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„Sodra“ jau moka padidintas pensijas
„Sodra“ jau perskaičiavo ir 

sausį moka padidintas senatvės 
ir kitas socialinio draudimo pen-
sijas. Šiais metais jos buvo ap-
skaičiuotos pagal naują principą.

„Augančios šalies ekonomikos 
vaisiai privalo pasiekti sunkiausiai 
besiverčiančius šalies gyventojus, 
ypač pagyvenusius žmones. Jau 
sausį perskaičiuotas pensijas gaus 
kiekvienas šalies senjoras, tai ypač 
aktualu gaunantiems mažiausias 
pensijas. Kai kurie jų šiemet gaus 
ir padidėjusią našlių pensiją ar vie-
nišo asmens išmoką. Viliuosi, kad 
didėjančios pensininkų pajamos 
prisidės prie kiekvieno jų gyveni-
mo kokybės gerėjimo“, - sako so-
cialinės apsaugos ir darbo ministrė 
Monika Navickienė.

Kiekvieno gavėjo pensija susi-
deda iš bendrosios ir individualio-
sios dalies. Abi šios dalys svarbios 
skaičiuojant pensijos dydį. Ben-
droji pensijos dalis pagal šių metų 
indeksavimo koeficientą didės 8,47 
procento. Padidės taip pat indivi-
dualioji dalis, kuri priklauso nuo 
kiekvieno žmogaus per visą gy-
venimą sumokėtų socialinio drau-
dimo įmokų. Ši pensijos dalis bus 
indeksuojama papildomai ir didės 
12,71 proc.

Be to, siekiant labiau padidinti 
mažiausias pensijas, buvo pakeis-
ta bendrosios pensijos dalies ap-
skaičiavimo tvarka. Anksčiau viso 
dydžio bendrąją pensijos dalį, kuri 
yra lygi vienos bazinės pensijos 
dydžiui, gavo tie žmonės, kurie yra 
įgiję būtinąjį stažą. Turintys mini-
malų stažą (15 metų), bet neturin-
tys būtino stažo, gavo proporcingai 
mažesnę bendrąją pensijos dalį. 
Nuo šiol tokiems žmonėms bus 
mokama viso dydžio bendroji pen-
sijos dalis – 215,09 euro. Tie, kurių 
stažas yra didesnis, ir toliau gaus 
didesnę bendrąją pensijos dalį.

„Sodra“ perskaičiavo visas pen-
sijas pagal naujus indeksavimo 

koeficientus, o taip pat bendrosios 
pensijos dalies dydį tiems gavė-
jams, kurie yra įgiję nuo minima-
laus iki būtinojo stažo. Žinome, kad 
pensijų gavėjai visuomet nekantriai 
laukia pensijų padidėjimo, domisi, 
kiek padidės jų pensija ir nuo kada 
ją gaus. Todėl susitelkėme ir per 
itin trumpą laiką apskaičiavome 
naujus pensijų dydžius. Senjorai ir 
neįgalieji gauna padidintas pensijas 
jau šį mėnesį, greičiau nei per So-
cialinio draudimo pensijų įstatyme 
numatytą terminą“ – sako „Sodros“ 
direktoriaus pavaduotojas Ježy 
Miskis.

Išankstinių senatvės pensijų ga-
vėjai padidėjimą pajus vasarį,  ka-
dangi ši pensija, skirtingai nei visos 
kitos socialinio draudimo pensijos, 
yra mokama už praėjusį mėnesį.

Svarbu prisiminti, kad kiekvie-
no gavėjo pensija skaičiuojama 
individualiai ir padidėjimas taip 
pat bus individualus. Du žmonės, 
gaunantys tokio pat dydžio pensiją 
ir sukaupę tiek pat metų stažo, gali 
sulaukti skirtingo pensijų padidė-
jimo dėl to, kad turi sukaupę skir-
tingą kiekį apskaitos vienetų, kuris 
priklauso nuo praeityje gauto dar-
bo užmokesčio dydžio ir sumokėtų 
įmokų.

Skaičiuojama, kad vidutinė se-
natvės pensija didėja nuo 414 eurų 
iki 465 eurų, vidutinė senatvės pen-
sija su būtinuoju stažu didėja nuo 
441 iki 489 eurų. 

Išmokos vienišiems
Šiemet našlių pensijos bazinis 

dydis padidės nuo 28,63 euro iki 
32 eurų. Tokio pat dydžio išmokas 
gaus taip pat Lietuvoje gyvenantys 
vieniši, tai yra niekada nesusituokę 
arba išsiskyrę asmenys, sukakę se-
natvės pensijos amžių ir neįgalieji, 
kuriems nustatytas 55 proc. ar ma-
žesnis darbingumo lygis. Išmoka 
bus skiriama remiantis Gyventojų 
registre esančiais duomenimis apie 
asmenų šeimyninę padėtį – nerei-

kės teikti prašymo raštu ar telefonu.
Asmenys, kuriems vienišo as-

mens išmoka paskirta praėjusiais 
metais, šį mėnesį gaus dvi išmokas 
– už gruodį ir už sausį. Taip yra dėl 
to, kad pasikeitus įstatymui, nuo 
šiol vienišo asmens išmoka bus 
mokama už einamąjį, o ne už praė-
jusį mėnesį.

Vienišo asmens išmokos gavė-
jai, kuriems ši išmoka priklausys 
nuo 2022 metų pradžios ir bus skir-
ta automatiškai, išmoką ir susida-
riusią nepriemoką gaus kovo mė-
nesį. Ji taip pat bus išmokėta tiems 
žmonėms, kurie teisę į išmoką įgijo 
nuo 2021 metų liepos ar vėlesnio 
šių metų mėnesio, bet nesikreipė 
dėl jos skyrimo.

Tuo pačiu laiku vienišo asmens 
išmoką gaus ir tie asmenys, kurie 
prašymus pateikė pernai tačiau tei-
sę gauti išmoką įgis tik šiais metais.

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

Šalpos pensijos
„Sodra“ taip pat administruo-

ja pensijas, kurios mokamos ne 
iš socialinio draudimo fondo, o iš 
valstybės biudžeto: šalpos, nuken-
tėjusiųjų asmenų, mokslininkų, 
pareigūnų ir karių pensijas. Visos 
šios pensijos mokamos už praėjusį 
mėnesį, tad jų gavėjai sausio mėne-
sį sulauks tokio pat dydžio išmokų, 
kaip visus praėjusius metus, o jau 
nuo vasario pajus padidėjimą.

Šalpos pensijas gauna tie gyven-
tojai, kurie nėra įgiję minimalaus 
stažo socialinio draudimo pensijai 
gauti arba jų socialinio draudimo 
pensija mažesnė už šalpos pensiją. 
Šalpos pensijos bazė šiemet padi-
dėjo nuo 143 iki 150 eurų. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Informacija apie 
COVID-19 situaciją rajone

Praėjusią savaitę mūsų rajone patvirtinti 74 nauji covid-19 atve-
jai (sausio 3 d. - devyni, sausio 4 d. - keturiolika, sausio 5 d. - dvi-
dešimt du, sausio 6 d. - šešiolika, sausio 7 d. - trylika, sausio 8-9 
dienomis naujų atvejų patvirtinta kolkas nebuvo).

 
Šiuo metu rajone serga 120 asmenų.
Viso nuo epidemijos pradžios rajone fiksuota 4 448 susirgimo atve-

jai, pasveiko 4 100 rajono gyventojų.
Viso nuo epidemijos pradžios mūsų rajone nuo covid-19 mirė 104 

žmonės.     
Naujų atvejų skaičius rajone - 100 tūkst. gyventojų dabar yra 570,6.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Savaitgalio gaisrai ir nelaimės
Savaitgalis rajono ugniage-

siams buvo karštas: teko gelbėti 
ir įstrigusius vairuotojus, ir pa-
dėti nešti sunkiasvorius pacien-
tus, ir, žinoma, gesinti gaisrus. 

Sausio 7 d. 15:14 val. gau-
tas pranešimas, kad Rokiškio g., 
Obelių priemiesčio k., (Obelių 
sen.) nuo kelio nuvažiavo au-
tomobilis Renault, vairuotojas 
negali išlipti iš automobilio. Au-
tomobiliu važiavęs žmogus nenu-
kentėjo, pavojaus gyvybei nebu-
vo. Ugniagesiai gelbėtojai padėjo 
vairuotojui išlipti iš automobilio 
ir perdavė medikų apžiūrai. 

Tą pačią dieną 22:24 val. gau-
tas pranešimas, kad Santarų g., 
Obelių mstl. reikalinga pagalba 
išnešti iš namų sunkiasvorį paci-
entą.

Sausio 8 d. 12:03 val gautas 
pranešimas, kad Taikos g., Juo-
dupės mstl. reikalinga pagalba 
atidaryti duris, kadangi viduje yra 
moteris, kuriai galimai sutriko 
sveikata. Atvykę ugniagesiai gel-
bėtojai laužtuvu atidarė duris.

Sausio 9 d. 23:51 val. gautas 
pranešimas, kad Dvartiškių k. 
(Obelių sen.) dega namas. 

Sausio 10 d. 06:15 val. gautas 
pranešimas, kad V. Kudirkos g., 
Rokiškio mieste, dega namas. At-
vykus ugniagesiams gelbėtojams 
namo palėpė ir namo kampas 
degė atvira liepsna.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento

Rokiškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos

inform.

Rokiškėnai atsisveikina 
su miesto ir savo eglutėmis

Sausio 10-ąją rokiškėnai atsisveikina su miesto eglute. Pasak Ro-
kiškio miesto seniūno Arūno Krasausko, būtent šią dieną nuspręsta 
pradėti nupuošti miesto žaliaskarę. Praėjus katalikų, stačiatikių ir 
sentikių šv. Kalėdoms, vis daugiau miestelėnų atsisveikina ir su savo 
namus puošusiomis eglutėmis. Jau dabar matyti, kaip jos rikiuojasi 
prie konteinerių. Miesto seniūnas įspėja – ten mesti eglučių nevalia.

„Rokiškio Sirena“ primena, kad šiemetinė Rokiškio eglė laimėjo an-
trąją vietą portalo delfi organizuotuose mieliausių eglučių rinkimuose. 
Ši puošmena į Nepriklausomybės aikštę atkeliavo iš Pandėlio.

Pasibaigus šventėms, su gyvomis eglutėmis atsisveikina ir rokiškė-
nai. Tie, kurie jas pirko vazonėliuose, savąją gali tiesiog laikyti, lais-
tyti ir atėjus laikui, pasodinti. O tie, kurie nusipirko nukirstas eglutes, 
negali jų numesti tiesiog prie konteinerių ar kur sugalvoję. Mieste yra 
dvi eglučių surinkimo vietos: aikštelėje Pandėlio ir Laukupės gatvių 
sankirtoje, bei Taikos g. turgelyje. Ten galima legaliai palikti miesto 
puošmenas ir niekas nedrįs priekaištauti.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Mero padėkoms jau siūlomi kandidatai
Prieš savaitę rokiškėnus ra-

jono savivaldybė pakvietė teikti 
kandidatus rajono mero padė-
koms, kurios bus teikiamos Va-
sario 16-ąją, gauti. Paklaustas, 
ar rajono žmonės jau naudojasi 
proga pateikti rajonui nusipel-
niusių žmonių pavardes, rajono 
meras Ramūnas Godeliauskas 
teigė, kad procesas jau pajudėjo. 
Pasak pašnekovo, teikimų lau-
kiama iki sausio pabaigos.

Paklaustas, kiek planuojama 
apdovanoti rajono žmonių mero 
padėkomis, pašnekovas teigė, kad 
tikslaus, konkretaus skaičiaus nėra 
nustatyta. „Komisija svarstys kie-
kvieną pateiktą kandidatūrą ir nu-
spręs, ar ji verta padėkos“, – sakė 
meras. Taigi, nėra aišku, kiek tokių 
padėkų bus: gali būti ir kelios, ir 
keliolika, priklausomai nuo kandi-
datų nuopelnų.

Kai kurie rajono žmonės, įstai-

gų vadovai turi ir ne po vieną mero 
padėką. Kaip tai reglamentuojama? 
„Padėka teikiama ne už gražias 
akis, suknelę ar šukuoseną, o už 
žmogaus darbus. Jei jo darbai ir 
nuopelnai rajonui yra svarūs, tei-
kiama padėka. O jei po jos gavimo 
žmogus vėl nuveikė kažką išties 

svaraus ir reikšmingo, kaip gi ga-
lime jam už tai nepadėkoti“, – pa-
aiškino meras. Į tai, kiek žmogus 
padėkų turi, ir ar apskritai turi, nėra 
vertinama. Vertinami tik pasiūlyto 
kandidato darbai ir nuopelnai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Turgaus bėdos. Arba televizijos spindesys ir skurdas
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Anksčiau kiekvieną dieną 

televizijos programą pradė-
davo žodžiais: „Kalba Vil-
nius“. Net laikraštis buvo toks 
– „Kalba Vilnius“. Dabar kie-
kvieną dieną galima pradėti 
žodžiais: kalba feisbukas ar 
feisbukas rašo. Kadangi tele-
vizija man neaktuali – mūsų 
„langas į pasaulį“ jau gerus 
aštuonerius metus stovi sandė-
liuke šalia pradėto „špakliaus“ 
kibiro ir seno šviestuvo, tai, 
kaip suprantate, aš nuo tų visų 
jo naujienų esu gerokai atito-
lusi. Tačiau va šiomis dienomis 
per feisbuką televizija vėl pa-
beldė…

Dabar feisbukas ūžia: moralu 
ar nemoralu žurnalistui klausti, 
kiek kartų žmogus per savaitę 
mylisi. Etiška ar neetiška. Per-
žengė laidos vedėja ribas, ar 
neperžengė. Nesiimu vertinti be 
konteksto. Todėl sugaišau pusę 
valandos savo gyvenimo, kad 
išklausyčiau, apie ką čia šneka. 
O šneka apie pokalbių laidą „Pas 
Editą“. Kurioje buvo kalbinama 
aktorė, feministė ir suaugusiųjų 
švietimu lytiniais klausimais už-
siimanti Beata Tiškevič. 

Prieš pradėdama analizuoti, ką 
ten pamačiau, turėčiau visų pir-
ma deklaruoti savo viešuosius ir 
privačius interesus, taip sakant. 
Tiesą sakant, abiems laidos daly-
vėms – ir vedėjai, ir jos herojei, 
jokios simpatijos nejaučiu. Abi, 
mano vertinimu, yra peržengu-
sios raudonas linijas, kitaip sa-
kant, taip besielgiančių žmonių 
netoleruoju. Ponios Editos – už 
vairavimą neblaiviai. Pati nesėdu 
neblaivi už vairo. Ir girtuoklių už 
vairo negaliu gerbti. Aš dar galiu 
suprasti jauniklius, kurie nemoka 
apsiskaičiuoti leistinų ribų, nes 
neturi patirties. Bet suaugusi, su-
brendusi ponia… Čia jau, atleis-
kite, be pateisinimų. 

Beata Tiškevič man tapo vi-
siškai neįdomi po jos projekto su 
verktiniais. Mano manymu, ginti 
savo šalį yra kiekvieno laisvo pi-

liečio ne tik pareiga, bet ir privi-
legija. Žmogus, išsisukinėjantis 
nuo tokios pareigos, tiesiog pa-
kiša visuomenę ir negerbia savo 
bendrapiliečių. Tai ypač taikyti-
na asmenimis, kurie teigia, kad 
visi žmonės yra lygūs. Tai štai 
– išvengti tarnybos nieko neturi 
bendro su lygybe, kaip ir many-
mas, kad tarnyba kariuomenėje 
gali sugriauti gyvenimą. Jei ji 
gali „sugriauti“ tavo gyvenimą, 
tai kodėl tu manai esąs vertinges-
nis už kitą, kuris turi eiti tarnauti 
į tavo vietą, nes tu nusimuilinai? 
Kaip galima sugriauti nepastatytą 
gyvenimą, nepradėtus verslus ir 
t.t., aišku, yra atskiras klausimas. 

Taigi, jokios pagarbos šioms 
dviems moteriškėms aš nejau-
čiu. Kaip ir meilės tokio žan-
ro laidoms. Jų tiesiog nežiūriu. 
Man tai laiko gaišimas. Jei per 
tą pusvalandį, kurį skirčiau to-
kioms ekrano dramoms, galima 
išvirti vakarienę, tai pilvas sotus. 
Tą pusvalandį galima skirti mez-
gimui ir bus matyti apčiuopiama 
nauda – gerokai į priekį pajudės 
pradėtas megztinis. Pusvalandis 
dėmesio savo gyvenimui, žmo-
nėms, kurie mane supa, gerai 
knygai – ir tai žingsnis tobulėti. 
Pusvalandžiu ilgiau pamiegoti – 
reiškia atgauti jėgas. Pusvalandis 
darbui – uždirbti pinigai. O čia…

Tačiau, kai jau laiškais su 
nuorodomis ėmė bombarduoti 
draugai ir bičiuliai, klausdami, 
ką apie tą laidą manau, pasiryžau 
skirti laiko ir tokiai, hm, saviš-
vietai. Laimė, prieš porą dienų 
pradėjau megzti naują megztinį. 
Tai apsiginklavusi virbalais ir 
ėmiau klausyti šitą „miano kūri-
nį“. Nes komentuoti nemačiusi, 
besiremdama išankstine, ir kaip 
vėliau pasirodė, visgi labai tei-
singa nuojauta, nesiryžau.

Tai buvo nykus pusvalandis… 
apie nieką. Vedėja vis aikčiojo, 
kaip „jai įdomu“, tačiau nė vel-
nio nenorėjo klausytis pašneko-
vės. O pašnekovė spirgėjo tarsi 
spirginys ant karštos keptuvės, 
bandydama pasakyti labai daug, 

bet iš esmės nepasakė nieko. 
Laida lyg ir apie feminizmą, bet 
to feminizmo be kelių aptakių 
enciklopedinių frazių, atvirai pa-
sakius, nerasta. Visiškai nieko. 
Aptakios, banalios frazės be jo-
kio turinio. Be jokios savos min-
ties ir be jokios idėjos. Nulis. 

Ponia Edita bandė paviršuti-
niškai kabliuoti sovietinio žmo-
gaus virsmo esmę nuo žemdirbio 
iki ant sofos orą gadinančio vyro. 
Ir moters, kuri jau sovietmečiu 
buvo tiek lygi, kad už viską na-
muose atsakinga. 

Buvo matyti dviejų kartų… 
apie nieką sandūra. Viena, vedi-
na savo „gyvenimiškos patirties“ 
bandė mokyti kitą, nes kita buvo 
tuščia kaip indas, kuris prašyte 
prašosi pripildomas. Kadangi 
esu rašto žmogus, pabandžiau 
įsivaizduoti, jei kas šią laidą per-
rašytų kaip spausdintą interviu. 
Visiems, ypač jauniesiems feis-
buko riteriams, patarčiau sugaiš-
ti tam apie porą valandų. Kad su-
prastumėt, kaip sunkiai iškenčia 
popierius. Nes ten nėra interviu. 
Ten atsakymų nėra. Ir jei televi-
zijoje tai dar žiūrisi iš bėdos, tai 
popieriuje toks pašnekesys atro-
dytų tragedija apie nieką.

Kalbant apie etiškumą, tai 
klausti žmogaus, kiek kartų per 
savaitę jis mylisi, yra labai asme-
niška. Normaliame, dalykiniame, 
interviu tokių klausimų, žinoma, 
vedėjui ar žurnalistui nederėtų 
sau leisti. Štai ir man buvo pasiū-
lę pakalbinti vieną žinomą rajono 
žmogų dėl jo šeimoje esančio, 
manoma, netradicinės seksuali-
nės orientacijos žmogaus. Atsi-
sakiau. Kodėl? Nes tai ne mano, 
ir ne visuomenės reikalas. Jei tas 
žmogus toks ir yra, jis to niekur 
neafišavo ir nelipo ant tribūnos. 
Mano galva, kiekvienas suaugęs 
asmuo turi teisę miegoti su kitu 
suaugusiu asmeniu taip, kaip jie 
to nori. Ir už savo elgesį jie atsa-
kingi tik prieš Dievą. O visuome-
nė neturi būti ciekauna Zosė, be-
sižvalganti į kitų miegamuosius 
pro rakto skylutes.

Na, o, bet, tačiau, ponia Be-
ata prisistato suaugusiųjų lyti-
nio švietimo švietėja. Kuri kalba 
apie labai atvirai ir apie labai 
intymius dalykus, moters fizio-
loginius dalykus. Ir ponia Edita, 
poniai Beatai sukant uodegą nuo 
šio klausimo, mandagiai prime-
na – bet gi jūs nuolatos apie tai 
kalbate. Kaip sakant, už ką kovo-
jote, ant to ir užsirovėte. Ir dabar 
metas atsakyti už savo žodžius, 
apginti savo tiesas. O ką ginti, jei 
už fasadinių frazių nieko nėra? Ir 
šis klausimas, mano galva, kaip 
tik laiku ir vietoje. Parodantis 
laidos lygį iš esmės.

Klausimas, mano galva, yra 
geras. Atskleidžiantis tų nuošir-
džių jaunatviškų judėjimų esmę. 
Kai norima kalbėti daug ir vi-
siems, o pasakyt… neišeina. Kai 
vaizduojami labai atviri ir labai 
šiuolaikiški, gebantys kalbėti 
aštriomis temomis ir provokuoti 
aštriais (netgi kai kurias mote-
rų fiziologines ypatybes ilius-
truojančiais) vaizdais, tačiau tik 
tada, kai patiems patogu. O štai 
jau laidoje apie tai kalbėti neiš-
eina. Juk ne to tikėtasi… Laidoje 
tai norisi apsimesti intelektualiu, 
dvasingu, bet po aštraus klausi-
mo išgirsti tik garsų… piš. Tai 
jei kalbi apie tai savo auditorijo-
se, jei iš to daromas verslas, tai 
natūralu, kad vedėja ir klaus apie 
tai. Juk tai, pagaliau, yra drąsi 
tema su drąsiu žmogumi. Vėlia-
vą į rankas… Kitas, dar žiaures-
nis, klausimas, atskleidęs visiš-
ką pašnekovės nekompetenciją, 
buvo apie tai, kaip feminizmas 
derinamas su motinyste. Atsaky-
mas buvo…, pažodžiui nepaci-
tuosiu, bet pažiūrėti feminizmo 
klasikus. Tai kaip tu, žmogau, 
sakaisi reprezentuojanti feminiz-
mo idėjas, jei tu negali atsakyti 
į elementarų, pamatinį klausimą. 
Atsakyti į jį, žinoma, labai sun-
ku: feminizmo srovių daug, nuo 
nuosaikių iki radikalių, tačiau 
bent jau savo požiūrį buvo gali-
ma kažkaip išdėstyti.

Galima ramiai konstatuoti, 
kad klausimas apie mylėjimąsi 
yra vienintelis, kuris išgelbė-
jo beviltiškai nykią ir be esmės 
laidą. Kalbama ne apie laidoje 
išreikštas mintis, idėjas. Apie 
vieną vieninintelį „provokuojan-
tį“ klausimą, be kurio ši laida nu-
sėstų nykiai archyvuose ir niekas 
to nepastebėtų.

Pastebėjo. Kilusio kipišo metu 
ponią Editą svarstys, žadama, 
televizijos etikos inspektoriai. 
Jaunimėlis giria ponią Beatą taip 
sėkmingai atsilaikius. Aš, jų vie-
toje, nebūčiau tokia optimistiška 
– džiaugtis laida apie nieką… 
Dviejų nykių žmonių pokalbiu, 
kurį perrašius ant popieriaus, jo 
ir pokalbiu nepavadinsi.

Man pikčiausia dėl sugaišto pus-
valandžio. Laimė, kad mezgiau. O 
tai laikas būtų suvis vėjais paleis-
tas. Eilinį kartą pamiršta, o kurioje 
šioje turgaus bėdų vietoje yra žiū-
rovas? Ar jam įdomu stebėti tokią 
laidą? Kodėl mes už mokesčių mo-
kėtojų lėšas turime kentėti tokias 
tuščias laidas, mokėti jas filma-
vusiems žmonėms? Kam? Kalba-
ma apie paprasčiausią nepagarbą. 
Manyčiau, kad tokia laida, tiesą 
sakant, neturėjo išvysti eterio. Ji 
turėjo būti ramiai nurašyta į nuos-
tolius ir rodoma nebent žurnalistiką 

studijuojančiam jaunimui, kokia 
žurnalistika neturi būti.  

Liūdna, kad tai yra naciona-
linio transliuotojo laida. Gąsdi-
na ir tai, kad visuomenei reikia 
tokių laidų. Kad jose įžvelgiami 
kažkokie mistiniai kartų konflik-
tai. Gąsdina ir tai, kad apie tokią 
plačią, kontraversišką temą kaip 
feminizmas, su tūkstančiais spal-
vų ir milijonais atspalvių kalba-
ma va taip. Suvedant viską į du 
klausimus ir klišes apie nuvarytą 
bobą ir apie ją eksploatuojantį 
diedą. Vienintelė įdomesnė lai-
dos įžvalga yra apie orgazmą… 
nuo patiktukų. Gyvenimą kitų 
akyse, tarsi veidrodyje. Deja, ta 
tema nė kiek neišplėtota. O juk 
ją galima buvo vystyti: ir apie 
norą įsiteikti savo draugelių ra-
tui, ir apie tuos pačius verktinius, 
kai dėl patiktukų eksploatuoja-
ma visuomenei labai svarbi, gy-
vybiškai svarbi tema. O to nėra. 

Tokių laidų atsiradimas, tokia 
pašnekesių eiga baugina: ar čia 
tik vienetinis atvejis, ar mūsų 
jaunoji karta taip nebemoka kal-
bėti apie save, savo idėjas? Ar 
patys nejaučia, kad toje skubrio-
je kalboje, kuri tarsi žada, kad 
yra tiek daug ką pasakyti, tarp 
žodžių nebeliko esmės? Kai kal-
bama apie patirtis, apie buvimą 
pavyzdžiu, etalonu, nors to buvi-
mo ir su žiburiu nerasi.

Liūdna pripažinti, kad su ke-
turiasdešimtmečiu ateina keistas 
supratimas, kad laiko limitas vis-
gi yra. Kad turime mokėti išeiti 
iš nevykusio filmo, neskaityti 
prastų knygų, išjungti prastas 
laidas. Pasaulis kupinas daug 
įdomesnių dalykų, nei klausyti 
kitų žmonių tuščiai skambančių 
indų. Yra dalykai, kurie yra šim-
tą kartų svarbesni, už feisbuko 
kovas, už gyvenimą kažkieno 
akyse ir veidrodžiuose.

Kai jūs ginčijatės su žmo-
nėmis feisbuke, kurie jūsų ne-
pažįsta, lieka neplauti indai ir 
nemegzti mezginiai, neatlikti 
darbai. Neperskaitytos knygos, 
nepamatyti geri filmai. O, svar-
biausia, žmonės šalia jūsų. Ku-
riems daug labiau, nei tuščioms 
eterio divoms reikia jūsų laiko. 
Vietoj tuščio pokalbio su tuščiais 
žmonėmis stebėjimo, skirkite jo 
jiems. Ir tada sutuoktinis netaps 
karikatūriniu veikėju iš anekdo-
tų nuo sofos su laikraščiu. Tada 
nereikės bėgti vieniems nuo kitų, 
vieni kitus bandyti keisti, pritai-
kyti prie, be jokios abejonės, 
aukštų šiandienos asmeninių ir 
feisbuko standartų. 

Ir ne, mano televizorius taip ir 
liks dūlėti sandėliuke… Gyventi 
svetimo turgaus bėdomis kaž-
kaip nesinori…
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„Feniksas“ įveikė Visagino komandą
Ši  savaitė turėjo būti 

dosni rungtynių ledo ri-
tulio gerbėjams, tačiau 
kai kurios planuotos 
rungtynės neįvyks.  Ją  
Aukštaitijos ledo ritulio 
lygos rungtynėmis pradė-
jo Rokiškio „Feniksas“, 
namuose priėmęs svečius 
iš Visagino.  Smagiose ir 
permainingose rungtynė-
se buvo visko: ir atkaklios 
kovos, ir įvarčių, ir bau-
dos minučių. Žiūrovai, 
skyrę ketvirtadienio va-
karą ledo rituliui, nenusi-
vylė – juos pradžiugino ne 
tik sportinė kova, bet ir 
geras rezultatas; „Fenik-
sas“ įveikė varžovus 4:3.

Rungtynių pradžia mū-
siškiams nežadėjo nieko 
gero. Visaginiečių koman-
da, nors ir atvykusi žaisti 
nedidelėmis pajėgomis: ne-
susidarė netgi du penketai, 
iš pradžių gerokai apkarti-
no rokiškėnų situaciją. Pir-
majame kėlinyje  svečiai 

įmušė du įvarčius.  Ir tik 
antrojo kėlinio pradžioje 
mūsiškiams pavyko kiek 
sušvelninti rezultatą. An-
trajame kėlinyje „Feniksui“ 
pavyko perlaužti rungtynių 
eigą. Kaip sakė patys  spor-
tininkai, to priežastimi tapo 
taktikos dėl penketų opera-
tyvus pakeitimas. Žaidimas 
išsilygino. O netrukus „Fe-

niksui“ gražios atakos metu 
pavyko išlyginti ir rezultatą.  

Tačiau trečiajame kėli-
nyje viena sėkminga visagi-
niečių ataka, mažas mūsiš-
kių neapdairumas gynyboje 
pirmosiomis kėlinio minu-
tėmis, ir svečiai vėl persvėrė 
rezultatą.  Ši nesėkmė tarsi 
pakeitė mūsiškius. Ir likusią 
Komanda dar labiau susitel-

kė kovai. Puikios taktinės 
atakos metu ritulys atsidū-
rė visaginiečių vartų tinkle. 
Išlyginę rezultatą, rokiškė-
nai pabandė siekti ir per-
galės. O ir proga pasitaikė 
palanki: svečių žaidėjas už 
pražangą buvo pasodintas 
baudos dviems minutėms. 
Mūsiškiai, naudodamiesi 
dauguma, skubėjo persverti  

rezultatą. Paradoksalu, ta-
čiau keturiese visaginiečiai 
atakas atrėmė, o įvartį pra-
leido kaip tik tada, kai tei-
sėjai išleido žaisti penktąįj 
žaidėją.  Jį rokiškėnai pelnė 
greitos kontratakos metu.

O tada jau prie mūsiškių 
vartų prasidėjo tikras pra-
garas: visaginiečiai  kilo 
lemiamam šturmui. Rokiš-
kėnų padėtį dar labiau ap-
sunkino tai, kad likus žaisti  
trejetą minučių, už pražangą 
dviems minutėms buvo pa-
sodintas mūsiškių žaidėjas. 
Turėdami aikšelėje daugu-
mą, visaginiečiai visomis 
įmanomomis pastangomis 
gelbėjo rungtynes. Darbo 
nestigo nei mūsiškių gynė-
jams, nei vartininkui. Juk 
ne veltui vartininkas buvo 
pripažintas geriausiu žai-
dėju „Fenikso“ komandoje. 
O laikas bėgo labai lėtai. 
Ištirpus baudos minutėms, 
paskutiniąją kėlinio minutę 
aikštelėje žaidė jau lygios 
komandų pajėgos, tačiau 

gintis mūsiškiams nuo var-
žovų atakų buvo ne ką len-
gviau. Tačiau susiklausy-
mas, susikaupimas, darnus 
žaidimas ir pagalba vieni 
kitiems lėmė, kad vartus pa-
vyko apginti. Taigi, „Fenik-
sas“ šventė sunkią, tačiau 
labai gražią pergalę. Už ku-
rią plojimais dėkojo vis gau-
sėjančios žiūrovų gretos.

Kaip jau minėta, tai tik 
pirmosios iš  planuotų šios 
savaitės ledo ritulio marato-
no rungtynių. Deja, tos dve-
jos Aukštaitijos lygos rung-
tynės, kuriose turėjo žaisti 
Juodupės komanda, kol kas 
nukeltos.

Juodupės komandos va-
dovas Antanas Gricius „Ro-
kiškio Sirenos“ paklaustas 
apie tai, kodėl ekipos savait-
galį ant ledo neišvydome, 
neslėpė: priežastys svarbios 
ir pateisinamos. O rungty-
nės nukeltos vėlesniam lai-
kotarpiui.

L. DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Įspūdingas jaunųjų ledo ritulininkų pasirodymas
Šeštadienį įspūdingą 

pergalę namuose iškovojo 
jaunieji Kūno kultūros ir 
sporto centro auklėtiniai, 
žaidžiantys Lietuvos ledo 
ritulio čempionato U-13 
B divizione. Jie namuose 
priėmė sostinės „Hockey 
punks“ komandą. Ir su-
triuškino ją solidžiu rezul-
tatu.

Rinkosi sirgaliai
Ledo ritulio bendruomenė 

rajone garsėja savo gausumu 
ir aktyvumu. Nenuostabu, 
kad palaikyti pačių jauniau-
sių žaidėjų rinkosi įvairių 
kartų rokiškėnai: ir sportinin-
kų bendraamžiai, ir šeimos, 
ir vyresnieji miestelėnai. Vi-
sus vienijo noras palaikyti 
žaidžiantį jaunimą. Kartu ir 
pasidžiaugti, kad po poros 
žiemų pertraukos ledo ritulys 
vėl grįžo į rajono sportinių 
renginių kalendorių. 

Prognozuoti, kaip seksis 
žaisti jauniesiems sportinin-
kams, prieš rungtynes sirga-
liai nesiryžo: „Hockey punks“ 
yra gerai žinoma ekipa. O ir 
jaunimo sportas sunkiau pro-
gnozuojamas: čia pergalę ar 
pralaimėjimą lemti gali vos 
kelios akimirkos. Taigi, visi 
nekantriai laukė į aikštelę iš-
čiuožiančių komandų.

Retorinis klausimas
Rokiškėnai ledo ritulinin-

kai rungtynes savoje aikšte-
lėje pradėjo atsargiai ir ke-
lias atakas surengė varžovai. 
Šiems išbandymas rokiškė-
niškuoju ledu buvo specifi-
nis ir nelengvas: vilniečiai 
labiau pratę prie uždarų 

arenų, nei prie gryno oro. 
Tam, kad neakintų nuo ledo 
atsispindėjusi šviesa, svečiai 
paakiuose nusibrėžė juodas 
juostas. Tačiau tokios atsar-
gumo priemonės neprireikė: 
rokiškėnai puikiai apsiėjo ir 
be to.

Vos dviejų minučių žai-
dimo prireikė, kad rokiškė-
nai pelnytų pirmąjį įvartį. 

Po gražios atakos komandos 
draugai skubėjo sveikinti Ei-
narą Rakūną ir jam talkinusį 
Domą Mačį. Dar po poros 
minučių vėl pasižymėjo E. 
Rakūnas. Šįsyk jam talkino 
Matas Gustas. Svečių trene-
ris dar bandė motyvuoti ko-
vai jaunuosius vilniečius, sa-
kydamas: „tai ko gi mes čia 
tada atvažiavome?“, tačiau 

žaidimas „Hockey punks“ 
nesiklostė. Jei po pirmojo 
kėlinio dar buvo vilčių iš-
lyginti rezultatą, tai antra-
jame jau buvo sudėlioti visi 
rungtynių taškai. Praėjus 
maždaug pusantros minutės 
nuo jo pradžios, įvartį pelnė 
Matas Gustas, o jam talkino 
E. Rakūnas. Po poros mi-
nučių šie žaidėjai apsikeitė 

vaidmenimis: įvartį įmušė E. 
Rakūnas, o jam talkino M. 
Gustas. Įdomu tai, kad įvartį 
mūsiškiai pelnė žaisdami ke-
turiese prieš penkis. 

Beje, priežastys, dėl ko 
mūsiškiai jaunieji sporti-
ninkai sėdo ant baudos suo-
lelio, buvo ne tik grubus 
žaidimas. Atrodytų smulkus 
neapsižiūrėjimas: keičiantis 
penketams vienas žaidėjas 
pavėlavo iščiuožti iš aikšte-
lės, ir teisėjai jau sodino jį 
ant baudos suolelio dviems 
minutėms. Tokią bausmę 
rokiškėnai gavo dukart. Ta-
čiau jiems iš esmės nebuvo 
jokio skirtumo, žaisti mažu-
moje ar daugumoje: ir taip, 
ir taip pelnydavo įvarčius. 
Žaidžiant daugumoje vėl pa-
sižymėjo E. Rakūnas, o jam 
padėjo įvartį pelnyti Ugnius 
Vlasovas ir Domas Mačys. 
Iki antrojo kėlinio likus 
penkioms minutėms, šeštąjį 
įvartį į vilniečių vartus įmušė 
Kajus Bečelis, o jam talkino 
Gustas Stuglys.

Žaidė jau savo 
malonumui
Trečiąjį kėlinį rokiškėnai 

visiškai dominavo. Mūsiškių 
vartininkas Domas Varatinskis 
faktiškai šalo be darbo. Užtat 
jo komandos draugai rinko 
įvarčius. Jų šiame kėlinyje ro-
kiškėnai įmušė net penkis. Porą 
kartų ritulys į vartus skriejo 
atsimušęs nuo virpsto. Trečia-
me kėlinyje įvyko ir peštynės: 
apsikumščiavo rokiškėnas ir jo 
varžovas, abudu buvo pasodin-
ti baudos minučių. 

Taigi, trečiajame kėliny-
je pasižymėjo šie rokiškėnai: 

Danielius Kriukelis (talkino 
E. Rakūnas), M. Gustas (tal-
kino D. Mačys), Rokas Kišū-
nas (talkino Kajus Paršiūnas), 
Auris Čiuras ir vėl M. Gus-
tas (talkino E. Rakūnas ir D. 
Kriukelis).

Savųjų sirgalių džiaugsmui 
rokiškėnai iškovojo pergalę 
11:0. Svečiams jie dar siūlė 
mušti baudinius – bulitus, ta-
čiau šie jau skubėjo namo. Tad 
po rungtynių bulitus rokiškė-
nų komanda mušė savajam 
vartininkui. 

Po šios pergalės rokiškėnai 
surinko 13 taškų ir U-13 B di-
vizione užima 6-ąją vietą tarp 
devynių komandų. Mūsiškiai 
žaidė 11 rungtynių ir iškovojo 
4 pergales. Nuo penktoje vieto-
je esančios „HC Klaipėda“ ko-
mandos mūsiškius skiria 3 taš-
kai.  Kitas rungtynes mūsiškiai 
žais sausio 22-ąją išvykoje Vil-
niuje, su D. Kasparaičio ledo 
ritulio mokyklos auklėtiniais.

Puikūs asmeniniai
rezultatai
Tarp lygos lyderių yra ne-

mažai rokiškėnų pavardžių. 
Tarp 10 geriausių B diviziono 
puolėjų trečiąją vietą užima 
E. Rakūnas: jo sąskaitoje 24 
įvarčiai ir 11 perdavimų. De-
šimtuką baigia M. Gustas, 
įmušęs 10 įvarčių ir atlikęs 
5 perdavimus.  Vartininkų, 
žaidusių daugiau nei 40 proc. 
rungtynių laiko, gretose D. 
Varatinskis yra aštuntas, o 
vartininkų, žaidusių mažiau 
nei 40 proc. rungtynių laiko, 
gretose 6-9 vietas su kolego-
mis dalinasi Vėjas Paurys.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Mažų miestelių lyga: Rokiškio 
derbyje nugalėtoją lėmė gynyba

Obelių „Entuziastų“ lyderis Karolis Kvedaravičius (tamsi apranga) ne tik pelnė daugiausia taškų, bet ir talkino 
perimdamas kamuolius, skirstydamas perdavimus.                                                                         D. Šinkūno nuotr.

Po pertraukos sirga-
lius ir žaidėjus į aikšteles 
vėl kvietė Mažų mieste-
lių lyga. Rokiškėnams 
buvo puiki dovana – ly-
gos derbis tarp Rokiškio 
„Autodenos“ ir Obelių 
„Entuziastų“ ekipų. Abi 
komandos gerai žinomos 
krepšinio mylėtojams: 
„Entuziastai“ yra rajono 
ekipa senbuvė, savo greto-
se jungianti gerai žinomus 
žaidėjus. O „Autodena“ 
dar tik pradeda rašy-
ti savo tradicijas: šiame 
sezone komandą subūrė 
jauni rajono krepšininkai, 
prieš keletą metų garsinę 
rajoną moksleivių varžy-
bose. Abi komandos jau 
subūrė ir savo gerbėjų 
gretas.

Prieš rungtynes buvo 
nemažai intrigos: ar „Auto-
dena“ vėl mes iššūkį labiau 
patyrusiems varžovams? 
Kaip savo feisbuko pasky-

roje teigė Obelių „Entuzi-
astai“, pergalę lėmė gera 
gynyba. Pirmajame kėlinyje 
„Entuziastai“ jau sukaupė 
solidžią persvarą – 28:12, 
kitaip sakant, jie faktiškai 
paralyžavo varžovų puoli-
mą. Antrasis kėlinys buvo 
gana nerezultatyvus, tačiau 
ir jį 11:7 laimėjo obeliečiai. 

Antrojoje rungtynių pu-
sėje žaidimas faktiškai išsi-
lygino, tačiau per pirmuo-
sius du kėlinius sukauptos 
persvaros „Entuziastams“ 
užteko pergalei pelnyti. Jie 
laimėjo 79:52.

„Entuziastų“ gretose ly-
deriu buvo Karolis Kveda-
ravičius, pelnęs 27 taškus. 
Jis ne tik buvo rezultaty-
viausias, bet ir skirstė rezul-
tatyvius perdavimus, per-
ėmė ne vieną kamuolį. 19 
taškų pelnė Renatas Jegoro-
vas, o dar 11 pridėjo Ignas 
Juškevičius.

„Autodenos“ gretose re-
zultatyviausiai žaidė Nedas 

Valečka, įmetęs 19 taškų, 
dar 9 pridėjo Domas Čer-
niauskis, 8 – Justas Luko-
šiūnas. 

Kol kas turnyrinėje len-
telėje Obelių „Entuziastai“ 
dalinasi 1-2 vieta su Parovė-
jos „Agaru“: abi komandos 
iš septynerių žaistų rung-
tynių laimėjo po šešerias. 
Kitos trys ekipos: Kupiškio 
„Devold“, Paįstrio „Kvie-
ta“ ir Rokiškio „Autodena“ 
iš septynerių rungtynių lai-
mėjo po trejas. O Visagino 
krepšininkai rikiuojasi len-
telės pabaigoje, iš septyne-
rių rungtynių nė karto nelai-
mėję.

Galimybę pakeisti turnyri-
nę situaciją abi mūsiškių ko-
mandos turės jau šį šeštadienį: 
Obelių „Entuziastai“ išvykoje 
susitiks su Paįstrio „Kvieta“, o 
Rokiškio „Autodena“ namuo-
se 14.30 val. Priims Kupiškio 
„BC Devold“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Nestabilūs orai atsiliepia 
žiemos pramogoms

Tai lietus, tai šaltukas, 
tai lietus, tai šaltukas: to-
kiu permainingu ritmu 
gyvena rajono žiemos 
sporto mėgėjai. Rokiškis 
jau savo kailiu pajuto, 
kokia yra svarbi dengta 
arena: čia net lyjant da-
bar jau nebegadinamas 
ledas. O štai juodupėnai 
svarsto, ar savo aikštelė-
je ledą lieti jau… trečią 
kartą.

Sulaukė didelio 
pasisekimo
Ledo aikštelė Juodupėje 

mėgiama ne tik šio mieste-
lio ir apylinkių žmonių. 
Kaip pasakojo Juodupės 
seniūnas Valdas Adamo-
nis, žmonės labai paten-
kinti, kada aikštelėje buvo 
ledas. „Visą Kalėdų laiko-
tarpį centras buvo gyvas: 
žmonės šeimomis skubėjo 
čiuožti, mėgavosi žiemos 
pramogomis“, – sakė jis. 
Seniūnui antrino ir juodu-
pėnai: ledo aikštelė traukia 
mėgėjus ir pagainioti ri-
tulį, ir tiesiog smagiai pa-
čiuožti. Deja, šią pramogą 
vis sugadina negailestingi 
orai.

Juodupėnas ledo ritulio 
entuziastas Antanas Gri-

cius, kalbintas šeštadienį, 
neslėpė: ledo ritulio mėgė-
jai tramdo norą lieti ledą. 
„Nėra prasmės: ketvirtadie-
nį jau praneša atšilimą“, – 
sakė pašnekovas. Jis atviras: 
per sezoną ledas būtų lieja-
mas… jau trečiąjį kartą. Po-
reikis čiuožti didelis: čia at-
vyksta ne tik miestelio, bet 
ir Rokiškio šeimos. Kodėl? 
Nes paprasčiausiai ledas 
mažiau užimtas, o ir čiuožti 
galima veltui.

Kaštus išaugina
gerokai
Kūno kultūros ir spor-

to centro direktorius Tadas 
Stakėnas sakė, kad šilti orai 
arenos ledo negadina. Ta-
čiau ledo priežiūra iš karto 
smogia per arenos išlaiky-
mo kaštus. „Optimaliausia 
lauko temperatūra būtų nuo 
septynių laipsnių šalčio. 
Tada ledo šaldymo įranga 
ima dirbti optimaliu reži-
mu“, – sakė pašnekovas. 

Kaip išaugo ledo išlai-
kymo kaštai? „Pernai nuo-
širdžiai maniau, kad arenos 
išlaikymo kaštai yra milži-
niški. Tačiau kai palyginau 
su šiemetiniu sezonu, pakei-
čiau nuomonę: praėję metai 
arenai, pasirodo, buvo dar 

visai neblogi. O štai šis se-
zonas…“, – komentavo T. 
Stakėnas.

Jis pateikė duomenis, 
kad už tris objektus – Ledo 
areną, Kūno kultūros ir 
sporto centrą bei jo šaudy-
klos pastatą, Kūno kultūros 
centras kas mėnesį gauna 
apie 11 tūkst. Eur sąskaitą 
už elektros energiją. „Ma-
nyčiau, kad du trečdalius 
šios sumos sudaro būtent 
ledo arenai skirtos išlai-
dos“, – sakė jis.

Naujove niekas 
nesiskundė
Ledo arenoje šiemet 

naujovė – bilietus čiuož-
ti galima įsigyti internetu. 
Kaip prigijo ši naujovė? 
„Kol kas skundų nesulaukė-
me“, – sakė Kūno kultūros 
ir sporto centro direktorius. 
Pašnekovas mano, kad ji 
pasiteisino. Ir lankytojams 
patogu, ir darbuotojams. 
„Jiems belieka tik specia-
liu aparatu patikrinti bilie-
tėlius. Nebereikia nešiotis 
pilnų kišenių centų, nebe-
reikia plėšyti bilietėlių. Ma-
nyčiau, kad visiems taip pa-
togiau“, – sako T. Stakėnas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

U-18 čempionate jaunieji 
krepšininkai nusileido vilniečiams

Masinių renginių rajonas neketina riboti

Covid-19 epidemija kol 
kas neslūgsta. Rajono me-
ras Ramūnas Godeliauskas 
paaiškino, kad pagal ser-
gamumą mūsų rajonas yra 
11-12 vietoje. Kaip tai atsi-
lieps rajono gyvenimui?

Meras aiškino, kad kol 
kas situacija rajono ligoni-
nėje nėra itin sudėtinga. Kol 
kas ten gydomi 10 covid-19 
sergančių pacientų. Pama-
žu ateina omicron atmainos 
banga, bet ji mūsų rajone dar 
nežymi. Pasak mero, oficia-
liai nustatyti tik devyni šios 
atmainos atvejai mūsų rajo-
ne. Tačiau tirti dėl jos siun-
čiama tik dalis mėginių – ty-
rimas atliekamas Olandijoje, 
tad suabsoliutinti šio skai-

čiaus nevertėtų, tačiau visgi 
matyti, kad atmaina plinta.

Kažkokių ekstrinių serga-
mumo reguliavimo priemo-
nių, kitokių, nei numatė ša-
lies vyriausybė, mūsų rajono 
valdžia imtis neketina. „Du 
rajonai – Lazdijų ir Kupiš-
kio – bandė riboti masinius 
renginius. Tačiau didesnio 
efekto tie ribojimai nesukė-
lė: žmonės kaip sirgo, taip ir 
serga“, – komentavo rajono 
meras. 

Jis sakė, kad su renginiais 
situacija klostosi savaime: po 
įtempto kalėdinio laikotarpio 
yra natūralus atoslūgis. Ži-
noma, laukia didžiosios vals-
tybinės šventės: Sausio 13-
oji, Vasario 16-oji ir Kovo 
11-oji. Pašnekovo teigimu, 

jų renginiai dažniausiai ren-
giami lauke, juose susirenka 
ne pats gausiausias dalyvių 
būrys, tad ribojimai vargu ar 
turi prasmės.

O kaip gi su didžiuoju ar-
tėjančio pavasario renginiu – 
teatrų festivaliu „Vaidiname 
žemdirbiams“? Ar jis, kaip 
pernai, bus nukeltas rude-
niui? Meras pabrėžė, kad 
festivalis grįžta į tradicinį 
laiką – jis numatomas kovo 
mėnesį. Tik ketinama kore-
guoti spektaklių kiekį. „Pra-
ėjęs festivalis parodė, kad ne 
į visus spektaklius rinkosi 
žiūrovai, todėl svarstoma ga-
limybė jų siūlyti mažiau“, – 
sakė meras.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Moksleivių krepšinio 
lygos kovas po pertrau-
kos pratęsė ir Rokiškio 
KKSC U18 komanda. 
Trenerio Gvidono Mar-
kevičiaus auklėtiniai na-
muose priėmė Vilniaus 
KM antrąją komandą, 
tačiau ir prie savų sienų 
rimčiau pasipriešinti vil-
niečiams nepavyko. Ro-
kiškio komanda patyrė 
šeštąjį pralaimėjimą U18 
B diviziono čempionate 
nusileisdama varžovams 
53:82.

Rezultatyviausiai Rokiš-
kio komandoje žaidė Matas 
Juozapavičius, pelnęs 13 
taškų, po 11 pridėjo Matas 

Seibutis ir Ignas Jarušaus-
kas.

Su trimis pergalėmis per 9 
žaistus susitikimus Rokiškio 
KKSC komanda savo pogru-
pyje žengia penktoje vietoje. 
Į tolimesnes čempionato var-

žybas pateks 4 geriausios 
pogrupio komandos.

Kitas rungtynes rokiškė-
nai žais išvykoje su Kupiš-
kio bendraamžiais.

Rokiškio KKSC 
inform.
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Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Tapybos darbų paroda „PO ANGELO SPARNU“ iš Anykščių Angelų muzie-
jaus, viešosios bibliotekos Parodų galerijoje „Autografas“.
Spaudinių paroda „Rašytojas ir scenaristas Rimantas Šavelis (80-osioms g. 
m.)“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Spaudinių paroda „Ievos Simonaitytės metai“, Informacijos ir kraštotyros 
skyriuje.
Vaizduojamosios dailės  (grafikos, skulptūros, tapybos) albumų paroda 
„Lietuvių išeivijos dailė“, Meno ir muzikos erdvėje. 
Rokiškio Jaunimo Centro Dailės mokyklos jaunųjų keramikų lipdinių paro-
da, Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Jurgiui Kunčinui – 75“, Lankytojų skyriuje. 
Petro Gurklio darbai, Lankytojų skyriuje. 
Panevėžio miesto Elenos  Mezginaitės viešosios bibliotekos parengta fo-
tografijų paroda iš asmeninio poetės E. Mezginaitės artimųjų  nuotraukų 
archyvo, Kūrybinėje industrinėje palėpėje. 

Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių paroda „Jo knygos gimsta iš širdies“, skirta prozininko, vaikų ra-
šytojo Vytauto Račicko 70-osioms g. m.
Spaudinių paroda „Žiemos skaitiniai“,

RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Sausio 11-12 d. 15 val. – užsiėmimai su Fisher Technik konstruktoriais, LEGO 
programuojamais robotais ir su trimate modeliavimo programa TinkerCad, 
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edukacinėje 
erdvėje.
Sausio 13 d. 15 val. – Kino dienos, 3D filmų rodymas vaikams ir jaunimui, 
Vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Zafira 2003 m., 
2,2 l, DTI. Neužsiveda. 
TA apie 1,5 metų. Nėra 
akumuliatoriaus. Juodupė. 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 625 06 353. Rokiškis
• Škoda Octavia 2002 m., 
1,9 l, TDI. Su defektu. Visą 
arba dalimis. Kaina 480 Eur. 
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Audi 80. Įpurškimas. TA 
iki 2022-04. Benzinas dujos. 
Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Grynai darbinį VW 
Golf 4. 2000 m., 1,9 l, 
66 kW, TDI, TA metams. 
Todėl ieškantiems ledinės 
netrukdyti. Esant šalčiams 
užsiveda gerai. Trauka 

gera, dugnas slenksčiai 
geri, kėbulas nesurūdijęs, 
geros M+S padangos, 
akumuliatorius. Yra kablys. 
Yra trūkumų. Kaina 950 
Eur. Tel. 8 617 30 521. 
Anykščiai
• Puikiai veikiantį elektrinį 
paspirtuką Xiaomi M365. 
Reiktų tik stabdžių 
rankenėlės. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 607 68 436. 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

• Kuro purkštukus, 
tinkančius Renault-Laguna 
2,2 l, D, Espace 2,2 l, D, 
VelSatis 2,2 l, D, Avantime 
2,2 l, D. Kodas 0445110084. 

Atitinka visus parametrus. 
Analogai 0986435173. Yra 4 
vnt. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Dalimis Ford Galaxy 2002 
m., 1,9 l, TDI, 85 kW, 6 
pavaros. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Naujas VAZ dalis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW T-4 dalis. Ratų nėra. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 
l, 81 kW, 1,9 l, 85 kW, 1,9 
l, 96 kW. Tel. 8 682 58 004. 
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
• Kondicionieriaus siurblį. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi 90 dalis. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• 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

Įsigyjantiems saulės elektrines ir šilumos siurblius – 
naujas APVA paramos etapas

Jau nuo šiandienos visi, 
norintieji įsigyti įprastinę 
bei nutolusią saulės elektri-
nę, arba planuojantys savo 
namuose įsirengti šilumos 
siurblį, kviečiami teikti 
paraiškas finansinei para-
mai gauti. Kaip ir kasmet, 
Aplinkos projektų valdy-
mo agentūros (APVA) pa-
rama galės pasinaudoti visi 
daugiabučių bei individua-
lių namų gyventojai, tokiu 
būdu susigrąžinsiantys nuo 
30 iki 50 proc. savo inves-
ticijų. 

Naujojo paramos etapo 
metu APVA saulės parko da-
lies įsigijimui skirs daugiau 
nei 1,2 mln. eurų, saulės 
elektrinių įsirengimui per 4,1 
mln. eurų, o senų katilų kei-
timui į šilumos siurblius arba 
5 klasės efektyvumo biokuro 
katilus – per 7 mln. eurų. 

„Priežasčių tapti gami-
nančiais vartotojais, arba 
keisti seną ir neefektyvų 
katilą aplinką tausojantį ši-

lumos siurblį, yra ne viena. 
Tai leidžia ne tik susimažinti 
savo išlaidas už suvartojamą 
energiją, bet ir prisidėti prie 
tvaresnių sprendimų plėtros. 
Svarbiu impulsu įsigyti sau-
lės elektrinę, saulės parkų 
dalį arba šilumos siurblį taip 
pat tampa ir APVA parama. 

O tam, kad visas paramos 
gavimo procesas klientams 
būtų aiškesnis, „Ignitis“ šį-
met vėl kvies į internetinius 
seminarus apie šią paramą, 
kuriuose paprastai ir aiškiai 
bus pateikti atsakymai į rūpi-
mus klausimus šia tema“, – 
sako Andrius Kavaliauskas, 
„Ignitis“ privačių klientų 
tarnybos vadovas. 

Kaip ir ankstesniais me-
tais, šįmet finansinė APVA 
parama siekia 323 eurus už 
1 kW saulės elektrinės įreng-
tosios galios. Tai galioja tiek 
ant stogo montuojamoms, 
tiek ir nutolusioms saulės 
elektrinėms iš saulės parkų. 
Parama bus skiriama už iki 
10 kW galios bet kurio tipo 

saulės elektrinės dalies įsigi-
jimą. Tai reiškia, kad vienas 
paraiškos teikėjas gali susi-
grąžinti iki 3230 eurų. 

Skaičiuojama, kad pasi-
naudojus APVA parama in-
vesticija į saulės elektrines 
atsiperka jau po 5–6 metų. 

Be to, APVA parama gali 
pasinaudoti ir saulės elektri-
nę jau turintys gyventojai, 
kurie nori padidinti jos galią. 
Už vieną įrengtą papildomą 
kW jie gali gauti 243 eurus. 
Galimybe pasinaudoti šia 
parama turi visi gyvenamųjų 
arba sodo namų savininkai. 

Naujasis paramos kvie-
timas galiausiai aktualus ir 
tiems daugiabučių ir indivi-
dualių namų savininkams, 
kurie nori atsisakyti iškasti-
nį kurą naudojančių šilumos 
įrenginių, o vietoje jų įsigyti 
šilumos siurblį oras-vanduo. 
Šiuo atveju APVA gali kom-
pensuoti net iki 50 proc. tin-
kamų finansuoti išlaidų.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Gruodį – 10,6 proc. metinė infliacija, vidutinė metinė – 4,7 proc.
Lietuvoje 2021 metų 

gruodį, palyginti su tuo pa-
čiu metu 2020-aisiais, inflia-
cija siekė 10,6 proc., pranešė 
Statistikos departamentas. 
Vartojimo prekių ir paslau-
gų kainos Lietuvoje didėja 
dvyliktą mėnesį iš eilės.

Vidutinė metinė infliacija 

2021-aisiais siekė 4,7 proc., o 
gruodį, palyginti su lapkričiu, 
vartojimo prekių ir paslaugų 
kainos padidėjo 1,2 procento.

Statistikų teigimu, mėne-
sio kainų pokyčiui daugiausia 
įtakos turėjo šilumos, kietojo 
kuro, pieno ir jo produktų, 
duonos ir grūdų produktų, mė-
sos ir jos produktų, transporto 

priemonių techninės priežiū-
ros ir remonto paslaugų, ke-
leivių vežimo oro transportu 
paslaugų kainų didėjimas bei 
spirituotų gėrimų, drabužių 
ir avalynės kainų mažėjimas. 
Vartojimo prekių kainos per 
mėnesį padidėjo 1,3 proc., 
paslaugų – 1,1 proc.

BNS inform.
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2022-ieji metai pasitikti audringiau nei praėjusieji

Sausio 1-ąją dieną Ben-
drajame pagalbos centre 
sulaukta 9684 skambučių, 
užregistruota ir tarnyboms 
perduota 5871 pagalbos 
prašymas. Palyginti su pra-
ėjusių metų sausio 1-ąja 
diena, kai Lietuvoje galio-
jo karantino režimas ir jo 
metu taikomi ribojimai, šie 
skaičiai yra didesni.

Palyginus ilgesnio lai-
kotarpio – 2016–2022 metų 
– statistiką, matyti, kad ben-
dras skambučių skaičius sau-
sio 1-ąją vis dėlto mažėja: 
ikipandeminiu laikotarpiu 
jų būdavo daugiau nei 10 
tūkstančių. Tai džiuginanti 
tendencija, kuri siejama su 
galbūt didėjančiu gyvento-
jų sąmoningumu ir geresniu 
numerio 112 paskirties su-
pratimu. Bet užregistruotų 
ir skubiosios pagalbos tar-
nyboms perduotų pranešimų 
skaičius šiemet didesnis nei 
bet kada anksčiau. Iš dalies 
tai galima paaiškinti tuo, kad 
buvo perimtas greitosios me-
dicinos pagalbos skambučių 
administravimas, tačiau ir 
policijai skirtų prašymų šiais 
metais buvo užregistruota ir 
perduota daugiau nei 2018 ar 
2019 metų sausio 1-ąją.

Policijos kompetencijai 
priskiriamų įvykių pirmąją 
šių metų dieną buvo užre-
gistruota 2644, greitosios 
medicinos pagalbos – 2600. 
Priešgaisrinei gelbėjimo tar-
nybai buvo skirta 152, aplin-
kos apsaugai – 23 prašymai.

Naujametės nakties pa-
galbos prašymai daugiausia 
buvo skirti policijai. Tiesa, 
šiemet jų buvo kiek mažiau 
nei praėjusiais metais. Ga-
liojant karantino režimui 
buvo gauta labai daug prane-
šimų dėl karantino taisyklių 
laužymo ir kelių skirtingų 
namų ūkių susibūrimų. Šiais 
metais pirmosiomis valando-
mis po vidurnakčio daugiau 
skųstasi dėl sprogdinamų fe-
jerverkų ir triukšmo. Kai ku-
rie žmonės dėl triukšmingai 
besilinksminančių kaimynų 
negalėjo ilsėtis dar net 5 ar 6 
valandą ryto. Taip pat buvo 
nemažai konfliktų, mušty-
nių. Apie įvairius viešosios 
tvarkos pažeidimus nauja-
metę naktį gauta 399, apie 
smurtą artimoje aplinkoje 
– 251, apie nusikaltimus as-
meniui – 166 pranešimai.

Ugniagesiai gelbėtojai 
šią naujametę naktį sulaukė 
daugiau pranešimų nei pra-
ėjusiais metais – ypač daug 

degė konteinerių. Gesinti de-
gančių šiukšlių konteinerių, 
šiukšlių ir fejerverkų likučių 
ugniagesiai gelbėtojai vyko 
50 kartų.

Greitosios medicinos 
pagalbos prireikė įvairaus 
dydžio traumas ir sužaloji-
mus patyrusiems, alkoholio 
padauginusiems žmonėms. 
Kaip visada buvo nukentėju-
sių dėl nesaugiai sprogdina-
mų petardų ir fejerverkų.

Nors jau buvo minėta, kad 
pastebimas bendro skam-
bučių skaičiaus mažėjimas, 
naujametę naktį sulaukta ir 
įvairių netikslinių skambu-
čių: gyventojai kreipėsi dėl 
dingusios elektros, užstri-
gusio lifto, nerodančio tele-
vizoriaus... Netikėtas buvo 
skambutis iš vienos ligoni-
nės: ten gulinti pacientė pra-
šė išjungti lašelinę.

Piktybiškai trukdančių 
neblaivių asmenų ir žai-
džiančių vaikų pasikarto-
jantys skambučiai buvo 
nukreipiami ir užlaikomi 
specialiame filtre – tokių 
skambučių pirmąją šių metų 
dieną buvo beveik 500.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
inform.

Studija: visuotiniam šaukimui į kariuomenę įvesti 
reikia ir laiko, ir šimtų milijonų

Visuotinis šaukimas į 
kariuomenę, jaunuoliams 
vos baigus mokyklą, galė-
tų būti įvestas 2027 arba 
2029 metais, jis atsieitų 
šimtus milijonų eurų, 
rašoma Krašto apsau-
gos ministerijos (KAM) 
atliktoje Visuotinės karo 
prievolės galimybių verti-
nimo studijoje.

Dokumente, kurį matė 
BNS, teigiama, kad pasi-
ruošimas visuotiniam šau-
kimui priklausytų nuo to, 
kas būtų šaukiami į kariuo-
menę.

Jeigu sprendimą dėl vi-
suotinio šaukimo Seimas 
būtų priėmęs 2021 metais, 
o į kariuomenę atlikti tar-
nybos būtų šaukiami tik 
vaikinai, visuotinis šauki-
mas galėtų prasidėti 2027 
metais. Jeigu būtų šaukia-
mos ir merginos – 2029-ai-
siais.

Priklausomai nuo to, 
skirtųsi ir sprendimu įgy-
vendinti reikiamų lėšų dy-
dis.

Pirmuoju atveju reikėtų 
įkurti keturis naujus bata-
lionus, todėl pradinės in-
vesticijos turėtų siekti ne 
mažiau kaip 415 mln. eurų.

Antruoju atveju reikėtų 
14 naujų batalionų, todėl 
investicijos būtų didesnės – 
apie 1,5 mlrd. eurų.

Ginkluotei ir karinei 
technikai reikėtų atitinka-
mai 183 ir 640 mln. eurų, 
infrastruktūrai – 228 ir 804 
mln. eurų, administravimui 
– 5,1 ir 8,7 mln. eurų.

Jeigu būtų šaukiami tik 
vaikinai, kasmet tokiam 
modeliui išlaikyti papildo-
mai reikėtų 80 mln. eurų, 
jeigu ir merginos – apie 220 
mln. eurų. Studijoje nagri-
nėjami modeliai dėl vaikinų 
ir dėl vaikinų bei merginų 
šaukimo išskirti įvertinus 
penkias prielaidas: į kariuo-
menę iškart po mokyklos 
būtų šaukiami 18–19 metų 
jaunuoliai, būtų panaikinta 
galimybė atidėti tarnybą dėl 
studijų, neatvykstančiųjų į 
tarnybą dalis sumažėtų, taip 
pat mažėtų ir atleistųjų nuo 
tarnybos skaičius bei didėtų 
pripažintų netinkamais dėl 
sveikatos jaunuolių dalis.

Pagal šias prielaidas ap-
skaičiuota, kad į kariuo-
menę kasmet vidutiniškai 
būtų galima pakviesti 6,1 
tūkst. šauktinių, jeigu būtų 
šaukiami tik vaikinai. Jeigu 
būtų šaukiamos ir merginos, 
šauktinių skaičius padidėtų 
iki 11,9 tūkst. kasmet.

Ingridos Šimonytės vado-
vaujama Vyriausybė visuoti-
nį vaikinų ir merginų šauki-
mą į kariuomenę ir nuoseklų 

perėjimą prie tokio univer-
salaus modelio yra įvardi-
nusi kaip siekiamybę savo 
programoje.

Vis dėlto tam reikalin-
gas „platus politinis susi-
tarimas“, konstatuojama 
galimybių studijoje.

Dokumente teigiama, 
kad dokumentas turėtų būti 
traktuojamas kaip „anali-
tinis pagrindas sprendimų 
priėmėjų ir politinio proce-
so dalyvių diskusijai“.

KAM sausį ruošiasi šią 
studiją pristatyti institu-
cijoms ir visuomeninėms 
organizacijoms bei su jo-
mis aptarti galimybes įvesti 
visuotinį šaukimą.

Dalinis šaukimas į Lie-
tuvos kariuomenę grąžintas 
2015 metais, reaguojant į 
Rusijos veiksmus Ukrai-
noje.

Šiuo metu į kariuomenę 
kasmet šaukiama po kiek 
daugiau nei 3,8 tūkst. 18-
23 metų jaunuolių ir vyres-
nių, iki 26 metų, vaikinų, 
kurie tarnybą buvo atidėję 
dėl studijų.

BNS inform.

PASLAUGOS

• Tvarkau buhalteriją 
ūkininkams. Rašau 
projektus. Tel. 8 614 37 796. 

Rokiškis
• Ieškinių, procesinių 

dokumentų, taikos sutarčių 
rengimas teismui, įvairių 
prašymų, pretenzijų, skundų 

rengimas. Konsultacijos, 
dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos 

teisinės paslaugos. Taikos g. 
19, Rokiškis.  
Tel. 8 693 66 229. 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
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Nepasiturintieji jau gali teikti paraiškas 2 tūkst. eurų paramai 
mažiau taršiam automobiliui

Nepasiturintys gyvento-
jai, utilizavę seną ir įsigiję 
mažataršį automobilį, jau 
gali kreiptis 2 tūkst. eurų 
kompensacijos. Aplinkos 
projektų valdymo agentūra 
paskelbė kvietimą ir priima 
prašymus nuo penktadienio. 
Ši nauja priemonė numaty-
ta patikslintoje Klimato kai-
tos programos sąmatoje , jai 
skirta 1 mln. eurų.

Išmokas bus galima gau-
ti utilizavus taršų automo-
bilį ir jį pakeitus M1 klasės 
transporto priemone, kurios 
bendras išmetamas anglies 
dioksido (CO₂) kiekis ne di-
desnis kaip 130 g/km, ji turi 
būti pagaminta ne anksčiau 
nei 2012 m. Kompensacijos 
dydis nustatytas įvertinus 
rinkos statistinių pirkimo 
– pardavimo sandorių ma-
žiausias ir vidutines 2012 m. 
pagamintų automobilių įsigi-
jimo kainas.

Norintieji gauti išmokas 
prašymą turės pateikti elek-
troniniu būdu – per Aplinkos 
valdymo agentūros (APVA) 
informacinę sistemą APVIS. 
Prašymai priimami iki rug-

sėjo 1 d. arba iki kol pakaks 
lėšų. 

Subsidijos skiriamos pa-
gal Mažiau taršių judumo 
priemonių įsigijimo skati-
nimo nepasiturintiems fi-
ziniams asmenims tvarkos 
aprašą. Pagal jį, pareiškėjas, 
norintis gauti šią kompen-
saciją, turės sunaikinti M1 
klasės transporto priemonę, 
kurios įregistruotu ir regis-
tracijos liudijimo blanke įra-
šytu savininku ir valdytoju 
arba įregistruotu valdytoju 
buvo ne trumpiau kaip 12 
mėn. iki 2021 m. gruodžio 

1 d.
Be to, jis turės gauti 

eksploatuoti netinkamos 
transporto priemonės sunai-
kinimo pažymėjimą ir ją iš-
registruoti iš Kelių transpor-
to priemonių registro. Po to 
įsigyti ir savo vardu įregis-
truoti mažiau taršų automo-
bilį arba tapti jo valdytoju. 
Transporto priemonės val-
dytoju pagal tvarkos aprašą 
laikomas fizinis asmuo, įra-
šytas transporto priemonės 
registracijos liudijime.

Atkreipiame dėmesį, 
kad nepasiturintis gyvento-

jas – tai fizinis asmuo, ku-
riam Piniginės socialinės 
paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymo nu-
statyta tvarka 6 mėnesius ne-
pertraukiamai iki priemonės 
patvirtinimo metinėje sąma-
toje dienos buvo teikiama 
piniginė socialinė parama. Šį 
statusą APVA tikrins Sociali-
nės paramos šeimai informa-
cinėje sistemoje www.spis.lt

Su aprašu galima susipa-
žinti Teisės aktų informaci-
nėje sistemoje.

Aplinkos ministerijos
inform.

Vyriausybė pritarė prastovų tvarkai, jei būtų įvestas karantinas
Vyriausybė pritarė 

siūlymui mokėti prasto-
vas darbuotojams, jei vėl 
būtų įvestas karantinas. 
Premjerė Ingrida Šimo-
nytė teigia, jog jos bus 
mokamos taip pat, kaip 
buvo nustatyta 2021 metų 
pradžioje. 

„Pakeitimai, kurie buvo 
paskui, jie buvo susiję tuo, 
kad karantinas užtruko labai 
ilgai ir reikėjo iš jo išeidi-
nėti. Dabar akivaizdu, kad 
plagal plėtrą atvejų, tai jeigu 
ir projektuosime tokį spren-
dimą, tai veikiausiai jis bus 
trumpas ir griežtas. Galbūt 
apimtimi subjektų galėtų 
būti ir daugiau, bet trukmė 
neabejotinai tokio ilgio ne-
turėtų jokios prasmės“, – 
Vyriausybės posėdyje sakė 
premjerė.

Socialinės apsaugos ir 
darbo viceministras Audrius 
Bitinas teigė, kad prastovos 
būtų mokamos kas mėnesį 
ir siektų ne daugiau kaip 1,5 
minimalaus mėnesio atlygi-
nimo (MMA). 

„Ta nuostata ir buvo, bet 
išeinant iš paskutinio karan-
tino buvo šiek tiek sugriež-
tinta ir buvo nustatyta 0,9 
ir 0,6 MMA. Tačiau jei bus 
karantinas ir jei jis bus ne 

mėnesiais skaičiuojamas, tai 
manome, kad tai galėtų būti 
tas skaičius atstatytas – 1,5 
MMA . Jei karantinas bus 
savaitę, dvi, tai proporcingai 
ir bus skaičiuojama“, – Vy-
riausybės posėdyje teigė vi-
ceministras.

Tuo metu subsidijas dar-
bo užmokesčiui dėl ekstre-
malios situacijos ir karantino 
metu darbdavys turėtų grą-
žinti, jei Darbo inspekcija 
nustatytų, kad jis paskelbė 
prastovą pažeisdamas Darbo 
kodeksą. Toks darbdavys da-
lyvauti remiamo įdarbinimo, 
subsidijavimo priemonėse 
galėtų ne anksčiau nei po 12 
mėnesių.

Savarankiškai dirban-
tiems asmenims būtų mo-
kama fiksuota 267 eurų 
išmoka, jei jų veikla buvo 
apribota dėl pandemijos, o 
pajamos paskutinį mokestinį 
laikotarpį sumažėjo 30 proc. 
ar daugiau. 

Pasak A. Bitino, išmo-
koms savarankiškai dirban-
tiems reikėtų apie 9 mln. 
eurų per mėnesį, o subsidi-
joms – 30 mln. eurų. 

I. Šimonytės teigimu, pa-
keitimai būtini, nes tai numa-
tančių Užimtumo įstatymo 
nuostatų galiojimas baigėsi 
rudenį, todėl karantino atve-
ju norint suteikti pagalbą, 
reikia sudaryti galimybę ją 

skirti. Anot jos, pakeitimą 
Seimo bus prašoma svarstyti 
skubos tvarka. 

Užimtumo tarnyba nuo 
karantino pradžios 2020 
metų pavasarį iki 2021 metų 
rugpjūčio pabaigos išmokėjo 
517,9 mln. eurų subsidijų už 
390 tūkst. darbuotojų pras-
tovas. Parama pasinaudojo 
31,5 tūkst. darbdavių. 

Dar 29 tūkst. darbdavių 
išmokėta 622,6 mln. eurų 
subsidijų darbuotojams pra-
dėjus dirbti po prastovų, taip 
pat įdarbinusiems tarnybos 
siunčiamus bedarbius. Pi-
nigai pasiekė 284,5 tūkst. 
žmonių.

BNS inform.

Ieškokite prekybos centruose!

Sužinoję apie namuose 
deginamas atliekas, kreipkitės 
į aplinkosaugininkus

Padaugėjus gyventojų 
pranešimų apie atliekų de-
ginimą, aplinkosauginin-
kai primena – individua-
lius namus galima šildyti 
tik aplinkos neteršiančiu 
ir pavojaus žmogaus svei-
katai nekeliančiu kuru. 
Kartu pareigūnai įspėja: 
jei kūrenama draudžia-
momis medžiagomis, gre-
sia bauda.

„Praėjusią savaitę 
(gruodžio 27 –  sausio 2 
d.) Aplinkos apsaugos de-
partamento Pranešimų pri-
ėmimo tarnyba apie gali-
mus pažeidimus dėl atliekų 
deginimo gavo 24 praneši-
mus, o gruodžio 20 – 26 d. 
dėl atliekų deginimo buvo 
kreiptasi 7 kartus. Džiugu, 
kad gyventojai kreipiasi ir 
yra aktyvūs, tad jei pama-
tėte ir įtariate, kad kažkas 
namuose degina atliekas, 
nedelskite – skambinkite 
telefonu 112 arba AAD 
Pranešimų priėmimo tar-
nybos telefonu (8 5) 273 
2995“, – sako Panevėžio 
valdybos Biržų aplinkos 
apsaugos inspekcijos virši-
ninkė Elona Pipiraitė.

Kaip teigia aplinkosau-
gininkė pramoniniuose 
rajonuose, garažų masy-
vuose nėra sunku aptikti 
deginamų kenksmingų 
medžiagų. „Deja, užterš-
tumas juntamas ir indivi-
dualių namų rajonuose, 
nes kai kurie gyventojai 
patalpas šildo bet kuo: se-
nais baldais, drabužiais, 
plastiko pakuotėmis ir net 
cheminėmis medžiagomis 
apdorotais bėgiais. Taip 
kūrendami žmonės teršia 
ne tik orą, bet ir gruntinius 
vandenis. O bet kokia tarša 
kenkia sveikatai“, – prime-
na aplinkosaugininkė.

Kūrenamos atliekos la-
bai teršia orą, tad žmonės, 
degindami draudžiamas 
medžiagas, ypač kenkia 
savo sveikatai. Be to, ap-
linkiniai jaučia nemalonų 

kvapą, galintį sukelti ir ko-
sulį. Taigi jokiu būdu ne-
galima deginti pramoninių 
ir buitinių atliekų, tarkim, 
drabužių, avalynės, bal-
dų, langų rėmų, plastikinių 
daiktų, atliekų, apdorotų la-
kais, klijais, dažais, impre-
gnuojamosiomis medžiago-
mis, ir pan.

Reikia nepamiršti, kad 
aplinką gali teršti ir likę 
pelenai. Vis dėlto yra žmo-
nių, pelenus išbarstančių 
prie savo namų, sode, dar-
že. Departamento parei-
gūnai atkreipia dėmesį, 
kad pelenuose, likusiuose 
sudeginus draudžiamas 
medžiagas, yra degant išsi-
skyrusių žmogui ir aplinkai 
kenksmingų junginių. Pele-
nus išbarsčius, šie junginiai 
įsiskverbia į dirvožemį, iš 
ten gali patekti į gruntinius 
vandenis.

Didžiausia žala aplinkai 
ir žmonių sveikatai daroma 
deginant alyvą – deja, šio 
draudimo nepaiso kai ku-
rios komercine veikla užsii-
mančios įmonės, pvz., auto-
mobilių remonto dirbtuvės. 
Deginant alyvos atliekas, į 
orą patenka sunkiųjų meta-
lų, kurių didelė koncentra-
cija gali sukelti kvėpavimo 
ir odos ligas. Nusėdusios 
ant žemės sunkiųjų metalų 
dalelės užteršia dirvą, pas-
kui ir gruntinį vandenį.

Aplinkosaugininkai in-
formuoja, kad už atliekų 
deginimą, kai teršiamas 
oras, asmenims taikoma 
bauda nuo 60 iki 300 eurų, 
o juridinių asmenų vado-
vams ar kitiems atsakin-
giems asmenims – nuo 170 
iki 1170 eurų.

Pakartotinai padaryti nu-
sižengimai užtraukia baudą 
asmenims nuo 270 iki 1200 
eurų ir juridinių asmenų va-
dovams ar kitiems atsakin-
giems asmenims – nuo 500 
iki 3000 eurų.

Aplinkos apsaugos
departamento

inform.

• RUF Medienos briketai ir 
6mm granulės iš sandėlio 
Rokiškyje. Greitas 
pristatymas.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Atliekame vidaus 
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

• Perkame sodybą Rokiškio 
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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. 1602

raj. Gali būti apleista, 
be elektros, su skolomis, 
netvarkingais dokumentais. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pirkčiau namą Rokiškyje, 

Bajoruose, Kavoliškyje, 
Laibgaliuose.  
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• Perku sėklai žirnius. 
Reiktų 2,5 t.  
Tel. 8 685 81 976. Rokiškis

• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 
kondensatorius, reles, 
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

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 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

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 www.rokiskiosirena.lt
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05:05 Dizaino 
dokumentika
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas 
ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti 
ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Daiktų istorijos
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 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Projektas „Mėlynoji 
knyga"
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Į žvaigždes
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:35 Simpsonai 
06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Elena iš Avaloro 
07:10 Kempiniukas 
Plačiakelnis 
07:40 Prieš srovę 
08:40 Meilės sūkuryje 
09:45 Išsiųsta su meile
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 Gero vakaro šou
20:30 Skirtingai nuostabūs 
21:00 Medikai paramedikai 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių
22:45 Vikinglotto
22:50 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių
00:45 Franklinas ir Bešas
01:45 Gerasis daktaras 
03:35 Tai – mes
04:30 Franklinas ir Bešas
05:15 Tarp mūsų mergaičių

06:00 Balta - meilės 

spalva
06:30 Bus visko
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Tik nekvieskite 
farų!
00:40 Snaiperis
01:35 Nežinomas
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:05 Mano virtuvė 

geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Šuo 
11:35 Sekliai 
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Sekliai 
18:25 Šuo 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Dakaras 2022 
22:40 Kraujo kerštas
00:50 Keršto valanda. 
Atlygis
02:40 Lemtingi skambučiai 
03:30 Greitojo reagavimo 
būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Vilniaus Babilonas

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 Laikykitės ten
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Triguba apsauga“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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13 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 Laisvės gynėjų 
dienos minėjimas 
ir Laisvės premijos 
įteikimo ceremonija. 
Tiesioginė transliacija 
iš Nepriklausomybės 
aikštės. 
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos
šauksmas
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Svarbi valanda
19:30 Diena po rytojaus
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dainuoju Lietuvą
23:00 Projektas „Mėlynoji 
knyga"
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Į žvaigždes
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Diena po rytojaus
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dainuoju Lietuvą 
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

05:15 Tarp mūsų mergaičių
06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Elena iš Avaloro 
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 

07:40 Gero vakaro šou 
08:40 Meilės sūkuryje 
09:45 Visada tik pamergė
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto 25
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 Farai 
20:30 Skirtingai nuostabūs 
21:00 Medikai paramedikai 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Kietas riešutėlis 2
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Kietas riešutėlis 2
01:00 Franklinas ir Bešas 
02:00 Gerasis daktaras 
04:00 Tai – mes 
05:00 Franklinas ir Bešas

06:00 Balta - meilės
 spalva 

06:30 Šeškinės 20. 
Giedriaus ir Džiugo šou
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Miestas
00:55 Snaiperis 
01:50 Tik nekvieskite farų!
03:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:35 Alchemija. VDU karta
05:05 RETROSPEKTYVA

06:05 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė 

geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Šuo 
11:35 Sekliai 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:25 Šuo 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Dakaras 2022 
22:40 Mano žemė
00:45 Kraujo kerštas
02:50 Lemtingi skambučiai 
03:35 Greitojo reagavimo 
būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 „Partizanų keliais“
07:00 „Keitė: šiuolaikinės 

karalienės tapsmas“
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 Oponentai
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė”
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Triguba apsauga“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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14 05:05 Dizaino 
dokumentika
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas 
ir tvarka
09:40 Komisaras 
Reksas
10:30 Tarnauti 
ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Čia mano sodas
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Terksas ir Kaikosas
00:35 Didelis gyvūnas
01:45 Į žvaigždes
02:15 Istorijos detektyvai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mano geriausias draugas
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:15 Tarp mūsų mergaičių 
06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Elena iš Avaloro 
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:40 Gero vakaro šou 
08:40 Meilės sūkuryje 
09:45 Visada tik pamergė

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 Farai 
20:30 Skirtingai nuostabūs
21:00 Medikai paramedikai 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kietas riešutėlis 2
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Kietas riešutėlis 2
01:00 Franklinas ir Bešas 
02:00 Gerasis daktaras 
04:00 Tai – mes 
05:00 Franklinas ir Bešas

05:05 RETROSPEKTYVA

06:00 Balta - meilės 
spalva
06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 15:17 į Paryžių
22:55 Machinatoriai
00:45 Nesava
02:40 Miestas
04:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė 
geriausia

08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Šuo 
11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė 
geriausia
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:25 Šuo 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Dakaras 2022 
23:10 Skubi siunta
01:00 Mano žemė
03:00 Lemtingi skambučiai

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Vyrų šešėlyje
07:00 „Haris ir Megan: 
šiuolaikinė meilės 
istorija“
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 Laisvės TV valanda
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 Laisvės TV valanda
00:30 „Triguba apsauga“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“

SIŪLO DARBĄIEŠKO DARBO

• Jauna moteris ieško darbo. 
Gali dirbti pardavėja, 
valytoja ar panašų darbą. 
Patirtis daugiau prekyboje, 
tačiau tiktų bet kokie 
variantai. Kolkas gali dirbti 
tik darbo dienomis nuo 8:00 
iki 17:00 val.  
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų arba slaugyti ligonį. 
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Vyras be žalingų įpročių 
ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 606 87 558. 

Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. 
Konditerija, prekyba, 
pagalbiniai darbai. Laukiu 
įvairių pasiūlymų.  
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• 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

• Darbas ant plokščių stogų, 
parapetų skardinimas, 
apsauginių tvorelių 
montavimas, lietaus 
nuvedimo sistemų 
montavimas, vent. šachtų, 
kaminų skardinimas. Darbo 
vieta Vilnius. Atlyginimas 
1500-3000 Eur, nuo išdirbio. 

Jei reikia, aprūpiname 
gyvenamąja vieta.  
Tel. 8 604 13 760. Rokiškis
• Projektui Belgijoje 
ieškome kelių dažytojų su 

patirtimi. Įmonė siūlo geras 
darbo sąlygas, nemokamą 
apgyvendinimą, Belgišką 
darbo sutartį, atlyginimą nuo 
13 iki 14 Eur/val. į rankas. 
Reikalavimai: patirtis, anglų 
kalba. Darbo pradžia vasario 
mėnesį. Tel. 8 677 66 545. 
Vilnius
• UAB „Viadukas“ siūlo 
darbą betonuotojams, 
armatūrininkams, 
suvirintojams, darbininkams 
arba brigadoms prie vėjo 
jėgainių statybos Rokiškio 
rajone. Tel. pasiteirauti 
8 687 38574 – Vaidas, 
CV siųsti el. paštu info@
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viadukas.lt.  
Tel. 8 687 38 574. Rokiškis
• Labai skubiai ieškomas 
žmogus, galintis nuolatos 
prižiūrėti du neįgalius 
žmones Obeliuose. Visais 
klausimais kreiptis telefonu. 
Tel. 8 617 49 347. Rokiškis
• 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. 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

KITA

• Beržų ir liepų vantas. 
Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Medsukį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 615 42 946. 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 elegantiškoje 
raudonoje dėžutėje – puikiai 
tinka dovanai. Kaina 27 Eur. 
Tel. 8 625 54 541. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• P30 Lite. Skilęs viršui 
kampe ekranas, naudotis 
netrukdo. Viskas veikia. 
Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 607 33 201. Rokiškis
• Xiaomi Redmi Note 8T. 
Turi naudojimo žymių, 
veikia puikiai. Versija 
4/64 GB. Pilnas originalus 
komplektas. Kaina galutinė. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
Galaxy S9 64 GB. Pilna 
komplektacija. Spalva 

Coral Blue. Dedamos 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS
• 2 kambarių butą 
Aukštaičių g., 5-ame 
aukšte. Papildomas tel. 
išsamesnei informacijai 
+4917641164875. Kaina 
35000 Eur.  
Tel. 8 654 35 934. Rokiškis
• Sodybą su žemę Obelių 
sen., Ažušilių k.  
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• 2 kambarių butą.  
Tel. 8 614 43 327. Rokiškis
• 3 ha sklypą Kalbutiškių 
km., prie Sartų ežero ir 
Šventosios upės ištakų. 
Kraštinis, prie gero kelio, 
galimos statybos. Kaina 
26000 Eur. Tel. 8 698 55 
357. Rokiškis
• Sodybą - vienkiemį 
Rokiškio r. Kaina 19000 
Eur. Tel. 8 620 21 782. 
Rokiškis
• Kauno gatvėje plytiniame 
name 4 aukšte šviesų šiltą 1 
kambario butą. Šarvo durys, 
plastikiniai langai, didelis 
įstiklintas balkonas. Kaina 
19500 Eur. Tel. 8 636 60 
124. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje. 
Šildomas malkomis.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Sodybą su žeme 
Vytelynėje. 0,841 ha 
sklypas, 91 kv. m rąstinis 
namas, tvartas, malkinė, 
daržinė. Šalia nuomojamas 
valstybinis sklypas 1,063 ha, 
kurį galima persinuomoti. 
Sklypas ribojasi su 
vaizdingu vandens telkiniu. 
Privažiavimas asfaltuotu 
keliu. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 693 13 587.  
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 miesto centre 
su daliniais patogumais. 
Šildymas kietu kuru. Pirmas 
aukštas, atskiras iėjimas, 
patogi vieta. Kaina 20500 
Eur. Tel. 8 622 37 821. 
Rokiškis
• Mišką. Sklypo unikalus nr. 
7307-0004-0036.  
Tel. 8 615 65 623. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje. 
Didelė 9,3 kv. m virtuvė. 
Kambariai į skirtingas 
puses. Ketvirtas aukštas, 
tvarkinga laiptinė. Butui 
priklauso rūsys. Reikalingas 
remontas. Kaina 28500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

• Senjorė išsinuomotu 
nebrangiai 1 kambario butą 
Taikos g. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• 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

RASTA, PAMESTA
• Rastas valstybinis 
automobilio numeris LJK 

043 kelyje Rokiškis-
Kupiškis. Tel. 8 684 13 640. 
Rokiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naujas plastikines lauko 
duris. Šešių kamerų 
vokiškas profilis 75 mm, 
tos pačios spalvos iš abiejų 
pusių, stiklo paketas 24 
mm (su argonu 4+16+4, 1,0 
kW) ir PVC plokštė 24 mm. 
Pridedami priedai spyna 
su raktais, rankenomis, 
varžtais. Kaina 205 Eur.  
Tel. 8 663 02 899. 
Panevėžys
• Akumuliatorinį suktuvą. 
Nėra akumuliatoriaus. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• 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 27O 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 
pjovimas su 30 cm 
obliavimo funkcija. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Televizorių Samsung. 
Įstrižainė 39x79 cm. 
 Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Televizorių LG. 32 colių. 
Tel. 8 676 02 458.  
Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
Samsung. 81 cm įstrižainė. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 694 01 027.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Grūdų valomąją Arpas 
valyti grūdams. Kaina 530 
Eur. Tel. 8 612 60 814. 
Rokiškis
• 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 traktorius 
detalėms. Tel. 8 607 56 198.  
Rokiškis
• Rou-6 kratytuvą ir grėblį. 
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
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Biokuro katilų atnaujinimui – 7 mln. eurų
Gyventojai vėl galės teikti 

paraiškas gauti kompensaci-
jas šilumos gamybos katilų, 
naudojančių biokurą, keiti-
mui į efektyvesnius įrengi-
nius, pranešė Energetikos 
ministerija.

Šiam kvietimui iš Europos 
Sąjungos fondų lėšų planuoja-
ma skirti 7 mln. eurų. Paraiškas 
bus galima teikti iki vasario 11 
dienos Aplinkos projektų val-
dymo agentūrai.

Pasak ministerijos, energeti-
kos ekspertų vertinimu, priklau-
somai nuo seno šildymo katilo 
būklės, jį pakeitus į šilumos 
siurblį, energijos efektyvumo 
padidėjimas gali siekti iki šešių 
kartų, o  pakeitus nauju penktos 
klasės biokuro katilu –  iki dvie-

jų kartų.
Senus biokuro katilus siū-

loma pasikeisti į naują efekty-
vų katilą arba šilumos siurblį 
(oras-vanduo, žemė-vanduo, 
vanduo-vanduo). Norint gauti 
kompensaciją, nuo gyvenamo-
jo namo, kuriame norima keisti 
katilą, statybos pabaigos ir jo 
registracijos Nekilnojamojo 
turto registre  turi būti praėję 
ne mažiau kaip penkeri metai 
iki kvietimo teikti paraiškas 
(registracijos formas) dienos ir 
pastatas neturi būti prijungtas 
prie centralizuotai tiekiamos ši-
lumos tinklų.

Energetikos ministerija at-
kreipia dėmesį, kad jei namų 
ūkis, registruotas teritorijoje, 
kuri patenka į padidintos aplin-
kos oro taršos zoną, neefekty-

vus katilas gali būti keičiamas 
tik į lokalios teršalų emisijos 
neturinčius įrenginius, naudo-
jančius atsinaujinančių išteklių 
energiją šilumos gamybai, t. y. 
tik į šilumos siurblį. 

Gyventojai, kurie vykdo 
savo namo rekonstrukciją, pa-
raišką gali teikti tik tuo atveju, 
jei pastato baigtumas yra ne ma-
žesnis kaip 100 proc.  

Gyventojams kompensuo-
jama 50 proc. diegiamo naujo 
šilumos gamybos įrenginio 
kainos.

Gyventojams kompensacija 
skiriama ne pagal faktiškai pa-
tirtas įrangos įsigijimo išlaidas, 
bet pagal fiksuotą įkainį, padau-
gintą iš planuojamo įsirengti 
įrenginio galios.

BNS inform.

BUITINĖ TECHNIKA
• Vaflinę. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis
• 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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Dėvėtus rūbelius be 
defektų. Lupilu šiltą 
kombinezoną 98 dydis. 
Dviejų dalių žieminį 
kombinezoną 98 dydis. 
Batus žieminius -viduje 
vidpadis 16,5 cm. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 632 92 334. 
Rokiškis
• Juodą ilgą moterišką 
žieminę striukę su kapišonu. 
XXL dydžio. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Trys gražuoliai broliukai 
ieško mylinčių šeimininkų. 
Kačiukai atvesti spalio 
30 d. Labai meilūs, tikri 
antidepresantai. Visiškai 
socializuoti.  
Tel. 8 611 65 285. Rokiškis
• Didelius gražius paršelius 
auginimui.  
Tel. 8 672 92 384. Rokiškis
• Kiaulę 150 kg.  
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis

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
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Būsto sandorių rinka pernai buvo rekordinė – 
jų vertė siekė 3,2 mlrd. eurų

Lietuvoje pernai butų ir 
namų įsigyta už 3,2 mlrd. 
eurų, o bendras sandorių 
skaičius buvo ketvirtadaliu 
didesnis, skelbia Registrų 
centras.

Pasak Registrų centro 
duomenų analitiko Pauliaus 
Rudzkio, 2021 metai buvo 
rekordiniai ne tik pagal re-
gistruotų sandorių skaičių, 
bet ir pagal būstui įsigyti iš-
leistą sumą.

„Toks rezultatas sietinas 
pirmiausiai su praėjusiais 
metais gerėjusia ekonomine 
padėtimi: išaugusia gyvento-
jų perkamąja galia ir teigia-
mais lūkesčiais dėl ateities, 
taip pat palankiomis kredi-
tavimo sąlygomis. Panašu, 
kad per pandemiją sukauptas 
lėšas gyventojai buvo linkę 
investuoti į nekilnojamąjį 
turtą, o NT vystytojai sten-
gėsi kuo labiau patenkinti iš-
augusią pirkėjų paklausą“, – 
pranešime teigė P. Rudzkis. 

Vertinant brangiausius 
metų būsto sandorius, išsi-
skyrė Vilnius – pirmajame 
brangiausių 2021 metų san-
dorių dešimtuke yra aštuoni 
Vilniuje įvykę sandoriai, iš 
kurių keturi Subačiaus ga-
tvėje. Didžiausiu būsto san-
doriu laikomi Vilniaus Anta-

no Tumėno gatvėje įsigyti du 
butai už 3,8 mln. eurų. De-
šimtuke taip pat yra namai 
Kauno rajone bei Neringoje.

Pernai įregistruota rekor-
diškai daug NT pirkimo-par-
davimo sandorių – daugiau 
kaip 160 tūkst., arba 24 proc. 
daugiau nei 2020 metais 
(129 tūkst.). Palyginti su iki 
tol buvusiais rekordiniais 
2019 metais (130 tūkst. san-
dorių), praėjusių metų rezul-
tatas taip pat yra ketvirtada-
liu didesnis.

Vien gruodį įregistruo-
ta 14,4 tūkst. sandorių – 12 
proc. daugiau nei 2020 metų 
gruodį ir 25 proc. daugiau 
nei 2021 metų lapkričio mė-
nesį. 

Pernai šalyje įregistruota 
39,4 tūkst. butų pardavimo 
sandorių – 20 proc. daugiau 
nei 2020 metais (32,8 tūkst., 
2019 metais – 35,8 tūkst.), o 
vien gruodį – 3,7 tūkst. – 15 
proc. daugiau nei 2019 metų 
gruodį ir 25 proc. daugiau 
nei 2021 metų lapkritį.

Iš šių sandorių investici-
niais Vilniuje, Kaune Klai-
pėdoje galima laikyti maž-
daug kas penktą. Jų skaičius 
Vilniuje per metus padidėjo 
29 proc., Kaune – 21 proc., 
Klaipėdoje – 62 procentais.

Vilniuje per metus įregis-

truota 13,8 tūkst. butų san-
dorių – 19 proc. daugiau nei 
2020 metais (2019 metais 
– 12,1 tūkst.), Kaune – 5,5 
tūkst., arba 12 proc. daugiau 
(5,2 tūkst.), Klaipėdoje – 3,6 
tūkst., arba 33 proc. daugiau 
(3,2 tūkst.).

Visoje Lietuvoje taip pat 
įregistruota 16,1 tūkst. in-
dividualių namų pardavimų 
– 26 proc. daugiau nei 2020 
metais (12,8 tūkst., 2019 
metais – 11,9 tūkst.), o vien 
gruodį  -– beveik 1,5 tūkst. 
– 17 proc. daugiau nei 2020 
metų gruodį ir 25 proc. dau-
giau nei lapkritį.

Per merus įregistruota 
80,5 tūkst. žemės sklypų 
pirkimo-pardavimo sandorių 
– 26 proc. daugiau nei 2020 
metais (63,7 tūkst., 2019 me-
tais – 63 tūkst., o vien gruodį 
– 7,1 tūkst. – 13 proc. dau-
giau nei 2020 metų gruodį ir 
27 proc. daugiau nei pernai 
lapkritį.

Butams ir gyvenamie-
siems namams iš viso išleis-
ta apie 3,2 mlrd. eurų – 45 
proc. daugiau nei 2020-ai-
siais. Vien butams įsigyti 
skirta suma per metus ūg-
telėjo 35 proc. iki 2,3 mlrd. 
eurų, o namams – 0,9 mlrd. 
eurų (46 proc. daugiau).

BNS inform.

Geriausiais liaudies meistrais pripažinti 
V. Jaugėla, V. Babičienė ir E. Kapčius

Molėtų kultūros centre 
ketvirtadienį „Aukso vaini-
kais“  apdovanoti geriausi 
šalies liaudies meistrai – 
vaizdinės, taikomosios dai-
lės ir kryždirbystės tradici-
jų puoselėtojai. 

Geriausiais metų meistrais 
pripažinti vaizdinės liaudies 
dailės meistras, medžio dro-
žėjas Vytas Jaugėla iš Plun-
gės, taikomosios liaudies 
dailės meistrė Vita Babičie-
nė iš Vilniaus ir kryždirbys 
Evaldas Kapčius iš Vilniaus, 
pranešė Lietuvos nacionalinis 
kultūros centras.

Antrą vietą vaizdinės dai-
lės kategorijoje pelnė Vy-
tautas Jackūnas iš Pasvalio, 
trečią – Adolfas Andriejus 
Viluckis iš Kretingos.

Taikomosios dailės grupė-
je antroji vieta skirta Irenai 

Vapšienei iš Kupiškio, tre-
čioji – Janinai Blažukienei 
iš Vilkaviškio. Kryždirbys-
tės srityje antroji vieta teko 
Edvadui Mačaičiui iš Šakių, 
trečioji – Alvydui Pociui iš 
Šilalės.

Specialūs diplomai įteikti 
tapytojui Zenonui Bulgako-
vui už stiliaus savitumą ir ko-
lekcijos vientisumą, kalviui 
Ričardui Grekavičiui – už 
meistrystę ir ornamentiką, 
tautinių kostiumų audėjai Ga-
linai Švedienei – už žemai-
tiško kostiumo puoselėjimą, 
medžio drožėjui Alfonsui 
Mauliui – už savitą šventųjų 
įvaizdžio pateikimą ir tau-
tinių juostų audėjai Sigitai 
Milvydienei. 

Šventėje „Aukso vainikai“ 
įteikti ir geriausiems 2020-ųjų 
meistrams – Viktorui Žilins-
kui, Birutei Andrijauskienei 

ir Sauliui Kroniui, taip pat pa-
gerbti antrų ir trečių vietų bei 
specialiųjų diplomų laimėto-
jai, nes iškilmingą ceremoniją 
pernai sutrukdė pandemija.

Garbingiausio Lietuvos 
tautodailės apdovanojimo iš 
viso siekė 28 senųjų amatų 
tradicijas tęsiantys kūrėjai. 

Lietuvos nacionalinio 
kultūros centro įsteigti svar-
biausi šalies tautodailininkų 
„Aukso vainiko“ apdovanoji-
mai skiriami už liaudies vaiz-
dinę (skulptūrą, tapybą, gra-
fiką, karpinius), taikomosios 
dailės (tekstilės, keramikos, 
medžio, kalvystės, juvelyri-
kos bei paprotinius dirbinius 
– margučius, verbas, sodus) 
kūrybą bei kryždirbystę (kry-
žius, stogastulpius, koplyts-
tulpius, koplytėles ir kitus 
tradicinės formos paminklus).

BNS inform.

Lietuvos eksportas pernai augo 19,9 proc., 
importas – 27,9 proc.

Lietuvos eksportas 
praėjusių metų sau-
sio-lapkričio mėnesiais 
buvo 31,157 mlrd. eurų 
– 19,9 proc. didesnis nei 
per tą patį laikotarpį 
2020-aisiais, importas – 
33,997 mlrd. eurų, arba 
27,9 proc. daugiau. Lie-
tuvos užsienio prekybos 
deficitas išaugo 4,8 karto 
iki 2,8 mlrd. eurų. 

Vien lietuviškos kilmės 
prekių eksportas padidėjo 
25 proc. iki 19,272 mlrd. 
eurų, pranešė Statistikos 
departamentas.

Eksporto didėjimą lėmė 
64,1 proc. išaugęs naftos 
produktų (kiekis tonomis 
padidėjo 2,3 proc.), bal-
dų (22,3 proc.), antžemi-
nio transporto priemonių 
(31,3 proc.) eksportas. 
Importo augimą lėmė 68,2 
proc. padidėjęs žalios naf-
tos (kiekis tonomis suma-
žėjo 3,6 proc.), antžemi-
nio transporto priemonių 
(28,4 proc.), plastikų ir jų 
gaminių (39,5 proc.) im-
portas. 

Be mineralinių produk-
tų, Lietuvos eksportas per 
11 mėnesių padidėjo 16,4 

proc., importas – 20,5 proc. 
Lietuviškos kilmės prekių 
eksportas padidėjo 25 proc., 
be mineralinių produktų – 
20,8 proc.

Lietuva daugiausiai 
eksportavo į Rusiją (10,8 
proc.), Latviją (9,4 proc.), 
Vokietiją (8,3 proc.), Len-
kiją (7,7 proc.), o importavo 
– iš Vokietijos (12,7 proc.), 
Lenkijos (12,1 proc.), Ru-
sijos (11,9 proc.), Latvijos 
(7,6 proc.). Lietuviškos kil-
mės prekių daugiausia eks-
portuota į Vokietiją (10,2 
proc.), JAV (9,1 proc.), Len-
kiją (7,3 proc.), Latviją (7 
proc.) ir Nyderlandus (6,2 
proc.).

Per mėnesį (lapkritį, pa-
lyginti su spaliu) eksportas 
augo 6,2 proc., importas 
– 4,6 proc. Eksportui įta-
kos turėjo išaugęs naftos 
produktų (15,5 proc.), javų 
(69,7 proc.), trąšų (24,3 
proc.) eksportas. Importo 
augimą lėmė išaugęs naftos 
produktų (2,7 karto), maši-
nų ir mechaninių įrenginių 
bei jų dalių (10,3 proc.) im-
portas.

Prekių, išskyrus minera-
linius produktus, eksportas 
per mėnesį augo 5 proc., 

importas – 1,7 proc. Lietu-
viškos kilmės prekių eks-
portas augo 5,1 proc., be 
mineralinių produktų – 5,5 
proc.

2021-ųjų sausį–lapkritį 
Lietuva daugiausia ekspor-
tavo chemijos pramonės 
ir jai giminingų pramonės 
šakų produkcijos (14,9 
proc.), mašinų ir mecha-
ninių įrenginių, elektros 
įrangos (13,5 proc.) bei 
mineralinių produktų (10 
proc.).

Iš lietuviškos kilmės 
prekių daugiausia ekspor-
tuota chemijos pramonės 
ir jai giminingų pramonės 
šakų produkcijos (13,8 
proc.), įvairių pramonės 
dirbinių (12,7 proc.), naf-
tos produktų (11,9 proc.), 
paruoštų maisto produk-
tų, nealkoholinių ir alko-
holinių gėrimų, tabako ir 
perdirbtų tabako pakaitalų 
(8,9 proc.).

Daugiausia importuota 
mašinų ir mechaninių įren-
ginių (17,8 proc.), minera-
linių produktų (17,3 proc.), 
chemijos pramonės ir jai 
giminingų pramonės šakų 
produkcijos (12,2 proc.).
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Eurostatas: mažmeninės prekybos augimas 
Lietuvoje – didesnis nei vidutiniškai ES

Mažmeninės prekybos 
metinis augimas lapkritį 
Lietuvoje buvo didesnis nei 
vidutiniškai Europos Sąjun-
goje (ES), rodo Eurostato 
duomenys.

Per metus – lapkritį, paly-

ginti su 2020 metų lapkričiu – 
mažmeninė prekyba Lietuvoje 
augo 14,1 proc., visoje ES pre-
kyba vidutiniškai augo 7 proc., 
skelbia Eurostatas.

Latvijoje prekyba per metus 
mažėjo 3,6 proc., o Estijoje – 

augo 13,3 procento. Per mėne-
sį – lapkritį, palyginti su spaliu 
– prekyba Lietuvoje augo 1,5 
proc., Latvijoje – mažėjo 3,6 
proc., Estijoje – augo 2,5 procen-
to. Visoje ES mažmeninė preky-
ba per mėnesį augo 0,9 procento.
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Sausio 11-oji, 
antradienis, 

2 savaitė
Iki Naujųjų liko 354 diena

Saulė teka 8.38 val., 
leidžiasi 16.15 val. 

Dienos ilgumas 7.37 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Marcijonas, Stefanija, Audrius, 

Vilnė, Palemonas.
Rytoj:  EArkadijus, Cezarija, 
Cezarijus, Cezarė, Cezaris, 

Vaigedas, Lingailė, Ernestas.
Poryt:   Veronika, Dargaudas, 
Gilvydė, Iveta, Raimonda, Vera, 

Hiliaras.

Dienos citata
„Jei nori gyventi sau, 

gyvenk kitiems" 
(Seneka).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1569 m. Londono Šv. Po-
vilo katedroje pradėti traukti 
pirmosios Didžiojoje Britanijoje 
nacionalinės loterijos laimingieji 
skaičiai. Gautos lėšos buvo pa-
naudotos įtvirtinimams, uostams 
taisyti bei kitiems viešiesiems 
darbams..

Šiandien  
Lietuvos 
istorijoje

397 m. Kijeve mirė Algirdo sūnus 
Skirgaila, Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės srities kunigaikštis, buvęs 
Jogailos vietininku Lietuvoje.

1529 m. paskelbtas pirmasis Lie-
tuvos įstatymų rinkinys - Lietuvos 
Statutas.

1582 m. Vilniaus vyskupas Jurgis 
Radvila pasirašė pirmosios Vilniuje ku-
nigų seminarijos steigimo aktą.

1842 m. caro įsakymu uždaryta 
Vilniaus medicinos-chirurgijos aka-
demija.

1991 m. LKP (TSKP) veikėjas 
Juozas Jermalavičius paskelbė, kad 
Lietuvoje įsteigtas Nacionalinis gelbė-
jimo komitetas, neva imantis valdžią 
į savo rankas. Tą pačią dieną sovietų 
desantininkai Vilniuje užėmė telefonų 
stotį, Krašto apsaugos departamento 
pastatus, Spaudos rūmus, Nemenči-
nės TV retransliacijos centrą, Vilniaus 
geležinkelio stotį. Aukščiausiosios 
Tarybos rūmus saugojo apie 20 tūks-
tančių žmonių.

1991 m. atidaryta Vilniaus greito-
sios pagalbos universitetinė ligoninė.

Post scriptum
Jei nesnausi, ir laidotuvėse 

gausi.

Moliūgų ir vištienos troškinys su perlinėmis kruopomis
Ingredientai:
• 750 mililitrų vištienos sultinio 
• 500 gramų vištienos šlaunelių 
mėsos (be odos ir kaulo)
• 0.5 sviestinio moliūgo
• 200 gramų perlinių kruopų
• 125 mililitrai grietinėlės
• morka
• svogūnas
• 3 skiltelės česnako
• 3 šaukštai alyvuogių aliejaus
• 0.5 šaukštelio druskos
• 0.5 šaukštelio česnako miltelių
• 1/4 šaukštelio juodųjų pipirų
• 1/4 šaukštelio rūkytos papri-
kos miltelių

GAMINIMAS:
Vištieną supjaustykite gabalėliais, ištrinkite prieskoniais: druska, pipirais, džiovintu 

česnaku ir rūkytos paprikos milteliais. Dideliame puode įkaitinkite alyvuogių aliejų. 
Sudėkite vištienos gabalėlius ir apkepkite iš visų pusių, kol vištiena pabals ir gra-
žiai apskrus. Išimkite į lėkštę ir atidėkite į šalį. Suberkite į puodą mažais kubeliais 
pjaustytus svogūnus, smulkiai kapotus česnakus ir nedideliais kubeliais supjaustytas 
morkas. Kaitinkite vis pamaišydami, kol daržovės suminkštės. Suberkite kubeliais 
supjaustytus moliūgus ir dar kelias minutes apkepkite. Grąžinkite į puodą vištieną, 
suberkite perlines kruopas, užpilkite vištienos sultiniu. Leiskite užvirti, tuomet suma-
žinkite ugnį ir virkite uždengtame puode apie 40 minučių, kartais pamaišydami. Kai 
kruopos bus išvirusios, o daržovės minkštos, supilkite į puodą grietinėlę, išmaišykite 
ir dar šiek tiek pakaitinkite. Pagal skonį pagardinkite papildomu žiupsniu druskos ar 
pipirų. Patiekite dar karštą, apibarstę smulkintomis petražolėmis.

Ieškokite prekybos centruose!

Paveldosaugininkai ieško dingusių 
kilnojamųjų kultūros vertybių

Kultūros paveldo depar-
tamentas šią savaitę prane-
šė skelbiantis dingusių Lie-
tuvos kilnojamųjų kultūros 
vertybių sąrašą, kuriame – 
daugiau nei 300 paveikslų, 
ikonų, skulptūrų, bažnyti-
nių reikmenų, kryžių, teks-
tilės gaminių, baldų ir kitų 
vertingų daiktų.

Sąrašas parengtas siekiant 
identifikuoti, susisteminti ir 
paviešinti dingusias kilno-
jamąsias kultūros vertybes, 
įtrauktas į valstybinę kil-
nojamųjų kultūros vertybių 
apskaitą.

Į dingusių Lietuvos kil-
nojamųjų kultūros vertybių 
sąrašą įtrauktos daugiau kaip 
per penkiasdešimties metų 
laikotarpį jų pradinėje vie-
toje nerastos, dingusios, pa-
grobtos, galimai sudegusios 
gaisro metu ar kitaip praras-

tos vertybės.
Dingusios kilnojamosios 

kultūros vertybės sugru-
puotos pagal kategorijas ir 
papildytos pridėtiniais duo-
menimis: turima trumpa in-
formacija ir archyvinėmis 
nuotraukomis.

 Asmenų, kurie verčiasi 
prekyba antikvariniais daik-
tais, ar ketina juos įsigyti, 
prašoma peržvelgti šį sąrašą 
ir pasitikrinti, ar parduodami 
daiktai nėra nurodyti šiame 
sąraše.

Paveldosaugininkai tei-
gia, kad kilnojamąsias kultū-
ros vertybes būtina išsaugoti 
dabarties ir ateities kartoms, 
todėl aptikus sąraše nurody-
tas vertybes prašoma apie tai 
pranešti Kultūros paveldo 
departamentui elektroniniu 
paštu centras@kpd.lt arba 
telefonu 8 5 272 41 13.
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Migrantų apręžimo politikos Lietuva kol kas neketina 
atsisakyti – viceministras

Lietuva kol kas neke-
tina atsisakyti migrantų 
apgręžimo politikos, sako 
vidaus reikalų viceminis-
tras Arnoldas Abramavi-
čius.

„Atsisakyti apgręžimo 
politikos šiuo metu nega-
lime, galbūt ateityje, ne-
paisant to, kad sumažėjęs 
srautas. Jis gali būti ramiai 
nukreiptas. Apie tūkstan-
tį migrantų, tokie skaičiai 
iš žinybų, kad laukia bet 
kokios progos“, – Seimo 
Žmogaus teisių komiteto 
posėdyje penktadienį sakė 
A. Abramavičius.

Viceministras bei Vals-
tybės sienos apsaugos tar-
nybos vadas Rustamas Liu-
bajevas komiteto posėdyje 
apžvelgė Europos Sąjun-
gos sienų apsaugos agen-
tūros „Frontex“ pateiktas 
rekomendacijas dėl pasie-
nyje su Baltarusija pasie-
niečių vykdomų veiksmų.

VSAT vado teigimu, per 
visą laikotarpį nuo liepos 
pradžios, kai pradėta įgy-
vendinti greito reagavimo 
operacija ties Baltarusijos 
siena, VSAT iš „Frontex“ 
gavo 30 pranešimų apie 
rimtus incidentus. 

„Su prevencinių prie-
monių įgyvendinimu ir 
taikymu susiję 27 iš tų 
pranešimų. Šitie raportai 
nagrinėjami remiantis tai-
syklėmis, kurios patvirtin-
tos „Frontex“ vykdomojo 
direktoriaus sprendimu“, – 
sakė R. Liubajevas. 

Galutinė ataskaita teikia-
ma „Frontex“ vadovams, 
šalims, kurios paminėtos 
tiriant incidentus, valdan-
čiajai tarybai, į kurios sudėtį 
patenka ir VSAT vadas. 

„Kalbant apie galutinę 
ataskaitą, galima šiai dienai 
teigti, kad beveik visi tie 
incidentai – uždaryti. Buvo 
taip pat konstatuojama, kad 
galimi pagrindinių teisių pa-
žeidimai Lietuvoje, tačiau 
dar kartą noriu priminti, kad 
„Frontex“ agentūra neturi 
mandato vertinti valstybių 
narių veiksmus ir nustatyti, 
ar buvo, ar nebuvo nustatyti 
valstybių narių pažeidimai“, 
– taip pat teigė pasienio tar-
nybos vadas.

Komiteto narys Vytautas 
Bakas posėdžio metu primi-
nė Europos Komisijos kartu 
su jos agentūra „Frontex“ 
Lietuvai, Latvijai ir Lenki-
jai adresuotas rekomenda-
cijas, kurios susijusios su 
pagrindinių žmogaus teisių 
ir garantijų gerbimu, įskai-
tant garantijas, susijusias 
su vaiko interesais, skubia 
sveikatos priežiūra ir pažei-
džiamų asmenų poreikiais, 
taip pat prievartos priemo-
nių naudojimu ir sulaikymo 
sąlygomis. 

„Rekomendacijose kal-
bama ir apie materialiąsias 
sąlygas, aptarta, kokiomis 
sąlygomis turi būti laikomi 
užsieniečiai, kalbama apie 
būstą, maistą, vandenį, dra-
bužius, medicinines priemo-
nes“, – vardijo V. Bakas.

Iš „Frontex“ pasiūlymų 

išplaukia ir rekomenda-
cijos dėl žmonių laikymo 
sąlygų, kai centruose lai-
komiems žmonėms galimai 
kyla trukdžių susisiekti ir 
gauti atitinkamą teisinę pa-
galbą ir pan. 

VSAT vadas pripažino, 
jog pareigūnams, susidū-
rusiems su neeiline situaci-
ja, trūksta tam tikrų žinių, 
esama spragų ir planuojami 
papildomi mokymai.

„Atsakyti, į kurias at-
sižvelgsime, negaliu. At-
sižvelgsime į jas visas. 
Turime tam tikrų įsipa-
reigojimų kaip valstybė ir 
juos vykdysime“, – sakė R. 
Liubajevas.

Jis pabrėžė, jog VSAT 
yra tik vykdytojai, o nacio-
naliniu lygmeniu rekomen-
dacijas turi vertinti eksper-
tai ir teisininkai. 

Pernai iš Baltarusijos į 
Lietuvą neteisėtai pateko 
beveik 4,2 tūkst. migrantų. 
Dėl to šalyje paskelbta eks-
tremali situacija, o lapkri-
čio pradžioje pablogėjus 
situacijai, mėnesiui pasie-
nyje įvesta ir nepaprastoji 
padėtis.

VSAT duomenimis, Lie-
tuvos pasienyje su Baltaru-
sija nuo rugpjūčio apgręžta 
per 8,1 tūkst. migrantų, ta-
čiau kai kuriais atvejais tai 
gali būti pakartotinai sieną 
kirsti bandę tie patys žmo-
nės.Vilnius kaltina Mins-
ko režimą migrantų srautų 
organizavimu ir vadina tai 
hibridine agresija.
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Per metus Lietuvoje veikiančių 
įmonių padaugėjo 5 proc.

Sausio 1-osios duome-
nimis, Lietuvoje veikė 
113,5 tūkst. ūkio subjektų 
– 5 proc. daugiau nei 2021 
metų pradžioje. 

Veikiančios bendrovės 
šių metų pradžioje sudarė 
44 proc. visų Juridinių as-
menų registre įregistruotų 
ūkio subjektų, pranešė Sta-
tistikos departamentas.

Lyderio poziciją ir toliau 
išsaugojo prekybos sekto-
rius. Beveik ketvirtadalis 
ūkio subjektų (22,3 proc.) 
užsiėmė didmenine ar maž-
menine prekyba, variklinių 
transporto priemonių ir mo-
tociklų remontu.

Labiausiai pernai augo 
statybos sektorius – jame 
veikiančių ūkio subjektų 
skaičius padidėjo 1039. Ki-

toje aptarnavimo veikloje jų 
skaičius labiausiai sumažėjo 
– 166.  

Daugumoje (83,7 proc.) 
veikiančių ūkio subjektų 
dirbo mažiau negu 10 dar-
buotojų.

Daugumos šalies įmonių 
metinės pajamos sudarė iki 
300 tūkst. eurų, o per metus 
gaunantys daugiau kaip 40 
mln. eurų pajamų sudarė 0,3 
proc. visų veikiančių ūkio 
subjektų.

Registrų centro duome-
nimis, per praėjusius metus 
Lietuvoje buvo įregistruota 
15,1 tūkst. ūkio subjektų – 
13 proc. daugiau negu 2020 
metais. Daugiausia nau-
jų verslų pradėta Vilniaus 
mieste, mažiausiai – Biršto-
ne ir Pagėgiuose.

BNS inform.
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PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija
PETRAS JONAS KAZLAUSKAS 1941-01-26 - 2022-01-05

Kamajų seniūnija
EMILĖ BERTAŠIENĖ 1950-05-01 - 2022-01-01

Kaimiškoji seniūnija
RĖNĖ TUMONIENĖ 1942-08-17 - 2022-01-02

AVINAS. Su-
sitelksite savo 
darbams. Jau nuo 
savaitės pradžios 
sudarykite aiš-

kų planą, kaip sieksite savo 
tikslų. Visgi nepamirškite ir 
savo sveikatos. Štai antrai-
denis ir trečiadienis – puikus 
metas apsilankyti odontolo-
go kabinete. Taip pat vertėtų 
peržiūrėti ir pakeisti kai ku-
riuos savo mitybos įpročius, 
galbūt pradėti sportuoti. Visą 
savaitę dirbsite labai rimtai 
ir susikaupę. Smulkmenoms, 
nereikšmingiems darbams 
tiesiog neturėsite laiko. Jau 
savaitgalį pajusite tokio savo 
susitelkimo darbui rezulta-
tus: ir moralinį, ir materialinį 
atlygį. Savaitgalį skirkite lai-
ko poilsiui, atgaukite jėgas 
su artimaisiais, skirkite jiems 
dėmesio.

J A U T I S . 
Laikas bėgs itin 
greitai, laukia 
turininga ir in-
tensyvi savaitė. 

Būsite labai susitelkę, tad 
lengvai įvykdysite ir savo, ir 
kitų jums iškeltas užduotis. 
Geriausiai seksis spręsti as-
meninius reikalus. Nebijoki-
te drąsių ir rizikingų sprendi-
mų, jie duos didelės naudos. 
Bendraudami su aplinkiniais 
būkite diplomatiški. Ypač su 
tais, su kuriais anksčiau turė-
jote nemalonios bendravimo 
patirties. Savaitgalį pailsėti 
nepavyks: žvaigždės žada 
arba komandiruotę, arba gali 
tekti namie tvarkyti darbo 
reikalus. Nenusiminkite, vė-
liau atsigriebsite už darbui 
paaukotą laisvailaikį.

DVYNIAI . 
Prisiimsite per 
daug reikalų. Ir, 
žinoma, nieko 
nespėsite tinka-

mai atlikti. Reiktų apsiriboti 
tik keliomis svarbiomis už-
duotimis, nes likusių tiesiog 
fiziškai nepajėgsite įgyven-
dinti vienu metu. Jusite didelį 
stresą ir įtampą, bandykite 
neprarasti savitvardos ir svei-
ko proto. Jei norite pasiekti 
gerų rezultatų, susitaikykite, 
kad jiems reikia laiko ir re-
sursų. Savaitgalį irgi nieko 
gero. Įtampos iš darbų per-
sikels namo, įsiplieks ginčai 
su giminaičiais. Pasistenkite 
būti protingesni, nutylėti ir 
nekurstyti pykčių. Savaitgalis 
pagaliau atneš šiokios tokios 
ramybės.

VĖŽYS. Jau-
site gyvenimo 
skonį, savaitė 
įvairiose gyve-
nimo sferose do-

vanos jums galimybes. Jums 
tereikia tik gebėti jas įžvelg-
ti, sutelkti dėmesį ir veikti. 
Išmokite ne tik kurti grandio-

Astrologinė prognozė savaitei 
zinius planus, bet ir pradėki-
te juos įgyvendinti. Jei turite 
tikslą, kurį galite pasiekti per 
savaitę, nedelsdami jo im-
kitės. Vienišiai daugiau lan-
kykitės viešose vietose. Čia 
galėsite bendrauti, pasijusite 
reikalingi ir geidžiami. Tikė-
tina, kad iš seno pažįstamo 
sulauksite netikėto laiško. 
Gali būti, kad tame laiške 
bus kvietimas atnaujinti san-
tykius.     

L I Ū T A S . 
Liūtų laukia 
nuostabus lai-
kas asmeniniam 
gyvenime. Jūsų 

santykiai su antrąja puse pa-
kils į gerokai aukštesnį lygį. 
Darbe viskas bus ramu, nors 
ir gali kilti šiokių tokių sun-
kumų, juos greitai išspręsite. 
Savaitės pradžioje pradėkite 
veikti, nė nepastebėsite, kaip 
įgyvendinsite savo drąsiau-
sius norus. Spinduliuosite 
charizma. Jums teiks įkvėpi-
mą visa, ką darote. Ir tą įkvė-
pimą perduosite kolegoms 
bei artimiesiems. Vadovybė 
įvertins jūsų pastangas, jūsų 
aistringą atsidavimą darbui. 

MERGELĖ.   
Savaitė palanki 
užsiimantiems 
intelektual ine 
veikla. Stenki-

tės daugiau laiko skirti ne 
tik darbo procesui, bet ir as-
meniniams poreikiams. Sa-
vaitės pradžią skirkite toms 
užduotims, kurios reikalau-
ja dėmesio koncentracijos 
ir tikslumo. Antradienis – 
puiki diena megzti ryšius, 
tvarkyti reikalus telefonu. 
Savaitgalį palankus metas 
fiziniam darbui, po švenčių 
naudinga užsiimti sportu, 
ieškoti naudingesnio, svei-
kesnio maisto.

SVARSTY-
KLĖS. Sėkmin-
ga savaitė. Darbe 
pagaliau pasiek-
site ilgai lauktų 

rezultatų. Jau trečiadienį ti-
kėtinas nemenkas atlygis už 
darbą, galbūt netgi premija 
už veiklas gruodžio mėne-
sį. Visgi nesitaškykite pini-
gais, verčiau dalį jų atidėkite 
svarbesniems pirkiniams, nei 
įsigykite krūvą smulkmenų. 
Savaitgalį praleiskite su ar-
timaisiais. Nebijokite atviro 
pokalbio su tėvais, atvirai sa-
kykite, kas neramina. Galbūt 
sulauksite vertingų patarimų, 
kaip teisingai pasirinkti.

 SKORPI-
ONAS. Jei ku-
riate svarbius 
projektus darbe, 
ši savaitė jums 

– Dievo dovana. Per kelias 
jos dienas spėsite padėti sva-
rius pagrindus ateities pa-
siekimams. Nebijokite kon-
taktuoti, bendradarbiauti su 

gausybe žmonių, mainais jūs 
gausite daug pažinčių, įgysite 
pasitikėjimo savimi ir išeisite 
iš komforto zonos. Namuose 
nepamirškite apie asmeninį 
gyvenimą. Skirkite daugiau 
laiko partneriui, vaikams, tė-
vams. Savaitgalį ištaikykite 
porą valandų sau, kad ma-
loniai praleistumėte laiką ir 
pasisemtumėte energijos bei 
idėjų ateičiai.

Š A U LY S . 
Pirmoji savai-
tės pusė palanki 
spręsti finansi-
niams klausi-

mams. Prieš išlaidaudami, su-
planuokite išlaidas mėnesiui, 
kad geriau kontroliuotumėte 
finansinius srautus. Nuo trečia-
dienio laukia nauji reikalai. Jei 
susikaupsite ir nesiblaškysite 
antraeiliams reikalams, viską 
įgyvendinsite labai greitai. Sa-
vaitgalį teks padirbėti viršva-
landžius, tai duos savų vaisių. 
Sekmadienis – puikus metas 
pirkti kažkiokius bilietus: gau-
site vertingų pasiūlymų. 

O Ž I A R A -
GIS. Apgalvoki-
te kiekvieną savo 
žingsnį ir venkite 
skubotų sprendi-

mų. Jei savaitės pradžioje bus 
nenumatytų išlaidų, tai jau jos 
viduryje finansiniai klausimai 
stabilizuosis. Jei galite, nie-
kam neskolinkite pinigų. Jei 
norite, galite rasti papildomą 
uždarbį. Savaigalį skirkite 
įvaizdžio keitimui: atsisvei-
kinkite su daiktais, kurių ne-
nešiojate, ir nusipirkite naujų. 
Tai pagerins jūsų savijautą, 
suteiks pasitikėjimo savimi.     

VANDENIS. 
Savijauta ne-
džiugins, todėl 
nesiimkite daug 
reikalų ir už-

duočių. Pasirūpinkite svei-
kata, geru poilsiu. Jei norite 
keisti darbą, savaitgalį tam 
pasitaikys puiki proga. Su-
tiksite seną pažįstamą, ku-
ris pasiūlys pelningą darbą. 
Laisvalaikį skirkite asmeni-
niam tobulėjimui. Jei dvejo-
jate – ugdykite pasitikėjimą 
savimi, mokykitės, jūs galite 
daug pasiekti. 

Ž U V Y S . 
Produktyvi sa-
vaitė. Teks nuo-
širdžiai dirbti, ir 
tai gerai seksis. 

Būsite patenkinti savo darbo 
rezultatais. Jūsų pastangos bus 
atlygintos ne tik pinigais, bet ir 
pakels jūsų nuotaiką, pagerins 
savijautą. Laisvalaikį skirkite 
mokymuisi. Šiuo metu gerai 
seksis mokytis užsienio kalbų, 
bendrauti su nepažįstamais 
žmonėmis. Sekmadienis pa-
lankus metas planams kurti. 
Pasinaudokite proga susipla-
nuoti bent mėnesio tikslus.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 11 d. Naktį -10

Dieną -6
R,
2-6 m/s

Sausio 12 d. Naktį -12
Dieną -5

P,
2-6 m/s

Sausio 13 d. Naktį -6
Dieną 3

PV,
4-9 m/s

Orų prognozė sausio 11-13 d.

Pandemija koreguoja šventinių atvirukų pardavimus
Lietuvos leidyklų vado-

vai sako, kad koronaviru-
sas pakoregavo prekybą 
šventiniais atvirukais, 
tačiau tikina, kad ji nesu-
mažėjo – 2021-ųjų paja-
mos, tikimasi, bus kiek di-
desnės negu 2020 ar 2019 
metais. Anot jų, atvirukų 
nuperkama mažiau, bet 
brangesnių. 

Tuo metu prekybininkų 
atstovė sako, kad 2021-ųjų 
pabaigoje atvirukų prekyba 
gerokai smuko.  

„Maximos“ komunika-
cijos ir įvaizdžio departa-
mento direktorė Ernesta 
Dapkienė BNS sakė, kad 
kalėdinių ir naujametinių 
atvirukų pardavimai kasmet 
mažėja.

„2021-aisias jų nupirkta 
beveik perpus – 47 proc. – 
mažiau negu 2020 metais“, 
– teigė E. Dapkienė. 

Pasak jos, sumažėjusius 
pirkimus lėmė tai, kad už-
pernai dėl karantino Kalė-
das žmones šventė mažes-
niuose šeimos rateliuose, 
tad giminaičiams siųsdavo 
šventinius atvirukus.

Tuo metu leidybos ben-
drovės „Aropolis“ vado-
vas Antanas Klapatauskas 
BNS tikino atvirkščiai – jis 
mano, kad atvirukų su žie-
mos šventėmis pardavimai 
2021 metais bus geresni nei 
2020 metais. 

„Atvirukas labai emo-
cinė, nuotaikos prekė. Per 

pandemiją manėme, kad 
negalėdami per šventes pa-
simatyti, žmonės pirks, ra-
šys sveikinimu ir siųs atvi-
rukus. Bet ne. Per karantiną 
jų niekam nereikėjo“, – teigė 
„Aropolio“ vadovas. 

Leidyklos „Agapics“ di-
rektoriaus Gintaro Balčiūno 
teigimu, pernai kalėdinių 
atvirukų pardavimų mažė-
jimo nepastebėta. 2020-ųjų 
pardavimai buvo didesni 
apie 15 proc., anksčiau au-
gimas kasmet buvo stabilus. 

„2021 metais padėtis irgi 
buvo nebloga. (...) Likutis 
mūsų sandėliuose vos 5 proc. 
nuo viso buvusio kiekio. Tai 
labai nedidelis. Sakyčiau, 
kad labai gražiai prekiavo-
me, tai manyčiau, kad parda-
vimuose bus pliusas“, – teigė 
„Agapics“ vadovas. 

Pasak G. Balčiūno, vi-
dutiniškai vienam Lietuvos 
gyventojui tenka tik po pusę 
parduodamo atviruko. Jis 
pastebi, kad gyventojai vis 
rečiau žiūri į kainą, ieško 
„originalesnio vaizdo“.  

Didžiausią knygynų 
tinklą turinčių „Vagos“ ir 
„Pegaso“ knygynų darbuo-
tojos skaičiavo, kad vienas 
pirkėjas perka  vidutiniškai 
tris-penkis atvirukus. Grei-
čiausiai išperkami atvirukai 
su eglutėmis, žaisliukais, ki-
tais Kalėdų ir Naujųjų metų 
motyvais. 

„Su kiekvienais metais, 
aišku, vis mažiau (nuperka 
– BNS)“, – BNS teigė „Va-

gos“ knygyno „Europos“ 
prekybos centre vedėja Eri-
ka Naureckaitė. 

Pasak jos, rečiau perka-
mi atvirukai, kuriuose vaiz-
duojami religiniai motyvai, 
pavyzdžiui, prakartėlės.

Tačiau G. Balčiūnas pa-
stebėjo, kad atvirukai su 
religiniais motyvais išpar-
duodami greičiausiai: „Jie 
yra pigesni. Perka vyresnio 
amžiaus žmonės, kurie ne-
laukia paskutinės minutės, 
anksčiau išsiunčia“.  

„Pegaso“ knygyno kon-
sultantė Inga BNS teigė, 
kad rinkdamiesi atvirukus 
žmonės kreipia dėmesį į jų 
originalumą. Vis daugiau 
nuperkama atvirlaiškių. 

„Vagos“ knygyno pre-
kybos centre „GO9“ vedėja 
Vilija Aukštuolienė sako, 
kad gerokai mažiau atviru-
kų nuperka įmonės.

„Pačios pasigamina arba 
sveikina elektroniniu paštu 
ir nebesiunčia atvirukų“, – 
prognozavo ji. 

„Agapics“ direktorius G. 
Balčiūnas irgi pabrėžė, kad 
įmonės užsisako mažiau 
atvirukų. Tokią tendenciją 
jis sako pastebėjęs dar prieš 
pandemiją.   

G. Balčiūno teigimu, 
daugiausia įmonės kalė-
dinių atvirukų užsakinėjo 
2013 metais – apie 3 proc., 
tuo metu 2019 metais to-
kių užsakymų sumažėjo iki 
maždaug 1 proc.

BNS inform.

VMI žada baudas nuo įmonės pajamų
Valstybinė mokesčių 

inspekcija (VMI) jau 
kuris laikas kalba apie 
pasiryžimus numatyti 
griežtesnes bausmes ne-
drausmingiems ir nesą-
žiningiems mokesčių mo-

kėtojams.  

Siekdama sudrausmin-
ti mokestinius pažeidėjus, 
VMI pradeda diskusijas, 
kad Mokesčių administravi-
mo įstatyme būtų numatytos 

naujos rūšies sankcijos.
Vienas svarstomų vari-

antų – baudos, kurios būtų 
skaičiuojamos ne nuo ne-
sumokėtų mokesčių, o nuo 
įmonės pajamų.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Diskusija blondinių 
forume. Moteriškės 
ginčijasi, kas yra ginčytina 
tiesa. Viena pateikia 
pavyzdį:

– Va kai tu draugėms 
aiškini, kad tavo vyras – 
geriausias lovoje, o jos visos 
su tavimi sutinka.

***
Teroristą atpažinti labai 

paprasta – jis reikalauja 
sumažinti dujų ir degalų 
kainas.

***
– Pone Rabinovičiau, jūs 

protingas vyras, sakykit, ar 
būna vyrų be trūkumų?

– Būna Sara.
– Ir?
– Tai nevedę vyrai.
***
– Žmona, aš piniginę 

radau!
– Savo?
– Ne, su pinigais!
***
Infl iacija šalyje – 8,4 

proc.
Jutiminė - kaip 45 proc.
***
Kunigas sako 

parapijiečiui:
– Gal norite atlikti 

išpažintį?
– O ką man tai duos?
– Na nusimesite naštą 

nuo pečių, palengvinsite 
savo dalią.

- Va va, ir prokuratūra 
taip sako.

***
Sėdi namie darbinėje video 

konferencijoje.
Katinas:
– Miau!
Visa kostiumuota 

konferencija :
– Parodyk katiną!
***
– Madam, pas jus tokia 

nuostabi fi gūra, jūs ant dietos?
– Ant atlyginimo.
***
Uošvė – žiurkė, žmona – 

gyvatė, šefas – gaidys, kas gali 
būti baisiau?

***
– Kur čia galima nebrangiai 

pažymėti gimtadienį?
– Pieštuku kalendoriuje.
***
Kai kas nors darbe sako, 

kad to niekas kitas be jūsų 
nepadarys, tai reiškia, kad 
jie tiesiog nerado kito tokio 
kvailio.

***
Koks skirtumas tarp vyro 

ir vaiko? Iš esmės – jokio, 
tik vaiką dar galima su aukle 
palikti.

***
– Sveiki, ar čia raketų 

bazė?
– Ne čia pataikėt.
– Tai jūs ne ten pataikėt. 

Kas sumokės man už daržinę?
***
– Apibūdininkite savo 

išorę.
– Galima priprasti.

***
Po skalbimo mano frotinis 

rankšluostis buvo labai 
susiglamžęs. Išbandžiau 
skalbinių minkštiklį ir 
rankšluostis tapo lygus, netgi 
nustojo būti frotinis.

***
Neišsikraustau iš tėvų 

namų, nes pasirinkau šeimą, o 
ne karjerą.

***
– Pakalbėkim nuoširdžiai, 

nevaidindami kvailių.
– Tai neįmanoma.
– Kodėl?
– Nes pokalbyje tu 

dalyvausi.
***
Prieš egzaminą išgėriau 

buteliuką valerijono. 
Visą naktį sapnavau, kad 
bučiuojuosi su ūsuota 
moterimi. Ryte supratau, 
kad geriau buvo iš 
miegamojo visgi išmesti 
katiną.

***
Gailėdamasis praleistų 

galimybių, tu praleidi naujas 
galimybes.

***
Reikia lepinti tik tuos, kurie 

to verti. Pavyzdžiui, save.
***
– Maryte, o kiek gyvena 

ožiai?
– Nu ką aš žinau. O tau ką, 

vėl nugarą skauda?
***
Ko reikia skandalui? Nieko 

ir žmonos.
***
Žymus restorano kritikas, 

apžiūrinėdamas įmantriai 
patiektą patiekalą, klausia 
padavėjo:

– Klausykit, o kaip jūsų 
virtuvės šefas sukūrė tokį 
įmantrų bulvienės raštą.

– Savo šukomis, pone.
***
 Kalbasi politikai:
– Va vyskupas pageidauja, 

kad Konstitucijoje 
paminėtume Dievą.

– Bet Dievo gali ir nebūti!
– Radai problemą: ir 

demokratija ne visada būna, 
ir žodžio laisvė, bet jos tai 
Konstitucijoje minimos.

***
– Ar jūs visada toks 

romantiškas?
– Ne visada, tik kai miegoti 

nėra kur...
***
Akis už akį, dantis už dantį, 

o visa, kas liko – už pinigus.
***
– Katinėli, zuikiuk, peliuk 

tu mano brangiausias...
– Pinigų nėra!
***
– Sunku mokymuose, 

lengva mūšyje, – pasveikino 
seržantas naujuosius 
šauktinius, išmestus iš 
universitetų.

***
Grįžo mažylis iš darželio, 

visas subraižytas.
– Kas nutiko? - klausia 

mama.
– Ratelį šokom. Matai, 

mam, eglutė buvo didelė, o 
mūsų – mažai.

***
– Ar tu girdėjai?! Ikėjos 

valdytoją Švedijos premjeru 
išrinko.

– Na ir?
– Ką na ir? Kabinetą renka.
***
Muitinėje:
– Ką išvežat?
– Talentą.
– A, šitą galima.
***
– Tamsta mokytoja, 

Petriukas rūko tualete!
– Paimk iš jo po cigaretę 

man ir direktoriui.
***
Moterį iki isterijos gali 

privesti bet kokia smulkmena. 
O vyrą iki isterijos – tik 

moteris.
***
Moteris vyro klausia:
– Kodėl jūs, vyrai, taip retai 

dovanojate mums gėlių?
– Nes lygiai taip pat retai 

jūs mums dovanojate alų.
***
Gydytojas klausia ligonio:
– Kaip jūs miegate?
– Lovoje, tamsoje, su 

pižama ir be batų.
***
Turistas klausia vietinio:
– O kodėl jūsų geležinkelio 

stotį taip toli nuo bėgių 
pastatė?

– Matyt, norėjo, kad arčiau 
bėgių būtų.

***
Kuo baudžiama 

daugpatystė? 
Daugiauošvienyste.

***
– Maryte, ko jūsų vyras 

nesigydo? Jis juk neprigirdi?
– Jis laukia, kol vaikai 

muzikos mokyklą baigs.
***
– Petriuk, kokius gyvūnus 

jūs laikote namie?
– Katiną ir šaldytą 

skumbrę.
***
Suaugę sako: nesikeik, 

vaikai girdi. Vaikai sako: 
nesikeikim, suaugę girdi.

***
Protinga moteris visada 

išleis vyrą žvejoti. O 
išmintinga – dar ir su vaikais.

***
Vaikiukas su tėvais 

apsiperka prieš mokyklą. 
Ir, žiūrėdamas į gaublį, 
pareiškia:

– O gal dar ir šitą žemės 
iškamšą paimkim?

***
Mokykloje vaikams 

mokytoja užminė mįslę:
– Ruda gudri ilganosė 

panaitė, į kiemą užsuks, vištas 
perskaičiuos. Kas?

Petriukas:
– Kaimynė Zosė.
***
Mokykloje, biologijos 

pamoka. Mokytoja:
– Petriuk, pasakyk naminį 

keturkojį draugą.
– Lova.
***
Anksčiau tėvų susirinkimų 

bijojo vaikai, o dabar – tėvai. 
***
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Suvalkiečio vaikas grįžta 
rugsėjo 1-ąją iš mokyklos. 
Tėvai klausia, kas ten naujo:

– Bulkutės pabrango.
***
Prieš atvažiuojant 

Valstybinei maisto ir 
veterinarijos tarnybai 
tikrinti mokyklos valgyklą, 
pradinukai tarakonais 
išdėliojo žodį „Padėkite“.

***
Mokytoja klausia mažylių:
– Kada reikia skinti 

obuolius.
Marytė:
– Rugsėjį.
Jonukas:
– Kai prinoks.
Petriukas:
– Kai kaimynų šuo 

pririštas.
***
Suvalkietis Petriukas 

klausia mamą:
– Ką Marytei padovanoti 

gimtadieniui: vieną didelę 
dovaną, ar daug mažų?

– Manau, kad daug mažų.
– Tada nupirksiu 

saulėgrąžų pakelį.
***
Mokytoja klausia Petriuko:
– Kodėl pavėlavai?
– O jūs džiaukitės, kad aš 

išvis atėjau.
– Ir kodėl atėjai?
– Nes tėvas į žvejybą 

neleido.
– Protingas tėvas. Ir ką jis 

ten tau sakė?
– Kad abiems sliekų 

neužteks.
***
Mama moko Petriuką:
– Va, pamaišyk arbatą. 

Šaukštelis – sidrabrinis, visus 
mikrobus užmuša.

– Aš negersiu arbatos su 
nudvėsusiais mikrobais.

***
Grįžta Petriukas namo 

suplėšyta kepurėle. Mama:
– Kas nutiko?
– Vaikai atėmė mano 

kepurę ir ja futbolą žaidė.
– O tu kur buvai?
– Aš vartuose stovėjau.
***
Mokytoja, taisydama 

Petriuko namų darbą:
– Neįsivaizduoju, kaip 

vienas žmogus gali padaryt 
tiek klaidų?

Petriukas:
– Kodėl vienas? Su tėčiu.

BALDAI

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas –3004 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

• Stalą-barą ir vieną baro 
kėdę. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis

• 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 nauja. 
Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 618 23 423. Rokiškis

DOVANOJA

• 2 mėnesių katinėlis ir 
katytė ieško naujų namų. 
Linksmi ir tvarkingi. 
Maistui neišrankūs. 

Tel. 8 620 24 457. Rokiškis
• Dovanoju 3 l talpos 
stiklainius. 50 vnt. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Dovanoju knygas. 
Susikaupę, gal kas skaitytų. 

Tel. 8 603 31 912. Rokiškis
• Dovanojami 2 mėnesių 
šuniukai. Maži pūkuotukai 
laukia naujų šeimininkų ir 
meilės. Tel. 8 614 53 277. 
Rokiškis


