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Kinijai skirta „Rokiškio sūrio“ siunta 
nukreipta į kitas rinkas

Pablogėjus Vilniaus ir 
Pekino santykiams bei 
Kinijos partneriams nu-
traukiant bendradarbiavi-
mą su Lietuvos įmonėmis, 
vienos didžiausių pieno 
perdirbimo bendrovių 
„Rokiškio sūris“ planas 
laktozę į Kiniją eksportuo-
ti per Lenkiją nepasiteisi-
no – iš įmonės produkciją 
pirkusi užsienio bendrovė 
nusprendė nerizikuoti ir 
Kinijai skirtą siuntą nu-
kreipė į kitas šalis. 

„Rokiškio sūrio“ vadovas 
Dalius Trumpa teigė, kad 
įmonė finansinių nuostolių 
dėl to nepatyrė, tačiau kaip 
nuostolį įvardija prarastą Ki-
nijos rinką. 

„Mūsų pirkėjas, kuris 
veža į Kiniją, nusprendė 
nerizikuoti, pusiaukelėje 
sustabdė siuntą ir nukreipė 
kitoms savo reikmėms. Ka-
dangi tai didelė tarptautinė 

kompanija, turi filialų ne 
tik Kinijoje, bet ir kitur, nu-
sprendė nukreipti siuntą į ki-
tas šalis“, – teigė D. Trumpa. 

„Nuostoliai mums yra 
daugiau dėl to, kad rinka 
užsidarė. Į tą rinką laktozę 
jau pirks iš kitų gamintojų. 
Mes turėjome ir specialią ga-
mybos technologiją Kinijai, 
ir etiketes kiniškas dėjome, 
keletą metų dirbome“, – kal-
bėjo jis. 

Visgi D. Trumpa džiaugė-
si, jog laktozė yra paklausi 
ir ją galima parduoti kitose 
rinkose.

Stiprėjant Lietuvos ir 
Taivano santykiams, kai 
kurie ekspertai sako, kad 
dalis šalies eksporto, teku-
sio  Kinijos rinkai, gali būti 
nukreiptas į Taivaną. Tačiau 
D. Trumpa teigia, kad įmonė 
ieško kitų rinkų, kurios yra 
labiau prognozuojamos. 

„Nėra tikrumo, kad kita 
Vyriausybė nenuspręs vėl 
draugauti su Kinija ir tada 
Taivano rinkos užsidarys. 
Laikomės pasakymo nerizi-
kuoti vežti į tolimas ir nuo 
politinių sprendimų priklau-
somas rinkas“, – sakė D. 
Trumpa.

Kinija rudenį sustabdė 
krovininius traukinius į Lie-
tuvą, maisto eksporto lei-
dimų išdavimą, sumažino 
Lietuvos įmonėms kredito li-
mitus ir pakėlė kainas, be to, 
gruodžio pradžioje išbraukė 
Lietuvą iš muitinės sistemų. 
Kiek vėliau trikdžiai su Kini-
jos muitine buvo išsisprendę, 
tačiau netrukus įmonės vėl 
susidūrė su kliūtimis išmui-
tinant prekes.

Kinija pastaruoju metu 
reiškė protestus dėl Lietuvos 
plėtojamų ryšių su Taivanu, 
salos atstovybės atidarymo 
Vilniuje.

BNS inform.

Nuo šiol „Sodros“ išmokas pristatys 
Lietuvos paštas. Ką svarbu žinoti?

Nuo 2022-ųjų sausio 
Rokiškyje ir rajone „So-
dros“ išmokas, įskaitant ir 
pensijas, pristatys Lietu-
vos paštas. Artėjant išmo-
kų mokėjimo laikotarpiui, 
primenama jų mokėjimo 
tvarka.  

„Iki šiol mieste ir rajo-
ne išmokas gyventojams 
pristatydavo kiti paslaugų 
tiekėjai. Atsižvelgdami į ar-
tėjančius pokyčius, norime 
priminti išmokų gavėjams, 
kad jas nuo sausio mėne-
sio pristatys Lietuvos pašto 
darbuotojai. Taip pat, kad 
išmokų įteikimo procesas 
būtų sklandus, primename ir 
jo tvarką“, – sako Lietuvos 
pašto komunikacijos vado-
vė Ugnė Bartašiūtė. 

Viena svarbiausių taisy-
klių – tai, kad įteikdamas 
išmoką Lietuvos pašto dar-
buotojas išmokos gavėjo 
prašo pateikti asmens tapa-
tybę patvirtinantį dokumen-
tą. Tai gali būti pasas arba 
asmens tapatybės kortelė. 
Jei išmoką už gavėją atsiima 

kitas asmuo, būtina pateikti 
įgaliojimą (jį supaprastinta 
tvarka galima išsiimti Regis-
trų centro interneto svetainė-
je). Atsiimdamas išmoką ga-
vėjas turi pasirašyti išmokos 
mokėjimo kvite ir planšetėje. 
Laikantis saugumo pandemi-
jos laikotarpiu prašoma pasi-
rašyti asmeniniu rašikliu. 

Pensijos ir kitos išmokos, 

kaip ir įprastai, gyventojams 
išmokamos nuo kiekvieno 
mėnesio 10-os iki 26-os die-
nos. Jeigu pereinamuoju lai-
kotarpiu kiltų klausimų dėl 
išmokų pristatymo, kviečia-
ma kreiptis bendruoju Lietu-
vos pašto telefonu 1842. 

Laimėjęs „Sodros“ viešą-
jį konkursą, Lietuvos paštas 
aptarnaus 42 „Sodros“ sky-

rių aptarnaujamų teritorijų 
klientus – Lietuvos pašto 
darbuotojai pensijas ir kitas 
išmokas kas mėnesį prista-
tys beveik 240 tūkst. gavėjų. 
Tokia apimtimi išmokas Lie-
tuvos paštas pristatys trejus 
metus – iki 2024 metų pa-
baigos.

AB „Lietuvos paštas“
inform.

Skelbiamas teikimų priėmimas 
apdovanojimui mero padėkos 
raštais Vasario 16-osios – 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos proga

Skelbiamas teikimų priėmimas apdovanojimui mero 
padėkos raštais Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės at-
kūrimo dienos proga.

Teikimai priimami iki sausio 21 d. el.p. savivaldybe@
post.rokiskis.lt arba adresu: Respublikos g. 94, Rokiškis  
(teikimus galima siųsti paštu arba atnešti).

Rajono savivaldybės inform.

Policijos pareigūnai prašo 
padėti atpažinti asmenį

Informaciją siųs-
ti Rokiškio rajono 
policijos komisaria-
to Veiklos skyriaus 
vyriausiajam tyrėjui 
Aidui Kiukiui, tel. nr. 
8 676 39346, el. p. 
aidas.kiukys@poli-
cija.lt

Būsime dėkingi 
už pagalbą!

Panevėžio VPK
inform.

Sumušė nepilnametį
Sausio 4 d. apie 15.45 val. Rokiškyje, Jaunystės g., 

šalia prekybos centro nepilnametį (g. 2004 m.) sumušė 
pažįstami. Įtariamieji (g. 2005, 2004 ir 2006 m.).

Panevėžio VPK inform.

Rado automobilį
Sausio 3 d. 14 val. ugniagesiai gelbėtojai gavo pra-

nešimą, kad Kamajų sen. Juodonių k. Piliakalnio g. 
nuo kelio nuvažiavo ir atsitrenkė į medį automobilis, 
gali būti sužeistų žmonių. 

Atvykus, automobilis „Kia Sorento“ buvo nuvažiavęs 
nuo kelio ir atsitrenkęs į medį, viduje žmonių nebuvo, 
durelės užrakintos. 

Atjungtas transporto priemonės akumuliatorius. Eis-
mo įvykio aplinkybes tiria PK pareigūnai. 

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento inform.

Namo palėpėje rastas maišelis 
su 68 šoviniais

Sausio 4 d. tvarkant sodybą Rokiškio rajone aptik-
tas maišelis su 68 šoviniais. Jie rasti antradienio vi-
durdienį Rokiškėlių kaime, tvarkant sodybos namą, 
pranešė policija.

Šaudmenys paimti, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl 
neteisėto disponavimo jais.

Panevėžio VPK inform.

Sausio 5 d. apie 9 val. Rokiškio r., Šileikių k., neblai-
vaus (3,38 prom.) vyras (g. 1974 m.) smurtavo prieš ne-
blaivią (1,96 prom.) moterį (g. 1976 m.), kuri perduota 
medikams. Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

Nuskriaudė neblaivią moterį

www.rokiskiosirena.lt

Omikron atmaina, tikėtina, tapo dominuojančia Lietuvoje
COVID-19 omikron 

atmaina, tikėtina, jau tapo 
dominuojančia Lietuvoje, 
teigia Statistikos depar-
tamento bei Nacionalinės 
visuomenės sveikatos prie-
žiūros laboratorijos (NVS-
PL) atstovai.

„Omicron labai greitai 

išplito Lietuvoje ir jau yra 
dominuojanti atmaina. Šiuo 
metu beveik visuose teigia-
mą PCR tyrimo atsakymą tu-
rinčiuose mėginiuose, kurie 
yra tikrinami papildomu spe-
cialiuoju qPCR metodu, pre-
liminariai nustatančiu viruso 
atmainą (...), yra įtariama 
omicron atmaina“, – prane-

šė Statistikos departamentas 
vienoje iš savo paskyrų feis-
buke. 

Pasak departamento, pa-
gal minėtą metodą, Kalėdų 
laikotarpiu atmainos pa-
plitimas greičiausiai buvo 
mažiau nei 10 proc., o šiuo 
metu paplitimas tikėtina vir-
šija 90 procentų“.

Statistikos departamentas 
pažymi, jog gruodžio pa-
baigoje virš 90 proc. qPCR 
metodu nustatytų įtariamų 
omicron atmainos atvejų pa-
sitvirtino ir PGR metodu, to-
dėl „tikėtina, kad šiuo metu 
ši dalis yra dar didesnė dėl 
didėjančio paplitimo“.

BNS inform.
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Sausio 13-ąją pasitinkant: istorija be dabarties yra vienakojė

„Istorija be dabarties yra 
vienakojė“. Prisipažinsiu, tai ne 
mano įžvalga. Tai mano bičiu-
lio ir mokytojo, kunigo mintis. 
Viena svarbiausių frazių mano 
gyvenime, kuri savyje jungia ir 
profesionalios istorikės studi-
jas, ir, jau drąsiai galiu sakyti, 
ilgametį žurnalistės darbą. Ši 
frazė dargi apibūdina to, ką 
mūsų visuomenė daro su istori-
ja, kaip mokslu ir vienu iš svar-
biausių, kaip ir religija, menta-
liteto ramsčių. Mūsų santykis 
su istorija, kaip ir su religija, 
su menu, kultūra, ekonomika, 
politika yra šizofreniškas: vie-
ną akimirką mes šiuos dalykus 
pasirengę iškelti ant pjedestalo, 
skirti jiems sakralią pagarbą, 
o už kelių sekundžių sutrypti į 
purvą kaip apdergtą skudurą. 
Kodėl taip?

Atsakymas paprastas: tik da-
bar, keičiantis kartoms, atsisklei-
dė visas sovietinės sistemos bai-
sumas. Mūsų visuomenė pamažu 
tampa ta baisiąja homosovieticus 
visuomene. Tik dabar, praėjus 
trisdešimt vieneriems metams 
nuo blogio imperijos žlugimo, 
visi jos nuodai, visa jos tulžis 
ir radiacija išsiskleidė mūsų vi-
suomenėje. Kaip ežere ar jūroje 
naftos dėmė. Rodosi menka: vos 
vienos molekulės storio, o po ta 
dėme dūsta visa, kas gyva. Netu-
rėdami kuo kvėpuoti.

Kodėl taip nutiko? Kodėl bū-
tent dabar taip išsiplėtė ši dėmė, 
iš esmės žudydama mūsų visuo-
menę? Atsakymas labai papras-
tas – kartų kaita. Pažvelkime į 
savąsias šeimas. Kaip jos sutiko 
Nepriklausomybę? 

Pradėkime nuo to, kad 
1988-aisiais dar buvo gyvi žmo-
nės, kurie buvo matę i pasaulinį 
karą, II pasaulinį karą, sovietų ir 
nacių okupacijas. Mūsų šeimoje 
tai buvo mano močiutė, gimusi 
1914 m. Apie jos tėtį, prosenelį, 
žinome tiek, kad jis tais metais 
buvo pašauktas į caro armiją, mū-
šiuose pateko į vokiečių nelaisvę, 
dirbo anglies kasyklose ir prarado 
sveikatą. Močiutė savo dvi klases 
(o jos dabartines dvi klases toli 
lenkė mokslo kokybe) baigė ne-
priklausomoje Lietuvoje. Pirmąją 
sovietinę okupaciją ir nacių oku-
paciją ji buvo jauna mergina. Kuri 
buvo auklėta savo šeimos, para-
pijos ir jos jaunimo organizacijų 
dvasia. Tiek nacių okupacija, tiek 
antroji sovietinė buvo paženklinta 
asmeninėmis tragedijomis: dau-
gelis tais lemtingais metais prara-
do ir savo bičiulius (ne tik lietu-

vius, bet ir žydus), mylimuosius. 
Ir net apverkti jų negalėjo. Kurie 
išgyveno, kūrė šeimas. Ne visada 
iš meilės, ir ne iš tokio reikalo, 
kaip dabar įsivaizduojame. Tekėjo 
ir vedė, nes reikėjo. Ir pasirinkimo 
didelio nebuvo: okupacijos, karas, 
tremtys ir laisvės kovos nusinešė 
mylimus žmones. Nusinešė ne tik 
juos. Daug kas prarado namus, 
pagrindą po kojomis. 

Po poros metų nauji smūgiai 
– visiškai, kardinaliai gyvenimą 
pakeitusi kolektyvizacija. Lais-
vo žmogaus virsmas į kolūkinį 
baudžiauninką, turto atėmimas. 
Piktybinis jo naikinimas (kai po 
žiemos ūkininkės savo pačių kar-
ves kolūkio tvarte kėlė virvėmis, 
kai senelis palaidojo komsomo-
lcų plikarūrių po ledu pavarytą 
eržilą). Kai samagonas buvo ver-
damas tam, kad gryčioje susėdę 
skrebai (taip mūsų kraštuose va-
dino stribus), nepatikrintų kluono, 
kur slėpėsi kaimo vyrai laisvės 
kovotojai. Kur gaspadinė apsi-
meta nepastebėjusi, kaip skrebai 
naršo spintą, kaip dingsta skarelė, 
laikrodukas... 

Šita karta auklėjo mano tėvų 
kartą. Tėvų kartos auklėjimą gali-
ma pavadinti armonikos plėšymų: 
mokykla tempia būti pavyzdin-
gais komjaunuoliais, o šeimos – 
šalies patriotais ir katalikais (rusų 
šeimos – sentikiais). Mūsų tėvų 
karta dar girdėjo, bet jau savo 
akimis nematė laisvojo pasaulio. 
Ji dar žinojo jo vertybes, juos 
dar mokė tie senieji, smetoniniai 
mokytojai Tokie, kaip šviesios 
atminties Vanda Vasiliauskienė. 
Kurie kad ir tarp eilučių dar mo-
kėjo kalbėti tiesą. Išaugo pirmoji 
karta, kuri jau nebuvo laisvų žmo-
nių karta, bet dar ir ne homoso-
vieticus. Jiems tais 1988-aisiais 
buvo kažkur 30-40 metų. Būtent 
pirmosios ir antrosios kartos de-
rinys ir lėmė tą Atgimimo laiko-
tarpio sėkmę. Pažiūrėkite, juk ir 
Lietuvai neblogai klojosi tol, kol 
jai vadovavo žmonės, gimę maž-
daug 1930-1960 m. Jie, dabar 
labai neteisingai pravardžiuojami 
runkeliais, nusenusiais pensinin-
kais, ir buvo tie, kurie tuos svar-
bius sprendimus ir pasirinkimus 
garbingai atlaikė. Jų patirtyje dar 
buvo gyva ir kolektyvizacija (jei 
patys jos ir nepatyrė, visgi jie 
gimė maždaug po 10-12 metų 
nuo jos pradžios), žinojo, kas yra 
darbas kolūkyje, ar mieste duonos 
stygius. 

Tačiau jie jau visiškai nepa-
žino tarpukario, politinių ir eko-
nominių realijų. Nes homosovie-
ticus transformacija jau buvo jų 

kartos ženklas. Jei jie būtų bent 
kruopelę supratę apie ūkininkavi-
mą, nebūtų žemės išdalinę trihek-
tariais, ir nesvaigę, kad trūkstant 
degalų, javus pjaus dalgiais. Visgi 
šie žmonės buvo drąsūs priimti la-
bai svarbius sprendimus: ir Sausio 
13-oji iš esmės buvo jų pergalė. 
Nereikai pamiršti, kad Sausio 13-
oji buvo tik viena diena. Kad iško-
votą laisvę reikėjo dar ir įtvirtinti. 
Kad sovietinė totalitarinė sistema 
reiškė ne tik politinės Nepriklau-
somybės nebuvimą, bet ir planinę 
ekonomiką, totalitarine kontrole 
ir prievarta grįstą vidaus politiką, 
elgesio su artimu savo normas. 

Tačiau ir šiai visuomenei to-
talitarinė sistema paliko baisius 
nuodus. Pradėkime nuo mentali-
teto pagrindų – religijos. Drausda-
ma išpažinti laisvai religiją, perse-
kiodama už dalyvavimą religinėse 
apeigose, valdžia ugdė eklektišką, 
niekuo neįpareigojantį, jokio te-
ologinio, filosofinio ir praktinio 
pagrindo neturintį „dvasingumą“. 
Kuriame sėkmingai sugyveno 
įvariausių tikėjimų nuotrupos ir 
elementarūs prietarai. Prisimin-
kite, koks nuo 1992-ųjų iki maž-
daug 2005-ųjų buvo horoskopų, 
ekstrasensų, hilerių ir kitų sukčių 
bumas. Mano močiutės kartai 
horoskopai ir ekstrasensai buvo 
kaip nuo žąsies vanduo. Ant Kaš-
pirovskių ir vietinių jų atitikmenų 
pasimaudavo iš esmės jaunesni 
asmenys. Kurie neišmanė religi-
jos iš esmės, todėl tikėjo ja ne kaip 
teologine, filosofine nuosaikia sis-
tema, o labiau pagonišku prietarų 
ir zababonų rinkiniu.

Ta pati eklektika, homosovie-
ticus bydlos filosofija: padlaižiauk 
stipresniems ir enk silpnesnius, 
kiaurai persmelkė visuomenę. Pi-
siminkite švelniai tariant, keistoką 
privatizaciją, bankus ir investi-
cines kompanijas – vaiduoklius, 
artimus vergovei darbo santykius. 
Ir tai darė jau ne okupantai. Suk-
čiavo, plėšė, išnaudojo tai savi, 
bendrapiliečiai. Besivaikant grei-
tų praturtėjimo šaltinių, iki plintu-
so lygio buvo nužeminti mokslas, 
kultūra, švietimas. Viena vertus, 
prisidengus šventomis misijomis 
ir vizijomis, skirtingai nuo tų pa-
čių estų, kurie kaip mat išnaikino 
sovietinius kultūrnamius, mes pa-
sirinkome tarnauti ir melstis pas-
tatams, pačiai kultūrai palikdami 
tai, kas lieka nuo pastatų šildymo 
ir pusės vargano kultūros admi-
nistratorės-valytojos etato. Taip ir 
išėjo kultūros namai be kultūros, 
o bibliotekos be knygų. Kaip mei-
lės pastatams išraiška dar ir dabar 
gyva lengenda apie Landsbergio 
vyresniojo sugriautus kolūkius ir 
pavogtą šiferį. Tai daugiau pasako 
ne apie patį Vytautą Landsbergį, 
bet apie tos legendos platintojus. 

Ta legenda, pramaišiui su vals-
tybinių švenčių minėjimo apeigy-
nais, kuriais, kaip ir sovietmečiu, 
buvo bandoma nesėkmingai pa-
rodijuoti šv. Mišių elementus: pa-
mokslus pakeičiant kalbančių gal-
vų nusišnekėjimais, o bažnytines 
procesijas – paminklų ramstymais 
su vėliavomis, gėlių atnašavimais 
ir apeiginėmis raudomis bet ko-
kia, ir dažniausiai, netinkama pro-
ga. Ir kiekviena valstybinė šventė 
prasidėdavo ir baigdavosi pasako-
jimais, kaip mus... mušė. Mindau-
gą nužudė, Pilėnai sudegė, Kęstu-
tį pasmaugė, apkrikštijo prievarta, 
Vytautas nesulaukė karūnos ir t.t. 
Vienintelė vieta, vienintelė perga-
lė ir fenomenas ištisoje raudoje 
buvo Žalgirio mūšis, keistai ne-

įspaišęs į nuolatinių pralaimėji-
mų kontekstą. A, tiesa, dar buvo 
Lietuva nuo jūrų iki jūrų. Būtinai 
mitinge kokia egzatuota močiu-
tė, pasidabinusi tautiniu sijonu ir 
karūnėle su trispalviais kaspinais 
(o jas šiaip jau nešiojo tik nete-
kėjusios lietuvaitės, ir pernokusi 
60-ies mergelė su karūnėle atrodo 
komiškai) egzaltuotai laužydama 
rankas prabildavo: „O, Lietuva, 
kadaise tu buvai didžiulė, kodėl 
dabar tokia maža likai?!). O apie 
sparnuotuosius husarus, apie lie-
tuvių laimėtus mūšius, apie per-
galingas laisvės kovas 1919-20 
m.? Nea, negirdėjom. Apie juos 
egzaltuotos močiutės mergelių 
karūnėlėmis neišmano. Šitas sa-
viveiklinis teatras kiekvienam 
sveiko proto žmogui kėlė tik pa-
sibaisėjimą ir graudulį. Kaip ir 
pomėgis kelti trispalves kad ir ant 
kiekvienos tupyklos. Svarbu, kad 
būtų daug. Ir dabar ši karta įvai-
riuose minėjimuose organizuoja 
pseudoteatrus ir pseudoapeigas. 
Formuodama aukų, baudžiaunin-
kų, kuriuos visi mušė, mentalitetą.

Mano karta sovietmetį matė ir 
prisimena gana gerai. 1987-aisiais 
man buvo aštuoneri. Kaip supran-
tate, kaip ir daugelis vaikų, slaptai 
ruošėmės ne tik Pirmajai komu-
nijai, kuri buvo kaip tik 1987-ai-
siais, per Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejų. Kokios reikšmės 
tai data, mes dar ir šiandien nesu-
vokiame, ir, bijau, kad sovietinio 
„dvasingumo“ be įspareigojimų 
ir praktikų sužlugdyta visuome-
nė jau ir nebesuvoks. Ne vienas 
buvome pakrikštyti slaptai, slap-
tai mokėmėsi religijos pagrindų. 
Slapta, nenuosekliai, be deramos 
praktikos ir tėvų pavyzdžio, mūsų 
religinis gyvenimas (jau laisvoje 
Lietuvoje!) buvo slapto pusrūsio 
lygmens, ir tokiu liko. Religiją 
mes suprantame ne kaip esmę, o 
kaip apeigų sąvadą. Netikit? Tie-
siog paprašykit savo artimųjų iki 
40 m. sukalbėti „Tėve mūsų“ arba 
sugiedoti „Viešpaties angelą“. 
Viskas, mes praradome visuome-
nę cementuojančią jėgą – religiją.

Mūsų karta jau neturėjo jokios 
valstybingumo patirties. Senelių 
pasakojimuose Lietuva buvo to-
limas pasakų kraštas, su kuriuo 
mūsų kartos niekas nebesiejo. 
Mes savo santykį su Lietuva tu-
rėjome atrasti iš naujo. Vienas 
kertinių akmenų (kartu su religija) 
yra istorinė sąmonė. Formuoja-
ma per žmogaus santykį su savo 
tautos ir šeimos istorija. Deja, dėl 
nesibaigiančių švietimo reformų, 
kai nusireformavome tiek, kad 
istorijos, kuri studijuojama kaip 
procesas, mokoma skurdžiais tes-
tukais, mūsų santykis su praeitimi 
yra labiau asmeninis ir patirtinis. 
Kieno tėvai ar jis pats aktyves-
nis, to ir santykis didesnis. Su 
tėvais stovėjome Baltijos kely-
je. Atsimename Sausio 13-osios 
įvykius. Mano bendraamžiai jau 
1997-1998-aisiais ėjo tarnauti į 
Lietuvos kariuomenę. Mano vy-
ras savo tarnybos tėvynei stažą 
skaičiuoja būtent nuo tų metų. 
Kai laisvos Lietuvos kariuomenei 
tebuvo... septyneri. Mano kur-
siokai istorikai lankė jaunesniųjų 
vadų kursus. 

Dar viena gelbėjančia ir kli-
juojančia jėga mano kartai turėjo 
būti Lietuvos kariuomenė. Pri-
siminkime 1919-20 m. Laisvės 
kovų sėkmę, ir su tuo susijusią 
tarpukario Lietuvos sėkmę, kaip 
drąsios, jaunos tautos kūrybos 
vaisių. Kurio, per savo negrama-

tnumą, mes taip ir neišmokome 
pažinti. Tačiau mūsų visuomenė 
juk sovietinė, ir tarnybą laisvai 
savo šaliai, kiekvieno laisvo pi-
liečio prievolę ir pareigą, šmaikš-
tašikniai greitai prilygino jaunų 
sielų žlugdymui. Išvengti tarny-
bos kariuomenėje visose norma-
liose šalyse yra gėda, o Lietuvoje 
buvo dideliausia garbė. Ir buvo 
panaikinta šauktinių kariuomenė. 
O pasekmės? Paklauskite, kiek 
šiandienos jaunųjų politikų yra 
tarnavę? O jūs dar stebitės, kad 
mes Baltarusiją ir Kiniją liežu-
viais demokratizuojame. Laimė, 
kad protelis parėjo namo, ir priva-
lomoji karinė tarnyba vėl atkurta. 
Tai teikia vilties, kad išugdysime 
geresnę už mus kartą.

Šita politikų karta neturėjo iš 
kur pasisemti asmenybę formuo-
jančių ir ją kalibruojančių patir-
čių. Religiją nužeminę iki ketur-
nedėlių ir prietarų apie dvaseles, 
medžiais ropinėjančias, mano 
tėvų karta ir perdavė tokį vaizdi-
nį. Kuris XXI a. žmogui toks pat 
aktualus, kaip naginės ir kašikas. 
Pažiūrėkit, ko šiandien nėra baž-
nyčiose? Mano kartos su vaikais. 
Neturėdami religijos, kaip teo-
logijos ir filosofijos derinio, kaip 
mokslo, kalbančio apie žmogaus 
sąžinę, mes patys pasimetėme ly-
čių įvairovėje, naukalbėje ir kitoje 
eklektikoje. Neturėdami kompa-
so, blaškomės nuo vieno kraštu-
tinumo į kitą. Todėl mes niekaip 
ir nesugebame suformuoti švie-
timo ir kitų sričių reformų? Nes 
paprasčiausiai nemokame formu-
luoti tikslo. Nemokame atpažinti 
fundamentalių tiesų ir skirti jų 
nuo trumpalaikių įgeidžių. Vietoj 
tradicijos ir proto, vadovaujamės 
vienadienėmis emocijomis. Ku-
rių viršūne tampa visuomenės 
nuostata žmogų laikyti tuo, kuo 
jis jaučiasi. Panašu, kad tuoj ir į 
pasą imsime rašyti: biškį moteris, 
biškį katė ir retkarčiais slibinas. Ir 
kaip atspėti, kuris šiandien iš jų su 
tamsta bendrauja?

Nužudę istoriją, mes nemoka-
me modeliuoti ateities perspekty-
vų. Nematydami proceso, nesu-
vokdami priežasties ir pasekmės 
ryšio, nepažindami skirtingų 
kultūrų mentaliteto, elgesio mo-
delių, šiandien kartojame kvailas 
klaidas vieną po kitos. Apie tai, 
kaip suprantame save ir savo šalį 
istorijoje, gavau puikų pavyzdį, 
paskelbusi feisbuke postą apie 
tai, kodėl reikia nusipirkti ir Sau-
sio 13-ąją įsisegti neužmirštuolę. 
Feisbuko vištų kompanija suska-
to kudakuot, kad „nezabudka“ 
yra valstybinių simbolių žudikė. 
Dėve, dėve (čia ne korektūros 
klaida): kaip žemai žmogus turi 
vertinti šalies simbolius, kad ma-
nytų, jog juos gali nukonkuruoti 
gėlytė, segima vieną dieną. To-
kiems galiu tik palinkėti: pareik, 
proteli, namo nors pavalgyt. Ir 
tai yra puikus pavyzdys, kaip 
negudrus žmogus, norėdamas 
sakralizuoti valstybės simbolius, 
čia pat juos sumurkdo į purvą. 
Apie masonus, Alzheimerio ligos 
asociacijas net ir kalbėti neverta. 
Puikus pavyzdys, kas yra sim-
bolis, ir kaip jis naudojamas, yra 
žuvis. Žuvis nuo Antikos laikų 
yra krikščionių simbolis. Tačiau 
tai nereiškia, kad žuvies negali-
ma piešti ant žuvies parduotuvės 
iškabos ar ant silkių pakuotės. Ir 
nusipirkę silkių pakuotę juk ne-
sitikime ten rasti krikščionių. Ko 
norėti, jei dar prieš kelerius me-
tus švęsti Sausio 13-ąją ne raudo-

mis, o dainomis, kai kam atrodė 
šventvagystė. Ir jiems jaunimo 
argumentai, kad tądien mūsų 
tauta pasiekė didžiulę pergalę, 
negrojo.

Tai rodo, koks gajus mumy-
se apeiginis Pilėnų sindromas. 
Kuris visu grožiu skleidžiasi 
dabartinėje mūsų šalies užsienio 
politikoje su Baltarusija ir Kinija. 
Svarbu teisingai pasisakyti, gauti 
už tai į galvą ir eiti paverkti, kad 
primušė. O ko norėti iš tautos, 
kuri, kaip mokoma mitinguose, 
visur teisingai pasisakydavo ir 
elgdavosi, ir už tai ją nuolatos 
mušdavo. O tos vietos, kur ji 
elgėsi bent jau protingai, pavyz-
džiui, Lietuvos krikštas, Krėvos 
unija ir pan., tai čia ne tik kad 
nesiskaito, tai laikoma didžiau-
siomis išdavystėmis. Mūsų nie-
kas nemokė ir nemoko nugalėti. 
Moko apeigiškai pasiaukoti ir 
verkti. 

Šie nedideli pavyzdžiai rodo, 
kad nužudę mokslą ir kultūrą, 
išugdėme vienadienius kurmia-
rausio akiračio platumo žmones. 
Nerekia stebėtis, kad fundamen-
talia meno šaka tampa gatvės 
performansas. Nes kitoks menas 
tiesiog nebesuprantamas. Pavo-
jaus skambučiu tampa,kad Naci-
onalinės premijos laureatų tarpe 
nėra... rašytojų. Nesukuriame 
nieko, kas galėtų būti rimčiau 
už egzaltuotą mitinginę piguvą. 
Nemokame kalbėti, neturime 
bendrosios kultūros, ką bekalbėti 
apie strateginį mąstymą. 

Netarnavusi kariuomenėje, 
kuri dabartinės visuomenės ben-
drąją raidą dabar jau lenkia ne 
dešimtmečiais, o šviesmečiais, 
mūsų karta neįgijo esminių įgū-
džių: strateginio ar bent jau tak-
tinio mąstymo, užduočių plana-
vimo, įgyvendinimo, rezultatų 
patikros, kolektyvinio darbo, ge-
bėjimo telktis užduotims, teisin-
gos, o ne toksinės lyderystės. Bū-
tinų kompetencijų, kaip žodžius 
ir partijų programas paversti dar-
bais. Nėra ne tik atsakomybės, 
bet ir elementaraus savisaugos 
jausmo. Todėl ir politikos rezul-
tatai tokie apgailėtini. 

Ir nėra ko guostis, kad nevy-
kusius valdančiuosius galima pa-
keisti. Visos pusės yra panašios. 
Iš visur dvelkia beviltiška ne-
kompetencija ir bukumu, prastų 
režisierių ir prastų aktorių teatro 
spektakliais. Tai giluminė mūsų 
visuomenės krizė. Kaip matyti, 
būtent mūsų kartoje susipina visos 
homosovieticus formuojančios 
gijos. Kurių nebepaslėpsi jokiais 
brangiais kostiumais, gražiais 
postais ir neužmaskuosi jokiais 
užsienio universitetų diplomais. 
Kiekvienam, manančiam, kad 
prestižinio universiteto diplomas 
yra šventenybė, priminsiu, kad ir 
Pol Potas kitados baigė Sorbonos 
universitetą. Tik kad Kambodžos 
visuomenė nežino baisesnio žvė-
ries už jį. Ir mums netoli iki jo, ar 
bent iki Kiseliovų ir Skabejevų. 
Ypač tada, kai mūsų portaluose 
jau ima rodytis straipsniai „iš atei-
ties“. Belieka prisiminti dainelę: 
„Prekrasnoje dalioko, ne bud ko 
mne zhestoko“, nes panašu, kad 
greitai prireiks. 

Ar mes turime kažkokios 
vilties? Kaip ir sakiau, istorija 
be dabarties vienakojė. Taigi ir 
straksime vietoje. Tiek, kiek gali 
karta, kurioje susijungė visos ho-
mosovieticus formuojančios gi-
jos. Kaip toli mes nuvesime savo 
vaikų kartą? 

BRYDĖS

Lina-DŪDAITĖ KRALIKIENĖ
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Rokiškio krašto muziejus gavo dovanų – 
kone 20 metrų naujametę girliandą, 
surištą iš saldainių popierėlių

Naujųjų metų išvaka-
rėse Rokiškio krašto mu-
ziejus gavo dovanų - kone 
20 metrų ilgio naujametę 
girliandą, surištą iš saldai-
nių popierėlių. Ją padarė 
Julijona Bimbienė, kilusi 
iš Rokiškio r. Panemunių 
kaimo.

  
Girliandą ji muziejui pa-

dovanojo jubiliejinių – dvaro 
rūmų 220-ųjų – metų proga. 
Rinko saldainių popierėlius 
kone visą gyvenimą. Juos 
lankstė reikiama forma, po 
to siuvo į vientisą girliandą. 
„Kai tik nuobodu, tai ir da-
rydavau girliandą“- atviravo 
inteligentiška ir labai guvi 
pašnekovė.

 Dėkodami auksarankei, 

muziejaus darbuotojai linki 
jai geros sveikatos, nepraras-
ti žvalumo, ilgų ir nuostabių 

gyvenimo metų!
Rokiškio krašto 

muziejaus inform.

X Respublikinio meno 
ir muzikos mokyklų 
instrumentinės muzi-
kos konkurso-festivalio 
,,Žiemos pasaka“ II vie-
tos laureatė Karina Var-
naitė (mokytoja Laima 
Plepienė, koncertmeis-
terė Kristiana Kemun-
drytė). Konkursas- fes-
tivalis (virtualus) vyko 
Švenčionėlių meno mo-
kykloje 2021 gruodžio 
mėnesio 10-22 dienomis.

Rokiškio
 Rudolfo Lymano 

muzikos mokyklos 
inform. 

Jaunajai 
smuikininkei – 
antroji
vieta

Rokiškėnai sužavėti skalbyklos paslauga

AB „Rokiškio komu-
nalininkas“ ir projekto 
partneris „Rokiškio kai-
miškosios seniūnijos Ba-
jorų kaimo bendruome-
nė“ įgyvendina projektą 
„Skalbyklos socialinių 
paslaugų plėtra ir soci-
alinių gebėjimų didini-
mas Rokiškio mieste“, 
projekto Nr. 08.6.1-ES-
FA-T-927-01-0440, finan-
suojamą Europos socia-
linio fondo lėšomis. Kaip 
vertina jį paslaugų gavė-
jai? Jie sužavėti.

Fantastiška paslauga
Projekto dėka AB „Ro-

kiškio komunalininkas“ 
patalpose buvo įrengta 
skalbykla. Projekto lėšo-
mis įsigytos trys skalbimo 
ir trys džiovinimo mašinos 
bei lyginimo volas. Jaukio-
se patalpose, įrengtose gy-
ventojų patogumui, malonu 
naudotis paslaugomis: kol 
skalbiniai skalbiasi, galima 
tiesiog patogiai palaukti, 
pasėdėti patogiai įrengtuose 
minkštasuoliuose. Svarbu 
ir tai, kad žmonės mokomi 
skalbimo įgūdžių: tinkamai 
pagal spalvas, medžiagos 
rūšis ir ypatumus išrūšiuoti 
skalbinius, parinkti jiems 
tinkamus skalbiklius, van-
dens temperatūrą, skalbimo 
režimus. O klientams, tu-
rintiems judėjimo sunku-

mų, skalbiniai ne tik buvo 
išskalbiami ir išlyginami 
projekto savanorių, bet ir 
nuvežami namo. Ši paslau-
ga taip pat labai svarbi: juk 
ne kiekvienas, ypač toliau 
nuo skalbyklos gyvenantis 
žmogus, pajėgus juos atneš-
ti. Ypač, jei skalbiniai – ne 
tik kasdieniai drabužiai, bet 
ir striukės ar antklodės.

Ar tokios skalbyklos 
paslaugos aktualu šiandien, 
kai atrodytų, visuose na-
muose stovi automatinės 
skalbyklės? Deja, toks tik 
paviršutinis įvaizdis. Ir Ro-
kiškyje vis dar yra namų, 
kuriuose nėra vandentiekio, 
kanalizacijos. Paprastai juo-
se gyvena senyvo amžiaus 
ar neįgalūs žmonės. Įsivesti 
vandentiekį ir kanalizaciją 
vien tam, kad galėtų skalb-
ti namie, jiems yra nepake-
liama finansinė našta. Tad 
jiems ši paslauga, kaip pa-
rodė projekto dalyvių isto-
rijos, yra be galo aktuali ir 
reikalinga. 

Projekto kuratorė Vitalija 

Karpavičienė džiaugėsi ro-
kiškėnų dėmesiu projektui: 
jie aktyviai naudojosi įvai-
riomis paslaugomis: vieni 
drabužių ėjo skalbtis patys, 
kiti, kurie negalėjo atvykti 
dėl negalios ar senyvo am-
žiaus, prašė, kad skalbiniai 
būtų išskalbti ir atvežti. 

Apie tokias galimybes 
savo globojamus žmones 
informavo ir lankomo-
sios priežiūros specialistai. 
Svarbi ir aktuali buvo ir 
socialinių įgūdžių mokymo 
programa: ji skatino neįga-
lių ir vyresnių žmonių sava-
rankiškumą.

Nesumeluoti 
išgyvenimai
Projekto dalyvė Regi-

na neslepia: projektas yra 
Dievo dovana tiems, kurie 
namuose neturi kanaliza-
cijos ir vandentiekio. O to-
kių ne tik rajono gilumoje, 
bet ir pačiame Rokiškyje 
netrūksta. Patogi, lengvai 
prieinama paslauga skati-
no žmones gyventi švariau, 

pasijusti oresniais. Ji sakė 
kreipsiantis į rajono merą, 
kad šis paskatintų projektą 
tęsti ir toliau.

Ponia Alma, prižiūrinti 
neįgalų žmogų, teigė, kad 
projektas gerokai palengvi-
no jos dalią. Mat skalbti 
buvo galima ne tik kasdie-
nius drabužius, patalynę, 
bet ir pagalves, antklodes. 

Džiaugsmo projektu ne-
slėpė ir rokiškėnai vyrai. 
Kaip šmaikštavo ponas 
Algis, jį projektas išgelbė-
jo… nuo vedybų. „Kai yra 
tokia paslauga, tai ir žmo-
nos nebereikia“, – juokavo 
senjoras. Jis džiaugėsi, kad 
galėjo skalbti viską, ko pri-
reikdavo. O jei nežinojo, 
kaip reiktų kokį rūbą skalb-
ti, tai visuomet patardavo 
konsultantės. 

Jie savo išgyvenimais, 
patirtimis ir palinkėjimais 
projektui ir jo įgyvendin-
tojams dalinosi specialioje 
konferencijoje. Ji irgi labai 
pradžiugino tikslinės pro-
jekto grupės narius: ne tik 

Rokiškėnai (iš dešinės) Regina, Alma, Algis džiaugėsi, kad projektas labai pasitarnavo ne tik jiems patiems, bet 
ir visiems rokiškėnams. 

Vitalija Karpavičienė apžvelgė projekto patirtis ir džiaugėsi, kad rokiškė-
nai juo noriai naudojosi.

Projekto akimirka: mokinė Eglė ką tik išrūšiavo drabužius ir parengė 
juos skalbti.

dėl galimybės atnaujinti 
žinias, bet ir dėl papras-
čiausio bendravimo, gali-
mybės pasitarti, pasidalinti 
patirtimis, praplėsti akiratį. 
„Labai džiugina projektas 
ir dėl praktinės jo vertės, ir 

dėl žmogiško bendravimo, 
šilumos, kurią gavome. Pas 
projekto specialistes eida-
vome ir pasitarti, pasiklaus-
ti“, – sakė viena konferenci-
jos dalyvių. 

Užs. 1605
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Trijų karalių iškilmė ženklina kalėdinio laikotarpio pabaigą

Trijų karalių dieną Rokiškio bažnyčioje palaimintos kreidelės ir tikinčiųjų atsinešti smilkalai.

Sausio 6-oji – Kristaus 
apsireiškimo, arba kitaip 
dar Trijų Karalių iškil-
mė. Rokiškio šv. Apaštalo 
evangelisto Mato bažny-
čioje aukotos iškilmingos 
šv. Mišios, laimintos krei-
delės, kuriomis tikintieji 
ant savo namų durų, kaip 
ir kasmet rašys K+M+B 
(Kasparas, Merkelis ir 
Baltazaras) bei A.D. 2022, 
kas lotyniškai reiškia 
2022-ieji Viešpaties me-
tai. Kaip pranešė tikin-
tiesiems dekanas, namų 
duris galima ženkinti ir 
kitaip.

Iškilmingos šv. Mišios
Kristaus apsireiškimo 

arba Trijų Karalių iškilmė 
ženklina ėjimą link kalė-
dinio laikotarpio pabaigos. 
Jis baigsis sausio 9-ąją, 
Kristaus Krikšto švente. 
Nors dar iki Kristaus pa-
aukojimo (Grabnyčių) dera 
džiaugtis ir kalėdinėmis 
giesmėmis, ir prakartėlė-
mis bažnyčiose bei miestų 
aikštėse. Apie Trijų kara-
lių šventės iškilmingumą 

liudija tai, kad pamaldos 
Rokiškio šv. apaštalo Mato 
bažnyčioje aukotos 9 val., 
kaip sekmadienio Suma.

Evangelijoje pasako-
jama, kaip trys išminčiai, 
vedini žvaigždės, atėjo pa-
sveikinti gimusio Jėzaus. 
Kaip sakė dekanas Eiman-
tas Novikas, tai Kristaus 
pasirodymo apsireiškimo 
šventė ir jau antrus metus 
ji švenčiama taip, tą dieną, 

kurią ir yra, o ne visų pato-
gumui keliama į sekmadie-
nį. Dvasininkas pamoks-
le akcentavo šios šventės 
kilnumą ir svarbą, kodėl 
būtina ją švęsti, ateiti į baž-
nyčią ne tik tada, kai pato-
giausia. Kad dar reiks laiko 
tikinčiųjų bendruomenei 
prie to priprasti. Dekanas 
akcentavo, kad evangelijo-
je pabrėžiamas ir istorinis 
trijų išminčių apsilankymo 

kontekstas. Jis apžvelgė, 
kaip ši šventė buvo minima 
karų, okupacijų metais, su-
siedamas su bendruomenei 
labai svarbia žinia – 2022-
ieji paskelbti Lietuvos Ka-
talikų bažnyčios kronikos, 
vieno ne tik Lietuvai, bet 
ir visam disidentiniam ju-
dėjimui Sovietų sąjungoje, 
svarbiausių porgindinių 
leidinių, metais. Dekanas 
kalbėjo ir apie pandeminę 

situaciją, jos patirtis bei su-
pratimą, tikinčiojo ir visuo-
menės pasirinkimo kelius. 

Jis pabrėžė ir žydų lū-
kesčius atėjus Jėzui: laukta 
Mesijo, Karaliaus. Ir Ero-
das žudė žydų vaikus, sten-
gėsi sužinoti apie Jėzų tam, 
kad sunaikintų konkurentą. 
Dekanas ragino šią šventę 
analizuoti savo norus, inten-
cijas. Ar laukiama paprastų, 
kasdienių norų, tokių, kaip 
laimėjimas loterijoje, įgy-
vendinimo. Ar noro megzti 
ryšį su Dievu, eiti į Amžinąjį 
gyvenimą. Dekanas ragino 
pasirinkti ir pasiimti, kas 
svarbiausia, žengti į tą tikslą.

Šventinti smilkalai 
ir kreidelės
Įdomu tai, kad mokslas tri-

jų išminčių apsilankymo fak-
tą bando pagrįsti astronomi-
niais duomenimis: Betliejaus 
žvaigžde, vedusia išminčius, 
laikoma ryški supernova, kuri 
degė apie 9 mėn.

Trijų karalių diena ne-
atskiriama nuo jų dovanų: 
aukso, miros ir smilkalų. 
Jas išminčiai Jėzui teikė 

neatsitiktinai: kaip žemiš-
kajam valdovui – aukso, 
kaip Dievui – smilkalų, o 
kaip žmogaus ir jo kančios 
simbolį – mirą. Ji – ne tik 
gydomoji medžiaga. Kartu 
su smilkalais palaimintos 
ir kreidelės. Jomis tikintieji 
šią dieną ženklina savo lau-
kujes duris. Jomis paprastai 
rašoma: K(asparas) +M(er-
kelis) +B(altazaras), dar 
pridedama ir metai, arba A. 
D. (Anno Domini) ir metai. 
Dekanas E. Novikas prane-
šė tikintiesiems, kad namų 
duris dabar galima žen-
klinti ir dar kitaip: J+M+J 
(Jėzus +Marija +Juozapas) 
arba C+M+B (viešpaties 
palaiminti namai).

Šį sekmadienį, sausio 
9-ąją švenčiama Kristaus 
krikšto iškilmė. Su ja Kata-
likų bažnyčioje baigiamas 
kalėdinis laikas ir praside-
da eilinis laikas. O pagal 
seną tradiciją, su Trijų ka-
ralių švente nupuošiamos 
kalėdinės eglutės, nuima-
mos kalėdinės dekoracijos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Jaunieji krepšininkai bendraamžiams 
iš Kėdainių neprilygo

Rokiškėnai (balta apranga) kovojo atkakliai, bet kėdainiečiai buvo stipresni.            L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Moksleivių krepšinio 
lygos kovas po šventinės 
pertraukos sugrįžo Rokiš-
kio KKSC krepšininkai. 
Pirmieji į aikštelę išbėgo 
U-16 komandos žaidėjai, 
kurie namuose priėmė var-
žovus iš Kėdainių. Beje, 
buvo šiek tiek nerimo, kur 
pastarieji dingo: matyt dėl 
slidaus kelio kėdainiškai 
atvyko jau po numatytos 
rungtynių pradžios.

U-16 Moksleivių krepš-
nio lygos B diviziono 
čempionato rungtynėse 
namuose rokiškėnai, trene-
rio Gvidono Markevičiaus 
aukklėtiniai bandė kovoti ir 

demonstruoti gražų žaidimą. 
Deja, po ilgesnės pertraukos 
mūsiškių ekipos žaidimas 
atrodė kiek išsiderinęs: ro-
kiškėnai klydo, ypač pul-
dami varžovų krepšį, buvo 
daug netikslių perdavimų ir 
prarastų kamuolių. Nekri-
to ir tolimi metimai. O kė-
dainiečiai klaidų neatleido: 
didino savo persvarą kol 
galiausiai pirmavo 20 taškų 
pranašumu.

Vėliau žaidimas išsilygi-
no, tačiau rimčiau pakovoti 
dėl pergalės mūsiškiams 
kaip tik ir trukdė toji varžo-
vų iki pertraukos sukaupta 
solidi persvara. Tačiau ko-
manda verta pagarbos vien 

už tai, kad netgi esant rung-
tynių baigčiai jau visiškai 
aiškiai, atkakliai kovojo ir 
stengėsi. Visgi Rokiškio 
KKSC patyrė pralaimėjimą 
70:88, tačiau visvien išlieka 
tarp lyderiaujančių koman-
dų savo pogrupyje.

Rezultatyviausiai mūsų 
komandos gretose žaidė 
po 17 taškų pelnę Nojus 
Naprys ir Matas Juozapa-
vičius, 16 pridėjo Salvijus 
Laužadis.

Kitas rungtynes U16 
krepšininkai žais kitą sa-
vaitę namuose su Pasvalio 
sporto mokyklos atstovais.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kinija užsipuolė JAV dėl paramos Lietuvai 
ginče dėl Taivano

Kinija užsipuolė Jungti-
nes Valstijas dėl jų paramos 
Lietuvai, įsivėlusiai į konf-
rontaciją su Pekinu dėl savo 
ryšių su Taivanu.

Kinų užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Wang 
Wenbinas pareiškė, kad Va-
šingtonas naudojasi Vilniu-
mi, siekdamas „per Taivaną 
varžyti Kiniją“.

„JAV pusė gina klaidin-
gą Lietuvos žingsnį sukurti 
„vieną Kiniją, vieną Taiva-
ną“, taip pat mėgina suburti 
nedidelę kliką, pritariančią 
Taivano nepriklausomybės 
jėgoms“, – per eilinę spaudos 
konferenciją kalbėjo Wang 
Wenbinas.

Tokius pareiškimus jis pa-
darė JAV ir Vokietijos diplo-
matijos vadovams trečiadienį 
pareiškus, jog Kinijos spaudi-
mas Lietuvai yra nepagrįstas.

Kiniją pastaruoju metu 
labiausiai pykdo Lietuvos 
sprendimas šalyje leisti veikti 
Taivaniečių atstovybei, pava-
dinime naudojant salos var-
dą. Ekspertai sako, kad kinų 
kalba šios atstovybės pava-
dinimas skamba kaip Taiva-
no atstovybė. Pekinas tame 
įžvelgia Taivano mėginimus 
veikti kaip nepriklausomai 
valstybei.

Kitur pasaulyje Taivano 
atstovybės veikia sostinės 
Taibėjaus vardu, nusistovėjus 
tarptautiniam sutarimui, kad 
toks pavadinimas nepriešta-

rauja „vienos Kinijos“ politikai.
Lapkritį atvėrus atstovybę 

Vilniuje, Pekinas oficialiai pa-
žemino diplomatinio atstovavi-
mo lygį su Lietuva iki reikalų 
patikėtinių.

Kinijai pasiūlius Lietuvos 
ambasadą Pekine pavadinti 
Reikalų patikėtinio biuru, kon-
sultacijoms į Vilnių atšaukta 
diplomatinės atstovybės vado-
vė, laikinoji reikalų patikėtinė 
Audra Čiapienė.

Pekinas laiko Taivaną dalimi 
savo teritorijos ir yra pažadėjęs 
kada nors jį susigrąžinti, prirei-
kus – jėga.

Dėl nuolatinio Pekino spau-
dimo oficialių Taibėjaus diplo-
matinių sąjungininkų skaičius 
yra sumažėjęs iki vos 14, nors 
sala palaiko tvirtus neformalius 
santykius su JAV, Vokietija ir 
dauguma kitų galingųjų valsty-
bių.

Wang Wenbinas taip pat su-
kritikavo Taivano pažadą steig-
ti 200 mln. JAV dolerių (apie 
176,7 mln. eurų) fondą investi-
cijoms į Lietuvą ekonominiams 
ryšiams plėtoti, šaliai patiriant 
Kinijos spaudimą.

Kinų URM atstovas šį spren-
dimą pavadino „dolerine diplo-
matija“ ir pridūrė, jog „užsienio 
paramos Taivano nepriklauso-
mybei prašymas gali nuvesti tik 
į aklavietę“.

Lietuvos Vyriausybė yra nu-
sprendusi steigti prekybos atsto-
vybę Taibėjuje.Taibėjus tvirtina 
esąs pasirengęs padėti Lietuvai 
atkurti prekybos srautus, trikdo-

mus Kinijai neįsileidžiant kai 
kurių prekių.

„Pekinas yra užblokavęs 
daugiau kaip 120 jūrinių kon-
teinerių, kurių vertė siekia ma-
žiausiai 1,5 mln. eurų. Esame 
pasirengę juos visus paimti ir 
padėti Lietuvos įmonėms“, – 
pareiškė Taivaniečių atstovy-
bės Lietuvoje vadovas Ericas 
Huangas.

JAV valstybės sekretorius 
Antony Blinkenas (po susiti-
kimo su savo kolege vokiete 
Annalena Baerbock (Anale-
na Bėrbok) pareiškė: „Mums 
kelia tiesioginį susirūpinimą 
Kinijos vyriausybės bandymai 
bauginti Lietuvą.“

A. Blinkeno teigimu, Peki-
nas spaudžia Europos ir Ame-
rikos įmones gaminant pro-
duktus nebenaudoti lietuviškų 
komponentų, antraip grasinda-
mas uždrausti šioms kompani-
joms prekiauti Kinijos rinkoje.

A. Baerbock savo ruožtu 
pažymėjo, kad „mes, europie-
čiai, solidarizuojamės su Lie-
tuva“.

Kinijos URM tiesiogiai 
nepatvirtino, kad Lietuvos at-
žvilgiu įvestas draudimas pre-
kiauti ar kitos atsakomosios 
priemonės, tačiau pabrėžė, 
jog Vilnius peržengė „raudo-
ną liniją“. Kinų valdančioji 
Komunistų partija turi plačius 
įgaliojimus spausti savo šalies 
bendroves, nesilaikančias vy-
riausybės politinės ir diploma-
tinės linijos.

BNS inform.
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„Luminor“ perspėja: finansiniai sukčiai siuntinėja apgaulingas žinutes bei laiškus
„Luminor“ bankas per-

spėja klientus apie itin 
išaugusį „fišingo“ (angl. 
phishing) atakų skaičių. 
Finansiniai nusikaltėliai 
gyventojams siunčia ap-
gaulingas trumpąsias žinu-
tes ir elektroninius laiškus, 
kuriais siekia išvilioti su 
prisijungimu prie banko 
sąskaitos susijusius duo-
menis. Banko sukčiavimo 
prevencijos ekspertai pri-
mygtinai rekomenduoja 
žinutėse esančių  nuorodų 
bei priedų laiškuose neati-
daryti. Supratę, jog nuken-
tėjote nuo sukčių atakos, 
nedelsdami kreipkitės į 
banką ir teisėsaugos insti-
tucijas.

„Fišingo“ – finansinio 
sukčiavimo formos, kuria 
per suklastotas internetines 
svetaines siekiama išgauti 
privačius asmens duomenis 
– atakų skaičius išaugo žie-
mos švenčių metu, pastebi 
„Luminor“ banko sukčiavi-
mo prevencijos ekspertai.

„Šiuo metu sulaukiame 
klientų pranešimų apie du 
pagrindinius „fišingo“ atakų 
scenarijus – pirmuoju sie-
kiama priversti gyventoją 

atidaryti suklastotą interne-
tinę svetainę, kurios aplinka 
panaši į mobiliojo banko,  
ir joje suvesti prisijungimo 
prie interneto banko duo-
menis. Antruoju – atidaryti 
prie elektroninio laiško pri-
segtą priedą su kenkėjiška 
programa. Abiejų scenarijų 
tikslas yra išgauti gyvento-
jo prisijungimo prie banko 
sąskaitos ar kitus privačius 
duomenis ir jais pasinaudoti 
siekiant finansinės naudos. 
Tiesa, džiugina tai, kad di-
delė dalis klientų jau moka 
atpažinti finansinių sukčių 
atakas ir aktyviai apie tai 
informuoja banką“, - sakė 
„Luminor“ banko sukčiavi-
mo rizikos valdymo skyriaus 

vadovas Linas Sadeckas.
Pasak L. Sadecko, pir-

muoju „fišingo“ atakos atve-
ju, kai klientams siunčiamos 
trumposios žinutės, finansi-
niai nusikaltėliai informuoja 
nusikaltimo auką apie neva 
aptiktą įtartiną veiklą gyven-
tojo banko sąskaitoje. Žinu-
tėje pateikiama nuoroda į su-
klastotą internetinę svetainę, 
kurios aplinka yra panaši į 
mobilųjį banką.

Sukčių suklastotoje sve-
tainėje pateikiami tik prisi-
jungimo prie tariamo mobi-
laus banko laukeliai – taip 
nusikaltimo auka skatinama 
kuo greičiau suvesti savo 
duomenis. Jei duomenys 
suvedami, nusikaltėliai ne-

delsdami mėgina jais pa-
sinaudoti – prisijungti prie 
tikro interneto banko, inici-
juoti mokėjimo operacijas 
ar aukos vardu sukurti naują 
„Smart-ID“ paskyrą.

„Sukčiai kopijuoja ofici-
alių svetainių stilių, išdėsty-
mą. Šiuo atveju suklastota 
svetainė atrodo itin panaši į 
„Luminor“ mobilųjį banką. 
Įtarimą sukelti turėtų žinutė-
je pateikiama nuoroda – jos 
galūnė „com“, o ne Lietuvo-
je veikiančioms bendrovėms 
įprasta „lt“, naudojami pa-
pildomi žodžiai pridėti prie 
banko pavadinimo. Net jei 
sulauktumėte žinutės, kurio-
je pateikiama nuoroda yra 
identiška jūsų dažnai nau-

dojamai, bet neatpažįstate 
žinutės siuntėjo – nespauski-
te jos. Geriau susiraskite in-
terneto svetainę savo naršy-
klės istorijoje arba svetainės 
adresą suveskite rankiniu 
būdu“, - teigė L. Sadeckas.

Antruoju „Luminor“ fik-
suojamu sukčiavimo scena-
rijumi nusikaltėliai banko 
vardu klientams siunčia elek-
troninius laiškus su priedais. 
Anot L. Sadecko, atidarius 
laiško priedą asmens kom-
piuteris užkrečiamas ken-
kėjiška programa, kuri gali 
rinkti privačius duomenis ar 
užrakinti kompiuterį tol, kol 
nusikaltimo auka sutiks su-
mokėti išpirką nusikaltėliui.

„Kenkėjiškų programų 
galimybės praktiškai neribo-
tos – su jomis sukčiai gali iš-
gauti slaptažodžius, pavogti 
svarbią informaciją ar išvis 
apriboti jūsų prieigą prie 
kompiuterio. Jeigu supra-
tote, kad buvote apgautas ir 
atidarėte sukčių atsiųstą fai-
lą, reikėtų nedelsiant kreiptis 
į informacinių technologijų 
specialistus, siekiant identi-
fikuoti ar kompiuteryje nėra 
įdiegta kenkėjiškų progra-
mų“, - sakė L. Sadeckas.

„Luminor“ banko sukčia-

vimo prevencijos ekspertai 
pataria:

Jeigu sulaukėte SMS ži-
nutės ar elektroninio laiško 
banko vardu, kuris kelia įta-
rimą – neatidarinėkite jame 
pateiktų nuorodų, o verčiau 
susisiekite su „Luminor“ 
banku oficialiu klientų ap-
tarnavimo telefono numeriu 
+370 5 239 3444.

Jeigu sulaukėte sukčių, 
apsimetančių banko darbuo-
tojais, skambučio, nedels-
dami nutraukite pokalbį ir 
jokiu būdu neatskleiskite 
asmeninės informacijos apie 
prisijungimą prie internetinės 
bankininkystės, mokėjimo 
kortelę ar Smart-ID paskyrą.

Jeigu kilo įtarimas, kad 
jūsų internetinės bankinin-
kystės prisijungimai ar kita 
jautri, su banko sąskaita 
susijusi informacija, galėjo 
būti pavogti, kuo greičiau 
praneškite apie tai „Lumi-
nor“ bankui.

Jei visgi nutiko taip, jog 
praradote lėšas dėl galimo 
sukčiavimo, rekomenduoja-
me nedelsiant kreiptis į teisė-
saugos institucijas bei kartu 
į banką.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Rajono savivaldybės apklausos rezultatai: rokiškėnai reikalus sprendžia akis į akį
Pernai rajono savival-

dybė vykdė anoniminę gy-
ventojų apklausą ir pateikė 
jos rezultatus. Siekta išsi-
aiškinti asmenų aptarna-
vimo kokybę savivaldybės 
administracijoje, teikiamų 
paslaugų kokybę, jų pato-
gumą bei pagarbą klien-
tams. Apklausoje dalyvavo 
187 respondentai, kurių 51 
proc. yra iš mūsų miesto 
bei rajono, o likusieji – iš 
Vilniaus, Kauno, Panevė-
žio ir kitų miestų.

Apklausoje 
aktyviau dalyvavo
 aukštąjį išsilavinimą 
turintys asmenys
Tarp 187 apklaustųjų, net 

64 proc. yra įgiję aukštąjį, 27 
proc. – aukštesnįjį išsilavi-
nimą. Tarp respondentų ma-
žiausiai yra jaunimo – iki 23 
m. asmenų tik 3 proc. O štai 
24-35 m. asmenys sudarė 31 
proc., 36-50 m. asmenys – 
39 proc., 50-60 m. – 29 proc. 
61-erių ir vyresni asmenys 
tarp apklausiamųjų sudarė 
11 proc.

83 proc. respondentų sa-
vivaldybės ar seniūnijų pas-
laugomis naudojosi daugiau 
nei kartą. 

Nors praėję metai ženkli-
no nuotolinio darbo pradžią, 
visgi dauguma respondentų 
rinkosi laikui imliausią būdą 

spręsti reikalus: kreiptis į ra-
jono savivaldybę gyvai. 38 
proc. reikalus sprendė tele-
fonu, o 9 proc. – elektroniniu 
paštu.

„Vieno langelio“ principą 
rokiškėnai įvertino kontra-
versiškai: beveik pusei (49 
proc. apklaustųjų) pakako in-
formacijos apie tai, kaip vei-
kia šis langelis, o likusiems 
– informacijos trūko. O ir 
pakeistą savivaldybės darbo 
laiką: joje antradieniais ir 
ketvirtadieniais darbo laikas 
pailgintas iki 18 val., o penk-
tadienį sutrumpintas iki 13 
val., kaip patogų įvertino du 
trečdaliai gyventojų. Trečda-
liui jis pasirodė nepalankus.

Blogai įvertino 
kas dešimtas
Rajono savivaldybės (se-

niūnijų) specialistų darbo 
kokybę labai gerai įvertino 
28 proc. respondentų, gerai – 
25 proc., taigi gerai ir labai 
gerai ją įvertino kiek daugiau 
nei pusė apklaustųjų. Dar 24 
proc. specialistų darbą ver-
tino vidutiniškai. O blogai 
kokybę vertino 13 proc. res-
pondentų. 

Buvo klausiama, ar savi-
valdybės (seniūnijų) darbuo-
tojai malonūs, paslaugūs ir 
dėmesingi. Įdomu tai, kad 
labai gerai, gerai ir vidutiniš-
kai vertinę jų darbą respon-
dentai aukštai vertino man-
dagumą. O štai tie, kuriems 
savivaldybės specialistų dar-
bas nepatiko, būtent manda-
gumo ir pasigedo labiausiai.

Buvo klausiama ir dėl ky-
šių: ar buvo reikalaujama at-

sidėkoti už atliktą darbą? 99 
proc. apklaustųjų teigė, kad 
to nebuvo reiklaujama.

27 proc. apklaustųjų tu-
rėjo pastabų rajono savival-
dybės internetinei svetainei 
www.rokiskis.lt. Jie teigė, 
kad svetainė jiems atrodo 
paini.

Ką ketinama taisyti?
Rajono savivaldybės 

administracijos direktorius 
Andrius Burnickas teigė, 
kad apklausos rezultatai jo 
nenustebino. Jis teigė, kad 
artimiausiu metu susitiks su 
specialistais, kurie kaip tik ir 
darbuojasi klientų priėmimo 
vietoje, išklausys jų patari-
mus, pasiūlymus, pastebėji-
mus.

Pašnekovo nenustebino, 
kad vieno langelio principas 
sunkiau, nei buvo galima 
tikėtis, skinasi kelią: visuo-
menei prie jo reikia dar ir 
priprasti. Ypač vyresniems 
žmonėms.

Kodėl vis dar populia-
rus pats imliausias laikui: 
tiek interesantų, tiek ir juos 
aptarnaujančių specialistų, 
gyvas aptarnavimas? Pasak 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus, vyresnio am-
žiaus žmonės tiesiog mažiau 
pasitiki nuotoliniu darbu. 
„Jiems kažkodėl atrodo, kad 
jų elektroninį laišką gali iš-

trinti ar tiesiog nepastebėti, 
atidėti vėlesniam laikui. Tie-
siog jie patikimiau jaučiasi 
su specialistu pabendravę 
akis į akį ir dokumentus 
įteikę jam tiesiai į rankas“, 
– sakė pašnekovas. Jaunimas 
gi, kaip tik vengia gyvo ben-
dravimo – jie mieliau tvarko 
reikalus susirašinėdami ar 
skambindami.

Nemaža gyvo bendravi-
mo norinčiųjų dalis į rajo-
no savivaldybę ateina tvar-
kyti socialinių reikalų. Su 
tuo susijęs ir savivaldybės 
specialistų mandagumo, 
paslaugumo įvertinimas. 
„Kai žmogus kreipiasi sun-
kią akimirką, jis tikriausiai 
tikisi labai greitai išspręsti 
jam rūpimą klausimą, gau-
ti palankų sprendimą. O jei 
reikia luktelti, ar reikalai 
nesiklosto taip palankiai, 
kaip tikisi, galbūt ir su-
pyksta“, – sake direktorius. 
Ar jis sulaukia asmeninių 
skundų dėl savivaldybės 
darbuotojų? „Skundžiama-
si ne tiesiog dėl konkrečių 
darbuotojų, o dėl to, kad ne 
viską pavyksta sutvarkyti 
taip, kaip interesantas tiki-
si: prireikia kreiptis į kelias 
institucijas, gauna jį neten-
kinantį atsakymą“, – kalbė-
jo A. Burnickas.

Trečdaliui apklaustųjų 
nepatogus naujasis savi-

valdybės darbo laikas. Ar 
ketinama kažkaip jį kore-
guoti? Pašnekovo teigimu, 
kol kas to neplanuojama. O 
ir problemų didelių nekilo: 
rajono žmonės jau priprato 
ir nedarbo metu nesiveržia. 
O trumpesnis penktadienio 
darbo laikas išsprendė vieną 
problemą: į savivaldybę prie 
vieno langelio atėję klientai 
nesimaišo su vestuvių paly-
domis, kuriama šventiškesnė 
ir jaukesnė atmosfera.

Svetainę koreguoja
Rajono savivaldybės sve-

tainėje taip pat yra koreguo-
tinų dalykų. A. Burnickas 
neslėpė, kad čia reikalai ne-
siklosto taip gerai, kaip ga-
lima to norėti. Koreguojami 
atskiri dalykai, būtent šiai 
sričiai skirtas vienas infor-
matikas. Didžiausias galvos 
skausmas – kaip į naująją 
svetainę perkelti iš seno-
sios teisinių aktų duomenų 
bazes, padaryti veikiančias 
nuorodas. Šiuo klausimu 
aktyviai ieškoma sprendi-
mų. Tačiau kol kas dar ne 
viskas veikia taip, kaip ti-
kėtasi. Todėl dar veikia ir 
senoji svetainė, ir kol teisės 
aktai bei jų archyvas nebus 
perkelti, pasak A. Burnicko, 
jos išjungti nebus galima.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Atnaujinama skiepijimo nuo COVID-19 tvarka: 
kas keičiasi ir ką svarbu žinoti

Pagal pilną schemą nuo 
COVID-19 ligos paskie-
pyti ir šia liga persirgę 
gyventojai nuo šiol taip 
pat galės pasiskiepyti su-
stiprinančiąja vakcinos 
doze. Atnaujinta skiepiji-
mo tvarka taip pat numato 
galimybę „Janssen“ vak-

cina pasiskiepijusiems gy-
ventojams anksčiau gauti 
sustiprinančiąją tos pačios 
vakcinos dozę – tai padary-
ti jau galima ne po 120, o 
po 60 dienų.

„Janssen“ vakcina pa-
siskiepiję gyventojai taip pat 

turi galimybę po 90 dienų 
rinktis „Comirnaty“ ir „Spi-
kevax“ vakciną.

Persirgę gyventojai, ne-
priklausomai nuo to, kada 
sirgo (prieš, po arba tarp 
skiepų), taip pat turės gali-
mybę pasiskiepyti sustipri-
nančiąja doze. Ji galės būti 

skiriama ne anksčiau kaip 
po 180 dienų nuo paskutinio 
skiepo arba teigiamo PGR 
tyrimo rezultato, priklauso-
mai nuo to, kuris faktas yra 
vėliausias.

Pasirinkti vakciną ir su-
stiprinančiajai dozei tinkamą 
laiką padės ši schema:

Automobilius statykite neniokodami aplinkos
Nuostabių šalies gam-

tos kampelių lankytojams 
Aplinkos apsaugos de-
partamento pareigūnai 
primena, kad saugomose 
teritorijose netinkamoje 
vietoje pasistačius auto-
mobilį, bauda taisykles 
pažeidusiam asmeniui 
gali būti skiriama per 
dvejus metus, o pažeidi-
mo protokolas surašomas 
ir siunčiamas transporto 
priemonės savininkui (val-
dytojui).

„Per reidus vis dar paste-
bime automobilių, pastatytų 
per arti vandens telkinių. No-
risi priminti, kad pakrančių 
apsaugos zonose draudžiama 
statyti motorines transporto 
priemones arčiau kaip 25 m 
iki vandens telkinio kranto. 
O kai šlaitas status, atstumas 
skaičiuojamas nuo kranto 
linijos. Jeigu mažesniu atstu-
mu šalia vandens telkinio yra 
kelias, automobilis gali būti 
pastatomas kelkraštyje, to-
liau nuo vandens telkinio ir 
netrukdant eismo kitiems“, – 
sako Aplinkos apsaugos de-
partamento Alytaus gyvosios 
gamtos apsaugos inspekcijos 

vyr. specialistė Aistė Saven-
kovaitė.   

Pasak aplinkosaugininkės 
šių reikalavimų nesilaiky-
mas užtraukia įspėjimą arba 
30–140 eurų baudą.

Vertėtų prisiminti ir Lan-
kymosi miške taisykles, 
kurios nustato, kad motori-
nėmis transporto priemonė-
mis įvažiuoti į mišką ir po 
jį važinėti galima tik keliais. 
Statyti transporto priemo-
nes miškuose galima tik tam 
skirtose transporto priemo-
nių stovėjimo (parkavimo) 
aikštelėse arba kelio pakraš-
tyje, užtikrinant galimybę 
keliu važiuoti kitoms trans-
porto priemonėms“, – pri-
mena A. Savenkovaitė.

Neteisėtas važiavimas per 
žolinę dangą, miško paklotę 
motorinėmis transporto prie-
monėmis užtraukia įspėjimą 
arba 20–140 eurų baudą. 
Neteisėtas važiavimas per 
žolinę dangą, miško paklotę 
motorinėmis transporto prie-
monėmis, kai dėl to žolinė 
danga ar miško paklotė buvo 
sužalota ar sunaikinta, už-
traukia 140–300 eurų baudą.

„Taip pat vairuotojai turi 
žinoti, kad teritorija, kurio-

je, sprendžiant iš tam tikrų 
požymių, dažnai važinėjama 
ar statomos motorinės trans-
porto priemonės, nėra laiko-
ma keliu ar aikštele. Taigi 
kartais išvažinėta miško pa-
klotė nėra kelias“, – priduria 
aplinkosaugininkė.

Kaip teigia aplinkosaugi-
ninkė, jeigu kalbėtume apie 
saugomas teritorijas, anks-
čiau pažeidėjams išsisukti 
būdavo lengviau – bauda už 
tvarkos saugomose teritori-
jose pažeidimą galėjo būti 
skiriama per tam tikrą trum-
pą laiko tarpą, taip pat buvo 
būtina nustatyti konkretų 
asmenį, pažeidėją. Bet jau 
keletą metų aplinkosaugi-
ninkams išaiškinti šiuos pa-
žeidimus yra paprasčiau.

Taigi Administracinių nu-
sižengimų kodeksas numa-
to, kad nuobauda taisykles 
pažeidusiam asmeniui gali 
būti skiriama per dvejus me-
tus nuo pažeidimo padarymo 
dienos, o pažeidimas fiksuo-
jamas ne asmens, įtariamo 
administracinio nusižengi-
mo padarymu, akivaizdoje, 
t. y. protokolas su adminis-
traciniu nurodymu surašo-
mas ir siunčiamas transporto 

priemonės savininkui (val-
dytojui).

Jei nusižengimą padarė 
kitas asmuo, transporto prie-
monės savininkas turi per 30 
kalendorinių dienų nurodytu 
būdu pranešti institucijai, 
kurios pareigūnas nustatė 
administracinį nusižengimą, 
reikiamus duomenis apie as-
menį, vairavusį tuo metu, kai 
buvo padarytas pažeidimas.

Nustatant nurodytus 
administracinius nusižen-
gimus, daromos transporto 
priemonės nuotraukos, ku-
riose užfiksuojami nusižen-
gimai.

Informaciją apie pažy-
mėtus kelius, aikšteles, ofi-
cialias stovyklavietes ir kt. 
galite rasti saugomų terito-
rijų (parkų) direkcijose, jų 
interneto svetainėse, turiz-
mo informacijos ir lanky-
tojų centruose. Dėl veiklos 
saugomose teritorijose taip 
pat galite pasikonsultuoti su 
aplinkosaugos pareigūnais, 
paskambinę Pranešimų priė-
mimo tarnybos telefonu 8 (5) 
273 2995.

Aplinkos apsaugos
departamento

inform.

SAM įpareigojo visas gydymo įstaigas, 
turinčias šeimos gydytojų, 
skiepyti nuo COVID-19

Nuo sausio 17-osios visos 
viešosios ir privačios gydy-
mo įstaigos, teikiančios šei-
mos medicinos paslaugas, 
įpareigojamos užtikrinti 
gyventojų skiepijimą CO-
VID-19 vakcina, ketvirtadie-
nį pranešė Sveikatos apsau-
gos ministerija (SAM).

„Tai padės užtikrinti sė-
kmingą vakcinacijos proceso 
tęstinumą ir geresnį vakcinų 
prieinamumą kiekvienam ša-
lies gyventojui“, – teigiama 
pranešime.

Lietuvos nacionalinei svei-
katos sistemai priklauso 415 
viešųjų ir privačių gydymo įs-
taigų, teikiančių šeimos medi-

cinos paslaugas. Iš jų daugiau 
kaip 350 jau vakcinuoja nuo 
COVID-19.

Anot SAM, apie tai, kokiu 
būdu galima registruotis vak-
cinacijai, gydymo įstaigos turi 
informuoti savo interneto sve-
tainėje ir savo patalpose gerai 
matomoje vietoje.

Jei gydymo įstaigoje prisira-
šę daugiau kaip 3 tūkst. pacien-
tų, vakcinacijos paslaugas teik-
sianti įstaiga įpareigota jungtis 
prie centralizuotos registravimo 
sistemos. Tai reiškia, kad paci-
entai savo vakcinai galės regis-
truotis internetu http://www.
koronastop.lt arba Karštosios 
linijos numeriu 1808.

BNS inform.
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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. 1601

Pensijų fondų turtas viršijo 6 mlrd. eurų
Lietuvos gyventojų pen-

sijai kaupiamo turto vertė 
pernai išaugo 1,4 mlrd. 
eurų ir viršijo 6 mlrd. eurų, 
o vidutinė grąža buvo di-
džiausia per visą fondų vei-
klos istoriją.

Preliminariais Lietuvos 
investicinių ir pensijų fondų 
asociacijos (LIPFA) duome-
nimis, dviejų pakopų pensijų 
fondų valdomo turto bendra 
vertė gruodžio 31 dieną buvo 
6,109 mlrd. eurų. 

„Lietuvos pensijų fondų 
pasiektą augimą vertinu kaip 
gerą rezultatą“, – pranešime 
sakė LIPFA vadovas Tadas 
Gudaitis. 

Antros pakopos fondų 
turto vidutinė svertinė grąža 
pernai buvo didžiausia per 

visą veiklos istoriją ir siekė 
21,07 proc., o jų vertė padi-
dėjo iki 5,9 mlrd. eurų. Tre-
čios pakopos fondų turtas per 
metus paaugo 13,78 proc. iki 
222 mln. eurų. „Pensijų fon-
dų valdytojų priimti sprendi-
mai ir strategija pasiteisino 
ir leido uždirbti istoriškai 
didžiausią vidutinę metinę 
grąžą pensijų fondų grąžą 
dalyviams per visą antros pa-
kopos pensijų fondų veikimo 
istoriją“, – teigė T. Gudaitis.

Didžiausią – 25,94 proc. 
grąžą, pernai pasiekė 20-26 
metų amžiaus kaupiančiųjų 
turtą valdantys antros pako-
pos pensijų fondai. Trečioje 
pakopoje sparčiausiai augo 
rizikingiausi fondai, o nuo-
saikių investicijų grąža buvo 
mažesnė. 

„Trečia pakopa dažniau-
siai išnaudojama kaip bū-
das darbdaviams motyvuoti 
darbuotojus ar asmeninis 
pastarųjų pasirinkimas sau 
patogiu tempu investuoti 
atliekamas lėšas“, – teigė T. 
Gudaitis.

Antros pakopos pensijų 
sistemoje dalyvauja daugiau 
kaip 80 proc., arba 1,37 mln. 
Lietuvos dirbančiųjų.

Fondus valdo penkios 
bendrovės: „Aviva Lietuva“, 
„INVL Asset Management“, 
„Luminor investicijų valdy-
mas“, „SEB investicijų val-
dymas“ ir „Swedbank inves-
ticijų valdymas“.

2020-aisiais Lietuvos 
pensijų fondai uždirbo 5,2 
proc. svertinę grąžą.

BNS inform.

Oro bendrovės atšaukia dalį skrydžių iš Lietuvos
Dalis oro kompanijų 

atšaukia skrydžius iš Lie-
tuvos. 

Laikinai stabdomi skry-
džiai iš Viniaus į Tel Avi-
vą, Lvovą, Birmingemą ir 
kitus Europos miestus, taip 
pat iš Palangos į Londoną.

Apie skrydžių stabdymą 
pranešantys vežėjai nu-
rodo, kad dauguma skry-
džių atšaukiami vienam ar 
dviem mėnesiams. 

„Skrydžiai sustabdomi 
laikinai ir planuojami at-
kurti nuo vasario mėnesio“, 
– teigė valstybės įmonės 
Lietuvos oro uostai (LOU) 
Aviacinių paslaugų skyriaus 
vadovas Aurimas Stikliū-
nas.

„Skrydžiai stabdomi dėl 
griežtesnių ribojimų arba 
dėl labai žemos paklausos“, 
– pridūrė jis. 

 Pasak A. Stikliūno, ne-
paisant omikron atmainos, 

keleivių mažėjimas nėra 
drastiškas.  

„Bendras keliautojų su-
mažėjimas Lietuvos oro 
uostuose nėra labai kriti-
nis, kad reikėtų imtis vie-
nokių ar kitokių priemo-
nių. Tesudarys iki 10 proc. 
keliautojų srauto. Tai nėra 
ženklus sumažėjimas ver-
tinant visas aplinkybes“, – 
aiškino  Lietuvos oro uostų 
atstovas.

BNS inform.

GARSO TECHNIKA

• Kolonėles su stiprintuvu. 
Pridedami visi laidai. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis
• Garso kolonėlę.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Veikiantį radijo imtuvą. 
Yra laidas. Veikia 

baterijomis. Kaina 13 Eur. 
Tel. 8 615 55 634. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Trys gražuoliai broliukai 
ieško mylinčių šeimininkų. 
Kačiukai atsivesti spalio 
30 d. Labai meilūs, tikri 
antidepresantai. Visiškai 
socializuoti.  

Tel. 8 611 65 285. Rokiškis
• Didelius gražius paršelius 
auginti. Tel. 8 672 92 384. 
Rokiškis
• Kiaulę 150 kg.  
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis

IEŠKO DARBO

• Vyras be žalingų įpročių 
ieško darbo.  

Tel. 8 601 92 235. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galėčiau 
dirbti valytoja, indų plovėja. 
Siūlyti įvairius variantus. 
Esu sąžininga, darbšti. Nuo 
8 iki 16-17 val.  
Tel. 8 628 47 585. Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

• UAB Ramundas GM 
reikalingas pjuvenų 
džiovyklos operatorius. 
Turėti B kategorijos 

vairuotojo pažymėjimą 
arba traktoriaus vairavimo 
kategoriją. Darbo vieta 
Antanašės k., Rokiškio 
r. Darbo užmokestis, 
neatskaičius mokesčių, nuo 
1075 iki 1225 Eur.  



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

 2022-01-079 psl.
ŠE

ŠT
A

D
IE

N
IS

 0
1.

08

05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Svajoja vaikai
07:30 Nuotykiai 
Kanadoje. Aukso 
beieškant
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Mažyliai laukinėje 
gamtoje
12:55 Gyvenimo kelias
13:45 Kelionių atvirukai
14:00 Hadsonas ir Reksas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
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19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 „Pabandom iš naujo!“ 2022. 
„Eurovizijos“ nacionalinė atranka
22:40 Sūnus, vardu Erazmas
00:30 Kietas faras
02:25 Į žvaigždes
02:50 Mažyliai laukinėje gamtoje
03:40 Gyvenimo kelias
04:30 Hadsonas ir Reksas

05:10 Tai – mes
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas.  
Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba 
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių  

būstas 
11:30 Laukiniai maištautojai 
12:30 Meškiukas Padingtonas 2
12:40 Kenoloto 
12:42 Meškiukas Padingtonas 2
14:45 Užsispyrėlės sutramdymas
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK
21:30 Amerikos gyvūnai
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Amerikos gyvūnai
23:55 Šauniausi policininkai 2
01:45 Kietas riešutėlis
04:20 Užsispyrėlės sutramdymas

06:40 Zigis ir Ryklys 

07:00 Žvėrelių būrys 
07:30 Moko nuotykiai 
08:05 Įspūdingasis Žmogus-
voras 
08:30 Sveikas!
09:00 Sėkmė tavo rankose
09:30 Pūkuota šnipė
11:15 Gaisrinės šuo
13:20 Oazė. Žaidimas  
prasideda
16:00 Prieš pakratant kojas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Auksinis kompasas
21:45 Žmogus-voras 3
00:30 Nebaigti reikaliukai
02:15 5-oji banga

07:00 Nepaaiškinami įvykiai  
su Viljamu Šatneriu 
08:00 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Varom! 

10:35 Gimę laisvėje 
11:40 Nepaaiškinami įvykiai  
su Viljamu Šatneriu 
12:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Įžymybės 
13:45 Pragaro viešbutis 
14:45 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos „Uniclub Casino 
- Juventus“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Dakaras 2022 
23:45 Ekvalaizeris
02:25 Užkeikimas
04:00 Naktinė komanda

06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 Vyrų šešėlyje
08:30 Lietuvos sienų apsauga. 
Muitinė“
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Vantos lapas

10:30 Vilniaus Babilonas
11:00 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. Lietuva XIX - XX a. 
pradžioje“ 
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 „Armstrongas“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis
 su Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Minčiukų palėpė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio 
vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Serengetis
12:55 Airija iš paukščio 
skrydžio
13:50 Puaro
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Pagaminta Italijoje
21:50 Bodo 
23:40 Daktaras į namus
01:15 Sūnus, vardu 
Erazmas
03:00 Airija iš paukščio 
skrydžio
03:55 Euromaxx
04:25 Puaro

06:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 

09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Laukinė gamta. Tobuli 
partneriai
12:40 Kenoloto 
12:42 Tobuli gamtos partneriai
13:10 Robinzonas Kruzas 
15:10 Kelionė į Raganų kalną
17:15 Starkus stato 
17:20 Kenoloto 
17:22 Starkus stato 
18:30 TV3 žinios
19:30 Gimęs tapti karaliumi
22:00 Profas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Profas
23:55 Pragaro vaikis
02:10 Amerikos gyvūnai

06:40 Zigis ir Ryklys
07:00 Žvėrelių būrys 
07:25 Moko nuotykiai 
08:00 Įspūdingasis Žmogus-
voras

08:25 Tomas ir Džeris 
08:55 Ponas Magu 
09:25 Ogis ir tarakonai 
09:45 Munis. Mažasis Mėnulio 
globėjas
11:30 Berniuko Rykliuko ir 
Lavos mergaitės nuotykiai
13:20 Staigmena
15:30 Piko valanda 3
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. 
Kartos
21:30 Neįmanoma misija. 
Atpildo diena
00:20 Vienuolė
02:15 Žmogus-voras 3

07:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. Prienai
08:00 Miško atspalviai
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnai. Lietuvos rinktinė 
prieš Latvijos rinktinę. Biržai
10:05 Varom! 

10:35 Gimę laisvėje 
11:40 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 
12:40 Spec. būrys.
 Išlieka stipriausi. 
Įžymybės 
13:45 Pragaro viešbutis 
14:45 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Prienų 
„Labas Gas“
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
21:30 Dakaras 2022 
23:10 Kondoras 
00:10 Narkotikų prekeiviai
01:20 Ekvalaizeris

05:10 Mažos Mūsų 
Pergalės
05:35 Vantos lapas
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 Vyrų šešėlyje
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Zoologijos sodas“ 

10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 „Partizanų keliais“
11:00 Vyrų šešėlyje
11:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021"
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas. Ukraina“
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos miestai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Pėdsakas. Ukraina“
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2022"
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis" 
13:30 Langas į valdžią
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos 
šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas

22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Projektas 
„Mėlynoji knyga" 
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Į žvaigždes
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:40 Elena iš Avaloro
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis
07:40 Svajonių sodai
08:40 Meilės sūkuryje
09:45 Septintame danguje

11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Šeimynėlė
14:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Skirtingai nuostabūs
21:00 Medikai paramedikai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Išpirka - milijardas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Išpirka - milijardas
00:50 Franklinas ir Bešas
01:50 Gerasis daktaras

06:00 Balta - meilės spalva
06:30 KK2 penktadienis
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Sumažinti žmonės
01:10 Snaiperis
02:05 Neįmanoma misija. 
Atpildo diena
04:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

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

12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Sekliai
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiaulių „Šiauliai-7bet“ - Alytaus 
„Dzūkija“. Tiesioginė transliacija
21:00 Dakaras 2022
22:40 Self/less
01:00 Juodasis sąrašas
01:55 Kondoras
02:50 Narkotikų prekeiviai
03:45 Atsarginis prezidentas

05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras
 „BUSHIDO KOK 2022"
06:15 TV parduotuvė
06:30 Krepšinio pasaulyje
07:00 „Aiškiaregė” 

10:05 „Dvaro rūmai” 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Triguba apsauga“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 Negaliu tylėti
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 „24/7“
00:30 „Triguba apsauga“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 „24/7“
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena

05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras 
Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 „Pabandom 
iš naujo!" 2022. 
„Eurovizijos" 
nacionalinė atranka
13:30 7 Kauno dienos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Projektas „Mėlynoji knyga" 
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Į žvaigždes
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis 04:30 Keliai. 
Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

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

09:45 Tobula pergalė
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Tarp mūsų mergaičių
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Skirtingai nuostabūs
21:00 Medikai paramedikai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Ekstraordinarių 
džentelmenų lyga
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Ekstraordinarių 
džentelmenų lyga
00:50 Franklinas ir Bešas
01:50 Gerasis daktaras

06:00 Balta - meilės spalva

06:30 Nuo... Iki... 
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 "Rimti reikalai 4
21:30 Žinios 
22:30 Nežinomas
00:45 Snaiperis
01:40 Sumažinti žmonės
04:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

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

09:30 Pėdsakas
10:25 Šuo
11:35 Sekliai
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia. 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Sekliai
18:25 Šuo
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Dakaras 2022 
22:40 Keršto valanda. Atlygis
00:35 Self/less 
02:50 Lemtingi skambučiai 
03:40 Greitojo reagavimo būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Inovacijų DNR
07:00 „Gyvenimo linija“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 

10:05 „Dvaro rūmai” 
11:10 „Juvelyrų klanas“
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Triguba apsauga“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 #NeSpaudai
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė”
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Triguba apsauga“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 #NeSpaudai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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Rokiškio rajono savivaldy-
bė 2022 m. sausio 10 d. skel-
bia konkursą Rokiškio Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos 
direktoriaus pareigoms eiti. 
Konkurso posėdžio atrankos 
data – 2022 m. kovo 17 d.

Daugiau informacijos: 
https://rokiskis.lt/gyventojui/

konkursai-ir-darbo-pasiula/.

Užs. 1601

Tel. 865620131.  
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• Reikalingi miško 
darbininkai. Pjovėjai ir 
pagalbiniai darbininkai. 
Geros darbo sąlygos, greitas 
atsiskaitymas.  
Tel. 8 623 47 265. Rokiškis
• Ieškau gipsininko.  
Tel. 8 646 40 025. Rokiškis
• Įmonėje reikalingi miško 
darbininkai, pjūklininkai 
ir pagalbiniai darbuotojai. 
Rokiškis-Juodupė.  
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis
• Siūlome nuolatinį darbą 
autoservise lengvųjų 
automobilių mechanikui 
(variklio, važiuoklės, 
stabdžių sistemos ir pan. 
remontas) ir ratų suvedimo/
geometrijos reguliavimo 
specialistui su darbo 
patirtimi. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
• Siūlo darbą miškovežio 

su manipuliatoriumi 
vairuotojui.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Siūlome nuolatinį darbą 
automechanikui. Geros 
darbo sąlygos. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• 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
• Sniego valymo darbai.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Taisome automobilius, 
ruošiame techninei apžiūrai. 
Tel. 8 608 31 638. Rokiškis
• Atliekame vidaus apdailos 
ir remonto darbus. Visiškai 
įrengiame namus, butus, 
biurus ir kitas patalpas.  
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Šilumos siurbliai - 
puiki, taupi, moderni 
šildymo alternatyva Jūsų 
būstui. Skirti patalpų 
šildymui ir vėsinimui. 
Taupys Jūsų laiką, bei 
šildys namus saugiai ir 
patikimai.  Galimybė įsigyti 
išsimokėtinai.  
Tel. 8 602 33 477. Rokiškis
• RUF Medienos briketai ir 
6mm granulės iš sandėlio 
Rokiškyje. Greitas 
pristatymas.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Atliekame vidaus apdailos 
darbus. Sienos, karkasas, 
gipsas, OSB, panelė. 
Grindys, lagiavimas, OSB, 
laminatas, parketlentės. 
Lubos, karkasas, gipsas. 
Glaistymas, dažymas. 
Elektros, santechnikos 
smulkieji darbai. Lauko 
darbai, karkasas, vata, vėjo 
plėvelė. Tel. 8 623 39 225. 
Rokiškis
• Vežame į gydymo įstaigas, 
oro - jūrų uostus ir kitur. Jei 
reikia - palaukiame.  
Tel. 8 684 48 006. Rokiškis

PERKA
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• Perku sėklai žirnius. 
Reiktų 2,5 t.  

KITA

Tel. 8 685 81 976. Rokiškis
• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 

kondensatorius, rėles, 
magnetinius paleidėjus, 
skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, 
kontaktus, oscilografus, 
dažnometrius, savirasčius, 
racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377. 
Rokiškis
• 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 Rokiškyje arba 
Kavoliškyje iki 20 000 Eur. 
Tel. 8 622 10 728. Rokiškis

• Kviečius, nebrangiai.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą 
30 l. Tinka alui, sulai, 
vandeniui. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Kavos arbatos servizą. 
2 puodelių 250 ml ir 2 
lėkščių rinkinys su mėlynųjų 
povų iliustracija. Rinkinys 

pagamintas iš aukštos 
kokybės smulkaus kaulinio 
porceliano. Puodeliai 
supakuoti į elegantišką 
raudoną dėžutę – puikiai 
tinka dovanai. Kaina 27 Eur. 
Tel. 8 625 54 541. Rokiškis
• Didelę rąstinę 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, 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 centrinio 
šildymo 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

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

MUZIKOS INSTRUMENTAI
• Gitaros priedelį įgarsintoją. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Geros būklės Samsung 

Galaxy S9 64 GB. Pilna 
komplektacija. Spalva 
Coral Blue. Dedasi dvi 
Sim kortelės. Dokumentai, 
dėžutė, ausinės, kroviklis, 
2 dėkliukai (1 magnetinis), 
belaidis kroviklis. Pirktas 
naujas Lietuvoje. Domina 
keitimas. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• 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

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 
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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
• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 2 kambarių butą 39 kv. m, 
Rokiškio centre su daliniais 

patogumais. Šildymas 
kietu kuru. Pirmas aukštas, 
atskiras įėjimas, patogi 
vieta. Kaina 20500 Eur.  
Tel. 8 622 37 821. 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

NUOMA

• Išnuomojamas 1 kambario 
butas. Naujai ir kapitaliai 
suremontuotas. Tik su 
virtuvės baldais. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 647 22 902. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą.  
Tel. 8 682 31 963. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę ūkio 
paskirties. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 629 23 449. Rokiškis
• Išsinuomočiau butą. Siūlyti 
visus variantus.  
Tel. 8 626 99 150. Rokiškis
• Šeima ieško išsinuomoti 
dviejų kambarių butą.  
Tel. 8 629 88 995. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 2 
kambarių butą.  
Tel. 8 676 83 179. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti vieno 
kambario butą su baldais. 
Tel. 8 654 04 782. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 
kambario butą su baldais. 
Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis

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

• Pamestas raktų ryšulys 
maždaug Aukštaičių g. 
- Nepriklausomybės a. 
Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 621 84 857. Rokiškis
• Rasti raktai prie Taikos 
g. 23. Tel. 8 645 63 978. 
Rokiškis
• Rokiškyje 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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Dolmar 111 2,4 kW. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 675 88 304. 

Kupiškis
• Husqvarna 560 XP. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 620 85 252. 
Rokiškis

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

• Galingą betono atskėlimo 
plaktuką BOXER, 2 vnt. Tel. 
8 605 03 052. Rokiškis
• Suveriamus standartinio 
garažo vartus. 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Kempą su pilnu balionu. 
Balionas su apsauginiu 
vožtuvu, su reduktoriumi. 
Jungi ir dirbi. Jei be baliono 
tik kempas 270 Eur. Kaina 
380 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Medinius tekintus laiptų 
statramsčius. Tinka tiek 
turėklams, tiek terasai, 19 
vnt. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. 
Išilginio ir skersinio 
pjovimo funkcija su 30 cm 
obliavimu. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Peugeot 307. 2002 m., 2 l, 
66 kW, HDI.  
Tel. 8 606 10 353. Rokiškis
• Visiškai tvarkingą VW 
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
• Ford Focus. Techniškai 
tvarkingas. 2006 m. 1,8 l, 
85 kW. Dyzelis, mechaninė 
pavarų dėžė. Techninė 
apžiūra iki 2024.01.03. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 625 
12 233. Rokiškis
• Audi A3. 1,9 l, TDI, 
66 kW, sidabrinė spalva, 
4 durys, geros žieminės 
padangos. TA iki 2023 m. 
rugpjūčio. Kaina 1700 Eur. 
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
• Ford Galaxy. 2000 m., 1,9 
l, 110 kW, dyzelis, TA iki 
2023 m. Tel. 8 686 23 294. 
Rokiškis
• Audi 80 B3. Benzinas 
dujos. TA iki 2022-04. 
Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• BMW X3. 2004 m., 3,0 
l, 150 kW, dyzelis. Kaina 
3800 Eur. Tel. 8 675 98 068. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Opel Signum dalimis. 3 l, 
130 kW, pilkos spalvos.  
Tel. 8 629 23 449. Rokiškis

• 1998 m. Audi A3 gerą 
variklį. 1,9 l, 81 kW. Dėžę, 
vairo kolonėlę, sankabą ir 
kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Kuro purkštukus, 
tinkančius BMW 320d, 
330d, 530d, 730d, X5. 
Kodas 0445110080 arba 
0445110131. Yra 3 vienetai. 
Išvalyti, tikrinti, atitinka 
visus parametrus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• R15 Opel Zafira lietus 
ratlankius. Be padangų. 
Tvarkingi. Būklė labai gera. 
100 Eur už visus keturis. 
Derėtis galima.  
Tel. 8 618 21 340. Rokiškis
• 2000 m. Renault Scenic 
gerą galinį tiltą, vairo 
kolonėlę, stabdžių diskus, 
cilindriukus, amortizatorius 
ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dvi naudotas Nokian 
padangas 245/40 R18 M+S. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Originalius ratlankius 
su geromis vasarinėmis 
padangomis R18 5/114 
Toyota. Kaina 300 Eur. Tel. 
8 685 75 884. Rokiškis
• Ratus R18, R17 5/100. 
Subaru, Golf, Audi A3, 
Toyota. Švenčionys. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Opel Insignia, Volkswagen 
Transporter ratus R18 5/120. 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius R15, R16, 
R17, R18 5/112 Audi, 
Volkswagen, Skoda.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Žiemines dygliuotas 
padangas 195/65 R15 
Hankook. 8 mm, minkšto 
mišinio 2016 m. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Įvairias lengvųjų 
automobilių dalis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Golf 3 1,9 l, TD pavarų 
dėžę. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW, Audi starterius, 
generatorius. Tel. 8 627 71 
703. Rokiškis
• Važiuojančią Audi A4 B6 
dalimis. 2004 m., 1,9 l, 96 
kW, sedanas.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Važiuojančią Audi A6 
dalimis. 2,5 l, 103 kW, TDI. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2002 m., 
1,9 l, TDI, 85 kW, 4 durų, 
mėlynos spalvos.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Audi A4 B7 2 l, 103 kW 
variklį - pilną galvą.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 1,9 l, 
74 kW. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
• 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 
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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
• 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
• 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

VAIZDO TECHNIKA
• Televizorių Samsung. 
Įstrižainė 39x79 cm. 
 Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Televizorių LG. 32 colių. 
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Tvarkingą žemės frezą. 
Darbinis plotis 1,60 m. Buvo 
kabinama prie T-25. Yra 
kardanas. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Savos gamybos traktorių 
su dokumentais. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• DT 20 traktorių vieno 
cilindro. Važiuojantis, dar 
yra kitas detalėm. Tel. 8 607 
56 198. Rokiškis
• Rou-6 kratytuvą ir grėblį. 
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

LPK viceprezidentas: Vokietijos 
palaikymo nesulauksime

 Lietuvos pramoni-
ninkų konfederacijos 
(LPK) vicepreziden-
tas Arūnas Laurinaitis 
teigia, jog Lietuva ne-
sulauks oficialaus Vo-
kietijos palaikymo san-
tykiuose su Kinija. 

Tai jis sakė supratęs po 
susitikimų su Vokietijos 
verslo bei už importą ir 
eksportą atsakingų minis-
terijų atstovais. 

„Vokietija turi per daug 
interesų Kinijoje, kad ji 
aiškiai paremtų Lietuvą 
toje situacijoje, kurioje da-
bar Lietuva yra. Būdama 
viena iš labiausiai pramo-
ninių šalių Europos Sąjun-
goje, Vokietija yra kaip ir 
indikatorius, kad Europos 
Sąjungos šalys narės turi 
šiek tiek skirtingų interesų 
Kinijoje," – sakė A. Lauri-
naitis. 

„Vokietija aiškiai de-
klaravo, kad ji turi pakan-
kamai daug gamyklų ir 
kompanijų Kinijoje, todėl 

pyktis su Kinija nenori. 
Oficialaus arba deklaruo-
jamo palaikymo, supra-
tome, iš Vokietijos ir kitų 
narių nesulauksime“, – pri-
dūrė jis. 

Užsienio žiniasklaida 
gruodį skelbė, jog Kinija 
spaudžia Vokietijos auto-
mobilių dalių gamintoją 
„Continental“ nebenaudoti 
jos gamykloje Lietuvoje 
pagamintų komponentų. 

Ekonomikos ir inovacijų 
ministrė Aušrinė Armonai-
tė gruodžio pabaigoje del-
fi.lt patvirtino gavusi jai ir 
užsienio reikalų ministrui 
adresuotą Vokietijos įmo-
nių asociacijų kreipimąsi 
apie patiriamą spaudimą 
iš Kinijos, tačiau abejojo, 
ar yra reali grėsmė, kad 
didelės tarptautinės verslo 
kompanijos trauksis iš Lie-
tuvos. A. Armonaitė, be to, 
yra sakiusi, kad Europos 
Sąjunga (ES) turėtų vie-
ningiau reaguoti Kinijos 
spaudimą Lietuvai.

BNS inform.

Prancūzija skyrė 210 mln. eurų baudų „Google“ ir „Facebook“
už slapukų naudojimo praktiką

Prancūzijos reguliavi-
mo institucijos skyrė 210 
mln. eurų baudų „Google“ 
ir „Facebook“ už slapukų 
– informacijos elementų, 
pasitelkiamų vartotojų 
elgesiui internete sekti, – 
naudojimo praktiką, pra-
nešė institucijos.

„Google“ skirta 150 mln. 
eurų bauda yra didžiausia 
kada nors Prancūzijos naci-
onalinės informacinių tech-
nologijų ir pilietinių laisvių 
komisijos (CNIL) skirta 
bauda, viršijanti ankstesnę 
su slapukais susijusią 100 

mln. eurų baudą, skirtą ben-
drovei 2020 metų gruodį.

„Facebook“ buvo skirta 
60 mln. eurų bauda.

„CNIL nustatė, kad 
svetainės facebook.com, 
google.fr ir youtube.com 
neleidžia vartotojams at-
sisakyti slapukų naudoji-
mo taip pat paprastai, kaip 
juos priimti“, – nurodė re-
guliavimo institucija.

Abi platformos turi tris 
mėnesius pakoreguoti savo 
praktikas, o to nepadarius, 
Prancūzija galės skirti 
100 tūkst. eurų baudas už 
kiekvieną dieną, pridūrė 

CNIL.
„Google“ teigė naujie-

nų agentūrai AFP, kad po 
šio sprendimo pakeis savo 
praktiką.

„Atsižvelgdami į inter-
neto vartotojų lūkesčius 
<...> esame įsipareigoję 
įgyvendinti naujus po-
kyčius, taip pat aktyviai 
bendradarbiauti su CNIL, 
reaguodami į sprendimą“, 
– sakoma JAV įmonės pra-
nešime.

Slapukai yra nedideli 
duomenų paketai, kurie 
įdiegiami vartotojo kom-
piuteryje, kai jis lankosi 

svetainėje, todėl žiniatin-
klio naršyklės gali išsau-
goti informaciją.

Jie yra labai vertingi 
„Google“ ir „Facebook“, 
nes padeda suasmeninti 
reklamą vartotojams, o tai 
yra pagrindinis šių interne-
to milžinių pajamų šaltinis.

Visgi 2018 metais Eu-
ropos Sąjungos priimtas 
įstatymas nustatė griežtas 
taisykles interneto įmo-
nėms, įpareigodamas jas 
gauti tiesioginį vartotojų 
sutikimą prieš įdiegiant 
slapukus kompiuteriuose.

BNS inform.

Molėtuose bus paskelbti ir karūnuoti 
talentingiausi liaudies meistrai

Molėtų kultūros centre 
ketvirtadienį bus paskelbti 
ir simboliniais aukso vai-
nikais karūnuoti talentin-
giausi metų liaudies meis-
trai.

Lietuvos nacionali-
nio kultūros centro įsteigti 
„Aukso vainiko“ apdovano-
jimai yra svarbiausias šalies 
tautodailininkų įvertinimas.

Anot organizatorių, rengi-
nys skatina domėtis liaudies 
amatais, gaivinti užmirštas 
technikas ir technologijas, 
pritaikyti jas šiandienos po-
reikiams.

„Aukso vainiko“ konkur-
so, kuris surengtas jau 17 
kartą, laureatai tradiciškai 
skelbiami Trijų karalių die-
ną.

BNS inform.
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Sausio 7-oji, 
penktadienis, 

1 savaitė.
Iki Naujųjų liko 1 diena.

Saulė teka 8.40 val., 
leidžiasi 16.09 val. 

Dienos ilgumas 7.29 val.
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Gaugeda, Jaugedas, Jaugėla, 

Jaugėlė, Julius, Liucidas, Liucijus, 
Liucilė, Liucina, Liucius, Raudvilė, 

Rūtenis
Rytoj: Apolinaras, Eivada, 

Eivadas, Eivarda, Eivardas, Gintė, 
Medvaišas, Teofilis, Vilinta, Vilintas

Poryt: Algis, Bazilė, Gabija, 
Julijonas, Marcijona, Vaigalis

Dienos citata
„Jei kalbi, tai tavo žodžiai turi 

būti geresni už tylą“
 (Indėnų išmintis).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1502 m. gimė popiežius Gri-
galius XIII, išgarsėjęs kalendoriaus 
reforma.

1610 m. italų matematikas ir 
astronomas Galileo Galilei, gyvenęs 
1564-1642 metais, atrado Jupiterio 
palydovus Ijo, Europą, Ganimedą ir 
Kalistą.

1782 m. Filadelfijoje pradėjo 
veikti bankas "The Bank of North 
America" - pirmasis Kongreso leidi-
mą dirbti gavęs bankas Amerikoje.

1785 m. John Jeffries ir Jean 
Pierre Blanchard pirmieji oro balio-
nu perskrido Lamanšo sąsiaurį.

1789 m. JAV įvyko pirmieji naci-
onaliniai rinkimai. Prezidentu tapo 
George Washington.

1895 m. Korėja paskelbė apie 
savo nepriklausomybę nuo Kinijos.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1989 m. Vilniuje atkurta Ateiti-
ninkų federacija, kurios veikla buvo 
sustabdyta 1940 metais Kaune.

1991 m. dėl politinės įtampos 
atsistatydino atkurtos Lietuvos 
valstybės pirmoji Ministrė Pirminin-
kė Kazimira Prunskienė.

1992 m. Baltijos valstybių Tary-
ba Jūrmaloje (Latvija) priėmė krei-
pimąsi į Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugą dėl buvusios Tarybų 
Sąjungos ginkluotųjų pajėgų vi-
siško išvedimo iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos.

Post scriptum
Be vargo nėra laimės, 
be ašarų - linksmybės.

Greita koldūnų užkepėlė su padažu
INGREDIENTAI:
• 500 gramų koldūnų
• 200 mililitrų grietinėlės (skani-

au riebi, bet tinka ir liesesnė)
• 100 gramų mėgiamo sūrio 
• 100 gramų šaltai rūkyto 

kumpio (arba šoninės ar kitokios 
rūkytos mėsos)

• 2 šaukštai pomidorų padažo
• kiaušinis
• šaukštelis itališkų žolelių 
• 0.5 šaukštelio saldžiosios 

paprikos miltelių
• 0.5 šaukštelio juodųjų pipirų
•0.5 šaukštelio česnako miltelių 

(arba 1-2 skiltelės česnako)

GAMINIMAS
Įkaitinti orkaitęi iki 190C (kaitinimo režimas viršus+apačia, be vėjelio). Koldūnus 

sudėti į verdantį šiek tiek pasūdytą vandenį ir virti 1-2 min trumpiau negu instrukci-
joje ant pakuotės. Kol verda koldūnai, mažais gabalėliais supjaustyti kumpį. Sutar-
kuoti sūrį. Koldūnus išimti kiaurasamčiu, gerai nuvarvinant, ir iš karto dėti į kepimo 
indą. Ant pusės koldūnų užbarstyti pusę kumpio ir sūrio. Sudėti likusius koldūnus ir 
užbarstyti likusį kumpį. Dubenyje kiaušinį išplakti su grietinėle ir prieskoniais. Užpilti 
ant užkepėlės viršaus, tolygiai paskirstant ant visų koldūnų. Užkepėlės viršų aptepti 
pomidorų padažu. Užbarstyti likusį sūrį. Kepti iki 190C įkaitintos orkaitės viduryje 
apie 20-25 min - iki sūris gražiai išsilydys ir truputį paskrus (kas paskrustų smarkiau, 
paskutines 5 min galite padidinti orkaitės temperatūrą iki 220C). Patiekiant galima 
pabarstyti žalumynais - čiobreliais, petražolėmis, svogūnų laiškais.

www.rokiskiosirena.lt

Kultūros ministras prašo savivaldybių prisidėti didinant 
kultūros darbuotojų atlyginimus

Kultūros ministras 
Simonas Kairys prašo 
savivaldybių prisidėti di-
dinant kultūros ir meno 
darbuotojų atlyginimus.

Ministras laišku kreipėsi 
į Lietuvos merus, kviesda-
mas juos prie didinamų at-
lyginimų prisidėti papildo-
mai ne mažesne apimtimi, 
nei šiam tikslui skirti vals-
tybės asignavimai, trečia-
dienį informavo Kultūros 
ministerija.

Šių metų valstybės biu-
džete numatytos tikslinės 
lėšos savivaldybių kultūros 
ir meno darbuotojų darbo 
užmokesčiui didinti siekia 

4,114 mln. eurų.
Iš jų 2,469 mln. eurų yra 

valstybės skiriamos papil-
domos lėšos savivaldybių 
kultūros ir meno darbuotojų 
atlyginimams didinti, likusi 
dalis yra lėšos, kurios iki šiol 
savivaldybių biudžetams bū-
davo skiriamos dotacijų pavi-
dalu iš Kultūros ministerijos 
asignavimų. S. Kairys akcen-
tuoja, kad siekiant kokybiškos 
kultūros plėtros regionuose la-
bai svarbu, jog ir pačios savi-
valdybės priimtų atitinkamus 
sprendimus dėl darbo užmo-
kesčio fondo skirdamos bent 
tiek pat, kiek valstybė.

„Tačiau matydamas ge-
ruosius ligšiolinius pavyz-

džius skatinčiau savival-
dybes skirti ir didesnius 
asignavimus. Kaip puikiai 
žinome, vėliau šios lėšos 
sugrįžta stipresnio regionų 
konkurencingumo, aiškes-
nio identiteto pavidalais, 
taip pat padeda stiprėti ir 
augti gyvybingoms, verž-
lioms, aktyvioms vietos 
bendruomenėms“, – prane-
šime cituojamas ministras.

Didinti visos šalies kul-
tūros ir meno darbuotojų 
atlyginimus yra numatyta 
Vyriausybės programoje. 
Tam šių metų valstybės biu-
džete papildomai skirta 13,5 
mln. eurų.

BNS inform.

Lietuvos NT vertė per metus padidėjo 
14 proc. iki 135 mlrd. eurų

Viso Lietuvos nekilnoja-
mojo turto (NT) vertė pernai 
išaugo 14 proc. ir dabar siekia 
apie 135 mlrd. eurų. Tai di-
džiausias NT vertės šuolis per 
pastarąjį dešimtmetį, teigia 
Registrų centras.

Registrų centro Turto verti-
nimo valstybės reikmėms sky-
riaus vadovė Lina Kanišauskie-
nė teigia, kad 2021 metai 
pasižymėjo tiek įspūdingu NT 
sandorių skaičiumi, tiek ir kainų 
augimu.

„Tam įtakos turėjo atlygini-
mų ir kainų augimas, infliacija 
ir, tikėtina, gyventojai norėjo 
išsaugoti savo santaupas in-
vestuodami jas į nekilnojamąjį 
turtą. Taip pat įtakos turėjo pa-
lankios kreditavimo sąlygos, 
kilo šalies ekonomika, augo 
investicijos bei didėjo vidaus 
vartojimas, gerėjo užimtumo ir 
nedarbo rodikliai“, – pranešime 
sakė L. Kanišauskienė. 

Įregistruotų ir įvertintų Lie-
tuvos statinių (be žemės) ver-
tė siekia 103 mlrd. eurų – 14 
proc. daugiau nei  2021 metų 
pradžioje.

Didžiausias augimas stebi-
mas butų rinkoje – vidutiniškai 

18 proc., o daugiausiai tarp ša-
lies savivaldybių jų vertė kilo 
Neringoje – 26 proc. Gyvena-
mųjų namų vidutinė vertė per 
metus kilo dešimtadaliu, komer-
cinių – 8 proc., o administraci-
nių ir medicinos patalpų – apie 
11 proc.

Augo ir žemės sklypų vertė 
– iki 32 mlrd. eurų, o vidutinės 
rinkos vertės pokytis per metus 
buvo apie 5 proc. Labiausiai – 7 
proc. – vertė didėjo žemės ūkio 
paskirties žemės rinkoje, gyve-
namųjų teritorijų žemė brango 
4 proc., o komercinės grupės 
žemė – 5 proc.

Registrų centras pažymi, 
jog kasmet kyla ir įregistruotų 
objektų skaičius. Pernai įvertin-
ta apie 6,7 mln. statinių ir žemės 
sklypų – 1,5 proc. daugiau nei 
2020 metais.

Lietuvos NT vidutinės rin-
kos vertės auga nuo 2011 metų, 
o didžiausi metiniai vidutinės 
rinkos vertės pokyčiai pastebi-
mi nuo 2018 metų sausio, kai 
vidutinė rinkos vertė siekė 93 
mlrd. eurų, 2019-ųjų sausį ji sie-
kė 100 mlrd. eurų, 2020-aisiais 
– iki 110 mlrd., o pernai sausį 
– 118 mlrd. eurų.

BNS inform. NVSC šventiniu laikotarpiu nustatė du epidemiologinių 
reikalavimų nepaisiusius renginius

 Šventiniu laikotarpiu ren-
ginius tikrinę Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
(NVSC) atstovai nustatė du 
reikalavimų nesilaikiusius or-
ganizatorius.

Iš viso patikrinti 56 rengi-
niai visoje Lietuvoje, kurie vyko 
tiek didžiosiose šalies koncertų 
salėse, arenose, teatruose, pre-
kybos ir laisvalaikio centruose, 
tiek rajonų kultūros centruose, 
bibliotekose, antradienį prane-
šė NVSC.„Pirmenybę teikėme 
renginiams, kuriuose dalyvauja 
daugiau nei 500 žiūrovų. To-
kiuose renginiuose iš tiesų kyla 
didesnė rizika, be to, jiems nu-
statyti griežtesni reikalavimai, 
susiję su lankytojų srautų ribo-
jimu. Tačiau tikrinome ir ma-
žesnius renginius“, – pranešime 
teigia NVSC Visuomenės svei-

katos saugos kontrolės skyriaus 
vedėja Ingrida Skridailienė.

Pažeidimai nustatyti baleto 
spektaklyje ir parodoje. NVSC 
užfiksavo, jog šių renginių metu 
nebuvo užtikrinama, kad eilė-
se būtų išlaikomas saugus ne 
mažesnis kaip dviejų metrų ats-
tumas tarp asmenų ar asmenų 
grupių, nebuvo valdomi žiūrovų 
srautai prieš renginį, nustatyti pa-
žeidimai, susiję su viešojo maiti-
nimo vietų įrengimu ir asmenų iš 
skirtingų sektorių aptarnavimu. 
Užfiksuota kaukių dėvėjimo (or-
ganizatoriai neužtikrino kaukių 
dėvėjimo kontrolės viso renginio 
metu) ir kitų pažeidimų. Organi-
zatoriams pradėtos administraci-
nių nusižengimų teisenos.

Patikrinti įvairūs koncertai, 
spektakliai, kino seansai, parodos. 
Nemažoje dalyje jų NVSC specia-
listai lankėsi kartu su policijos pa-

reigūnais, savivaldybių administra-
cijų atstovais. Pagal reikalavimus, 
į renginius, vykstančius uždaroje 
erdvėje, gali patekti tik asmenys, 
turintys galimybių pasą, renginių 
metu privalu dėvėti kaukes, be to, 
yra nustatyta, kaip turi būti skirsto-
mi lankytojų srautai, kaip turi būti 
užtikrinama galimybė rankų higie-
nai ir kiti reikalavimai.

Kauno apskrities policija 
pradėjo administracinę teiseną 
dėl galimų pandemijos valdy-
mo priemonių pažeidimų Gruo-
džio 29 dieną „Žalgirio“ arenoje 
Kaune vykusiame SEL koncerte. 
Pareigūnai sulaukė skundų, jog 
daugybė renginio dalyvių nedė-
vėjo kaukių, nesilaikė saugaus 
atstumo. NVSC BNS informa-
vo, jog dėl SEL koncerto atlieka 
tyrimą ir šiuo metu renkama su 
renginiu susijusi medžiaga.

BNS inform.

Prekybos tinklai prognozuoja, kad maisto 
kainos 2022 metais augs

Dėl brangstančių žalia-
vų ir augančių gamybos 
kaštų prekybos tinklai 
prognozuoja, kad maisto 
kainų augimas 2022 me-
tais turėtų išlikti.

Šalyje veikiančių didžių-
jų prekybos centrų atstovai 
pabrėžė sunkias derybas su 
tiekėjais, kurie kai kurių 
prekių kategorijų kainas di-
dino daugiau nei dukart.

„Jau kuris laikas girdi-
me iš tiekėjų nuogąstavimų 
dėl išaugusių žaliavų kainų 
ir gamybos kaštų. (...) Pro-
gnozuoti, kokio masto pasi-

keitimai laukia, yra sudėtin-
ga, bet tendencijos išlieka 
nepalankios“, – lrt.lt sakė 
„Maximos“ Komunikacijos 
ir įvaizdžio departamento 
direktorė Ernesta Dapkienė.

„Rimi“ komunikacijos 
vadovė Gabrielė Šerėnienė 
teigė, kad prekių kainoms 
didžiausią įtaką daro tiekė-
jų kainų pokyčiai, o spau-
dimas jaučiamas visose 
prekių kategorijose. „Iki“ 
atstovė Vaida Budrienė 
taip pat teigė, kad stebimas 
kainų kilimas iš tiekėjų, ga-
mintojų pusės.

BNS inform.



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

 2022-01-0715 psl.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 7 d. Naktį -6

Dieną -2
V, 
4-9 m/s

Sausio 8 d. Naktį -4
Dieną -2

P,
4-9 m/s

Sausio 9 d. Naktį -3
Dieną -2

P,
4-9 m/s

Sausio 10 d. Naktį -4
Dieną -3

ŠV,
1-5 m/s

Orų prognozė sausio 7-10 d.

Gruodžio 31-osios kryžiažiodžio atsakymai:
Vertikaliai: Vėžlys. Kraksai. Ainis. Tenas. Abečė. Litas. „Mars“. Melas. Škvalas. „Arse-
nal“. „Real“. Košti. Ima. Areka. Aimakas. Anodas. LKR. Alėja. Amara. Alsa. As.
Horizontaliai: Mėžti. Šernė. Etika. Elena. Vlada. Asla. RAM. Asas. Liesa. Moa. „Hon-
da“. Skala. Re. Iksas. Ašara. Arti. Madam. Simas. Beje. Ala. „Asvel“. Nikė. Šalamaja. 
Gilės. Lasas.
Pažymėtuose langeliuose: Šamanas. 

Nuoširdžiai užjaučiame 
Bendrojo skyriaus vyresniąją specialistę 

Jolitą Kalačiovienę 
dėl tėvelio mirties. 

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija

Taivanas Lietuvoje žada investuoti 200 mln. JAV dolerių
Taivaniečių atstovybė 

Lietuvoje patvirtino, kad 
artimiausiu metu Taivanas 
planuoja investuoti šalyje 
200 mln. JAV dolerių (apie 
176,7 mln. eurų).

Tai pranešė Taivaniečių 
atstovybės Lietuvoje vado-
vas Ericas Huangas.

„Taivanas ruošia investi-
cinį fondą su 200 mln. JAV 
dolerių pradiniu kapitalu in-
vestuoti į Lietuvos pramonės 
šakas, kurios yra strategiškai 
svarbios abiem šalims, taip 
norima sukurti ilgalaikius 
ekonominius ryšius“, – spau-
dos konferencijoje sakė jis. 

Pasak atstovybės vadovo, 
strateginis fondas bus fi nan-
suojamas Taivano nacionali-
nio plėtros fondo ir privataus 
sektoriaus kompanijų.

„Fondas yra patyręs vys-
tant pramonę“, – kalbėjo E. 
Huangas. 

Investicijų paketas yra 
vienas iš Taivano priemonių 
plano, skirto ekonominiams 
ryšiams su Lietuva plėtoti, 
šaliai patiriant Kinijos spaudi-
mą. Jį Taivano atstovai vadina 
neturinčiu precedento ir pažei-
džiančiu tarptautinę teisę. 

Planas taip pat apima spe-
cialios darbo grupės, kuri 
sudarytų sąlygas bendradar-
biauti abiejų šalių verslams, 
steigimą, Kinijos atmestų 
lietuviškų prekių perėmimą, 
įskaitant skubius atvejus.

Pasak atstovybės vadovo, 
jau įkurta speciali Taivano 
vyriausybės darbo grupė, kuri 
daug dėmesio skirs Lietuvos 
siekiui tobulėti puslaidininkių 
pramonėje.

„Lietuva – šios darbo-
tvarkės viršūnėje“, – kalbė-
jo E. Huangas. Pirmoje šių 
metų pusėje Lietuvoje turėtų 
apsilankyti Taivano puslaidi-
ninkių ekspertų komanda, be 
to, su Taivano stipendijomis 
puslaidininkių technologijas 
studijuoja 20 studentų. 

Taip pat žadama organi-
zuoti specialius renginius, 
kur Lietuvos verslai būtų 
pristatyti kaip patikimos 
produkcijos tiekėjai, galėtų 
užmegzti tiesioginius ryšius 
su Taivanu. „Taivano rinkos 
ir toliau liks atviros lietuviš-
kai produkcijai, įskaitant pie-
no produktus ir javus“, – sakė 
E. Huangas.  Jo teigimu, šio 
darbo rezultatus „pamaty-
sime per kelis artimiausius 
mėnesius“.

BNS inform.

Paskelbti 2022-ųjų šauktinių sąrašai
Paskelbti 2022-ųjų šauk-

tinių sąrašai, kuriuose – 
apie 54 tūkst. jaunuolių, 
pranešė Lietuvos kariuo-
menė.

Jie skelbiami interneto 
svetainėje sauktiniai.karys.lt. 
Iš viso šiemet devynių mė-
nesių tarnybai bus pašaukti 
3828 jaunuoliai.

Prie kiekvienos karo prie-
volininko pavardės yra nu-
rodytas tikslus terminas iki 
kada reikia susisiekti su pa-
skirtu regioniniu karo prievo-
lės ir komplektavimo padali-
niu.

Informacija, susijusi su 
šaukimo nurodymais bus at-
naujinama kiekvieną savaitę, 
todėl svarbu, kad visi karo 
prievolininkai nuolat sektų 
informaciją, pateikiamą šau-
kiamųjų sąraše bei laiku vyk-
dytų nurodymus, karo prie-
volininkai papildomai bus 
informuojami elektroniniu 
paštu bei telefonu, teigiama 
pranešime.

Visa į sąrašą patekusiems 
karo prievolininkams aktuali 
informacija pateikta interneto 
svetainėje www.karys.lt. Ją 
taip pat karo prievolininkai 
galės sužinoti paskambinę ne-
mokamu telefonu 880012340 
arba parašę elektroninį laiš-
ką adresu, kurį galima rasti 
www.karys.lt/bendraukime/
musu-kontaktai/14.

Karo prievolininkams už 
nurodymų nevykdymą gali 
būti taikoma administracinė 
arba baudžiamoji atsakomybė.

Į sąrašus, kaip ir praėju-
siais metais, buvo įtraukiami 
ir aukštųjų mokyklų studen-
tai. Patekę į šaukiamų atlik-
ti privalomąją pradinę karo 

tarnybą (PPKT) karo prie-
volininkų sąrašą, studentai 
turės apsisprendimo laisvę 
– sustabdyti studijas ir atlik-
ti tarnybą, arba nenutraukus 
studijų pasirinkti jaunesnių-
jų karininkų vadų mokymus 
arba studijuoti ir tarnauti 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgose.

Nepasirinkus nei vieno iš 
minėtų tarnybos būdų, karo 
prievolininkams, kuriems dėl 
studijų aukštojoje mokykloje 
bus atidėta tarnyba, šaukimas 
bus pratęsiamas iki jiems su-
kaks 26 metai (bet ne ilgiau 
nei vienerius metus po studi-
jų baigimo). Pabaigę studijas 
jaunuoliai vieną kartą turės 
galimybę patekti į šaukiamų-
jų sąrašus: šių metų sąraše to-
kių asmenų jau yra.

Asmenys iki 21 metų, ku-
rie mokosi bendrojo lavinimo 
ir profesinio mokymo įstai-
gose, ir toliau nebus kviečia-
mi atlikti karo prievolės.

Šių metų šauktiniai tarny-
bą atliks 18-oje kariuomenės 
dalinių. Dalis karių tarnybą 
pradės Didžiojo Lietuvos et-
mono Jonušo Radvilos mo-
komajame pulke Rukloje, kur 
per pirmuosius du tarnybos 
mėnesius išeis bazinį karinį 
rengimą, o likusius septynis 
mėnesius tarnaus priskirtame 
dalinyje ir atliks kolektyvinį 
rengimą.

Pirmieji šauktiniai tarnybą 
pradės kovo pradžioje, pas-
kutinieji – gruodžio viduryje. 
Gausiausiai karo prievolinin-
kai užpildys dalinius balan-
džio ir gegužės bei rugpjūčio 
ir lapkričio mėnesiais, per 
kuriuos į įvairius dalinius at-
vyks per 3 tūkst. karių.

Pagal Karo prievolės įsta-

tymą, į sąrašus galėjo patek-
ti ir tie jaunuoliai, kurie iki 
sąrašų sudarymo bus pateikę 
prašymus savo noru atlikti 
tarnybą, tačiau jiems ir to-
liau galios visos su savano-
riškumu susijusios skatinimo 
priemonės – tarnybos vietos 
ir laiko pasirinkimo galimybė 
bei didesnės socialinės garan-
tijos.

Karo prievolės ir kom-
plektavimo tarnyba primena, 
kad sudarius ir paskelbus 
karo prievolininkų sąrašus, 
į juos nepatekę vaikinai ir 
merginos nuo 18 iki 38 metų 
ir toliau gali teikti prašymus 
atitarnauti savo noru.

Jie galės pasirinkti norimą 
tarnybos vietą, tarnybos pra-
džios datą ir gauti 30 proc. 
didesnes kaupiamąsias iš-
mokas. Pirmumo prašymus 
galės teikti ir patekusieji į 
šaukiamųjų sąrašus. Į jų pa-
geidaujamas tarnybos vietas 
bus stengiamasi atsižvelgti, o 
kaupiamosios išmokos jiems 
bus didesnės 15 procentų.

Nuo 2022 metų didėja ir 
išmokos kariams. Gerai at-
likę tarnybą NPPKT kariai, 
pasirinkę ją atlikti savo noru, 
iš viso galės gauti didesnę nei 
3,3 tūkst. eurų išmoką. Nuo 
2022 metų įsigaliojo ir Admi-
nistracinių nusižengimų ko-
dekso pakeitimai, numatan-
tys didesnę atsakomybę už 
karo prievolininko pareigų 
nevykdymą.

Neatvykimas į privalomą-
ją karo tarnybą, savanorišką 
nenuolatinę karo tarnybą arba 
alternatyviąją krašto apsau-
gos tarnybą be pateisinamos 
priežasties iki dviejų parų už-
traukia 280-450 eurų baudą.

BNS inform.

BALDAI

• Virtuvės baldus. Pasiimti 
patiems. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 601 95 086. Rokiškis
• Metalinę, baltos spalvos 

lovą. Labai mažai naudota, 
geros būklės, 200/140. 
Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Talpią kampinę spintą 
Modern. Būklė kaip naujos. 

Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 618 23 423. Rokiškis
• Tvirtą ąžuolinį stalą su 4 
minkštomis kėdėmis. 
Tel. 8 676 14 303. 
Rokiškis
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Šeimininkas nusipirko 
dešros ir davė katinui para-
gauti. Šeimininkas:

– Katinas ėda, vadinasi, 
puiki dešra.

Katinas:
– Išties puiki, net peliukų 

pridėta. Skanumėlis!
***
Kai kažkas ima kritikuoti, 

verta prisiminti, kad ir rung-
tynėse visada rėkauja ne žai-
dėjai, o žiūrovai.

***
Pasaulyje tiek svetimų 

nervų, kam reikia gadinti 
savo?

***
Trys santykių stadijos:
1. Jis man padovanojo.
2. Jis man nupirko.
3. Mes nusipirkom.
***
Pensininkas Petraitis šo-

kiravo jaunus marozus, kai 
į jų įžūlų klausimą: „Tėvuk 
gal turi užrūkyt?“, Petraitis 
paprašė parodyti asmens do-
kumentus.

***
– Na ką, gražuole, pas 

tave ar pas mane? 
– Vyriški, o kodėl jūs taip 

manot, kad aš imsiu ir sutik-
siu?

– Saulyte, na pažvel-
kim tiesai į akis! Vardan ko 
simpatiška 40-metė moteris 
trumpu sijonu ir gilia dekol-
te atsibeldė į karbiuratorių 

parodą?
***
Kaip sakė vienas išmin-

čius: „Internetiniuose gin-
čuose gali laimėti tik kvailio 
pravardę. Aš čia kaip daugkar-
tinis laimėtojas jums sakau!“

***
Pas mus namuose 5 šu-

nys,3 katės, šeškas ir meš-
kėnas, o eglutę nuvertė girta 
uošvė.

***
Per Naujametinį karnavalą 

visi buvo su vienodom kau-
kėm...

***
– Liudytojau į klausimus 

atsakinėkite tiksliai ir aiškiai, 
be jokių komentarų, tik „Taip“ 
arba „Ne“! Jums aišku?

– Ne.
– Kas jums neaišku?
– Taip!
***
Gerai patūsinai – tai kai 

pirmadienį pabundi ant grindų 
ir matai, kad esi apibrauktas 
kreida.

***
– Mielasis, sakyk, aš – sto-

ra?
– Ne, bet, kaip suprantu, 

skandalas vis tiek bus?
***
Vyras atsisėdo pažiūrėti te-

levizoriaus ir ėmė šaukti:
– Neik į tą bažnyčią, asile!
Žmona klausia:
– Siaubo fi lmą žiūri?

Vyras:
– Ne, mūsų vestuvių vaiz-

do įrašą.
***
Ateina ežiukas pas pelėdą 

ir klausia:
– O ką reiškia, jei kairę le-

teną niežti?
– Hmmm, gausi krūvą pi-

nigų.
– O, geras! Bet man ir de-

šinę niežti.
– Tai reiškia greit tuos pini-

gus ir prarasi.
– O jei kaktą? O kairę ausį? 

O dešinę?
– Klausyk, ežy, eik ir nusi-

prausk!
***
Vyras klausia nusiminusio 

vyruko:
– Ko toks nukeipęs?
Nelaimėlis atsako:
– Nesiseka man. Nuolat 

kas nors primuša...
Vyras:
– Nesigraužk dėl gaidžių. 

Spjauk į viską ir einam links-
mintis.

Nelaimėlis:
– Tu teisus. Tfi u... ir viskas.
Vyras:
– Ko čia spjaudaisi? O ir 

dar man į mišrainę... Tuoj aš 
tau...

***
Mįslė:
– Baltuose nėriniuose, my-

kia ir šliaužioja. Kas?
– Girta jaunoji.
***
Eina du girti bachūrai iš 

baro namo, o prieš juos eina 
moteris su dideliais pirkinių 
krepšiais. Vienas sako:

– Evka, žėk, tankas eina!
Moteris išgirdo ir užpykus 

su vienu krepšiu tam per snu-
kį.

Kitas sako:
– Žėk, dar ir karinis!
***
Iš objekto dingo trys dėžės. 

Policininkas klausia sargo:
– Kas atsitiko?
– Dingo trys dėžės!
– O kaip jos dingo?
– Nu aš nemiegu, tikrai 

nemiegu... Prabundu ir žiūriu: 
ogi trijų dėžių nėra!

***
– Kaip jums patinka pa-

veikslai ant mano kambario 
sienų? - klausia šeimininkas 
svečio.

– Ar norite, kad atsakyčiau 
kaip svečias, ar kaip specialis-
tas?

***
Vaikinas pamatė merginos 

nuotrauką ir sako:
– Oho! Tu atrodai tokia 

tobula: tavo kūnas neįtikėti-
nas, o oda – kaip gėlė. Ką tu 
naudoji?

Mergina:
– Adobe Photoshop CS5.
***
– Kiek laiko užtrunka nu-

kopijuoti didelį failą Windows 
sistemoje?

– Nežinau, pačiam įdomu, 
laukiu.

***
Pora išvyksta atostogų į 

Ameriką, tačiau nei vienas 
nemoka angliškai. Atvykę į 
viešbutį tuoj puola jį apžiūri-
nėti ir vonioje žmona pamato 
pelę, suklykia ir liepia vyrui 
skambinti viešbučio adminis-
tratoriui. Tas atsiliepia ir sako:

– Hello?!
Vyras vos išlemena:
– Do you know Tom & 

Jerry?
– Yes, – atsako administra-

torius.
– So, Jerry is here!
***
– Degtinę, iš pačio ryto? Ir 

dar šiltą? Iš muilinės? Na, ži-
noma, galiu...

***
Sėdi čiuk2ia su žmona ant 

upės kranto ir kalbasi. Žmona:
– Va plieninis paukštis nu-

skrido...
Čiukčia:
– Taip, lėktuvas vadinasi...
– O čia, žiūrek, plieninis 

laumžirgis nuskrido...
– Taip, malūnsparnis vadi-

nasi...
– Ech pavasaris artėja, ateis 

baltieji žmonės, tave muš, prie 
manęs kabinėsis...

– Taip, ekspedicija vadina-
si...

***

Tipinė situacija – žmona su 
meilužiu ir staiga grįžta vyras. 
Ką daryti? Moteris greitai pas-
tato meilužį į kampą, apibars-
to talku. Ateina vyras, žiūri į 
kampą ir sako:

– O kas čia?
– Na, čia nauja statula, ma-

čiau pas mūsų kaimynę tokia, 
man patiko.

Praleidžia jie aistringą nak-
tį. Ryte vyras nueina į virtuvę, 
padaro arbatos, vieną puodu-
ką atneša prie statulos ir sako:

– Imk. Aš pas kaimynę dvi 
dienas stovėjau, nieks net van-
dens nedavė...

***
Gyventi reikia tiek, kad So-

dra bankrutuotų.
***
Kas vokiečiui juokas, tas 

lietuviui – alga.
***
Zoologijos sodo direkto-

rius pastebėjo, kad dramblys 
kosi. Jis liepė tam sugirdyti 
kibirą karšto vyno. Kitą rytą 
pastebėjo, kad šis dramblys 
nustojo kosėti. Užtat pradėjo 
kosėti kiti keturi.

***
– Brangusis, jei nenustosi į 

kiekvieną varnos karktelėjimą 
atsakyti „Taip, mieloji“, gausi 
per nosi!

***
Jei tu geografi jos mokyto-

jas, tai dar nereiškia, kad tau 
atviras visas pasaulis.

***
– Brangioji, aš tau padova-

nosiu va tą žvaigždę.
– Gal geriau kailinius?
– Nea, aš jaučiu tau pakylė-

tus jausmus.
***
Jei iš močiučių, kurios 

troleibuse negavo atsisėsti, 
suformuoti batalioną, tai būtų 
žiauriausias dalinys visoje ka-
riuomenėje.

***
– Ar jūsų automobilis už-

siveda esant 30 laipsnių šal-
čio?

– Iš kur aš galiu žinoti? 
Tada jis net neatsidaro.

***
Mano senelė visada saky-

davo, kad kelias į vyro širdį 
eina per skrandį. Va todėl ją ir 
atleido iš Kardiologijos sky-
riaus.

***
Nežinau, kaip kitas žuvis, 

bet plekšnes tiksliai gaudo 
plaktuku.

***
Gyvename laikais, kai 

picų išvežiotojai prisistato 
greičiau, nei policija ar grei-
toji.

***
Suvalkietis dirba kirpėju. 

Klientas jo klausia:
– O kodėl jūsų rankos pur-

vinos?
– Aš šiandien dar niekam 

galvos neploviau.
***
– Aš uošvienei visada do-

vanoju vienodą skaičių gėlių.
– Kiek?
– Nulį.
***
Traukinių tvarkaraštis iš-

kabintas tam, kad visada ži-
notumėte, kiek vėluoja jūsų 
traukinys.

***
Mokytoja vaikų klausia:
– Kaip žinote, paukščiai 

labai naudingi žmonėms. Iš-
vardinkite tris paukščių rūšis.

Petriukas:
– Virti, kepti ir troškinti.
***
Vyrukas įsitaisė juodą ka-

tiną ir pavadino jį Koksu.
Draugai stebisi:
– Kodėl Koksas? Jis gi 

juodas?
– Todėl, kad koksas (anglis 

metalui lydyti) ir yra juodas, 
narkomanai jūs beraščiai!

***
Kai kurie žmonės visiškai 

nesupranta skirtumo tarp val-
gio ir gėrimo. Va su draugais 
prisigėrėm, o žmona barasi, 
kad prisirijom.

***
Visi taksistai žino, kaip 

valdyti Rusiją. Ir tik vienas 
taksistas tapo valdytoju.

***
Prašom šių metų neskai-

čiuoti prie mano amžiaus, aš 
jais faktiškai nesinaudojau.

• Trijų dalių šviestuvą – trys 
burbulai. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 606 86 450. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Automobilinį šaldytuvą 
12/24 V. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 681 50 430. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

• Puikiai veikiančią 
indukcinę viryklę. Naudota 
2 savaites. Būklė 9/10. 
Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 609 92 779. Rokiškis
• Elektrinius radiatorius. 
Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Veikiantį šaldytuvą, 50 
Eur. Virtuvinės spintelės 
dovanojamos. 
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis

• Naudotus automatinius 
kavos aparatus Bosch, 
Siemens, Jura, DeLonghi. 
Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 650 72 350. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju knygas. 
Susikaupę, gal kas skaitytų. 
Tel. 8 603 31 912. Rokiškis
• Dovanoju 3 litrų 
stiklainius. 

Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Dovanojami 2 mėnesių 
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

AUGALAI
• Kviečius. Miežių, žirnių, 

kviečių miltus. Galiu 
atvežti. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Juodą ilgą moterišką 
žieminę striukę su kapišonu. 
XXL dydžio. Kaina 65 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 nešiotą 
žieminę striukę. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 605 76 433. 
Rokiškis


