
nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų 
įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvir-
tinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio nau-
dingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti savivaldybės administracijoje, Respubli-
kos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskienei, mob. +370 658 13 231 arba rasti in-
ternete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306 , mob. +370 658 13 231, el. paštu 
k.tuskiene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus pasiskam-
binti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskienei, 
tel. Nr. +370 658 13 231).

Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. sausio 18 d. 18.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas atitinkamas 

užrašas „1 kambario buto Rokiškyje pirkimai“, „1 kambario buto Obeliuose 
pirkimai“, „1 kambario buto Juodupėje pirkimai“ parduodamo buto adresas, 
kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraišką 

ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai 
butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. sausio 19 d. 
10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, Res-
publikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1600

• 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
• Valome kaminus, 
krosnių angas, atliekame 
santechnikos darbus. Mini 
ekskavatoriaus kasimo 
paslaugos. Tel. 8 644 41 
260. Rokiškis
• Pjauname pavojingai 
augančius medžius. Genime, 
smulkiname šakas. Valome 
pakrantes. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Atliekame vidaus darbus. 
Elektra, santechnika, 
karkasas, gipsas, plytelės, 
glaistymas, dažymas. Lauko 
darbai. Tel. 8 623 39 225. 
Rokiškis

PERKA

• Perku rusišką garso 
techniką. Stiprintuvus, 
kolonėles, plokštelių 
grotuvus, juostinius 
magnetofonus. Bet kokios 

būklės. Taip pat plokšteles, 
juostas. Tel. 8 693 04 817. 

Rokiškis
• Superku metalo laužą. 
Perku akumuliatorius 1 kg - 
0,5 Eur, vario laužą 1  kg - 6 
Eur, aliuminio laužą 1 kg - 
iki 1 Eur. Tel. 8 626 22 325. 
Rokiškis
• Perka namo dalį arba 
nedidelį namą su keliais 
arais žemės Rokiškje arba 
Kavoliškyje iki 20 000 Eur. 
Tel. 8 622 10 728. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Automobilinę kėdutę. 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Geros būklės tvarkingą 
švarų sportinį vežimėlį 
Mamas&Papas (pliko 
P3). Dvigubi ratukai 
palengvina pravažumą. 3 
sėdėjimo padėtys, puikiai 
fiksuojamos. Visiškai 
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

RASTA, PAMESTA

• Rokiškye gruodžio 28 
d. po pietų pamesta juoda 
vyriška piniginė. Radusiam 
atsilyginsiu. Būkite geri, 
jei kas rasite, susisiekite 
telefonu. Tel. 8 624 30 859. 
Rokiškis
• Už Svėdasų, važiuojant 

link Rokiškio 120 
kelyje rasti valstybiniai 
automobilio numeriai KOA 
971. Kreiptis nurodytu 
telefonu. Tel. 8 614 87 398. 
Rokiškis
• Pamesta juoda vyriška 
piniginė. Radusiam 
atsidėkosiu.  
Tel. 8 605 03 458. Rokiškis
• Pamečiau telefoną 
Xeomi Redmi 8. Radusiam 
atsilyginsiu.  
Tel. 8 686 98 456. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Husqvarna 560 XP. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 620 85 252. 
Rokiškis
• Dolmar 2,4 kW. Galiu 
siųsti paštu ar paštomatu. 
Kaina 120 Eur.  

Tel. 8 675 88 304. Kupiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Naudotas kalnų slides 15 
Eur. Batus 55 Eur. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis
• Rogutes su vairu ir 
stabdžiais. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Peugeot 307. 2002 m., 2 l, 
66 kW, HDI.  
Tel. 8 606 10 353. Rokiškis
• Visiškai tvarkingą VW 
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Passat B6. 2 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 rūdžių. Komplektacija 
gera. Liukas, klimatronikas, 
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
• Savadarbę 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. Užsiveda, 
važiuoja. Yra trūkumų. 
Kaina 370 Eur.  
Tel. 8 612 26 521. Rokiškis
• Opel Zafira. 2009 m., 1,7 
l, dyzelis. Iš Olandijos. 
Naujos žieminės padangos, 
tik pakeisti tepalai ir tepalo 
filtras, naujas akumuliatorius 
su vienų metų garantija. 7 
vietos, 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. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 2999 Eur.  
Tel. 8 636 60 070. Rokiškis
• Volvo V50. 2006 m., 2,4 l, 
132 kW, dyzelis, automatinė 
greičių dėžė, 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 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
• 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, 
sėdynės kaip naujos, 
nesutrintos. 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 ratlankius BMW 
R16. Padangų likutis 
4-5mm. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Lietus ratlankius R17. 
Buvo naudojami 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 ratlankius 
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 greičių 
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
• 2 vasarines padangas 
195/60 R16 C. Likutis 4-5 
mm. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Padangas R15 195/65 
M+S. Protektoriaus likutis 
8 mm. 4 vnt. Kaina 17 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis

• Padangas R14 185/70 
M+S. Protektoriaus likutis 8 
mm. Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Opel Meriva dalimis. 2006 
m., 1,3 l, CDTI, 55 kW.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Toyota Avensis, Avensis 
Verso, Previa, Rav4 2,0 l, D. 
Kodas Denso 23670-27030. 
Restauruotas. Išpurškėjas 
Delphi firmos. Analogai 
23670-27010, 23670-29015, 
23670-29035, 23670-29036, 
095000-015x, 095000-057x. 
Reikalingas senas. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
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
• Skoda Octavia dalimis. 
2000 m., 1,9 l, TDI, 81 kW. 
Tel. 8 624 31 256. Kupiškis
• 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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

„Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvą 
aplinkybes aiškinsis Seimo komitetai

Dėl „Belaruskalij“ trą-
šų tranzito per Lietuvą 
nepaisant JAV sankcijų 
aiškinsis Seimo Naciona-
linio saugumo ir gynybos 
(NSGK) bei Ekonomikos 
komitetai. 

Tai patvirtino NSGK va-
dovaujantis konservatorius 
Laurynas Kasčiūnas.

„Planuojame sausio an-
trą arba trečią savaitę tikrai 
padaryti parlamentinės kon-
trolės seansą. Ar NSGK, 
ar bendrai su Ekonomikos 
komitetu. Matyt, šių dviejų 
komitetų seansą. Daugiau 
nieko neimsime“, – BNS 
praėjusią savaitę teigė par-
lamentaras.  

Ekonomikos komiteto 
pirmininkas Kazys Star-
kevičius BNS tikino, kad 
komitetai apsvarstys, kokiu 
keliu eiti – daryti bendrus 
posėdžius ar atskirai. 

„Pasitarsime, ar darysi-
me bendrus, ar pasiskirsty-
sime klausimus“, – tvirtino 
K. Starkevičius.  

Tačiau jis įsitikinęs, kad 
nepriklausomai nuo to, kaip 
komitetai dirbs – kartu ar 
atskirai, išvados bus ben-
dros. 

L. Kasčiūno teigimu, 
parlamentinės kontrolės 
„iniciatyvą koreguos“ nau-
jai aiškėjančios aplinkybės 
dėl trąšų tranzito, tačiau ty-
rimas nebus atidėtas. 

„Pažadėjome viešai, kad 
tai įvyks sausį, tai ir įvyks. 
Jau galvoje dėlioju, ką rei-
kėtų kviestis, ko klausti“, – 
sakė NSGK vadovas. 

Jis abejoja, ar klausimui 
aptarti užteks vieno posė-
džio. 

„Matyt, dviejų, trijų (rei-

kės – BNS) pagal tą apimtį“, 
– prognozavo L. Kasčiūnas. 

„Man svarbiausia, jeigu 
kalbame apie trąšų tranzito 
nutraukimą, tai reikia atsakyti 
sau į esminį klausimą: pirma, 
ar sankcijos bus efektyvios, 
ar pasieks tai, ko jomis sie-
kiama, ar nebus jos apeitos, 
ar kažkas nepasipelnys, ar ne-
bus kitų privačių kompanijų 
kurios galės vežti tas trąšas, 
ar nebus kitų Europos Sąjun-
gos valstybių, kurios pasipel-
nys iš to, ar nebus taip, kad 
laimėtoja šioje situacijoje bus 
Rusijos Federacija. Tik atsa-
kius į šiuos klausimus, turime 
įvedinėti sankcijas“, – pridū-
rė L. Kasčiūnas.

Jo teigimu, po trąšų tran-
zito per Lietuvą apsvarsty-
mo, greičiausiai nebus jokių 
sprendimų dėl įpareigojimų. 

„Bet kai kokios rekomen-
dacijos po situacijos verti-
nimo gali būti. Vyriausybei, 
atskiroms ministerijoms. Re-
komendacinio pobūdžio“, – 
tvirtino NSGK vadovas. 

Anot K. Starkevičiaus, po 
parlamentinio tyrimo turėtų 
būti nustatyta tvarka, kaip 
tokiais atvejais, kai kitų šalių 
įmonėms, su kuriomis dirba 
Lietuvos verslas, įvedamos 
sankcijos, turėtų būti regu-
liuojama situacija, kaip nu-
statomos kompensacijos.

Seimas prieš Kalėdas du 
kartus atmetė opozicijos siū-
lymus sukurti specialią lai-
kinąją „Belaruskalij“ trąšų 
tranzito per Lietuvą tyrimo 
komisiją. Taip pat nepritarta 
idėjai pavesti tyrimą atlikti 
Užsienio reikalų komitetui 
jam suteikus tokios komisijos 
įgaliojimus.

Galutinį sprendimą dėl 
„Lietuvos geležinkelių“ su-

tarties su Baltarusijos trąšų 
gamintoja „Belaruskalij“ 
Vyriausybė žada priimti per 
tris savaites. Premjerė Ingri-
da Šimonytė yra pareiškusi, 
kad Vyriausybė nenusitei-
kusi nutraukti baltarusiškų 
trąšų tranzito per Lietuvą bet 
kokia kaina.

Vyriausybinė komisija 
gruodžio 21 dieną paskelbė, 
kad 2018 metų „Belarus-
kalij“ ir „Lietuvos geležin-
kelių“ sutartis, taip pat šių 
metų spalį pasirašyti jos pa-
keitimai neatitinka naciona-
linio saugumo interesų.  

Jei Vyriausybė pripažins, 
kad ji kelia grėsmę šalies 
saugumui, tai galėtų tap-
ti pagrindu nutraukti trąšų 
tranzitą su mažiausiais nuos-
toliais.  

„Lietuvos geležinkeliai“ 
sutartį su „Belaruskalij“ pa-
sirašė 2018 metų pavasarį, ji 
galioja iki 2023 metų pabai-
gos. Pagal ją per Lietuvą ir 
Klaipėdos uostą gabenama 
apie 11 mln. tonų baltarusiš-
kų trąšų. 

„Belaruskalij“ trąšų tran-
zitas per Lietuvą tęsiasi ne-
paisant gruodžio 8 dieną įsi-
galiojusių JAV sankcijų šiai 
įmonei. Baltarusijos įmonė 
prieš įsigaliojant sankcijoms 
pervedė avansą „Lietuvos 
geležinkeliams“ už kelis mė-
nesius į priekį.

Gruodžio 22-ąją „Lietu-
vos geležinkelių“ pritarė dar-
bo sutarties su vadovu Mantu 
Bartuška nutraukimui abipu-
siu sutarimu, jis postą paliks 
nuo sausio 3 dienos, pranešė 
bendrovė. M. Bartuška „Lie-
tuvos geležinkeliams“ vado-
vauja nuo 2016 metų gruo-
džio 16 dienos.

BNS inform.
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Sausio 4-oji, 
antradienis, 

1 savaitė
Iki Naujųjų liko 361 diena

Pasaulinė Brailio diena
Saulė teka 8.42 val., 
leidžiasi 16.06 val. 

Dienos ilgumas 7.24 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Arimantas, Arimantė, Arys, 

Armantas, Armantė, Armina, 
Arminas, Arminta, Armintas, 

Benedikta, Benė, Titas.
Rytoj:  Edvardas, Gaudentas, 
Telesforas, Vytautas, Vytautė.
Poryt:   Aras, Arūnas, Arūnė, 

Baltazaras, Kasparas, Merkelis, 
Živilė.

Dienos citata
„Kai dėl ilgo delsimo įsigali 
liga, per vėlu ruošti vaistus" 

(Ovidijus)

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1923 m. mirštantis Vladimiras 
Leninas prie savo "Testamento" 
padiktavo prierašą, kuriame iš-
kėlė mintį, kad Josifas Stalinas 
yra perdaug šiurkštus Komunistų 
partijos generalinio sekretoriaus 
pareigoms ir todėl turėtų būti 
pakeistas.

1932 m. Indijoje Nacionalinio 
kongreso partija, pradėjusi visuo-
tinio taikaus nepaklusnumo akciją, 
buvo paskelbta nelegaliu susivieni-
jimu, o Mahatma Gandis suimtas.

1948 m. Didžiosios Britanijos 
gubernatorius Birmoje oficialiai 
atsisakė savo įgaliojimų, ir šalis 
buvo paskelbta nepriklausoma 
respublika - Birmos Sąjunga.

1958 m. pirmasis dirbtinis že-
mės palydovas "Sputnik I", kurį 
1957 metų spalį paleido Sovietų 
Sąjunga, nukrito į Žemės atmosferą.

1964 m. popiežius Paulius VI 
pradėjo vizitą Šventojoje žemė-
je, kurio metu apsilankė Jeruza-
lėje - tai buvo pirmasis Romos 
katalikų bažnyčios vadovo apsi-
lankymas šiame mieste.

2010 m. Dubajuje, Jungti-
niuose Arabų Emyratuose, ofici-
aliai atidarytas šiuo metu aukš-
čiausias pasaulio pastatas Burdž 
Chalifa. 160 aukštų dangoraižis 
yra matomas už 95 kilometrų.

Šiandien  Lietuvos 
istorijoje

1916 m. Petrograde išleistas liau-
dininkų savaitraščio "Naujoji Lietuva" 
pirmasis numeris.

Post scriptum
Kas save giria, tą kitas peikia.

Greita pievagrybių mišrainė su vištiena
Ingredientai:
• 400 gramų rūkytos (arba vir-
tos) vištienos
• 250 gramų marinuotų pieva-
grybių
• 150 gramų konservuotų žir-
nelių
• 1 agurkas
• 2 šaukštai majonezo
• pagal skonį maltų juodųjų pi-
pirų

GAMINIMAS:
 Vištieną supjaustyti nedide-

liais gabaliukais, pievagrybius 
perpjauti pusiau, jei jie didesni, 
galima pasmulkinti į kelias dalis, 

agurką supjaustyti gabaliukais, viską sudėti į dubenį. Nuo žirnelių nupilti skystį, o 
žirnelius suberti į dubenį su paruoštais ingredientais. Į dubenį su ingredientais įdėti 
majonezo, pabarstyti pipirais ir gerai išmaišyti.

Ieškokite prekybos centruose!

Iš Lietuvos į Iraką išvyko beveik šimtas neteisėtų migrantų
Sekmadienį užsako-

muoju skrydžiu iš Lietu-
vos į Iraką išvyko 98 Ira-
ko piliečiai, sutikę savo 
noru grįžti į gimtąją šalį.

Kaip pranešė Vidaus rei-
kalų ministerija (VRM), tai 
pirmasis toks užsakomasis 
skrydis iš Lietuvos neteisė-
tiems migrantams.

„Nuo pat migracijos kri-
zės pradžios itin glaudžiai 
dirbame su partneriais Eu-
ropos Sąjungoje, palaiko-
me nuolatinį ryšį su Irako 
vyriausybe ir jai esame dė-
kingi už konstruktyvų ben-
dradarbiavimą, išduodant 
dokumentus norintiems 
grįžti Irako piliečiams“, – 
sako užsienio reikalų mi-
nistras Gabrielius Lands-
bergis.

Vidaus reikalų minis-
trė Agnė Bilotaitė pažymi, 
kad sprendimas tris kartus 
padidinti valstybės išmoką 
panorusiems grįžti migran-

tams pasiteisino. „Šiandien 
jau turime rezultatą“, – pra-
nešime cituojama vidaus rei-
kalų ministrė A. Bilotaitė.

Pasak VRM pranešimo, 
iš Vilniaus tarptautinio oro 
uosto pakilęs lėktuvas ira-
kiečius nuskraidino į Bag-
dadą ir į Erbilį. Daugelis jų 
pastaruoju metu buvo ap-
gyvendinti Užsieniečių re-
gistracijos centruose (URC) 
Pabradėje ir Kybartuose, taip 
pat Medininkuose ir Pabėgė-
lių priėmimo centre Rukloje.

Migrantus į Iraką skry-
džio metu lydėjo Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) pareigūnai ir vertė-
jai. Skrydį organizavo ir ko-
ordinavo VSAT.

Visiems savanoriškai ap-
sisprendusiems išvykti iš 
Lietuvos išmokėtos vienkar-
tinės 1 tūkst. eurų išmokos. 
Sprendimas dėl 1 tūkst. eurų 
paramos galios iki šių metų 
sausio 20 dienos ir bus taiko-
mas tik šiuo metu Lietuvoje 

apgyvendintiems neteisė-
tiems migrantams.

Pranešime nurodoma, 
kad didžioji šių išmokų 
dalis finansuojama iš Eu-
ropos Komisijos Lietuvai 
suteiktos paramos migraci-
jos krizei suvaldyti. Vieno 
migranto išlaikymas Lietu-
vai per metus kainuoja 11 
tūkst. eurų.

Pirmasis apie specialų 
reisą, kuriuo iš Lietuvos se-
kmadienį išskrido apie šim-
tas migrantų, pranešė LRT.

Iš Lietuvos į kilmės ša-
lis jau sugrįžo 537 migran-
tai, 482 iš jų – savanoriš-
kai. Šiuo metu penkiuose 
Užsieniečių registracijos 
centruose gyvena 3 tūkst. 
166 užsieniečiai. Lietuvą 
šiemet pateko daugiau kaip 
4,2 tūkst. migrantų. Lietuva 
ir kitos Vakarų šalys kaltina 
Minsko režimą migrantų 
srautų organizavimu ir va-
dina tai hibridine agresija.

BNS inform.

Tarptautinė žurnalistų federacija: 
2021 metais gyvybės neteko 
45 žiniasklaidos darbuotojai

2021 m. atlikdami savo 
darbą gyvybės neteko iš 
viso 45 reporteriai ir ži-
niasklaidos darbuotojai, 
dauguma jų – konflikto 
draskomame Afganistane, 
penktadienį pranešė pa-
saulio didžiausia žurnalis-
tų organizacija.

Šis skaičius yra vienas 
mažiausių per pastaruosius 
tris dešimtmečius – nuo 
1991 metų, kai Tarptautinė 
žurnalistų federacija (IFJ) 
pradėjo skelbti metines atas-
kaitas apie žurnalistus, nete-
kusius gyvybės per inciden-
tus, susijusius su jų darbu. 
2020 metais buvo pranešta 
apie 65 tokius atvejus.

Pasak IFJ, 2021-ųjų skai-
čiai patvirtina tendenciją, 
rodančią, kad žiniasklaidos 
darbuotojai dažniausiai ne-
tenka gyvybės atskleisda-
mi korupciją, nusikaltimus 
ir piktnaudžiavimą valdžia 
savo bendruomenėse, mies-
tuose bei šalyse.

„Šie 45 kolegos, kurių 
šiemet netekome dėl smurto, 

primena mums apie siaubin-
gą kainą, kurią žurnalistai vi-
same pasaulyje tebemoka už 
tarnavimą viešajam intere-
sui. Liekame skolingi jiems 
ir tūkstančiams kitų, sumo-
kėjusių aukščiausią kainą“, 
– pareiškė IFJ generalinis se-
kretorius Anthony Bellanger.

Pasak A. Bellanger, „vie-
nintelė duoklė, atitinkanti 
idealą, dėl kurio jie paauko-
jo savo gyvybes, turėtų būti 
nepaliaujamas teisingumo 
siekis“.

IFJ, atstovaujanti maž-
daug 600 tūkst. žiniasklaidos 
darbuotojų visame pasauly-
je, nurodė, kad 45 reporteriai 
ir žiniasklaidos darbuotojai 
gyvybės neteko 20 šalių. Iš 
jų 33 buvo nužudyti per tiks-
linius išpuolius.

Afganistane gyvybės ne-
teko daugiausia žiniasklai-
dos darbuotojų – devyni.

Organizacijos duomeni-
mis, nuo 1991-ųjų visame 
pasaulyje atlikdamas savo 
darbą gyvybės neteko 2 721 
žurnalistas.

BNS inform.

Degalai Baltijos valstybėse
per metus brango 22-45 proc.

Degalai Baltijos valstybė-
se per šiuos metus pabrango 
įspūdingai. Mažiausiai išaugo 
dyzelino kainos, o labiausiai – 
suskystintų dujų.

Pigiausias benzinas ir dyzeli-
nas dabar – Latvijoje, o suskys-
tintos dujos – Lietuvoje. Estijoje 
degalų kainos didžiausios regio-
ne, rodo agentūros BNS kaupia-
mi vidutinių degalų kainų „Cir-
cle K“ degalinėse Baltijos šalių 
sostinėse duomenys.

Paskutinę 2021 m.dieną po-
puliariausios 95 markės benzino 
litro kaina Vilniuje buvo 0,357 
euro, arba 31,9 proc., didesnė 
nei 2020-ųjų gruodžio 31-ąją – 
1,476 euro. Kaina Rygoje išaugo 
0,265 euro, arba 22,3 proc., iki 

1,454 euro, Taline – 0,370 euro, 
arba 32,2 proc., iki 1,519 euro. 
98 markės benzinas kainuoja ati-
tinkamai 1,575 euro, 1,504 euro 
ir 1,569 euro už litrą.

Dyzelino litras Vilniuje per 
metus pabrango 0,287 euro, arba 
26,6 proc., iki 1,366 euro, Rygo-
je – 0,235 euro, arba 22,2 proc. 
iki 1,294 euro, Taline – 0,360 
euro, arba 36,8 proc., iki 1,339 
euro.

Vidutinė suskystintų dujų au-
tomobiliams kaina Vilniuje ūgte-
lėjo 0,239 euro, arba 44,8 proc., 
iki 0,772 euro, Rygoje – 0,250 
euro, arba 45,0 proc., iki 0,805 
euro, Taline –  0,210 euro, arba 
35,0 proc., iki 0,810 euro už litrą.

BNS inform.

Egipte „skaitmeniniu būdu išvyniota“ garsaus faraono mumija
Egipte buvo „skaitme-

niniu būdu išvyniota“ 
1881-aisiais atrasta gar-
saus faraono Amencho-
tepo I mumija, taip pirmą 
kartą atskleidžiant jos pa-
slaptis be jokios invazijos.

Pasitelkę modernias 
skaitmenines 3D vaizdų 
technologijas mokslininkai 
atskleidė naujus mumifika-
vimo būdus, panaudotus šio 
daugiau kaip prieš puske-
tvirto tūkstančio metų val-
džiusio faraono atveju.

Tyrimui vadovavo Kai-
ro universiteto radiologijos 
profesorė Sahar Saleem 
(Sahar Salim) ir garsus 
egiptologas, buvęs senienų 
ministras Zahi Hawassas, 
antradienį paskelbė Turiz-
mo ir senienų ministerija.

„Saleem ir Hawassas 
pasinaudojo modernia rent-

geno technologija, kom-
piuterine tomografija, mo-
dernia programine įranga ir 
skaitmeniniu, saugiu, nein-
vaziniu būdu „išvyniojo“ 
Amenchotepo I mumiją“, – 
sakoma pranešime.

„Tyrimas pirmą kartą pa-
rodė karaliaus Amenchotepo 
I veidą, atskleidė jo amžių, 
sveikatos būklę, taip pat 
daug paslapčių apie unikalų 
mumijos mumifikavimą ir 
perlaidojimą“, – sakė minis-
terija.

Analizė parodė, kad 
Amenchotepas I yra pirma-
sis faraonas, mumifikuotas 
sukryžiuotomis rankomis, ir 
paskutinis, kuriam šio pro-
ceso metu nebuvo pašalintos 
smegenys.

Tomografija parodė, kad 
šis faraonas, kuris per 21 
savo valdymo metus įvykdė 
kelias karines kampanijas, 

mirė būdamas 35 metų am-
žiaus, tikriausiai nuo sužei-
dimo ar ligos.

Jo mumija buvo atrasta 
Luksore Pietų Egipte ir yra 
vienintelė neišvyniota – ar-
cheologai norėjo išsaugoti 
kaukę ir ją tarsi plaukai su-
pančias gėlių girliandas.

Pasinaudojant tuo pačiu 
„technologinio išvynioji-
mo“, kaip jį pavadino S. Sa-
leem, metodu, 2012 metais 
buvo atskleistas „haremo 
sąmokslas“, susijęs su Ram-
zio III nužudymu.

Per tą sąmokslą, suregztą 
vienos faraono žmonos, no-
rėjusios, kad sostą užimtų 
jos, o ne kitos sutuoktinės 
sūnus, Ramziui III buvo 
perrėžta gerklė. Tyrimo 
metu po kaklą dengusiais 
tvarsčiais buvo pastebėta ši 
žaizda.

BNS inform.
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PRO MEMORIA
Kamajų seniūnija
STANISLAVA ZOLUBIENĖ 1937-11-28 - 2021-12-25
POVILAS ŠEŠELGIS 1935-09-20 - 2021-12-23
ALVA ŠEŠELGIENĖ 1949-06-18 - 2021-12-24

Rokiškio kaimiškoji seniūnija
VALĖ MARAČINSKIENĖ 1964-08-20  - 2021-12-30

Panemunėlio seniūnija
GENOVAITĖ BALTRUKĖNIENĖ 1926-05-02 - 2021-12-30

Pandėlio seniūnija
MARIJONA ZOLUBIENĖ 1926-07-20 - 2021-12-25

A V I N A S . 
Labai sėkminga 
savaitė. Veiksite 
griežtai pagal pla-
ną, todėl įgyven-

dinsite viską, ką sumanėte, ką 
yra būtina šiuo metu nuveikti. 
Savaitės pradžia – puikus me-
tas megzti svarbiems ryšiams. 
Kartu tai palankus laikotarpis 
sutvarkyti pastaruoju metu 
kiek apleistus kasdienos reika-
lus. Rasite daugiau laiko kūry-
bai ir hobiams, daugiau laiko 
leisite su šeima ir artimaisiais, 
prisiminsite senus draugus.. 
Savaitė palanki naujoms ži-
nioms ir patirtims. Tai, ką 
išmokote, greitai pritaikysite 
praktikoje ir tai jums duos di-
džiulę naudą. Palankus metas 
ieškantiems darbo ar ketinan-
tiems jį keisti: greičiausiai šią 
savaitę sulauksite skambučio 
iš darbdavių. 

J A U T I S . 
Imsitės svarbių 
žingsnių siekda-
mi pakilti karjeros 
laiptais ar siekda-

mi profesinio pripažinimo. Su 
tuo susiję ir Naujųjų finansiniai 
tikslai. Kadangi gruodį ėmėtės 
papildomų užduočių, jūs verti 
tikėtis ir papildomo atlygio už 
jas. Be to, ir investicijos į pro-
fesinį tobulėjimą jau netrukus 
duos grąžą. Laisvalaikį skir-
kite generalinei savitvarkai. 
Ji leis ne tik namus atnaujinti, 
bet ir išlaisvinti vietą bei laiką 
jūsų kūrybiškumui. Jei norite 
keisti gyvenamąją vietą, dabar 
tam idealus metas. Tikėtina, 
rasite tikrą perlą, kuris tenkins 
jus ir vieta, ir kaina. Jei namų 
keisti neplanuojate, tai bent jau 
atnaujinkite interjerą naujais 
dekoro elementais, ar perstum-
dykite baldus.

DVYNIAI . 
Ši savaitė prabėgs 
itin greitai. Pa-
galiau pilnaver-
tiškai pailsėsite, 

perjungsite mąstymą nuo dar-
bo reikalų į šeimos ir artimųjų 
poreikius, praleisite su jais dau-
giau laiko. Laukia daug malo-
nių susitikimų ir su kolegomis, 
ir su draugais. Antroje savaitės 
pusėje dėsningai susiklostys, 
kad jums teks investuoti į buitį į 
namus. Norėsite naujų baldų ar 
kokios nors buitinės technikos. 
Vienišiams daug galimybių 
surasti savo natrąją pusę. Ben-
dravimas su pretenduojančiais 
į šį titulą bus labai emocingas, 
pozityvus. Jei reikia, nebijokite 
veikti pirmieji.

VĖŽYS. O 
štai gimusiems 
po Vėžio ženklu 
ši savaitė nieko 
gero nežada. Dėl 

prisiimtų darbų kiekio jausite 
ir fizinį, ir moralinį išsekimą. 
Nepersistenkite prisimdami 
įsipareigojimus, nes jau metų 

Astrologinė prognozė savaitei 
pradžioje perdegsite ir išseksi-
te, prarasite jėgas ateinančioms 
svarbioms užduotims. Sten-
kitės ilgiau būti gryname ore, 
gamtoje, užsiimkite sportu ar 
kita malonia veikla. Savaitgalį 
skirkite jums artimiems žmo-
nėms. Jusite vienumos poreikį, 
laikas akis į akį su savimi jums 
bus naudingas. Tik per ilgai ne-
piktnaudžiaukite atsiribojimu 
nuo aplinkos. Bendravimas 
jums reikalingas kaip energijos 
ir geros nuotaikos garantas.     

L I Ū T A S . 
Jums žvaigždės 
lemia trintį ir 
nesusipratimus 
a s m e n i n i a m e 

gyvenime, darbe ar studijose. 
Nusiraminkite, surikiuokite 
savo mintis ir tik tada imkitės 
veiksmų. Ginkite savo nuo-
monę tik ten, kur tai būtina. 
Savo emocijas kontroliuokite, 
kad neprikrėstumėte nema-
lonumų ir neįžeistumėte tų, 
kurie jums svarbūs. Jei kils 
sunkumų, prašykite artimųjų 
pagalbos, o ypač patarimų. 
Jie tinkamai patars, kaip elg-
tis sudėtingose situacijose. 
Jei planavote šiemet įsigyti 
išmaniuosius įrenginius, dabar 
palankiausiais metas rasti gei-
džiamą daiktą už gerą kainą. 

MERGELĖ.   
Nesiimkite papil-
domų darbų. Jūs 
ir taip iki ausų 
juose paskendęs. 

O dėl didelio užimtumo ri-
zikuojate rimtai susipykti su 
savo antrąja puse. Pasistenki-
te daugiau laiko skirti šeimai. 
Laukia turiningas laikotarpis, 
todėl stenkitės detaliai pla-
nuoti savo laiką, kad nepra-
leistumėte svarbių dalykų. 
Neatskleiskite savo planų. Jų 
itin slėpti nereikia, bet neat-
viraukite, jei norite pasiekti 
savo tikslų, kokių priemonių 
žadate tam imtis.

SVARSTY-
KLĖS. Pernelyg 
nenutolkite nuo 
savo namų. Su 
bičiuliais galite 

surengti smagią trumpą kelio-
nę, tačiau ilgam palikti namus 
neverta. Įsimylėjusių laukia 
staigmena: jūsų antroji pusė 
rengia dovaną, apie kurią se-
niai svajojote. Verta daugiau 
dėmesio skirti sveikam gy-
venimo būdui, ypač racionui. 
Patys suprantate, kad šventiniu 
laikotarpiu buvusios silpnumo 
akimirkos duos apie save žino-
ti. Pagalvokite, ar neverta atsi-
sakyti bent jau alkoholinių gė-
rimų: jie ne tik kenks sveikatai, 
bet gali pridaryti ir kitų bėdų.

 SKORPIO-
NAS. Lengva ir 
maloni savaitė. 
Planai ir siekiai 
klostysis tarsi sa-

vaime, o laisvą laiką skirsite 
tam, ką seniai svajojote nu-

veikti. Nauja savaitė leis kar-
dinaliai pakeisti svarbiausius 
dalykus gyvenime. Svarbiau-
sia tinkamai paskirstyti laiką. 
Seksis puikiai derinti darbą, 
šeimą ir laisvalaikį. Savait-
galį metas imti studijuoti ar 
tyrinėti kažką naują, jus paži-
nimo procesas įtrauks, todėl 
nesustokite ir gilinkite žinias.   

Š A U LY S . 
Šią savaitę jums 
tiesiog seksis. 
Naudokitės aki-
mirka, pergalvo-

kite savo tikslus 2022-iesiems 
ir imkite juos įgyvendinti. 
Didelis darbų ir planų tempas 
sekins jėgas, tad nepamirški-
te poilsio, stebėkite savijautą. 
Savaitė prabėgs greitai: kuo 
daugiau užduočių įveiksite, 
tuo džiugesnis bus savaitgalis. 
Šeštadienį spinduliuosite kū-
rybiškumu. O sekmadienis do-
vanos daug įspūdžių ir įvykių. 

O Ž I A R A -
GIS. Jei ketinate 
kažkur keliauti, 
gerų žinių nėra: 
kelionė teiks ne 

poilsį, o nusivylimą. Vieni-
šiams gresia meilės nuotykiai, 
kurie ilgainiui virs rimtais 
santykiais. Neatidėliokite 
savo planų ir norų, nes juos 
įgyvendins veiklesni ir drąses-
ni. Jūsų pastangas vainikuos 
sėkmė, tad atsakingai pla-
nuokite darbus ir imkitės tik 
pelningiausių. Verta apmąstyti 
artimiausią ateitį, jei planuo-
jate keisti gyvenamąją vietą, 
galite planuoti įkurtuves.     

V A N D E -
NIS. Jaudins 
net mažiausios 
smulkmenos, o 
nesėkmes imsite 

giliai į širdį. Jos greitai pra-
eis, o štai nemalonus kartė-
lis liks ilgam. Įsiklausykite į 
savo intuiciją, ji patars, kaip 
geriau vertinti situaciją. Sa-
vaitės pradžioje laukia kanki-
nanti darbo rutina, tačiau jau 
nuo ketvirtadienio lengviau 
atsikvėpsite. Savaitgalis bus 
sėkmingas, jei jį leisite kar-
tu su artimaisiais. Atidėkite 
reikalus ir skirkite dvi dienas 
savo pomėgiams. 

ŽUVYS. No-
rėsite praleisti 
laiką su šeima. 
Metų pabaiga 
jums buvo gana 

sunki, todėl dabar be sąžinės 
graužimo galite skirti laiko 
savo poreikiams. Stenkitės 
nepriimti svarbių sprendimų 
bent iki savaitės pabaigos. 
Finansiniai reikalai klostosi 
gana gerai, galima netgi kaž-
kokia nauda, kurios nesiti-
kėjote. Savaitgalį užmegsite 
naudingas pažintis, kurios 
tuojau bus labai naudingos. 
Nebijokite pokyčių, jie bus 
labai naudingi.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 4 d. Naktį 2

Dieną 4
PV,
5-10 m/s

Vietomis plikledis

Sausio 5 d. Naktį 1
Dieną 2

V,
5-10 m/s

Sausio 6d. Naktį -2
Dieną -1

ŠV,
6-12 m/s

Vietomis plikledis

Orų prognozė sausio 4-6 d.

Suomija prakalbo apie galimą NATO narystę
Suomijos vyriausybės 

vadovė Sanna Marin pri-
minė apie šalies teisę teikti 
paraišką narystei NATO, 
ypač dabar – intensyvė-
jančio šalies karinio ben-
dradarbiavimo su Šiaurės 
Atlanto Sutarties Organi-
zacija bei agresyvėjančios 
kaimynės Rusijos elgse-
nos sąlygomis.

Suomijos premjerę cituo-
ja visuomeninė transliuotoja 
„Yle“.

„Mes išsaugome galimybę 
teikti paraišką dėl narystės 
NATO. Turime branginti pa-
sirinkimo laisvę ir laikyti ją 
realia, nes ji susijusi su kie-
kvienos šalies teise priimti 
sprendimus dėl savo saugu-
mo“, – sakė A. Marin.

Savo ruožtu Suomijos 
prezidentas Sauli Niinisto 
savo naujametinėje kalboje 
taip pat pabrėžė Helsinkio 
pozicijos užsienio ir saugu-
mo politikoje stabilumą.

Jo žodžiais, Suomija, "be 
kita ko, tebeturi galimybę 
kreiptis dėl narystės NATO, 
jei pati taip nuspręstų“.

BNS inform.

Lietuvos bankas šiemet išleis 
aštuonias progines monetas

Lietuvos bankas 2022 
metais planuoja išleisti aš-
tuonių temų naujas progi-
nes ir kolekcines monetas. 

Dviejų eurų proginė mo-
neta bus skirta Lietuvos 
krepšinio 100-mečiui. Kita 
dviejų eurų proginė moneta 
bus skirta Erasmus progra-
mos 35-mečiui, tai pačiai 
progai skirtas analogiško di-
zaino monetas išleis ir kitos 
euro zonos šalys narės.

Kitąmet bus minima ir 

Lietuvos banko 100 metų 
sukaktis, šiai progai įamžinti 
bus išleistos trys kolekcinės 
monetos: 50 eurų aukso, 20 
eurų sidabro ir 1,5 euro me-
talų lydinio. 50 eurų aukso 
moneta bus pagerbtas ir Lie-
tuvos Valstybės Konstitucijos 
100-metis.

Klimato kaitos problema-
tiką Lietuvos bankas pabrėš 
ir sieks atkreipti į ją dėmesį, 
išleisdamas kolekcinę mone-
tą „Nėra planetos B“, skirtą 
gamtos apsaugai. Kita aktuali 

tema – dirbtinis intelektas, 
jam bus išleista kolekcinė si-
dabro moneta.

Bus tęsiamos monetų se-
rijos: planuojama išleisti pa-
sakai „Zuikis Puikis“ skirtas 
kolekcines 1,5 euro ir 5 eurų 
monetas iš serijos „Mano pa-
sakos“ ir Suvalkijai skirtą 2 
eurų proginę monetą iš serijos 
„Lietuvos etnografiniai regio-
nai“. Kaip ir kasmet, bus iš-
leistas numizmatinis apyvar-
tinių eurų monetų rinkinys.

BNS inform.

Atkurti pievas gali tekti apie 30 tūkst. šalies ūkininkų
Apie 30 tūkst. šalies 

ūkininkų gali tekti atkur-
ti daugiametes pievas, 
suartas per pastaruosius 
dvejus metus. Žemės ūkio 
ministerija kreipėsi į Euro-
pos Komisiją ir laukia jos 
sprendimo, ar atsiras tokia 
prievolė.

Ar ūkininkai privalės at-
kurti pievas, paaiškės iki kitų 
metų vasario pabaigos, pra-
nešė ministerija.

Pareiga suartą žemę už-
sėti daugiamečiais žolynais 
numatyta tiems ūkininkams, 
kurie per pastaruosius dvejus 

metus pertvarkė daugiametes 
ganyklas arba daugiamečiais 
žolynais užsėtą žemę į kitos 
paskirties žemę.

Kiekvienas pareiškėjas 
turėtų atkurti 53 proc. suar-
to ploto. Pavyzdžiui, jeigu 
pareiškėjas suarė 20 ha, jis 
turėtų atkurti 53 proc. šio 
suarto ploto – 10,6  ha plo-
tą. Šį plotą galima atkurti 
toje pačioje vietoje arba bet 
kuriame plote, esančiame jo 
valdoje arba kitame žemės 
plote, kuris anksčiau nebuvo 
deklaruotas kaip daugiametė 
pieva arba išvis nedalyvavo 
deklaravimo sistemoje.

Lietuva yra įsipareigoju-
si Europos Sąjungai išsau-
goti daugiametes pievas. 
Daugiamečių ganyklų ir 
pievų plotas negalėjo suma-
žėti daugiau negu 5 proc., 
palyginti su referenciniu 
santykiu.

Paaiškėjus, kad šiais me-
tais daugiamečiais žolynais 
užsėtų plotų ir bendro že-
mės ūkio paskirties žemės 
ploto santykis, palyginti su 
2015 metais nustatytu dy-
džiu Lietuvoje, sumažėjo 
11,25 proc., suartas pievas 
privaloma atkurti.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Kalbasi blondinės:
– Ar girdi, kitąmet 

Naujieji bus penktadienį!
– Tikiuosi, bent jau ne 

13-ą.
***
– Ką patartum pažiūrėti?
– Tai, į ką pavirto tavo 

gyvenimas!
***
– Kas yra blogis?
– Tai gėris, kuris yra 

daromas ne jums, bet jūsų 
sąskaita!

***
Manyčiau, kad reiktų 

sveikinti ne su Naujaisiais 
metais, bet kad pavyko 
išgyventi šiais!

***
Berniukas:
– O karalius tai nuogas!
Karalius:
– O vat pasižiūrim 

į aplinkinių karalysčių 
karalius!

***
– Gal susitinkam rytoj?
– Neišeis. Man atostogos 

prasidėjo. Aš iki dešimtos 
miegosiu.

– Ryto ar vakaro?
– 10 dienos!
***
Eina inteligentas gatve. 

Mato stovi tokia babytė 
kampe ir verkia:

– Močiute, kas nutiko?
– Kažkas piniginę su 20 

Eur pavogė...
– Va, močiute – imkit 20 

Eur ir neverkit!
– Sūneli, gal gali ir piniginę 

grąžinti?
***
Krentant žvaigždei Jonukas 

nespėjo greitai apsispręsti dėl 
noro, todėl kitą dieną gavo 
kalnų dviratį didele krūtine.

***
Žmona - vyrui:
– Mano telefono sąskaita 

baigėsi, gal galima, tavo 
telefonu paskambinsiu savo 
draugei Marytei?

– Tai žinoma, skambink.
Žmona skambina, draugė 

pakelia ragelį ir atsiliepia:
– Labas mano meile!
***
Pokalbis Naujųjų rytą 

telefonu, nugirstas troleibuse:
– Iš kur aš žinau, kaip tu 

gatvėj atsidūrei, tu gi balkone 
miegojai...

***
Pateisinant Kainą reiktų 

pasakyti, kad iki tol dar nemirė 
nė vienas žmogus, todėl jis 
nežinojo kas bus, kai trenks 
broliui akmeniu.

***
Kavinėje klientas:
– Man dar vieną porciją 

koldūnų!
Padavėjas:
– Jums mažai ar patiko?
***
Kai tau babytė sako:
– Aš tau ten sriubos įpyliau, 

o grietinės įsidėsi pats!
Žinokit, ten spąstai!

Lėkšteje nebėra vietos 
grietinei!

***
Sinoptiko Petraičio galvoje 

šiandien apsiniaukę, tačiau su 
pragiedruliais.

***
Pas plastikos chirurgą 

ateina vyrukas su viena labai 
didele aplėpusia ausim, o kita 
normalia. Po operacijos jam 
gydytojas sako: 

– Na va,dabar turėsit dvi 
vienodas gražias ausis. O juk 
kairė iki operacijos buvo iš 
tiesų mažoka.

***
Nelemti kinai. Kol valiau 

virdulį soda, nusitrynė užrašas 
BOSCH.

***
Biblijiniai laikai. „Aš 

nenoriu pasakyti, kad oras 
akivaizdžiai blogas, bet po 
mano langais kažkoks diedas 
statosi didžiulį laivą.“

***
Veganams: kažkaip tai 

niekur olose nėra piešinių, 
vaizduojančių salotas.

***
Kuo skiriasi vargšas 

nuo nevykėlio? Abu neturi 
naujausio iPhone, bet vargšas 
dėl to nesijaudina.

***
– Mama, aš Kalėdoms 

noriu kačiuko!
– Neišsigalvok! Bus balta 

mišrainė, kaip visada!
***

Atspėti orą sinoptikams 
labai padeda žodelis: 
„vietomis“.

***
Niekas taip nesuartina 

moterų, kaip kelionė kartu į 
garažą pasiimti girtų vyrų!

***
Klausia radijo klausytojas:
– Kuo galima išvalyti 

eršketo ir ikrų dėmes?
Vedėjas:
– Aš tai konjaku skalbiu.
***
Policininkas sustabdo 

naujojo ruso vaiką. Pareigūnas:
– Dokumentus prašom.
Vaikigalis:
– O tu žinai, kas mano 

tėvas?
– Tu to savo motinos 

klausk. O man prašyčiau 
dokumentus parodyt.

***
Nevykėlis kabina merginą 

feisbuke:
– Labas gražuole. Norėčiau 

susipažinti, ką veiki?
– Sėdžiu.
– Už ką sėdi?
***
– Kaip tavo reikalai su 

Maryte?
– Na va galvoju skirtis....
–Tai gi dar užvakar buvot 

pas jos brolį vestuvėse, tai lyg 
ir viskas gerai buvo?

– Gerai buvo, kol ji 
puokštės nepagavo...

***
Inercijos dėsnis: čia kai 

jau karščiai pasibaigė, bet 
organizmas vis dar reikalauja 
po penkis butelius alaus 
kasdien!

***
– Daktare,aš jau penktą 

parą negaliu užmigti, 
matyt, baigiu išprotėti. Man 
naktimis vaidenasi kaimynų 
katinas, kuris lubomis 
laksto žemyn galva, supasi 
ant sietyno ir dainuoja 
„Rammstein'us“.

– Jūs, broleli, matyt, 
smarkiai pervargstat darbe. 
Prieš miegą išgerkite 30 
valerjono lašų ir ramiai eisite 
miegoti.

– Aš jau seniai bandžiaiu 
taip padaryti, bet  kas vakarą, 
kai tik susiruošiu miegoti,ant 
komodos paliktas šviežiai 
nupirktas valerjono buteliukas 
jau būna tuščias.

***

Mažylis važiuoja su tėvais 
mašinoje apsipirkti prieš 
Kalėdas. Vaikas klausia:

– O Kalėdų senelis man 
atneš meškerę? 

Motina, piktai:
– Atneš. Atneš ne tik 

meškerę, bet ir guminę valtį. Ir 
draugus girtuoklius, ir mergų 
atneš, kad viskas būtų kaip pas 
tėtį.

***
Amazonės - tai tokia 

karinga moterų gentis, kuri 
gyveno iš alimentų.

***
Kuo skiriasi 

programuotojas nuo politiko ?
Programuotojui moka 

pinigus už veikiančias 
programas.

***
– Pamiršau namie išjungti 

lygintuvą!
– Tai pas tave dabar viskas 

sudegs?
– Tai ne,viskas išsilygins!
***
Eina diedas su vienu batu. 

Naujarusis klausia:
– Ei, čiūvas, tu ką batą 

pametei?
– Tai ne, radau!
***
Gerai pakasyta nugara 

laikoma nuprausta!
***
Vaikystė. Meilė – tai kai ji į 

tave metė sniego gniūžtę, o tu 
ją užkasei sniego krūvoj.

***
– O kas bus jei parašiutas 

neišsiskleis?
– Na, jūs nusileisite pirmas.
***
Miršta šimtas damų. Visos 

patenka į pragarą. Velnias visas 
išrikiuoja eilėn ir sako:

– Dabar taip: damos, kurios 
patekot čia už tai, kad knisot 
savo vyrams smegenis, ženkit 
žingsnį į priekį!

Žengė 99.
Velnias:
– Ė,damos, tą kurčią irgi 

kas nors pastumkit!
***
Jei reaguosite į viską,ką 

apie jus kalba, tai taip ir 
blaškysitės tarp ešafoto ir 
pjedestalo.

***
– Šiandien supratau, kas yra 

remontas.
– Ir kas gi?
– Na kai kojas valaisi ne 
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įeidamas į butą, o išeidamas 
iš jo.

***
Šeimyniniam gyvenime 

nuo meilės iki neapykantos tik 
vienas žingsnis. Į kairę.

***
Kažkada aš bėgdavau iš 

namų, kad nueičiau į vakarėlį 
Dabar bėgu iš vakarėlių, kad 
pareičiau namo.

***
– Dvasiškasis tėve,sakykit, 

o čia tikrai tokia didelė 
nuodėmė miegoti su mergina?

– Ne. Bet bėda ta, kad jūs 
jaunimas, nemiegate...

***
Sutuoktiniai, ką tik 

atšventę auksines vestuves. Ji:
– O tu tiki, kad yra 

gyvenimas po mirties?
Jis:
– Po tavo – tai 

vienareikšmiškai!
***
Po darbovietės vakarėlio. 
– Petraiti, žiūrėk, mūsų 

nuotraukos Instigrame 
atsirado!

– Ne Instigrame, o 
Interpole!

***
Susitinka kartą anglas, 

prancūzas ir gruzinas. Visi 
kalbasi, kiek pas ką buvo 
moterų. Anglas:

–Pas mane buvo tiek, kiek 
lapų ant šito medžio.

Prancūzas:
– O pas mane – kiek 

žvaigždžių danguje...
Gruzinas:
– Manų kruopas žinot? 

Šeši maišai.
***
Buvę darbdaviai turi 

savybę prisigėrę skambinėti 
atleistiems darbuotojams ir 
pasakoti kokį gerą žmogų 
surado į jų vietą.

***
Kulinarijos mokykloje 

dėstytojas klausia mokinio:
– Kas yra virtuvės šefas?
–Tai žmogus, kuris gali 

sugalvoti daugiau kaip 
20 skirtingų pavadinimų 
kotletams.

***
Pamatęs miegančią 

princesę, princas įvertino 
jos išvaizdą, ir ant pirštų 
galų išėjo iš kambario 
murmėdamas sau po nosim: 
„Tik tegul sau miega“.

BALDAI
• Tvirtą ąžuolinį stalą su 4 
minkštomis kėdėmis. 
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Trijų dalių šviestuvą - 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

BUITINĖ TECHNIKA
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 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

AUGALAI

• Kviečius. Miežių, žirnių, 
kviečių miltus. Galiu atvežti. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis


