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Teismas leido nugriauti pastatą Juodupėje 
be bendraturčių sutikimo

Panevėžio apylinkės 
teismo Rokiškio rūmai iš-
nagrinėjo civilinę bylą, – 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijai leista 
nugriauti Juodupės mies-
telio buvusį gyvenamąjį 
pastatą be bendrasavinin-
kų sutikimo.

Bylos duomenimis, 
miestelio centre esantis 
pastatas negyvenamas, nu-
niokotas ir keliantis grėsmę 
žmonių gyvybei ir sveika-
tai. Daugiau nei pusė pas-
tato patalpų priklauso Ro-
kiškio rajono savivaldybei, 
šį turtą perėmusiai iš likvi-
duotos AB „Juodupės Ne-
munas“. Likusios patalpos 
priklauso VĮ Turto bankui 

ir 24 privatiems asmenims 
– Lietuvos ir užsienio pi-
liečiams, kurie savo butais 
nesirūpina ir jų neprižiūri, 
dauguma išvykę gyventi 
kitur arba net negyveno įsi-
gytuose butuose, keli ben-
draturčiai  mirę.

Kaip teigiama bylos me-
džiagoje, pagal Rokiškio 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos užsakymu atlik-
tą statinio techninės būklės 
vertinimą, nustatyta, kad 
pastato būklė avarinė, jis 
nėra tinkamas gyventi ir 
eksploatuoti. Be to, statinys 
gadina kraštovaizdį, kelia 
pavojų aplinkinių gyvybei 
ir sveikatai. Pastato būklė 
ir siūlymas nugriauti buvo 
pristatytas bendraturčių su-

sirinkime. Dalis savininkų 
pritarė, tačiau dalies jų su-
tikimas nebuvo gautas.

Teisės aktai numato, kad 
daugiabučio gyvenamojo 
namo butų ir kitų patalpų 
savininkai turto valdymo 
klausimus gali įgyvendinti 
tik bendru sutarimu. Tačiau 
dėl bendraturčių nesirūpi-
nimo patalpomis savivaldy-
bė negalėjo priimti bendro 
sprendimo dėl pastato toli-
mesnio eksploatavimo, tad 
kreipėsi į teismą.

„Teismas, išnagrinėjęs 
visa bylos aplinkybes, nu-
statė, kad avarinis pastatas 
yra fiziškai susidėvėjęs ir 
kelia pavojų žmonių gyvy-
bei, sveikatai bei aplinkai 
ir šis pavojus kitomis raci-

onaliomis bei ekonomiškai 
pagrįstomis priemonėmis 
negali būti pašalintas, nu-
sprendė tenkinti Rokiškio 
savivaldybės ieškinį – leisti 
nugriauti statinį-gyvena-
mąjį namą, esantį Pergalės 
g.12, Juodupės miestelyje 
Rokiškio rajone be ben-
draturčių sutikimo“, - sakė 
bylą nagrinėjusi Rokiškio 
rūmų teisėja Loreta Kukel-
kienė.

Sprendimas per 30 die-
nų nuo jo priėmimo dienos 
gali būti skundžiamas ape-
liacine tvarka Panevėžio 
apygardos teismui per Pa-
nevėžio apylinkės teismo 
Rokiškio rūmus.

Panevėžio apylinkės 
teismo inform.

Rokiškietės nužudymu Jungtinėje Karalystėje 
kaltintam vyrui panaikinti kaltinimai

Didžiojoje Britanijoje 
savo žmonos nužudymu 
kaltintam lietuviui panai-
kinti visi kaltinimai, nes 
tyrimo metu nepavyko 
nustatyti, ar penkių vaikų 
mama buvo nužudyta ar 
nusižudė.

Dėl savo 35 metų žmo-
nos Eglės Vengalienės 
nužudymo pernai balandį 
Brandon Country Parke 

Suffolke buvo kaltinamas 
46 metų Andrius Vengalis. 
Policijai vienas liudininkas 
iš pradžių teigė matęs, kaip 
netoliese su žmona gyvenęs 
A. Vengalis esą vandenyje 
murgdė savo žmoną.

Tačiau vėliau liudinin-
kas patikslino savo parody-
mus ir sakė manąs, kad lie-
tuvis mėgino gaivinti savo 
žmoną po to, kai ištraukė ją 
iš ežero.

Teisėjas sakė, kad pro-
kurorai tyrė abi versijas: 
jog A. Vengalis skandino 
savo žmoną arba mėgino 
ją išgelbėti. Tačiau vėliau 
atliktas skrodimas, kurio 
rezultatus įvertino du pa-
tologai, negalėjo tiksliai 
nustatyti, ar E. Vengalienė 
buvo nužudyta, pati nusižu-
dė ar jos mirtis buvo nelai-
mingas atsitikimas.

anglija.lt inform.

Priminimas vairuotojams, 
kaip saugiai palikti automobilį 
stovėjimo aikštelėse

Trečiadienį Rokiškio Nepriklausomybės aikštėje 
kuriam laikui buvo užblokuota viena eismo juosta - 
iš šalia esančios stovėjimo aikštelės į važiuojamąją 
kelio dalį išriedėjo automobilis. 

Laimei, eismo įvykių pavyko išvengti. Netrukus at-
vykę policijos pareigūnai operatyviai surado transporto 
priemonės savininką (-ę) ir automobilis buvo patrauk-
tas.

Primename vairuotojams, jog  palikti transporto prie-
monę galima tik pasirūpinus, kad ji savaime nepradėtų 
riedėti.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Gerbiami laikraščio 
„Rokiškio Sirena“ skaitytojai,

Informuojame, jog dėl globalaus popieriaus 
trūkumo spaustuvės bei leidėjai susiduria su 
netikėtais iššūkiais, kurie neaplenkė ir mūsų. 
Todėl keletą laikraščio „Rokiškio Sirena“ nume-
rių gausite išspausdintų ant kiek kitokio, pil-
kesnio popieriaus.  

Atsiprašome už laikinus nesklandumus. 

Pareigūnai dar kartą primena saugotis sukčių
Dėmesio! Norite įsigyti 

brangų daiktą ir radote 
jį už mažesnę nei rinkos 
kainą? Seniai laukėte tam 
tikro parduodamo auto-
mobilio, buto ir kaip tik 
dabar atsirado skelbimas 
su viliojančiu pasiūlymu? 
Nesusiviliokite, neskubė-
kite ir viską gerai apsvars-
tykite…

Sausio 3 d. apie 0.58 
val. Panevėžyje gyvenanti 
moteris rado skelbimą apie 
parduodamą butą ir pervedė 
avansą. Nuostolis – 2 000 
eurų. 

Sausio 3 d. apie 18 val. 
Panevėžyje gyvenantis vyras 
rado skelbimą apie parduo-
damą butą ir pervedė avansą. 
Nuostolis – 2 000 eurų. 

Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komisa-

riato Rokiškio rajono poli-
cijos komisariate nuo 2022 
m. sausio 1 d. jau yra regis-
truota pranešimų apie įvy-
kius – avansų pervedimus 
sukčiams už įvairias prekes: 
automobilį, grožio prekes, 
buto nuomą ir t. t., tokių įvy-
kių Lietuvoje įvyksta kas-
dien, todėl įsidėmėkite, kad 
apgauti galite būti ir Jūs. 

Nesvarbu, ar pirkėjas 
(nuomotojas) Jus skubina, 
ragina, sako, kad daiktu do-
misi kiti pirkėjai, prieš per-
vesdami pinigų sumą į tam 
tikrą banko sąskaitą, pagal-
vokite, kad gavęs pervestus 
pinigus, žmogus gali neišpil-
dyti savo įsipareigojimų, gali 
Jus „užblokuoti“, neatsiliepti 
Jums telefonu, o Jūs net ne-
žinosite, kas jis toks iš tikrų-
jų, kur gyvena. 

ĮSIDĖMĖKITE IR VI-

SADA: 
pinigus mokėkite tik tada, 

kai įsitikinote, kad parduo-
damas daiktas egzistuoja ir 
kai realiai jį pamatote; 

perduodami pinigus 
(avansą ar užstatą), užfik-
suokite šį faktą – pasirašy-
kite pakvitavimą, t. y. raštą, 
liudijantį apie pinigų gavimą 
ir perdavimą, ir būtinai vieną 
egzempliorių pasilikite sau; 

sudarydami sutartį, pati-
krinkite, su kuo ją sudarote, 
paprašykite parodyti asmens 
tapatybę liudijantį dokumen-
tą, kad žinotumėte, kad ben-
draujate tikrai su tuo žmogu-
mi, kuris yra priešais Jus; 

neatskleiskite savo as-
mens duomenų, niekada nie-
kam nesiųskite savo asmens 
tapatybės dokumento kopijų, 
nuotraukų, nes negalite ži-
noti, kam šie duomenys gali 

būti panaudoti; 
prieš pirkdami ar išsinuo-

modami automobilį, būstą ar 
sodybą, paskaitykite atsilie-
pimus apie teikiamas paslau-
gas, įmonę, žmogų; 

palyginkite nuomos kai-
ną, ar ji reali, ar gerokai ma-
žesnė už įprastą, – prisimin-
kite, kad itin žema nuomos 
kaina gali pranašauti apie 
pavojus. 

Nepriimkite sprendimų 
skubotai, nes tai gali Jums 
atnešti finansinių nuostolių.  
Jeigu kyla įtarimų, esate sku-
binamas, nematėte prekės, 
geriau pinigų neperveskite.  

Jei nukentėjote, infor-
muokite policijos pareigūnus 
telefonu 112  arba naudoda-
miesi elektroninėmis paslau-
gomis www.epolicija.lt.

Panevėžio VPK
inform.

Neblaivių moterų vakaras 
baigėsi muštynėmis

Sausio 11 d. apie 19.30 val. Rokiškio r., Čivylių k., ne-
blaivi (1,97 prom.) moteris (g. 1972 m.) smurtavo prieš 
neblaivią (1,42 prom.) moterį (g. 1948 m.), kuri perduota 
medikams. Įtariamoji sulaikyta.

Panevėžio VPK inform.

Pavogė degalus
Sausio 12 d. apie 11.19 val. Rokiškio r., Eidžionių k., iš 

ekskavatoriaus pavogti degalai. Nuostolis – 656 eurų.
Panevėžio VPK inform.

Stačiatikiai kviečiami į pamaldas
Sausio 18 d. 9 val. Rokiškio ir aplinkinių rajonų stačia-

tikiai laukiami pamaldose šv. Aleksandro Neviečio cerkvė-
je (Gedimino g. 15, Rokiškis). 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Danija Lietuvoje dislokuoja papildomų naikintuvų, karinę fregatą
Lietuvoje stiprinami NATO 

kariniai pajėgumai – į šalį bus at-
siųsti keturi papildomai naikintu-
vai, karinė fregata, ketvirtadienį 
pranešė Krašto apsaugos ministe-
rija (KAM).

Anot ministerijos, šią savaitę 
Danijos parlamentas priėmė spren-
dimą į Lietuvą atsiųsti keturis pa-

pildomus F-16 naikintuvus ir Balti-
jos jūroje dislokuoti karinę fregatą 
„HDMS Peter Willemoe“ su 160 
karių įgula.

Danijos Karališkųjų oro pajėgų 
naikintuvai nuo sausio pabaigos su-
stiprins iš Šiaulių vykdomą NATO 
Baltijos oro policijos misiją. Fre-
gata budės NATO laivų junginio 

sudėtyje.
Sprendimas stiprinti NATO 

pajėgumus Baltijos šalyse buvo 
priimtas atsižvelgiant į padidėju-
sią įtampą prie Ukrainos sienų ir 
siekiant sustiprinti rytinių NATO 
sąjungininkių – Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos – saugumą bei atgrasyti 
potencialias grėsmes. Nuo pernai 

lapkričio pabaigos NATO oro po-
licijos misijai vadovauja Lenkijos 
karinės oro pajėgos su keturiais nai-
kintuvais F-16 „Fighting Falcon“.

Vakarų šalys baiminasi dėl Ru-
sijos pajėgų telkimo prie Ukrainos 
sienų ir kaltina Maskvą planuojant 
šią žiemą įsiveržti į savo kaimynę. 

BNS inform.

Šeštadienį kovos salės futbolininkai
Šeštadienį Molėtuose vyks Utenos apskrities futbolo federacijos 

salės futbolo pirmenybių ketvirtasis turas. Po trijų turų tarp šešių 
komandų Rokiškio futbolo klubas dalinasi pirma-trečia vietomis su 
Kupiškio „Narjanta“ bei Visagino „Inter-Veteranų“ komandomis. 
Visos šios ekipos yra surinkę po šešis taškus.

Rokiškėnai jau įveikė 2:1 Kupiškio „Narjantą“, 5:0 sutriuškino var-
žybų šeimininkus molėtiškius ir 1:4 nusileido ketvirtoje vietoje žengian-
čiai Utenos „FK 2003“ komandai. Šiame ture rokiškėnai žais su iki šiol 
nė vienerių rungtynių nelaimėjusia Zarasų „FK Liepsna“. Visi pirmeny-
bių turai, kaip sakė Rokiškio futbolo klubo vadovas Erikas Gaigalas, bus 
žaidžiami Molėtuose.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ



Nepriklausomas rajono laikraštis

 2022-01-143 psl.

Praradimų metai: tu ir tavo dievai (III)
BRYDĖS

Lina-DŪDAITĖ KRALIKIENĖ
Sausis – puikus metas ap-

žvelgti praėjusius metus. Ir 
visuomenės santykį su pra-
eitimi. Sausis simbolinis mė-
nuo: tas, kas, atrodo, buvo 
tik vakar, staiga tampa... 
pernai. Pernykščiais įvykiais, 
pernykštėmis aktualijomis ir 
pernykštėmis idėjomis. Tai 
rodo, kaip aktualu spėti kar-
tu su laiku. O mūsų visuome-
nė ne tik katastrofiškai vėluo-
ja, ji apskritai linkusi gyventi 
praeitimi. Ir už tai smarkiai 
skriaudžiama.

Pernykščių metų takoskyros 
parodė, kaip sėkmingai su mu-
mis žaidžiamas hibridinis ka-
ras. Kokia paveiki visuomenė 
tam. Mes klaidingai manėme, 
kad hibridinis karas tai, visų 
pirma, kova su propaganda. 
Ir ant to pasimovėme. Niekas 
nesako: kova su priešiškų vals-
tybių propaganda yra be galo 
svarbi. Tačiau hibridinis karas 
tuo ir baisus, kad jame neko-
vojama su priešiška valstybe. 
Hibridinis karas yra vėžys: kai 
gyvas valstybės organizmas, 
gyvos jos ląstelės ėda ir naiki-
na vienos kitas. Deja, valdžia 
ir visuomenė kariavo ten, kur 
reikėjo... gydyti. 

Manau, kad pirmasis žings-
nis visoms valdžioms ir visuo-
menės veikėjams jau šiandien 
yra mintinai išmokti Sekminių 
sekvenciją, himną šventajai 
Dvasiai „Dvasia, Viešpatie, 
ateik“. Tegul tai, o ne nesąmo-
nės apie Stambulo konvencijas, 
naujakalbes ir demokratijos 
nešimą tiems, kuriems jos ne-
reikia, tampa mūsų politikų 
programomis. Tegul kiekvie-
name ministro kabinete, greta 
Prezidento ir premjerės portre-
tų raudonais dažais ant sienos 
būna parašyta: „Nuvalyk, kas 
sutepta,  laistyk, kas išdeginta, 
gydyk tai, kas sužeista“. Tai turi 
būti šiandienos moto, nes pernai 
mūsų valdžia nieko kito ir neda-
rė, kaip tepė, degino ir žeidė. 

Dar niekada Lietuva negy-
veno taip gerai, kaip šiandien. 
Bet ir dar niekada nebuvo to-
kia suirzusi, susipriešinusi ir 
pasidalinusi į keliolika tarpu-
savyje besipešančių stovyklų. 

Ir dar niekados nebuvo tokios 
vidinės grėsmės mūsų valsty-
bės saugumui. Niekuomet iki 
šiol nebuvo vidinių prielaidų 
neramumams šalyje. Pernai 
jie nutiko. Didžiųjų vilčių vy-
riausybė faktiškai per pusmetį 
iššvaistė visuomenės pasitikė-
jimą. Kaip tai nutiko?

Geras ar blogas valdymas 
paaiškėja ne ramybės perio-
dais, o krizių metu. Ramiais 
laikais užtenka viešųjų ryšių 
kampanijų. Jaunų, iniciatyvių, 
edukuotų įvaizdžio. Įžūlių, 
jaunatviškų, „žinančių geriau“ 
įvaizdžio. Sudėtingais laikais 
įvaizdžių nepakanka. Reikia 
konkrečių veiksmų. Savalai-
kių, efektyvių veiksmų. Ne tik 
spręsti kasdienes problemas, 
„gesinti gaisrus“, bet ir galvoti 
apie ateitį. Neužtenka politi-
nius priešininkus ar visuomenę 
mušti dvaro poetų propaganda. 
Reikia veikti, strateguoti. O 
viso to nėra. Ir kai visuome-
nė, kaip sportinis žirgas, kurio 
balne sėdi nemokantis joti, bet 
save olimpiniu konkūrų čem-
pionu įsivaizduojantis raitelis, 
ima purtytis tokios netikusios 
naštos. Beje, žinote, kad joji-
mo varžybose daugiau nei 70 
proc. klaidų, kai numetamos 
kliūčių kartelės, yra ne dėl žir-
go, o būtent dėl raitelio kaltės: 
jis arba per vėlai sėda į balną 
(tada kliūtį žirgas užkabina už-
pakalinėmis kojomis), arba per 
anksti (tada meta priekinėmis), 
arba priveda per arti kliūties ir 
žirgui nelieka vietos šuoliui. 
O mūsų vyriausybei netinka 
net netikusio raitelio apibūdi-
nimas: net bulvių maišas, pri-
rištas balne, kliūčių ruožą būtų 
įveikęs geriau, nei tie, kurie 
įsivaizdavo mokantys valdyti. 

Taigi, pirmieji priešintis 
ėmė valdžia su visuomene. 
Tam priežasčių yra kelios. 
Pirmiausia, šitie dundukai val-
džioje padarė tipinę visiems 
politkos kvailiams klaidą: 
rinkiminės kampanijos metu, 
įkvėpti, žinoma, o kaip gi be 
jų, viešųjų ryšių specialistų ir 
kitų inpupluencerių, suvaidino 
pasaką apie kokybiškai grįstą 
politiką. Kokia ta „kokybiška“ 
politika, buvo galima įtarti jau 

iš vienos partijos lankstinukų 
„mokslu grįsta politikė“. Na, 
bet liaudžiai įsipyko žalstiečiai 
su savo draudimais, o dar dva-
ro poetai keturis metus suokė 
apie tai, kaip anie „tuoj tuoj“ 
parduos Lietuvą, na ir šiaip 
valdžioje „vyžų“ partija tai ne 
kaip Europoje atrodo.

O kadangi, mėlyna padangė, 
mūsų šios valdžios politika yra 
„atrodyti“, na tai ir atrodo. Kam 
Lietuvoje reikėjo tos Stambu-
lo konvencijos? Kam reikėjo 
kontraversiško partnerystės 
įstatymo? Kam Lietuvoje kliu-
vo neapykantos kalbos teisinis 
reguliavimas? Niekam nekliuvo. 
Žmonės buvo užimti išgyveni-
mu epidemijos metu. Baiminosi 
dėl savo, dėl artimųjų sveikatos, 
dėl darbų, verslų, studijų. Bai-
minosi, kad pavėžėjus mamą 
iki parduotuvės ar panelę namo 
nebūtų „apibilietuoti“. Ir dar, 
kad laidotuvėse prie, atleiskite, 
grabo vienu metu nesėdėtų dau-
giau kaip 10 giminaičių. Ir dar, 
visi prisimenam, kaip miestai 
buvo tveriami dviem policijos 
ekipažais. Kai prisimenam šias 
nesąmones, patiems dabar jau 
linksma darosi. Ir matydama šias 
kasdienes nesąmones, liaudis jau 
apie kovą ėmė miglotai suprasti, 
kad čia kažkas su ta „kokybiška“ 
valdžia jau nebe taip. 

Jau sausio mėnesį valdan-
tieji ėmė pyktis su Lietuvos 
katalikų bažnyčia. Kaip su-
prantate, Stambulo konvenci-
jai, partnerystės įstatymui ne-
pritarė iš esmės visos devynios 
valstybės pripažintos religijos. 
Kad  „juodaskverniai“ būtų nu-
tildyti, kaip tik per Tris karalius 
valdžia nuo grandinės paleido 
savo dvaro pudeliukus paloti, 
kaip čia vidury karantino Lietu-
vos katalikų bažnyčia vyskupų 
konferencijos sprendimu grįžta 
prie viešų pamaldų. Tačiau jau 
kovo mėnesį visuomenės ažio-
tažą sukėlė muzikos apdova-
nojimų vakarėlis „M.A.M.A“, 
pridengtas filmavimo figos la-
peliu. Tie, kas lojo ant Bažny-
čios už viešas pamaldas, patys 
postino socialiniuose tinkluose 
nuotraukas iš to „filmavimo“ 
ir jo afterparčių, kaip pas mus 
sakoma, dūzgių. 

Liaudis kantri, tačiau ne 
laiku ir ne vietoje (ir ramiu lai-
kotarpiu tie sprendimai būtų ne-
savalaikiai) siūlomi kontraver-
siški sprendimai išvedė liaudį į 
gatves. Prisiminkite, dėl ko kilo 
lygioje vietoje Šeimų maršas? 
Aga, o jo mums reikėjo? 

Toliau, dar gražiau. Dar 
skiepų nebuvo, o jau mūsų 
dvaro poetai ir inpupluenceriai 
kovojo su antikvakseriais. Ko-
vojo taip sėkmingai, tokia pa-
kylėta ir įkvepiančia retorika, 
kad liaudis, į juos bežiūrėda-
ma, nusprendė „na, velniop“. 
Visa šita „informavimo“ kam-
panija, patikėta rėksmingiems 
kvailiams, pasiekė tik tiek, kad 
nemažą abejojančios visuome-
nės dalį atbaidė nuo skiepų. 

Taip, kaip dera, skiepytis ragi-
no iš esmės tik tie inpupluence-
rių aploti dvasininkai. Ir dabar, 
dvaro žiniasklaida apsiseilėjusi 
loja radusi pora dvasininkų-an-
tivakserių, pamiršdama, kad 
daugumoje šalies bažnyčių ir 
tada, ir dabar dvasininkai agi-
tuoja žmones skiepytis. Kodėl 
niekas neaprašo tokių dvasi-
ninkų? Kodėl jiems nesuteikia 
auditorijos kreiptis į visuome-
nę? O kam? Nes tikslas nėra 
skiepyti žmones. Tikslas – ir 
toliau kiršinti visuomenę. Ir 
paskui stebėtis: o ko jie į mitin-
gus renkasi?

Sudėtingoje situacijoje kaip 
niekada reikalingas pasitikė-
jimas savo visuomene. Tai – 
kertinis demokratijos akmuo. 
Ne visažinantis elitas, kovo-
jantis su tamsia mase, kaip pas 
mus priprasta. O laisvų piliečių 
visuomenė, sprendimus prii-
manti bendru sutarimu. Suvok-
dama tokių sprendimų esmę 
ir būtinybę. Tokia yra tikroji 
pilietinė visuomenė. Laisva 
visuomenė sprendimus priima 
bendru sutarimu. Autoritari-
nėje visuomenėje žmogus yra 
priverčiamas paklusti, įvairio-
mis priemonėmis pažabojant jo 
laisvą valią. Laisva visuomenė, 
suvokianti savo iššūkius, pavo-
jus ir perspektyvas, o ne kelių 
politikų ir įtakotukų siundoma 
ir erzinama minia, turi būti 
mūsų valstybės siekiamybė.

O išėjo? Išėjo kaip visada. 
Visuomenė, matydama, kad 
iš esmės neturi jokios įtakos 
valdžios priimamiems sprendi-
mams, balsavo kojomis. Kokia 
prasmė dalyvauti politikoje, 
politinių partijų veikloje, jei 
nuo tavęs niekas nepriklauso? 
Tai ir dalyvauja politinių par-
tijų veikloje 2-3 proc. šalies 
piliečių. Esant tokiai situacijai, 
į politiką neateina lyderiai. Į 
politiką eina klusnūs vykdyto-
jai biurokratai, kurie, kaip atvi-
rai pasakykim, kad ir tas pats 
Gabrielius Landsbergis, savo 
pareigas mato kaip tiltą į Eu-
ropos komisarus, ar, blogiausiu 
atveju, ambasadoriaus vietą 
kokioje turtingoje Vakarų ša-
lyje. Todėl jie taip ir dirba. Jie 
dirba savo asmeniniams tiks-
lams ir asmeniniam įvaizdžiui. 
Ir tai jau tapo akivaizdžiai aki-
vaizdu net akliems. 

Vietoj pilietinės visuomenės 
auginama veršių ant grandinės, 
ar dar blogiau, avių banda. Kur 
inpupluencerė avelė nubliaus, 
ten banda ir nužingsniuos. Ži-
noma, nupirkti kelis įtakotu-
kus, dvaro poetus yra lengva. 
Įtikinti visuomenę, bent kalbėti 
su ja yra sunku. Nes dauguma 
politkų jau net kalbėti nebemo-
ka. Ir nemato reikalo. Jie mano, 
kad gali nuo visuomenės atsi-
tverti riaušių policijos skydais. 
Kurį laiką gali. Bet nuo to 
protingesni ir labiau gerbiami 
netampa.

Visos šitos valdžios dide-
liausia laimė, kad pilietinės vi-

suomenės daigai ima vysti vos 
prasikalę. Tie mitingai buvo 
geras ženklas, ne todėl, kad 
ten visi lyderiai buvo balti ir 
pūkuoti, o visi reikalavimai – 
teisingi ir logiški. Tie mitingai 
buvo gėris vien dėl to, kad vi-
suomenė nustojo būti abejinga. 
Ji ėmė demonstruoti savo no-
rus ir lūkesčius politikams. Ji 
parodė, kad, atleiskite, kai jai 
dergiama ant galvos, ji nesa-
kys, kad šokoladas krenta. Vi-
suomenė parodė, kad yra tam 
tikros ribos, kurias peržengus 
laukia nemalonumai. Ir valdžia 
turi skaitytis su ją išrinkusia 
tauta. Tai yra vienas didžiųjų 
pernykščių laimėjimų. Visuo-
menė nustojo būti abejinga.

O vienas didžiausių praradi-
mų yra tai, kad tie protesto bal-
sai buvo tik dūmai pavėjui. Ne-
užtenka išeiti į gatvę parėkauti 
„gėda gėda“ ar basomis stovėti 
ant sniego. Nereikia nevykusių 
spektaklių, kartuvių ir mušty-
nių su policija. Ir padleckiuko 
tribūnoje nereikia. Ypač dabar, 
kai nemažai tų, kurie taip ir ne-
išdrįso nušvilpt padleckiuko, 
kabinasi prie žmonių dėl neuž-
mirštuolių, kaip nepatriotinio 
simbolio. Kognityviniai dis-
onansai, ponai? Tai atstumia. 
Kaip atstumia ir tai, kad nėra 
jokios programos, jokių siūly-
mų. Kokie tikslai vienija tuos, 
kurie eina į mitingus? Kur bent 
kažkokie jų rezultatai? Vien 
burnojimo socialiniuose tin-
kluose nepakanka. Nenuosta-
bu, kad toji banga ima slūgti. 
Ir joje buvusius žmones vėl 
apima tradicinis apatijos, nu-
sivylimo ir „mes nieko nepa-
keisime“ jausmas. Politika nuo 
sofos nedaroma, mieli ponai. 
Ir daryti pokyčius tai nereiškia 
akmenis į policiją mėtyti. 

Policininkas – tamstos ben-
drapilietis. Jis – neliečiamas. 
Kiekvienas, pakėlęs ranką, pa-
leidęs akmenį į policininką, yra 
niekingas paršas. Va ir viskas. 
Kaip sakant, prieš užsimodami, 
nepamirškit sukriuksėt, ponai.

Kad tokios diskredituojan-
čios nesąmonės nekiltų, reikia 
pasimokyti iš 1988-ųjų didžių-
jų Sąjūdžio mitingų. Manote, 
juose provokatorių nebuvo? 
Buvo ir dar kiek. Tiesiog pa-
tys sąjūdiečiai pasirūpino 
tvarkdariais. Kita problema: 
jei norite kažką pasiekti, pats 
metas išsivalyti nuo abejotinos 
reputacijos veikėjų. Ir suvokti, 
kad mitinge gali kalbėti tik tie, 
kurie turi ten kalbėti, o ne visi, 
kas mano turį ką pasakyt. Ir, o 
taip, padleckiukas ant scenos 
nėra gerai. Tai yra blogai, žiau-
riai blogai. Ir vien jo pasirody-
mas ten, atleiskite, išmėšlino 
jus visus. Kaip ir bendravimas 
su tam tikrais veikėjais. Kuris 
įdavė labai rimtus ginklus val-
džiai ir jums nepritariančiai 
visuomenės daliai. Yra tam 
tikros raudonos linijos, kurių 
peržengti nevalia. Jei padlec-
kiuko vaikščiojimus mitingų 

pakraščiais dar galima patei-
sinti: mitingas yra vieša vieta 
ir į jį ateiti gali kas tik nori, tai 
kalbos nuo scenos jau nepa-
teisinsi niekuo. Tai skaudžios 
demokratijos pradžiamokslio 
pamokos.

Valdžiai už šiuos mitingus 
kur kas pavojingesnės yra kitos 
strėlės. Advokato Igno Vėgėlės 
kalba, Sveikatos teisės instituto 
susibūrimas rodo, kad valdžia 
sulaukia ne tik tamsios minios, 
kurią ji laiko avimis, bet ir inte-
lektualų opozicijos. Kur jau dis-
kutuojama nebe riksmais „gėda 
gėda“, o kalama argumentais. 

Dar didesnė bėda užklupo 
valdančiuosius gruodžio pra-
džioje. Šiaip jau nemažai šios 
valdžios sprendimų gerokai 
knisė verslo reikalus. Ir karan-
tino nelogiški ribojimai, ir keis-
toka užsienio politika. Tačiau, 
panašu, kad verslo kantrybė 
išseko. Dar ir mėnuo nepraėjo 
po Kinijos sankcijų pradžios, 
o verslas jau labai rimtai ima 
kalbėti apie valdžios prikrėstas 
nesąmones. Iš pat pradžių dar 
buvo bandyta maivytis dvaro 
poetų lūpomis apie tai, kad tai 
tik kai kurių verslininkų nuo-
monė, kad nuostoliai – išgal-
voti, o verslininkai merkantilūs 
nepatriotai. Dabar jau nebetyli 
ir tie, kurie visaip kaip rėmė 
ir valdžią, ir valstybę. Atvirai 
kalbama apie sužlugdytą šalies 
lazerių pramonę. Tačiau tai tik 
smulkūs žiedeliai. Šiemet pa-
matysime uogytes. 

Kaip suprantate, takoskyros 
visuomenėje auga. Ir jau ima 
darytis įspūdis, kad priešų išo-
rėje mūsų valdžia ima ieškoti 
tam, kad amžina kaip pasaulis 
taktika „priešai aplink“ bandytų 
užmaskuoti savo klaidas. Kol 
kas iš valdžios, jos įtakotukų 
pusės, nematyti jokių pastangų 
švelninti situaciją, kalbėtis su 
visuomene. O kam? Ar save 
laikantis piemeniu diskutuoja 
su avimis? Šitą požiūrį reikia 
keisti. Nes ir iš tiesų politinė si-
tuacija pasaulyje ir aplink mus 
vis aštrėja. Tam, kad atlaikytu-
me ateities iššūkius, reikia tapti 
pilietine visuomene ne tik po-
pieriuje. Kad ja taptume, reikia 
visų pirma pasitikėti piliečiu. 
Tikėti, kad jis sugeba teisingai 
nuspręsti ir pasirinkti. Kad jis – 
ne nemąstanti ameba, kuri tiki 
viskuo, kas kur pliurpia. Gerbti 
jį, kaip protingą ir laisvą asme-
nybę. Nes tik tokios gali kurti, 
tik tokios pavojaus akivaizdoje 
gali apsispręsti ir veikti, o ne 
mekenti, pasimetus vedliui. 
Avis galima apgauti viešųjų ry-
šių kampanijomis, piliečių – ne. 
Ir piliečių teisė iš valdžios rei-
kalauti jos veiksmų ataskaitos. 
Įsiminė viena keliautojo frazė 
apie Islandiją: ten susirinko 
piliečiai į mitingą, pabarškino 
puodais, ir... vyriausybė atsista-
tydino. Ir mūsiškių, rokiškėnų 
pajuokavimas: kažin kaip užsi-
sakyti mums iš Islandijos tokių 
puodų...
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Aktuali informacija Rokiškio rajono nėštukėms
Rokiškyje ir rajone 

startuoja naujas šeimų 
lankymo modelis, kuris 
teikia ankstyvosios pre-
vencijos paslaugas. Tai 
aukštos kokybės paslau-
ga, kuria bus siekiama 
pagerinti besilaukiančių 
mamų informavimą nėš-
tumo metu, pagimdžius ir 
iki vaikai sulauks dviejų 
metų.

 
Tikslas – padėti būsi-

moms mamoms priimti ži-
nojimu paremtus sprendi-
mus, susijusius su nėštumo 
psichofiziologija, kūdikių 
priežiūra bei vaikų iki 2-jų 
metų amžiaus gerove.

 Paslauga nemokama. Ja 
kol kas galės pasinaudoti tik 
25 Rokiškio miesto ir rajono 
besilaukiančios mamytės.

 Kviečiu jaunas, pirmo 
kūdikio besilaukiančias ma-

mytes, kurios norėtų, jog 
nėštumas ir vaikelio augini-
mas taptų ne iššūkiu, o gra-
žiausia gyvenimo patirtimi.

 Kviečiu ir tas būsimas 
mamytes, kurios laukiasi 
kito vaikelio po ilgesnės 
pertraukos.

 Taip pat paslauga galės 
pasinaudoti ir jaučiančios, 
jog stinga pasitikėjimo būsi-
ma motinyste, abejojančios 
savo įgūdžiais.

 Jei atsiras tokių būsimų 
mamyčių, kurios norėtų tu-
rėti periodiškai aplankan-
čią kvalifikuotą medicinos 
darbuotoją nėštumo metu, 
po gimdymo ir iki vaikeliui 
sueis dveužji metai – puiku.

 Apie save: esu Jūratė 
Raubienė, šiuo metu dir-
banti bendrosios praktikos 
slaugytoja Rokiškio PASPC. 
Darbo stažas, dirbant slau-
gytoja – daugiau nei 22-eji 

metai. Tapti šeimų lankymo 
specialiste – tai palypėti dar 
vienu laipteliu profesinėje 
karjeroje. Tuo labai džiau-
giuosi, nes nuoširdžiai noriu 
skleisti medicinines žinias 
apie sėkmingą motinystę ir 
kūdikio bei vaiko gerovę.

 Mielos būsimos mamy-
tės! Kviečiu pasinaudoti 
galimybe tapti šios naujos 
paslaugos gavėjomis. Kvie-
timas galioja nuo paskelbi-
mo dienos iki vasario 4 d. 
(pageidautina, kad nėštumas 
jau būtų patvirtintas gydyto-
jo). 

Dėl detalesnės informaci-
jos drąsiai susisiekite su ma-
nimi tel. 8 650 26881 arba 
teiraukitės atvykus į Rokiš-
kio PASPC. Kai kurios gali 
sulaukti ir mano asmeninio 
pakvietimo. 

 Slaugytoja 
Jūratė Raubienė

Obelių socialinių paslaugų namų 
Globos centras persikėlė į patalpas Rokiškyje

Informuojame, kad nuo šių metų pradžios Obelių socialinių paslaugų namų Glo-
bos centras persikėlė į patalpas Rokiškio mieste, adresu Vytauto g. 25 (3 aukštas).

Globos centro teikiamos paslaugos tapo patogesnės ir prieinamesnės visiems norin-
tiems tapti ir esamiems vaikų globėjams ar įtėviams bei jų globojamiems vaikams.

Obelių socialinių paslaugų namų Globos centro inform.

Praėjusiais metais kilo mažiausiai gaisrų per 18 metų
Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamento 
duomenimis, 2021 m. Lie-
tuvoje kilo 8333 gaisrai. 
Palyginti su 2020 m., kai 
kilo 8846 gaisrai, jų skai-
čius sumažėjo 5,8 proc. 
Tai mažiausias gaisrų skai-
čius per 18 metų. Pernai 
gaisruose žuvo 90 žmonių 
(2020 m. – 95), 4 žmonės 
mirė ligoninėje, 173 gyven-
tojai (142) patyrė traumų. 
Gaisruose pernai žuvo 3 
vaikai, užpernai – 2. 

2016–2020 m. duomeni-
mis, per metus vidutiniškai 
Lietuvoje kyla 10327 gais-
rai, kuriuose žūsta 91 gyven-
tojas. Pernai gaisrų kilo 19,3 
proc. mažiau, tačiau juose 
žuvo 3 gyventojais, arba 3,3 
proc., daugiau.

Gaisrų statistika liudija, 
kad kaimiškose vietovė-

se gaisruose žūsta daugiau 
žmonių nei miestuose. Pen-
kerių metų duomenimis, 
miesteliuose ir kaimo vie-
tovėse gaisruose žuvusių 
žmonių vidurkis – 58 gy-
ventojai, t. y. 1,7 karto dau-
giau nei miestuose. 2021 m. 
miestuose žuvo 30 gyven-

tojų (32 proc. žuvusiųjų), o 
miesteliuose ir kaimo vieto-
vėse – 64 (68 proc.), tai yra 
2,1 karto daugiau nei mies-
tuose.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
inform.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktoriaus dokumentus 
savadarbiams. Naujos laidos 
numeris. Tel. 8 698 04 416. 
Rokiškis
• T-40 AM. Kaukia tiltas. 
Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• International IHC 844. 
1976 m., 59 kW. Kaina 
3000 Eur. Tel. 8 652 06 737. 
Rokiškis
• Gervę. Kabinama ant 
traktoriaus galo, Buvo 
ant T-40, krovė ritinius ir 
didmaišius. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• MTZ-82. Turbo, 
frontalinis. Kaina 6000 Eur. 
Tel. 8 618 60 292.  
Rokiškis
• Naudotus skriemulius 22, 
20, 13 cm diametro. Tel. 8 
682 30 962. Rokiškis
• Diskinę sėjamąją. 4 m 

pločio. Daro technologines 
vėžes. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 665 05 810. Rokiškis
• Dzid variklį. Vieno 
cilindro. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• MTZ-82 leistuvą 
(puskačių). Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• 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
• Savadarbį 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

Rokiškio KKSC krepšinio komanda įveikė svečius iš Pasvalio

Gruodžio 11 d. va-
karą Rokiškio KKSC 
krepšinio komanda žai-
dė Moksleivių krepšinio 
lygos U16 B diviziono 
rungtynes su svečiais iš 
Pasvalio SM. Rokiškėnai 
nuo pat pirmųjų susitiki-
mo minučių diktavo ma-

das varžovams ir sutriuš-
kino priešininkus 82:35.

16 taškų prie šios per-
galės prisidėjo Ignas Juo-
zapavičius, po 14 pelnė 
Ignas Meškauskas ir Matas 
Juozapavičius, po 10 taškų 
pridėjo Salvijus Laužadis ir 

Ugnius Gintautas.
Rokiškio komandai tai 

buvo šeštoji pergalė čempi-
onate ir šiuo metu rokiškė-
nai tvirtai žengia trečiojoje 
turnyrinės lentelės pozici-
joje.

Rokiškio KKSC
inform.

Apie laisvę jautriai... arba kaip Laisvės gynėjų dieną sutiko senelių namų gyventojai
Laisvės gynėjų dieną mi-

nėjo daugelis šalies ir rajo-
no įstaigų, institucijų. Ypač 
jautriai ji sutikta Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto Mato 
senelių namuose. Kaip pasa-
kojo šių namų direktorė Lina 
Jasinevičienė, seneliai jau nuo 
ankstaus ryto domėjosi kine-
ziterapeutės-užimtumo spe-
cialistės šiai dienai parengta 
specialia ekspozicija. „Kol kas 
dėl omicron grėsmės vengia-
me didesnių susibūrimų, to-
dėl šiai dienai buvo parengta 
ekspozicija, kad kiekvienas 
galėtų ją apžiūrėti, prisiminti 
svarbias akimirkas“, – sakė 
pašnekovė.

Apie tai, kad šios datos la-
bai svarbios seneliams, rodo 
juos globojančių specialistų 
patirtis. „Kai dar nebuvo covid 
epidemijos, mes su seneliais šia 
proga žiūrėjome filmą, kuriame 

buvo pasakojama apie Sausio 
13-osios įvykius, pasisakė apie 
laisvę žinomi žmonės. Ilgai dis-
kutavome: seneliai svarstė, kad 
didžioji dalis jų gyvenimo pra-
ėjo sovietinėje okupacijoje. Kai 
kurie prasitarė, kad sovietmečiu 
niekas negalvojo, kad senelių 
namuose gali būti sukurta ori 
senatvė. Todėl ir svarstė, kaip 
būtų susiklostę jų likimai, jei 

Lietuvai nebūtų pavykę iškovoti 
laisvės. Jiems ši diena ypatinga: 
jau nuo ryto klausoma radijo 
transliacijų iš šventinių rengi-
nių, seneliai dalinasi prisimini-
mais, diskutuoja. Deja, negali-
me susiburti taip, kaip anksčiau: 
nors visi seneliai skiepyti nuo 
covid-19, tačiau dėl omicron 
atmainos grėsmės privengiame 
rinktis daugiau žmonių“, – pa-

sakojo L. Jasinevičienė.
Ji pabrėžė, kad nors daugelis 

senelių išgyveno ir okupaciją, 
ir ekonominį perversmą iš pla-
ninės į rinkos ekonomiką, ge-
rokai pakeitusį jų gyvenimą, jie 
džiaugiasi ir didžiuojasi laisve, 
kartu rodydami pavyzdį ir jau-
nesniajai kartai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Sausio 12 d. surengtas 
konkurso „Dainų dainelė“ 
rajoninis etapas

Lietuvos vaikų ir moks-
leivių televizijos konkurso 
„Dainų dainelė“ rajoni-
nis etapas vyko 2022 m. 
sausio 12 d., pirma dalis 
nuo 11 val. Rokiškio savi-
valdybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos sa-
lėje ir antra dalis nuo 14 
val. -  Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos salėje.

Konkursą organizavo 
Rokiškio švietimo centras 
ir Rokiškio Rudolfo Lyma-
no muzikos mokykla.

Konkursui savo ugdyti-
nius paruošė Rokiškio lop-
šelis-darželis „Varpelis“, 
Rokiškio kultūros centras, 
Obelių gimnazija ir Rokiš-
kio Rudolfo Lymano muzi-
kos mokykla.

Iš viso konkursui ruošė-
si 34 mokiniai. Konkursą 
vertino Rokiškio rajono sa-
vivaldybės Švietimo centro 
direktoriaus įsakymu pa-
tvirtinta komisija.

Komisijos pirmininkė 
- Nijolė Mateikienė – Ro-
kiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos direkto-
riaus pavaduotoja ugdymui, 
nariai: Vilma Steputaitienė 
– Rokiškio Rudolfo Ly-
mano muzikos mokyklos 
direktorė, Giedra Markevi-
čienė – Rokiškio r. Pandėlio 
universalaus daugiafunkcio 
centro muzikos mokytoja, 
Aušra Kežutienė – Rokiš-
kio Senamiesčio progim-
nazijos muzikos mokytoja, 
Ligita Žiaugrienė – Rokiš-
kio Rudolfo Lymano  mu-
zikos   mokyklos mokytoja.

Komisijos sprendimu 
į antrąjį etapą Kupiškyje, 
atstovauti Rokiškio rajoną 
vyksta: mažųjų grupėje - 
Gytė Akramavičiūtė (5 m.) 
Rokiškio lopšelis-darželis 
„Varpelis“, mokytoja Inga 
Šablinskienė, akompanuoja 
Audronė Kralikienė.

Vyresniųjų grupėje due-

tas Aistė Pitrėnaitė ir Akvi-
lė Šablinskaitė, Obelių 
gimnazija, mokytoja Daiva 
Kundelienė, akompanuoja 
Rūta Kolosovaitė (gitara) 
ir Evelina Akatjeva (piani-
nas) ir visas būrys Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos mokinių. Mo-
kytojos Astos Vajegienės 
solistės Urtė Stundžaitė (11 
m.) ir Rūta Plučiūtė (17 m), 
koncertmeisterė Kristiana 
Kemundrytė ir mokytojos 
Redos Kazlauskienės ketu-
ri solistai: Kajus Skruodys 
(8 m.), Augustė Zizaitė (8 
m.), Urtė Smalinskaitė (8 
m.), Radvilė Cegelskaitė 
(10 m.) bei du vokaliniai 
ansambliai „Natelės“ (metų 
vidurkis 11 m.) – Mėja 
Kalnietytė, Agnė Popovai-
tė, Lėja Mišenytė, Miglė 
Mierkytė, Lurda Gintautai-
tė, Abigailė Stasiulionytė, 
Kamilė Statulevičiūtė ir 
NVŠ dainavimo studijos 
ansamblis „Linksmuolės 
Re Do Mi“ (metų vidurkis 
13 m.): Mėta Mierkytė, Si-
mona Tuskaitė, Vitalija Va-
lainytė, Adriana Antonova, 
Marija Lekandraitė, Liepa 
Bulovaitė, Ugnė Komisa-
raitytė, Liepa Ulevičiūtė.

Rokiškio
Rudolfo Lymano

muzikos mokyklos
inform.

Laisvės gynėjų dieną ženklino ne tik prisiminimai, 
bet ir nūdienos įvykių aidai

Šv. Mišias už Alvydą Matulką bei visus žuvusius Laisvės gynėjus aukojo Rokiškio šv. apaštalo evangelisto 
Mato parapijos dvasininkai.

Minėjime Nepriklausomybės aikštėje dalyvavo įvarių kartų rokiškėnai.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios pėstininkų kuopos kariai sava-
noriai salvėmis pagerbė Lietuvos valstybę, jos žmones ir už laisvę žuvusiųjų atminimą.

Kalneliškių kapinėse buvo pagerbtas Sausio 13-osios aukos Alvydo Matulkos atminimas.

Sausio 13-ąją minima Laisvės 
gynėjų diena. Praėjus 31-eriems 
metams nuo tragiškųjų Sausio 
įvykių jau auga antroji karta, 
prisimenanti juos tik iš istorinių 
kronikų, dokumentinių filmų ir 
vyresniųjų pasakojimų. Žuvu-
sieji tą lemtingą naktį buvo prisi-
minti žvakelėms įmonių, įstaigų, 
namų languose. Už juos meldėsi 
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto 
Mato parapijos dvasininkai ir ti-
kintieji. Jų atminimas pagerbtas 
Nepriklausomybės aikštėje. O 
Kalneliškių kapinėse vėl gėlėmis 
ir atminimo žvakutėmis nuklo-
tas Alvydo Matulkos kapas…

Šventiniai renginiai prasi-
dėjo ankstų rytą: jau susiklostė 
graži tradicija atminimo vardan 
languose uždegti žvakutes. Prieš 
devintą ryto į šv. Mišias pakvietė 
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčios varpai. Šv. Mišios 
buvo aukojamos už Sausio 13-ąją 
gyvybę už šalies laisvę atidavusį 
Alvydą Matulką, jo tėvelius bei vi-
sus Laisvės kovose žuvusius Lie-
tuvos žmones. Dekanas Eimantas 
Novikas ragino melstis ir už šalies 
ateitį, jaunimą. Kurio šįkart buvo 
gausu bažnyčioje: atėjo Jurgio 
Kairio skautų draugovės nariai, 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazi-
jos moksleiviai atnešė trispalvę, 
kuri prieš aštuonetą metų plazdėjo 
Gedimino pilies bokšte.

Jautriame pamoksle dekanas 
Eimantas Novikas subtiliai alego-
rijomis palietė šiandienines aktu-
alijas: įtampas visuomenėje. Jis 
kalbėjo palyginimu apie elnią, atė-
jusį prie vandens atsigerti. Gyvūnas 
pamatė savo atspindį ir grožėjosi 
puošniais šakotais savaisiais ragais. 
Ir baisėjosi plonytėmis, kreivomis 
kojomis. Tačiau išvydus tigrą, bū-
tent eiklios kojos jį nešė tolyn nuo 
pavojaus, o pražudė kaip tik gra-
žieji ragai – jais įsipynė į krūmus ir 
tapo tigro grobiu. Dekanas priminė, 
kad tėvynės gynėjais pavojaus aki-
mirką ne visada tampa gražiausi ir 
įtakingiausi, dažniausiai ją gina, 
savo gyvybes aukoja tie paprasti, 
mažutėliais laikomi žmonės…

Trumpoje atminimo ceremo-
nijoje prie Nepriklausomybės pa-
minklo apsieita be skambių ir ilgų 
kalbų. Susirinkusiuosius su švente 
pasveikino rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas, jaunasis Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos talen-
tas Mantas Valainis giedojo him-
ną, o trispalvę iškėlė Jurgio Kairio 
skautų draugovės jaunimas. Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 506-os-
ios pėstininkų kuopos kariai iššovė 
tris salves: už Lietuvą, jos žmones 
ir žuvusių už laisvę atminimą.

Po to šventės dalyviai skubėjo 
į Kalneliškių kapines, kur prieš 
31-erius metus amžino poilsio 
atgulė Sausio 13-osios auka A. 
Matulka. Ant jo kapo gėlių padėjo 
rajono meras R. Godeliauskas, Sei-
mo narys Jonas Jarutis, rokiškėnai 
kariai. Susirinkusieji uždegė at-
minties žvakutes. Istorikas Valius 
Kazlauskas priminė, kad šiomis 
dienomis rokiškėnų bendruome-
nės linkėjimus moksleiviai perda-
vė ir tų dienų didvyriui gydytojui, 
profesoriui Valerijui Ostapenko, 
kuris lemtingomis minutėmis dėjo 
visas įmanomas pastangas išsau-
goti A. Matulkos gyvybę.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio kultūros centre veikia 
Lenkijos instituto Vilniuje ir 
Lietuvos esperantininkų sąjungos parengta paroda 
LIUDVIKAS ZAMENHOFAS IR LIETUVA

Rokiškio kultūros 
centre II aukšto fojė 
veikia Lenkijos institu-
to Vilniuje ir Lietuvos 
esperantininkų sąjungos 
parengta paroda LIU-
DVIKAS ZAMENHO-
FAS IR LIETUVA.

Kas siejo L. Zamenhofą 
ir Kauną? Ar tik tai, kad 
Lietuvą jis vadino savo tė-
vyne, o jo žmona buvo iš 
Kauno? Kodėl apie Kauną 
yra girdėję viso pasaulio 
esperantininkai? Aplanky-
kite parodą ir sužinosite.

Esperanto kalba - ge-
nialus XIX a. lingvistinis 
išradimas, puikiai gyvuo-
jantis iki šiol. L. Zamen-
hofas pasirašinėjo pseudo-
nimu „Doktoro Esperanto“ 
– „Daktaras, turintis viltį“. 
Ilgainiui šie žodžiai tapo 
kalbos, sulaukusios pasau-
linio pripažinimo, pavadi-
nimu. Jos kūrėjas atsisakė 
bet kokių autorystės teisių 
– jis troško, kad kalba išlik-
tų, tobulėtų ir priklausytų 
visiems.

„Daktaras, turintis vil-
tį“ savo siekį įgyvendino 
– daugiau nei 100 pasaulio 
šalių keli milijonai žmonių 

kalba šia tarptautine kalba, 
tinkančia tiek poezijai, tiek 
mokslui, tiek filosofijai, 
tiek prekybai, tiek bendra-
vimui, tiek kitiems žmo-
nių poreikiams. Nė vienai 
tautai esperanto kalba nėra 

gimtoji. Ji tarsi tiltas sujun-
gia įvairias kultūras ir pri-
klauso visiems žmonėms. 

Parodą aplankyti galite 
renginių metu.

Rokiškio KC
inform.

Apdovanoti ėjimo iššūkio 
DVARO RŪMAMS - 220 nugalėtojai

2021-ieji Rokiškio 
dvaro rūmams buvo ne-
eiliniai – šventėme jų 
pastatymo 220 metų ju-
biliejų. Dėl pandemijos 
buvo atsisakyta vieno di-
delio šventinio renginio, 
tačiau buvo daug mažų. 
Paskutinis – Ėjimo iššū-
kio su #walk15 DVARO 
RŪMAMS – 220 nugalė-
tojų apdovanojimas.

 
Rokiškio krašto muzie-

jaus bei Devyni medūs pri-
zais apdovanoti nuėję 220 
000 žingsnių ir daugiau, 
kiekvienos iš 4 vaikščio-
jimo savaičių nugalėtojai 

bei viso iššūkio I–III vietų 
nugalėtojai.

 Muziejaus kolektyvas 
džiaugiasi aktyviais iššūkio 
dalyviais ir tikisi susitikti 

kituose muziejaus rengi-
niuose.

Rokiškio krašto
muziejaus

inform.

Neeiliniai metai: augantis lietuvių pritarimas donorystei gelbėjo gyvybes
2021-ieji organų dono-

rystei Lietuvoje buvo itin 
sėkmingi: išaugo trans-
plantacijų skaičius, dvigu-
bai daugiau žmonių įsigijo 
Donoro korteles, sumažėjo 
prieštaraujančių donorys-
tei artimųjų procentas, o 
atlikta gyventojų apklausa 
parodė, kad vis daugiau 
Lietuvos gyventojų prita-
ria donorystei.

Gelbėja gyvybes
Nacionalinio transplanta-

cijos biuro (NTB) prie Svei-
katos apsaugos ministerijos 
duomenimis, praėjusiais 
metais buvo registruota 114 
potencialių donorų, iš kurių 
efektyviais tapo 52 donorai, 
27 jų – multiorganiniai. 2020 
metais registruoti 49 efekty-
vūs donorai.

Pernai atlikta 200 orga-
nų ir ragenų transplantacijų, 
kurios padėjo į gyvenimą su-
grįžti dviem šimtams sunkių 
ligonių. 2020 metais tokių 
operacijų buvo 152.

Toliau vystoma ir nepla-
kančios širdies donorystės 
programa. Praėjusiais metais 
registruoti 6 neplakančios 
širdies donorai, 2020 metais 
– tokių buvo 4.

Transplantacijų 
skaičius augo
Lietuvoje organų trans-

plantacijos atliekamos dvie-
jose ligoninėse – Lietuvos 
sveikatos mokslų universi-
teto ligoninės Kauno klini-
kose ir Vilniaus universiteto 
ligoninės Santaros kliniko-
se.

Praėjusiais metais iš viso 
buvo atliktos 102 inkstų 
transplantacijos, iš kurių 8 
– gyvo donoro inkstų trans-
plantacijos. Inkstai perso-
dinti ir penkiems vaikams.

2021-aisiais atliktos 22 

kepenų transplantacijos, 6 
– širdies, 62 – ragenų trans-
plantacijos bei po vieną 
itin sudėtingomis laikomas 
plaučių bei kasos ir inksto 
komplekso transplantacijas, 
taip pat pirmą kartą Baltijos 
šalyse atlikta kasos salelių 
implantacija.

Lietuvos medikai pirmie-
ji pasaulyje ryžosi persodin-
ti Covid-19 virusu sirgusio 
donoro inkstus. Jie buvo 
transplantuoti dviem paci-
entams, anksčiau persirgu-
siems koronaviruso infek-
cija ir turintiems apsauginį 

antikūnų titrą.
Į Lietuvą buvo atgaben-

ti 5 organai – viena širdis, 
dvejos kepenys ir dveji 
inkstai iš Latvijos. Neradus 
tinkamų recipientų, iš Lietu-
vos į Vokietiją ir Šveicariją 
buvo išgabenta 10 organų.

Auga palaikymas 
donorystei
Dar viena džiuginanti 

praėjusių metų tendencija – 
sumažėjęs artimųjų priešta-
ravimų donorystei skaičius. 
2020 metais artimųjų prieš-
taravimo donorystei procen-

tas siekė 34 proc. visų atve-
jų, o praėjusiais metais šis 
skaičius sumažėjo iki 26,55 
proc.

Vis didesnį visuomenės 
palaikymą organų dono-
rystei parodė ir NTB užsa-
kyta gyventojų apklausa. 
72 proc. tyrimo dalyvių 
atsakė pritariantys organų 
donorystei – tai yra 6 proc. 
daugiau nei 2020 metais 
atliktos apklausos metu. 
Tuomet organų donorystei 
palaikymą išreiškė 66 proc. 
apklaustųjų.

Palyginus su praėjusiais 
metais daug daugiau gyven-
tojų sutiktų dovanoti miru-
sio artimojo organus šiam 
nepasirašius sutikimo bei 
anksčiau neišreiškus nuo-
monės dėl donorystės. Šiais 
metais net 53 proc. respon-
dentų atsakė, kad pritartų 
organų donorystei po artimo 
žmogaus mirties, o pernai 
tokių buvo tik 37 proc.

NTB primena, kad labai 
svarbu pasikalbėti su savo 
šeimos nariais apie organų 
donorystę, pranešti jiems 
savo valią, kad sunkią aki-
mirką jie rastų paguodą 
žinodami, kad vykdo jūsų 
valią, išpildo paskutinį jūsų 

norą.
Daugiau kaip pusė – 54 

proc. – gyventojų apklau-
sos dalyvių sutinka, kad jų 
apsisprendimą tapti orga-
nų donoru lemtų donorys-
tės prasmės suvokimas. 17 
proc. respondentų svarbu 
pasitikėjimas gydytoju, o 6 
proc. – dvasininko įtikini-
mas.

Dvigubai daugiau 
norinčių įsigyti 
Donoro kortelę
Itin džiugina ir išaugęs 

Donoro kortelių turėtojų 
skaičius. Praėjusiais metais 
prašymą po mirties tapti or-
ganų donorais užpildė 4774 
žmonės, tai yra dvigubai 
daugiau nei 2020 metais, 
kai prašymus užpildė 2339 
Lietuvos gyventojai.

Šiuo metu Donoro kor-
teles turi daugiau kaip 39 
tūkst. žmonių.

Visi norintys prisidėti 
prie donorystės ir įsigy-
ti Donoro kortelę gali už-
pildyti prašymą internetu 
– ntb.lt svetainėje, taip pat 
visose gydymo įstaigose ir 
„Eurovaistinės“ vaistinėse.

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Seimas ėmėsi pataisų dėl privalomo skiepijimo 
medikams ir socialiniams darbuotojams

Seimas ėmėsi pataisų dėl 
privalomo skiepijimo nuo 
koronaviruso medikams 
ir socialiniams darbuoto-
jams. Už tokias Žmonių 
užkrečiamųjų ligų profi -
laktikos ir kontrolės įstaty-
mo pataisas antradienį po 
pateikimo balsavo 70 Sei-
mo narių, prieš buvo 37 ir 
susilaikė 11 parlamentarų.

Pataisas toliau svarstys 
Sveikatos reikalų komite-
tas, o Seimas dėl jų galuti-
nai apsispręs kitą savaitę. 
Vyriausybės siūlymu jos 
svarstomos skubos tvarka.

Skubina dėl omikron
Pataisas Seime pristačiusi 

sveikatos apsaugos vicemi-
nistrė Aušra Bilotienė Mo-
tiejūnienė teigė, jog atsižvel-
giant į greitą viruso omikron 
atmainos plitimą jomis sie-
kiama užtikrinti visuomenės 
saugumą, sumažinti sveika-
tos priežiūros ir socialinių 
paslaugų specialistų trūku-
mo riziką.

„Skiepijimas yra efektyvi 
priemonė užkirsti kelią CO-
VID-19 ligos plitimui, ap-
saugoti šia liga užsikrėtusius 
asmenis nuo komplikacijų, 
hospitalizacijos ir mirties“, – 
teigė viceministrė.

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

Numatyta, kad pakeitimai 
įsigaliotų vasario 14 dieną.

„Iki to laiko darbuoto-
jai, kurie privalės skiepytis, 
turės laiko pasiskiepyti“, – 

sakė viceministrė.

Oponentai 
vadina prievarta
Pataisų oponentai Seime 

tokį siūlomą reguliavimą va-
dino prievarta, o šalininkai 
kaltino sąmoningai painio-
jant sąvokas „privalomas“ ir 
prievartinis“.

„Sąmoningai painiojami 
pavadinimai „privalomi“ ir 
„prievartiniai“ skiepai, gąs-
dinama atleidimais. Jeigu 
žmogus apsisprendžia ne-
silaikyti tvarkos, žinoma, ir 
tai gali atsitikti, bet tai paties 
žmogaus apsisprendimas“, – 
kalbėjo valdančiojo Liberalų 
sąjūdžio frakcijos seniūnas 
Eugenijus Gentvilas.

Opozicinės Darbo parti-
jos frakcijos atstovas Vik-
toras Fiodorovas teigė, kad 
balsuosiantys prieš pataisas 
nėra skiepų priešininkai, ta-
čiau žmonėms turi būti pa-
likta alternatyva testuotis.

„Negalima žmonių per 
prievartą skiepyti, turime 
palikti jiems teisę periodiš-
kai testuotis, juo labiau, kad 
skiepai negarantuoja to, kad 
žmogus nesusirgs ir neuž-
krės kitų“, – sakė V. Fiodo-
rovas.

„Kas garantuos, kad po 
šių bandymų su keliomis 
žmonių grupėmis neseks 
kitos profesijos. Kolegos, 
kurie balsuos „prieš“, nėra 
prieš skiepus, bet mes esame 
prieš prievartą ir manome, 
kad turi likti alternatyva tes-
tuotis“, – kalbėjo opozicijos 
atstovas.

Liberalas E. Gentvilas 
pabrėžė, kad privalomas 
skiepijimas medikams ir 
socialiniams darbuotojams 
įvedamas siekiant apsaugo-

ti padidintos rizikos grupės 
žmonės, su kuriais šių pro-
fesijų atstovai tiesiogiai kon-
taktuoja.

„Yra dvi profesinės gru-
pės, kurioms priimamas šis 
įstatymas, ne dėl to, kad šios 
grupės yra blogos, o dėl to, 
kad jų klientai yra didelės 
rizikos zonoje, ligoniai ar 
senyvo amžiaus globojami 
žmonės“, – sakė E. Gentvi-
las.

Po trijų mėnesių
galėtų atleisti
Privalomas skiepijimas 

būtų įvestas asmenims, dir-
bantiems sveikatos priežiū-
ros bei socialinės globos 
įstaigose, taip pat čia tei-
kiantiems valymo, maisto 
tiekimo ir kitas paslaugas, į 
namus vykstantiems sociali-
niams darbuotojams.

Išimtis dėl privalomų 
skiepų būtų taikoma dar-
buotojams, kurie negali pa-
siskiepyti dėl medicininių 
priežasčių bei tiems, kurie 
yra persirgę koronavirusu, 
kol bus laikomi įgijusiais 
imunitetą.

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

Praėjus trims mėnesiams 
nuo nušalinimo pradžios 
darbdavys galėtų nutraukti 
darbo sutartį be įspėjimo ir 
nemokėdamas išeitinės iš-
mokos.

BNS inform.

Dantų protezavimas: visiškai nebeliko 
laukiančiųjų eilių

Visiškai nebeliko lau-
kiančiųjų dantų proteza-
vimo, kompensuojamo 
iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF), 
eilių. Pastaraisiais metais 
šioms reikmėms skirta 
pakankamai PSDF lėšų ir 
sudaryta ganėtinai daug 
sutarčių su dantis prote-
zuojančiomis įstaigomis. 
Tad kompensuojamąsias 
paslaugas pacientai gali 
gauti daug greičiau. Ne-
belikus eilių, neliko pras-
mės dantis protezuoti 
savo lėšomis, kaip buvo 
anksčiau, o vėliau kreiptis 
į ligonių kasą kompensa-
cijos.

„Net 16,4 karto daugiau 
lėšų nuo 2006-ųjų metų 
skirta pernai dantų proteza-
vimo paslaugoms kompen-
suoti. Jei 2006 m. šioms rei-
kmėms iš PSDF buvo skirta 
2,5 mln. eurų, tai 2021-ai-
siais – net 40,9 mln. eurų. 
Taip pat pastaraisiais me-
tais gerokai išaugo paslau-
gų prieinamumas pacien-
tams, nes gerokai daugiau 
protezuojančių dantis įstai-
gų sudarė sutartis su ligonių 
kasomis. Jei 2006-aisias jų 
buvo tik 83, tai pernai jų 
buvo jau – 963, o tai net 
11,6 karto daugiau“, – tei-
gia Kauno teritorinės ligo-
nių kasos (TLK) Gyventojų 
aptarnavimo skyriaus vedė-
ja Rasa Valinskaitė-Baršče-
vičienė.

Teisę į PSDF lėšomis 
kompensuojamą dantų pro-
tezavimą turi pensininkai, 
neįgalieji, vaikai, pacien-
tai, kuriems buvo taikytas 
gydymas dėl burnos, veido 
ir žandikaulių onkologinės 
ligos.

„Svarbu paminėti, kad 
praėjusių metų pradžioje 
gerokai sutrumpėjo ke-

lias nuo prašymo prote-
zuoti dantis pateikimo iki 
paslaugos pacientui sutei-
kimo. Turintys teisę į dantų 
protezavimą pacientai turi 
kreiptis į gydymo įstaigos, 
sudariusios sutartį su TLK 
dėl odontologinės priežiū-
ros paslaugų teikimo, odon-
tologą. Tai gali būti įstaiga, 
prie kurios pacientas yra 
prisirašęs, arba kita, suda-
riusi sutartį su ligonių kasa 
(šiuo atveju, kad paslauga 
būtų apmokėta PSDF biu-
džeto lėšomis, reikia turėti 
siuntimą). Gydytojas, nu-
statęs, kad pacientui dantis 
protezuoti reikia ir jam šios 
paslaugos gali būti kom-
pensuojamos, registruoja 
jį informacinėje sistemoje. 
Kai tik pacientą odonto-
logas užregistruoja – jis iš 
karto įgyja teisę protezuoti 
dantis. Nereikia, kaip anks-
čiau, laukti jokių pranešimų 
iš ligonių kasų“, – sako R. 
Valinskaitė-Barščevičienė.

Informacinėje sistemoje 
užregistruotas žmogus gali 
kreiptis į bet kurią šalies 
įstaigą, su kuria TLK yra 
sudariusi sutartį dėl dan-
tų protezavimo. Minėtos 
paslaugos turi būti suteiktos 
per 3 metus nuo paciento už-
registravimo informacinėje 
sistemoje. Jei per šį terminą 
dantys nebus protezuoti – 
pacientas bus išbrauktas iš 
sąrašų ir jam teks vėl kreip-
tis į gydytoją odontologą dėl 
dantų protezavimo teisės nu-
statymo.

Pakartotinai asmuo gali 
gauti iš PSDF biudžeto ap-
mokamas dantų protezavimo 
paslaugas praėjus 3 metams 
nuo ankstesniojo dantų pro-
tezavimo paslaugų išlaidų 
kompensavimo. Šis 3 metų 
terminas netaikomas vai-
kams ir pacientams, kuriems 
buvo taikytas gydymas dėl 

burnos, veido ir žandikau-
lių onkologinės ligos ir dėl 
to nebeužtikrinama mini-
mali kramtymo funkcija. 
Pavyzdžiui, pensininkas ar 
neįgalusis, kuriam šiemet 
protezuoti dantys, susirgo 
burnos vėžiu. Jam atliko 
operaciją, dėl kurios neteko 
dantų. Dėl šios priežasties 
gali pakartotinai kreiptis dėl 
dantų protezavimo, nors 3 
metai nuo dantų protezavi-
mo nepraėjo.

Vykstant į gydymo įstai-
gą būtina išsiaiškinti, ar ji 
yra sudariusi sutartį su TLK 
dėl šių paslaugų teikimo. 
Dantų protezavimo paslau-
gų teikimo išlaidos apmo-
kamos paslaugas suteikusiai 
įstaigai.

Ligonių kasos primena, 
kad šiuo metu pensinin-
kams, neįgaliesiems ir as-
menims, kuriems buvo tai-
kytas gydymas dėl burnos, 
veido ir žandikaulių onko-
loginės ligos, iš PSDF kom-
pensuojama iki 620,92 euro, 
vaikams – iki 316,88 euro. 
Kai reikalingas sudėtinges-
nis gydymas (sprendimą 
priima gydytojų odontologų 
konsiliumas), kompensuo-
jama suma gali siekti iki 1 
910,49 euro.

Visais atvejais, jei fak-
tinės dantų protezavimo 
išlaidos didesnės, nei nu-
statyta kompensuojamoji 
suma, likusią dalį asmuo 
turi sumokėti pats. Taip at-
sitinka tuomet, kai paciento 
pageidavimu protezuojama 
taikant sudėtingesnes tech-
nologijas ir brangesnes me-
džiagas.

Iki 2021-ųjų gruodžio 
iš PSDF kompensuojamas 
dantų protezavimo paslau-
gas gavo daugiau nei 50 
tūkst. šalies gyventojų.

„Rokiškio Sirena“
inform.

Lenkijoje pusmečiui naikinamas PVM 
maisto produktams, mažinamas PVM tarifas degalams

Lenkijoje nuo vasario 
šešiems mėnesiams atšau-
kiamas pridėtinės vertės 
mokestis (PVM) maisto 
produktams, taip pat trą-
šoms, o PVM tarifas de-
galams mažinamas nuo 23 
proc. iki 8 proc., pranešė 
Lenkijos radijas.

„Tai bus esminiai kainų 
pokyčiai. Lenkai išvys dar 
mažesnes degalų kainas 
degalinėse. Tikiuosi, kad 
tai įvyks po trijų, daugiau-
siai – po keturių savaičių. 
Mūsų skaičiavimais, litras 
degalų turėtų atpigti 60 
grašių (13 euro centų), gal 
net 70 grašių (15 euro cen-
tų). Šias išlaidas padengs 
Lenkijos valstybės biu-
džetas“, – sakė premjeras 
Mateuszas Morawieckis, 

antradienį pristatydamas 
vadinamąjį antrąjį antiinf-
liacinį skydą.

Jis pabrėžė, jog Lenkijos 
vyriausybės sprendimas, su-
laukus Europos Komisijos 
pritarimo, ir taip lengvatinį 
5 proc. PVM tarifą maisto 
produktams, o toks taikomas 
daugumai jų, mažinti iki nu-
lio „gerokai pastorins lenkų 
pinigines“.

Lenkijos vyriausybės va-
dovas paragino prekybos 
centrus ir mažesnes parduo-
tuves atitinkamai sumažin-
ti maisto produktų kainas, 
pabrėždamas, jog yra labai 
svarbu, kad šis PVM apnu-
linimas, dėl kurio valstybės 
iždas neteks dalies įplaukų, 
netaptų papildomu uždarbiu 
verslui.

Kita vertus, M. Mora-

wieckis paragino pirkėjus 
tikrinti, ar jų lankomose 
parduotuvėse mažėja maisto 
produktų kainos.

„Nuo vasario įvedame 
mažiausią Europos Sąjungo-
je galimą PVM tarifą – nu-
linį, ir dėl to turi atpigti visi 
maisto produktai“, – pridūrė 
Lenkijos premjeras.

Praėjusių metų pabaigo-
je Lenkijos valdžia pristatė 
vadinamąjį pirmąjį anti-
infl iacinį skydą – kovos su 
infl iacija priemonių paketo 
pirmąją dalį: 2022-aisiais 
galios sumažinti akcizai de-
galams, pirmąjį metų ketvir-
tį – ir elektrai, o lengvatiniai 
PVM tarifai pirmus penkis 
šių metų mėnesius bus tai-
komi gamtinėms dujoms, 
šilumai, elektrai.

BNS inform.

MOBILIEJI TELEFONAI
• Geros būklės telefoną 
Samsung Galaxy A10 2020. 
Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

• Naudotą iPhone 8 64 GB 
su apsauginiu stikliuku. 
Ekranas 10/10, gera baterija. 
Pridedu apsauginį stikliuką. 
Komplekte laidas, dėžutė. 
Kaina 170 Eur. 

Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
Huawei P2O 64 GB. Pirktas 
naujas iš salono. Dėžutė, 
dokumentai, kroviklis, 
ausinės. Kaina 140 Eur. 
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Riaušių prie Seimo byloje – 
100 įtariamųjų

Riaušių prie Seimo by-
loje įtariamųjų skaičius 
pasiekė 100.

Didelės apimties bau-
džiamosios bylos tyrimą 
planuojama baigti galbūt 
pavasarį, BNS ketvirtadienį 
pranešė tyrimą kontroliuo-
jantis prokuroras Romual-
das Betingis.

„Dar vykdomos apklau-
sos, iki šiol analizuojama 
informacija iš viešų šaltinių, 
feisbuko, pateikta visuome-
nės“, – BNS sakė prokuro-
ras.

Tarp įtariamųjų yra 10 
moterų. Įtariamiesiems yra 
paskirti rašytiniai pasižadė-
jimai neišvykti, dokumentų 
paėmimas, įpareigojimai 
registruotis policijoje, namų 
areštas, užstatas. Suėmimas 

niekam nėra taikomas.
Nukentėjusiais pripažinti 

27 asmenys, du iš jų Seimo 
nariai.

Vilniaus teritorinė ligo-
nių kasa, „Sodra“, Seimo 
kanceliarija ir Vilniaus aps-
krities vyriausiasis komi-
sariatas pateikė civilinius 
ieškinius.

Be to, pareigūnai kreipėsi 
į specialistus dėl pas įtaria-
muosius rastų, kaip įtaria-
ma, narkotinių medžiagų, 
nešaunamųjų ginklų.

Riaušės prie parlamen-
to rūmų Vilniuje kilo rug-
pjūčio 10-osios vakarą po 
mitingo prieš Vyriausybės 
ribojimus, skirtus imuniteto 
nuo koronaviruso neturin-
tiems ir nesitestuojantiems 
žmonėms.
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Seimas atmetė pataisas 
dėl automobilių taršos 
mokesčio

Seimas atmetė įsta-
tymą, kuriuo siūloma 
atsisakyti automobilių 
registracijos mokesčio ir 
palikti tik kasmet moka-
mą taršos mokestį. 

Už Motorinių transporto 
priemonių taršos mokesčio 
įstatymo projektą po pa-
teikimo balsavo 42, prieš 
buvo 35, o susilaikė 15 Sei-
mo narių. 

Kitu balsavimu (74 bal-
sais už) Seimas grąžino 
pataisas iniciatoriams to-
bulinti. 

Aplinkos ministerija siū-
lė mokestį rinkti nuo 2023 
metų, bet pereinamuoju 
laikotarpiu jis būtų perpus 
mažesnis, o visa apimtimi 
pradėtų galioti 2025 metais.  

Ministro Simono Gen-
tvilo teigimu, iki 100 eurų 
mokėtų 54,3 proc. gyven-
tojų, nuo 100 iki 200 eurų 
– 35,3 proc.   

„Valstietė“ Laima Na-
gienė įsitikinusi, kad mo-
kestis įvedamas ne pačiu 
tinkamiausiu laiku, nes 
smogs gyventojams, kurių 
pajamos dėl kylančių elek-
tros, dujų, maisto kainų ir 
taip mažėja.   

„Vien dėl to, kad kainos 
šitiek šoktelėjo visose sri-
tyse ir mes dar uždedam 
dar vieną mokestį“, – posė-
dyje sakė ji.

Lietuvos regionų frak-
cijos narės Agnės Širins-
kienės teigimu, siūlomas 
mokestis būtų ne taršos, o 
automobilio kaip turto.

„Reikėtų pripažinti, kad 
čia anaiptol nėra joks taršos 
mokestis, o yra mokestis, 
kuris mokamas už automo-
bilį kaip turtą, nepriklau-
somai, ar jis važiuoja tais 
metais Lietuvos keliais, ar 
nevažiuoja, kiek jis važiuo-
ja. Nuo kilometražo taip pat 
nepriklausys, o priklausys 
nuo automobilio techni-
nės charakteristikos ir nuo 

to, ar automobilis yra pas 
žmogų, ar ne“, – posėdyje 
sakė A. Širinskienė.

„Darbietis“ Artūras 
Skardžius teigė, jog taršos 
mokesčio siūlymai panei-
gia pagrindinį principą 
„teršėjas moka“: „Auto-
mobilis, stovėdamas gara-
že, neteršia, jis nenaudoja 
degalų nei dyzelino, nei 
benzino, nei kito kuro“.

Pataisas palaikęs Lais-
vės frakcijos narys Kaspa-
ras Adomaitis teigė, jog 
Lietuva yra viena iš nedau-
gelio Europos Sąjungos ša-
lių, kuri neturi adekvataus 
ir tinkamo reguliavimo. Jo 
teigimu,  mokestis galėtų 
būti priimtas, tik sumaži-
nus gyventojų pajamų mo-
kestį.

„Nedidelėje Lietuvo-
je, kurioje yra 2,8 mln. 
gyventojų, yra 1,7 mln. 
automobilių, jie mums su-
daro didžiulį krūvį. Tiek 
infrastruktūrai, tiek svei-
katai, tiek klimato kaitai. 
(...) Net vieną kartą išva-
žiavus automobiliu per 
gatves, pravažiavus Gele-
žinio vilko tiltu, tuneliu, 
jūs gaunate nemokamas 
subsidijas šimtams milijo-
nų eurų. Tiek mums kai-
nuoja šitos infrastruktūros 
palaikymas, ir jei būčiau 
aš teikęs šitą mokestį, aš 
būčiau jį labiau pavadinęs 
infrastruktūros mokesčiu 
ir tame aš matau didžiau-
sią privalumą“, – sakė K. 
Adomaitis.

S. Gentvilas skaičiavo, 
kad iš šio mokesčio per 
metus būtų surenkama 170 
mln. eurų, o 2023-2030 
metais valstybės ir savi-
valdos biudžetus papildytų 
1,19 mlrd. eurų.

Savivaldai skirtos lėšos 
būtų skiriamos autobusų 
įsigijimui, investicijoms į 
dviračių takus ir  elektro-
mobilių infrastruktūrą.

BNS inform.

Vyriausybė sustabdė galimybių paso 
reikalavimą vaikams iki 16-os metų

Vyriausybė nusprendė 
laikinai stabdyti reikala-
vimą vaikams iki 16 metų 
turėti galimybių pasą, no-
rint patekti į įvairias viešas 
vietas.

Ministrų kabinetas nuta-
rė galimybių paso iš 12-16 
metų vaikų nereikalauti iki 
kovo mėnesio. Po šios datos 
dokumentą bus galima gauti 
turint imunitetą, atlikus PGR 
arba kaupinių testus moky-
klose, kaip ir iki šiol.

Sprendimas stabdyti ga-
limybių paso reikalavimą 
vaikams reikalingas siekiant 
neapkrauti COVID-19 testa-
vimo infrastruktūros, kurios 
pajėgumų ir reikia Lietuvoje 
sparčiai plintant koronaviru-
so omikron atmainai, teigia 
sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys.

„Sparčiai plintant omikro-
no atmainai koncentruoja-
mės savo dėmesį į testavimo 
algoritmus ir testavimo pajė-
gumus. (...) Šiuo metu viena 
didžiausių rizikų yra tinka-
mas tyrimo centrų, labora-

torijų, simptominių atvejų 
testavimo užtikrinimas, tad 
šituo nutarimu įgyvendina-
me tai, ką jau aptarėme“, – 
posėdyje sakė ministras.

Pasak jo, periodinis testa-
vimas mokyklose šiam lai-
kotarpiui išliks.

„Ir toliau išlieka visos 
testavimo programos, kau-
pinių metodas, savikontro-
lė“, – pabrėžė ministerijos 
vadovas.

Sveikatos apsaugos vi-
ceministrė Aušra Bilotienė 
Motiejūnienė šią savaitę tei-
gė, jog pertrauka reikalinga 
siekiant pasiruošti įgyven-
dinti sprendimą pripažinti 
mokyklose atliekamus pro-
filaktinius antigeno testus 
tinkamais galimybių pasui 
gauti.

Galimybių pasas 12 metų 
ir dviejų mėnesių amžiaus 
vaikams įvestas nuo gruo-
džio 28 dienos, be jo ne-
galima lankytis prekybos, 
paslaugų ir pramogų vietose, 
bet dokumento nereikia mo-
kyklose ar būreliuose.
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Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone XS. 
Auksinės spalvos, yra netgi 
256 GB atminties. Puikiai 
veikia visos funkcijos, 
jokių skilimų neturi, niekas 
nebuvo keista. Baterijos 
likutis 83 proc. Pridedamas 
originalus Apple kroviklis. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 
7 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
6S 16 GB. Spalva sidabrinė. 
Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
5S 16 GB. Spalva auksinė. 
Yra dokumentai, dėžutė, 

dėkliukai. Domina keitimas. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
6S 16 GB. Spalva auksinė. 
Kroviklis. Domina keitimas. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 7 32 GB. Spalva 
Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone X 64 
GB. Dokumentai, dėžutė, 
kroviklis, ausinės, dėkliukas. 
Siunčiu. Domina keitimas. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
7 32 GB. Spalva auksinė. 
Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

• iPhone 7 32 GB. Juodos 
spalvos. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės 
iPhone 8 Plus 64 GB. 
Pilnas komplektas. Puikiai 
veikiantis. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip 
naują Samsung Galaxy J5. 
Pilnas komplektas, dėžutė, 
kroviklis, naujos nenaudotos 
ausinės. Užklijuota plėvelė 
ant ekrano. Dokumentai. 
Pirktas naujas iš salono 
Lietuvoje. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 

Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas, ausinės, uždėtas 
apsauginis stikliukas ant 
ekrano. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 201 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būkles kaip naują 
iPhone 7 256 GB. Spalva 
Rose Gold. Kroviklis. 
Ausinės. Dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės 
Samsung Galaxy S8 64 
GB. Juodos spalvos. 
Dokumentai. Dėkliukai. 
Kroviklis. Pirktas Lietuvoje 
iš salono. Kaina 140 Eur. 

Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Naudotą telefoną Nokia 
1600. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Senus telefonus.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• P30 Lite. Skilęs viršuje 
kampe ekranas, naudotis 
netrukdo. Viskas veikia. 
Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 607 33 201. Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Vyras 30 m. ieško darbo. 
Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą, 
laikausi C, CE kategorijas. 
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Vyras be žalingų įpročių 

ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 606 87 558. 
Rokiškis
• Ieškau nuolatinio 
pagalbinio darbininko 
darbo. Man 44 m., gyvenu 
Juodupėje. Turiu TR2 
kategoriją. Galite siūlyti ir iš 
Juodupės. Tel. 8 680 90 181.
• Ieškau darbo nuo 8 iki 17 
val. arba trumpiau. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
moterį ar vaiką, sutvarkyti 
namus. Savaitgaliais 
nedirbu. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali 
kapoti malkas ar dirbti 
melžėja. Tel. 8 605 06 063. 
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Minčiukų 
palėpė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Serengetis
12:55 Pietų Ispanija 
iš paukščio 
skrydžio

13:55 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis"
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Pagaminta Italijoje
22:00 Mažoji Maskva 
00:00 Tūkstantis Anos dienų
02:25 Astrid Lindgren 
jaunystė
04:25 Puaro

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

09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Besikeičianti planeta 
12:40 Kenoloto
12:42 Besikeičianti planeta
13:10 Robinzonas Kruzas 2
15:25 Karaliaus Saliamono 
kasyklos
17:15 Starkus stato 
17:20 Kenoloto 
17:22 Starkus stato
18:30 TV3 žinios 
19:30 Veidrodėli, veidrodėli
21:45 Šaltas kraujas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Šaltas kraujas
00:05 Deadpool 
02:15 Zombių žemė

06:40 Zigis ir Ryklys
07:00 Žvėrelių būrys 
07:30 Moko nuotykiai 
08:05 Įspūdingasis Žmogus-
voras 

08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Ponas Magu 
09:10 Didžioji skruzdėlyčių 
karalystė 2
11:00 Laikrodžių stabdytojai
12:55 Žalioji širšė
15:15 Miesto medžiotojas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. 
Kartos
21:30 2 ginklai
23:40 Koletė
01:50 Šnipas, kuris mane 
išdūrė

06:30 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
07:00 Galiūnai. Lietuvos rinktinė 
prieš Latvijos rinktinę. Biržai
08:00 Miško atspalviai
08:30 Tauro ragas
09:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras „Pasaulio taurė 2021“. 
Radviliškis

10:00 Nilas. Didingoji upė 
12:10 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 
13:05 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Įžymybės 
14:05 Pragaro viešbutis 
15:00 Ekstrasensų mūšis 
17:25 Seni bambekliai 2
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:30 Kondoras 
23:30 Narkotikų prekeiviai 
00:35 Ieškomiausias žmogus

05:10 Mažos Mūsų 
Pergalės
05:35 Vantos lapas
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Vyrų šešėlyje. 
Lazdynų Pelėda“
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Partizanų keliais

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

23:00 Projektas „Mėlynoji 
knyga“ 
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Greičiau, aukščiau, 
stipriau. Rytdienos technologijos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

06:00 Elena iš Avaloro 
06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Elena iš Avaloro 
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:40 Svajonių sodai 
08:40 Meilės sūkuryje 

09:45 Kartą ir visiems laikams
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 Karštai su tv3.lt 
20:30 Skirtingai nuostabūs 
21:00 Medikai paramedikai 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Laukinė
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Laukinė
01:00 Franklinas ir Bešas 
01:55 Gerasis daktaras 
03:55 Tai – mes
04:55 Franklinas ir Bešas

06:00 Balta - meilės spalva

06:30 KK2 penktadienis 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Kultūristai
01:05 Snaiperis
02:00 2 ginklai 
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Pėdsakas
10:25 Nilas. Didingoji upė 

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
19:35 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom!
21:00 Valerianas ir tūkstančio 
planetų miestas
23:45 Juodasis sąrašas
00:45 Kondoras
01:45 Narkotikų prekeiviai
02:45 Atsarginis prezidentas

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
06:15 TV parduotuvė
06:30 Krepšinio pasaulyje 
07:00 „Aiškiaregė” 

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

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

21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Projektas „Mėlynoji knyga“
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Greičiau, aukščiau, 
stipriau. Rytdienos technologijos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis 
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:05 Magijos mokslas
05:15 Ponių rojus

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

09:45 Aš visada tave mylėjau
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės 
14:00 Tarp mūsų mergaičių 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Prieš srovę 
20:30 Skirtingai nuostabūs 
21:00 Medikai paramedikai 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Fenikso skrydis
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Fenikso skrydis
00:50 Franklinas ir Bešas 
01:50 Gerasis daktaras 
03:50 Tai – mes 
04:50 Franklinas ir Bešas

06:00 Balta - meilės spalva

06:30 Nuo... Iki...
07:30 KK2 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios 
22:30 Gaudynės Šanchajuje
00:25 Snaiperis
01:20 Kultūristai 
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 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 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Kaulų kolekcininkas
23:20 Valerianas ir tūkstančio 
planetų miestas 
02:00 Lemtingi skambučiai
02:55 Greitojo reagavimo būrys

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

10:05 „Dvaro rūmai” 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Triguba apsauga“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 #NeSpaudai
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Triguba apsauga“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 #NeSpaudai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena

05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Diena po 
rytojaus
06:55 Minčiukų palėpė
07:25 Oskaro Amerika 
08:45 Kelionių atvirukai 
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Mažyliai 
laukinėje gamtoje
12:55 Gyvenimo kelias
13:45 Kelionių 
atvirukai
14:00 Hadsonas ir Reksas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite 
daktaro
18:30 Žinios

19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 „Pabandom iš naujo!" 2022. 
„Eurovizijos" nacionalinė atranka
22:40 Astrid Lindgren jaunystė 
00:00 Tūkstantis Anos dienų 
00:40 Terksas ir Kaikosas
02:15 Į žvaigždes
02:25 Astrid Lindgren jaunystė 
02:45 Mažyliai laukinėje gamtoje
03:35 Gyvenimo kelias 
04:25 Puaro
04:30 Hadsonas ir Reksas

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba 
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos 

10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Besikeičianti planeta 
12:30 Lobių medžiotojas. 
12:40 Kenoloto 
12:42 Lobių medžiotojas. 
Gintaro kambario paieškos
15:00 Karštos galvos
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių mūšis
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Mama
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Mama
00:05 Valstybės paslaptis
02:30 Kietas riešutėlis 2
04:55 Tai – mes

06:40 Zigis ir Ryklys 

07:00 Žvėrelių būrys 
07:30 Moko nuotykiai 
08:05 Įspūdingasis Žmogus-
voras 
08:30 Sveikas!
09:00 Sėkmė tavo rankose
09:30 Ogis ir tarakonai 
09:40 Didžioji kriaušė ir magiška 
jos kelionė
11:15 Tėčio dienos stovykla
13:05 Beveik mirtina
15:00 Dirbtinis intelektas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Madagaskaras 2
21:10 Šnipas, kuris mane išdūrė
23:30 Norbitas
01:30 15:17 į Paryžių

06:00 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
07:00 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 
08:00 Pričiupom! 

09:00 Sveikatos kodas
10:05 Gimę laisvėje 
11:05 Nilas. Didingoji upė 
12:15 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 
13:15 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Įžymybės 
14:20 Pragaro viešbutis 
15:20 Ekstrasensų mūšis 
17:25 Sutrikusi mafija
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Ieškomiausias žmogus
00:25 Laukinės aistros
02:30 Skubi siunta

06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Vyrų šešėlyje. Marija 
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana“
08:30 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga. 
Kontrabanda“
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Vantos lapas

10:30 Vilniaus Babilonas
11:00 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. 1918-1920 m. 
savanoriai.”
11:30 Grįžtantys
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
16:00 Žinios
16:30 Koncertas "Šv. Kalėdų 
giesmė"
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. 
20:00 Žinios
20:30 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Mažos Mūsų 
Pergalės
05:35 Vantos lapas
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Rokiškio rajono savival-
dybės administracija skelbia 
konkursą į Rokiškio rajono sa-
vivaldybės administracijos Sta-
tybos ir infrastruktūros plėtros 
skyriaus vyriausiojo specialisto 
pareigas (karjeros valstybės 
tarnautojas, pareiginės algos 
koeficientas – 8,50).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt. 

Užs. 1608

Rokiškis
• Jauna moteris ieško darbo. 
Gali dirbti pardavėja, 
valytoja ar panašiai. Patirtis 
daugiau prekyboje, tačiau 
tiktų bet kokie variantai. 
Kol kas 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

SIŪLO DARBĄ

• Skubiai reikalingi 
betonuotojai. Darbui 
su aukštos įtampos 
instaliacijomis Švedijoje. 
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Darbui lentpjūvėje 
Rokiškyje reikalingas 

darbininkas.  
Tel. 8 606 10 353. Rokiškis
• Statybos įmonė siūlo 
darbą statybos meistrams, 

statybos darbų vadovams.  
Detalesnės informacijos 
kreiptis telefonu.  
Tel. 8 682 19 984. 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, priklauso 
nuo atlikto darbo. Jei reikia, 
aprūpiname gyvenamąja 
vieta. Tel. 8 604 13 760. 
Rokiškis
• Labai skubiai ieškomas 
žmogus, galintis nuolat 
prižiūrėti du neįgalius 
žmones Obeliuose. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 617 49 347. 
Rokiškis

PASLAUGOS
• Atliekame įvairius būsto 
apdailos ir remonto darbus. 
Tel. 8 613 31097,  
8 641 48 256. Rokiškis

• Tvarkau buhalteriją 
ūkininkams. Rašau 
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Informuojame SB „Metalistas“ pirmininką, kad 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas 
Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2022-01-31d. 10 val. vykdys že-
mės sklypo (kadastro Nr. 7385/0006:87), esan-
čio Metalisto 1-oji g.12A.,Steponių k., Rokiškio 
k.sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės 

vadovą R. Baroną adresu Taikos g.5, 
Rokiškis el. paštu rim@parok.lt.

 arba telefonu 861295721.

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

PERKA

• Perku garažą mikrorajone 
arba J. Gruodžio gatvėje. 
Tel. 8 687 82 766. Rokiškis • Perkame sodybą Rokiškio 

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

KITA

• Vertikalias žaliuzes. 3 m 

plotis, 2,4 m aukštis. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Statinę nuotekoms.  
Tel. 8 678 10 002. Rokiškis
• Naują išmanųjį laikrodį. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Medų. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Malkas rąstais, skaldytas 
arba kaladėmis. Atvežame. 
Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Medinę duoninę. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Matematikos uždavinynus 
6, 7, 8 - 10 klasėms. 
Uždaviniai ir sprendimai. 
Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naują lino audinį. Ilgis 
12 m, plotis 1,80 m. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Srovės reguliatorių. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Knygas. 13 tomų.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Mažai naudotą paklotą 
su magnetais Merkurita. 
Matmenys 180x200. Kaina 
300 Eur. Yra dvi pagalvės 
su magnetais. Matmenys 
75x45. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 610 07 944. Rokiškis
• Monitorių, televizorių, 
mikrobangų krosnelę ir 
radiją. Tel. 8 458 33 333. 
Rokiškis
• Beržų ir liepų vantas. 
Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Medsukį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 615 42 946. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
• Naudotą surenkamą 
metalinį garažą 6x3 m. 
Lengva surinkti, visos 
detalės sužymėtos. Galiu 
atvežti į vietą. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 687 73 343. 
Palanga
• 12 a žemės sklypą P. 

Cvirkos g., Rokiškyje. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 672 49 163. 
Rokiškis
• 2 kambarių bendrabučio 
tipo butą Taikos g. 19. 36 
kv. m, trečiasis aukštas. 
Butas tvarkingas, namas 
renovuotas. Kaina derinama. 
Kaina 18500 Eur.  
Tel. 8 674 23 855. Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškio 
centre. 2 aukštas, 32 kv. 
m. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 5000 Eur. 
Tel. 8 621 88 103. Rokiškis
• Rokiškyje prie ežero naują  
namą. Vidus neįrengtas. 
240 kv. m, 12 a sklypas. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 130 000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Erdvų 5 kambarių namą 
Bajoruose. Nauja šildymo 
sistema. Erdvus ūkinis. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 133000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Visai šalia Rokiškio, 2 
km. už, link Obelių 52 kv. 
m namą. Pirmame aukšte 
atliktas remontas. Erdvus 
22 a sklypas. Yra terasa, 
voljeras, tvenkinys, atskira 
katilinė, valymo įrengimai, 
ūkinis. šildomos grindys, 
teritorija aptverta. Kaina 
52000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g. 12, Rokiškyje. Mūrinis 
namas, ketvirtas aukštas. 
Tvarkinga laiptinė. Butui 
reikia remonto. Kaina 32500 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Rokiškyje Putinų 
skersgatvyje namą. 6 a 
sklypas. Namui reikalingas 
remontas. Kaina 63000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą 110 kv. m 
namą Juodupės miestelyje, 
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Ramybės g. Medinis, 
apkaltas plastikinėmis 
lentelėmis. Plastikiniai 
langai, keisti radiatoriai, 
šiltintas antras aukštas. 
Lieka dalis baldų, Keistas 
stogas, naujai išvedžiota 
elektros instaliacija. Ūkinis 
pastatas. Kaina 46000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą 3 kambarių 
erdvų 69 kv. m butą 
Obeliuose. Butas šviesus, 
šiltas, tvarkingas. Bute 
yra tamsus kambariukas. 
Plastikiniai langai, šarvo 
durys. Antras aukštas. 
Erdvus rūsys. Kaina 9700 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Keičiu 1 kambario butą 
(2 aukštas iš 5, įstiklintas 
balkonas, kapitalinis 
laiptinės remontas) į 2 
kambarių butą Jaunystės 
arba Panevėžio gatvėje.  
Tel. 8 645 08 428. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą 
Pandėlyje, Puodžialaukės 
g. Gera vieta, vandentiekis, 
reikia remonto. Kaina 8000 
Eur. Tel. 8 676 93 720. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Vilniaus 
g. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 676 69 477. Rokiškis
• Panemunėlio gelež. st. 
namą, ūkinius pastatus, 
pirtis, medinį garažą. Yra 
trifazis, 28 a žemės. Galima 
eiti ir gyventi.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 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

NUOMA

• Noriu išsinuomoti 1 
kambario butą ilgesniam 
laikui. Nuomos kainą 
susitarsime telefonu. Būtų 
gerai, kad būtų tvarkingas ir 
su baldais.  
Tel. 8 693 55 933. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Išsinuomočiau 3 
kambarių butą Rokiškyje, 
Kavoliškyje arba Bajoruose. 
Pirmenybė su baldais arba 
daliniais baldais. Domintų 
išperkamoji nuoma.  
Tel. 8 629 73 847. Rokiškis
• Moteris ieško nebrangaus 
buto nuomai. Tel. 8 605 06 
063. Rokiškis
• Rokiškyje ieškome 
išsinuomoti komercinių 
patalpų nuo 40 iki 100 
kv. m. Tel. 8 672 71 061. 
Rokiškis
• Senjorė išsinuomotų 
nebrangiai 1 kambario butą 
Taikos g. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis

RASTA, PAMESTA

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Traktoriuką Jonsered. 
Iš Švedjos. Informacija 
telefonu. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką. 
Variklis dirba puikiai 12,5 
ch. Pavarų dėžė mechaninė. 
97 cm pločio. Peiliai, diržai 
tvarkingi. 2012 m. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

• Grandininius pjūklus. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Dolmar 2,4 kW arba 
keičiu į kokį vertingą 
daiktą. Dyzelinį kurą arba į 
darbastalį, metalinį garažą. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Labai geros būklės 
Husqwarna 2,3 kW. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Profesionalų labai geros 
būklės pjūklą Stih 3 kW. 
Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Tvarkingą puikiai veikiantį 
traktoriuką Jonsered. 2010 
m., su 12,5 hp varikliu, 
pavarų dėžė, automatas. 
Deka tvarkinga, peiliai 
nauji. Pjovimo plotis 107 
cm. Kaina 1170 Eur.  
Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Riedučius. 38 - 39 dydžio. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 610 49 
507. Rokiškis
• Naudotas slides. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Darbinę Audi B4. 1994 
m., 1,9 l, TA iki 2022-10. 
Užsiveda per šalčius, traukia 
puikiai, važiuoklė nebilda, 
šildymas, el. langai veikia 
gerai. Pakeistas paskirstymo 
diržas, yra nemažai 
kosmetinių defektėlių. Yra 
kablys, 4 rakteliai su dviem 
pulteliais. Kaina 670 Eur. 
Tel. 8 613 43 941.  
Anykščiai
• Audi A6 C5 Avant. 
2003 m., FL, 120 kW, 
BDG rolikinis, 6 bėgių, 
mechaninė, TA 2023-08-
14. Yra kėbulo defektų, 
paplyšusi vairuotojo pusėje 
sėdynė, pakritusios lubos, 
neveikia lango keltuvas. 
Visa kita tvarkoje. Geros 
dygliuotos padangos R17. 
Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 630 82 912. Rokiškis
• Keičiu į 7 vietų arba 
universalą tvarkingą Audi 
A4 B5. 1996 m., 1,9 l, 66 
kW, TA iki 2022-08-28. 
Yra kablys, el. langai, 
kondicionierius. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• 1998 m., Audi A6. 1.9l, 
81kW. TA iki rudens. 
Ilgai stovėjusi. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
750 Eur. Tel. 8 656 75 423. 
Rokiškis
• Citroen. 2007 m., 2,2 l, 
125 kW, mechaninė greičių 
dėžė, 6 bėgiai, dyzelis, TA, 
draudimas, dyzelis. Kaina 
2900 Eur. Tel. 8 652 06 737. 
Rokiškis
• Techniškai tvarkingą VW 
Sharan. 1,9 l, TDI, 66 kW, 
TA iki 2023-05. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
1100 Eur. Tel. 8 610 65 174. 
Rokiškis
• Opel Astra, visą arba 
dalimis. 2003 m., 2,2 l, 
dyzelis. Kaina 390 Eur.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Tvarkingą Audi A4. 
Važinėjo moteris. Kaina 
derinama. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 602 81 716. Rokiškis
• Puikios būklės du vienodus 
dviračius. Bėgiai 7, rėmai 
žemi, stabdžiai kojiniai, 
šviesos, aliumininiai. Vieno 
kaina 210 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Neseniai iš Vokietijos 
atvežtą 2005 m. 11 mėn. 
pagamintą BMW 118 
benzininį automobilį. TA 
iki 2024-01-07. Lietuvoje 
neeksploatuotas. Kaina 
3100 Eur. Tel. 8 621 27 880. 
Rokiškis
• Naują dviratį. Kaina 700 

Eur. Tel. 8 606 96 423. 
Rokiškis
• VW Passat B4. Universalas 
1,9 l, 66 kW, TA iki 2023-
10. Pakeista tepalai, filtrai, 
pagr. diržo komplektas, 
priekiniai stabdžių diskai, 
kaladėlės, žarnelės, 
radiatorius. Per šalčius 
užsivesdavo. Naujai 
užtamsinti stiklai. Kėbulas 
nėra idealios būklės. Kaina 
1050 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Škoda Octavia 2002 m., 
1,9 l, TDI, quattro. 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Užvedėją - pakrovėją 
Power Bank Boster. Kaina 
49 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
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
• Kuro purkštukus, 
tinkančius Jeep-Grand 
Cherokee 2,7l, D, 120kW, 
Mercedes-Sprinter 2,1l, 
D-2,2 l, D-2,7l,D. 60-80-95-
115kW. Kodas 0445110190. 
Yra 3 vnt. 1 restauruotas 
60 Eur, 2 tikrinti, atitinka 
visus parametrus, 
po 40 Eur. Analogai 
0445110107,0445110108. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Mazda Premacy dalimis. 
2004 m., dyzelis.  
Tel. 8 612 48 499. Rokiškis
• Mitsubishi Carisma 
dalimis. 2003 m., 1,9 l, 75 
kW, D. Viskas veikia.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• VW lietus ratus R16. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• VW Golf dalimis.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Naudotas automobilių 
dalis: VW Passat B5, VW 
Passat B3, VW Golf 3, VW 
Golf 4, VW Sharan, Opel 
Zafira ir kitų automobilių 
dalis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2002 
m., 1,9 l, dyzelis, 85 kW. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• BMW ratlankius R17 
5x120. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 627 41 833. Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį. 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Dvi padangas M+S 215/65. 

Protektorius daugiau kaip 5 
mm. Tinka daugiau purvui, 
sniegui. Už abi 20 Eur.  
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
• Seat Ibiza dalimis. 2009 
m., 1,2 l, benzinas.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1999 m., 
1,9 l, TDI, 81 kW, sedanas. 
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 2001 m., 
2,5 l, TDI, universalas.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 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

VAIZDO TECHNIKA
• Spalvotą gerai veikiantį 
kineskopinį televizorių 
Samsung. Įstrižainė 50 cm. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 650 97 026.  
Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą 
televizorių Samsung. 
Įstrižainė 35 cm. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• DVD grotuvą Sony. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą 
Zorkii-4. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kilnojamą fotodidintuvą 
UPA-5M ir du bakelius foto 
juostų ryškinimui. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Antikvarinę techniką. 
Gal kam į kolekciją ar dėl 
mikroschemų. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Gala. 
15 kanalų.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą TV 
Start. 15 kanalų.  
Tel. 8 605 80 900.  
Rokiškis
• Televizorių Samsung. 19 
colių su pulteliu.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
Samsung. 81 cm įstrižainė. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 694 01 027.  
Rokiškis

Sausio 13-osios minėjime prie Seimo 
pažeidimų neužfiksuota

Prie Seimo ketvirta-
dienį vykusiame Sausio 
13-osios minėjime pažei-
dimų neužfiksuota, teigia 
policija.

Po minėjimo prie parla-
mento vyko Lietuvos šeimų 
sąjūdžio mitingas prieš ša-
lies valdžią.

BNS inform.
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Kariuomenė: dezinformacijos srautas 
Lietuvos informacinėje erdvėje kryptingai didėja

Dezinformacijos srautas 
pernai gruodį Lietuvos in-
formacinėje erdvėje kryp-
tingai augo, skelbia Lietu-
vos kariuomenė.

Jos Strateginės komuni-
kacijos departamento anali-
tikai gruodžio 1-31 dienomis 
identifikavo 507 unikalius 
atvejus, turėjusius neigiamos 
informacinės veiklos bruožų 
– 20 daugiau nei lapkritį.

Anot kariuomenės, itin 
išaugo gynybos ir saugumo 
temų eskalacija. 

Analitikų teigimu, pa-
grindiniais taikiniais gruodį 
buvo NATO – dėl išaugusios 
įtampos su Rusija dėl situa-
cijos prie Ukrainos, Lietu-
vos užsienio politika – dėl 
įtampos su Kinija, konstitu-
cinių pagrindų apsauga – dėl 
neteisėtos migracijos krizės 
pasienyje su Baltarusija.

Gruodį gynybos temų 
eskalacija priešiškoje infor-
macinėje erdvėje viršijo 41 
proc. visų fiksuotų neigia-
mos informacijos atvejų, tei-
giama pranešime.

Ryškiausi įvykiai, kurie 
turėjo tam įtakos, buvo gruo-
džio pradžioje Rygoje NATO 
užsienio reikalų ministrų pa-
reikšta parama Ukrainai ir 
nuotolinis JAV bei Rusijos 
prezidentų susitikimas.

„Buvo teigiama, kad 

NATO „veržimasis“ į Rytus 
paveiks esminius Rusijos 
saugumo interesus, o Kijevo 
įtraukimas į karinę Aljanso 
orbitą yra šios šalies kari-
nės asimiliacijos pradžia bei 
siekis Ukrainą paversti konf-
rontacijos tramplinu su Rusi-
ja“, – rašoma pranešime.

Pasak kariuomenės, ne-
gatyvi informacija tenden-
cingai platinta ir dėl karinių 
pajėgumų stiprinimo Lietu-
voje.

Reaguota tiek į gruodžio 
22 dieną užbaigtą JAV Kon-
greso informavimo proce-
dūrą dėl vidutinio nuotolio 
prieštankinės ginkluotės 
„Javelin“ pardavimo Lietu-
vai, tiek į krašto apsaugos 
ministro Arvydo Anušausko 
susitikimą su JAV gynybos 
sekretoriumi Lloydu Austin, 
tiek ir į Vokietijos gynybos 
ministrės Christine Lam-
brecht bei kariuomenės vado 
Eberhard Zorn vizitus Ru-
kloje.

Anot analitikų, skleista 
negatyvi, tendencinga infor-
macija neva Lietuva paver-
čiama NATO kareivinėmis ir 
JAV bei Aljanso placdarmu 
prie Rusijos sienų, menkin-
tas „Javelin“ sistemų efekty-
vumas ir pajėgumai, taip pat 
teigta, kad Baltijos valstybės 
negali atremti plataus masto 
Rusijos invazijos.

Tuo metu Lietuvos ir 
Kinijos santykių temos 
eskalacija buvo bene inten-
syviausia per visą šalies ne-
priklausomybės laikotarpį.

Komunikuojant Lietuvos 
santykių tema, Kinijos in-
formaciniai šaltiniai toliau 
smerkė valstybės laikyseną 
dėl Taivano atstovybės ati-
darymo, kaip tariamą sepa-
ratizmo rėmimą.

Buvo siekiama per Lietu-
vos pavyzdį atgrasyti kitas 
pasaulio šalis sekti valstybės 
pėdomis, grasinta ekonomi-
niais nuostoliais. Teigta, kad 
Lietuva nėra savarankiška 
valstybė, ir reikalauta, kad 
NATO ir Europos Sąjunga 
imtųsi priemonių politiniams 
mūsų šalies sprendimams 
paveikti, o JAV neva yra 
„vienašalių sankcijų ir prie-
vartinės diplomatijos šeimi-
ninkas“.

Lyginant su ankstesniais 
mėnesiais, fiksuotas suma-
žėjęs neteisėtos migracijos 
temos intensyvumas, tačiau 
ji išliko.

Pasak kariuomenės, buvo 
siekiama kurti Lietuvos, 
kaip nedemokratinės, žmo-
gaus teises pažeidžiančios 
valstybės įvaizdį pasaulyje, 
menkinti Lietuvos sienos 
apsaugos pareigūnų, karių ir 
tarnautojų įvaizdį, niveliuoti 
Lietuvos politinių institucijų 

sprendimus dėl situacijos su-
valdymo, neigti Baltarusijos 
režimo institucijų dalyvavi-
mą organizuojant neteisėtą 
migraciją.

Neigiamo Lietuvos įvaiz-
džio formavimą skatino 
Baltarusijos režimo ir Ru-
sijos pareigūnų bei politikų 
pareiškimai, aktyviai trans-
liuoti Baltarusijos ir Rusijos 
valstybiniuose informaci-
niuose šaltiniuose, teigiama 
pranešime.

Kaip ir anksčiau, paste-
bima suderinta abiejų šalių 
komunikacijos linija įvai-
riais lygiais. Rusijos ir Bal-
tarusijos valdžios atstovai, 
kalbėdami apie neteisėtą mi-
graciją Baltarusijos pasieny-
je, gruodį ne vien neigiamai 
atsiliepė apie Lietuvą, Latvi-
ją ir Lenkiją, bet ir aktyviai 
šmeižė ES bei NATO.

Gynybos, Lietuvos vyk-
domos užsienio politikos bei 
neteisėtos migracijos temų 
eskalacija siekta daryti po-
veikį Lietuvos visuomenei, 
mažinti piliečių pasitikėjimą 
valstybe ir menkinti Lietu-
vos narystę NATO, teigia 
kariuomenė.

Neigiamą informacinę 
veiklą daugiausiai vykdė su 
Rusijos ir Baltarusijos infor-
macine-elektronine aplinka 
susiję informacijos šaltiniai.

BNS inform.

Gruodį – 4,6 proc. suderinta 
vidutinė metinė infliacija

Vidutinė metinė inf-
liacija Lietuvoje, apskai-
čiuota pagal su kitomis 
Europos Sąjungos šalimis 
suderintą vartotojų kai-
nų indeksą (SVKI), 2021 
metų gruodžio mėnesį 
buvo 4,6 procento.

Statistikos departamento 
duomenimis, pagal SVKI 
apskaičiuota vidutinė meti-
nė infliacija buvo 0,1 punk-
to mažesnė, nei apskaičiuo-
ta pagal vartotojų kainų 

indeksą (VKI).
Suderinta metinė (gruo-

dį, palyginti su 2020-ųjų 
gruodžio mėnesiu) inflia-
cija buvo 10,7 procento. 
Pagal VKI apskaičiuota 
metinė infliacija siekė 10,6 
procento.

Suderintas mėnesio 
(gruodį, palyginti su lapkri-
čiu) vartojimo prekių ir pas-
laugų kainų pokytis, siekė 
1,3 proc., o apskaičiuotas 
pagal VKI, – 1,2 procento.

BNS inform.
Vyriausybė: geležinkelių ir „Belaruskalij“ sutartis 
bus nutraukta nuo vasario

Vyriausybė patvirtino 
gruodį priimtą strateginių 
įmonių sandorius tikrinan-
čios komisijos išvadą, jog 
sutartis tarp „Lietuvos ge-
ležinkelių“ ir Baltarusijos 
trąšų milžinės „Belaruska-
lij“ neatitinka nacionalinio 
saugumo interesų, todėl 
turi būti nutraukta.

„Nuo vasario 1 dienos ji 
(sutartis – aut. pastaba) ne-
begalioja“, – po Vyriausybės 
posėdžio trečiadienį sakė 
susiekimo ministras Marius 
Skuodis.

Pasak ministro, nuo tol 
trąšų vežimas pagal sutartį 
turi sustoti, nes nebelieka 
teisinio pagrindo jų gabenti.

Jo teigimu, jeigu „Bela-
ruskalij“ trąšas per Lietuvą 
norės gabenti kiti vežėjai, 
jų sandoriai su Baltarusijos 
įmone taip pat bus tikrinami 
vyriausybinės komisijos ir 
Vyriausybės.

„Vyriausybė vertins visus 
sandorius teisiškai ir tai tik 
vienas iš žingsnių link trą-
šų gabenimo sustabdymo. 
Pirmasis žingsnis, bet toliau 
visos kitos institucijos dės 

pastangas atlikti reikalingus 
ir būtinus veiksmus, kad na-
cionalinio saugumo interesai 
būtų užtikrinti“, – sakė mi-
nistras.

„Natūralu, bet kurį spren-
dimą juridiniai asmenys gali 
skųsti, bet iš Vyriausybės 
pusės mes jaučiamės tvirtai 
ir darome tai, kas įstatymais 
mums pavesta daryti“, – kal-
bėjo M. Skuodis.

Jis plačiau nekomentavo 
Vyriausybės nutarimo, tačiau 
sakė, kad sprendimas rėmėsi 
tuo, kiek sandoris ir įmonė, 
su kuria jis sudarytas, atitinka 
nacionalinio saugumo intere-
sus. „Nutarimas yra ilgesnis, 
jis bus pateiktas įmonėms, 
bet kadangi jis yra konfiden-
cialus ir kadangi yra jautrios 
aplinkybės, norėčiau susi-
laikyti nuo komentaro, bet 
sprendimas priimtas vado-

vaujantis nacionaliniam sau-
gumui svarbių objektų įstaty-
mu“, – teigė M. Skuodis. 

Jis taip pat sakė, jog su 
Europos Komisija vyksta 
konsultacijos dėl Lietuvos 
tarptautinių ir ekonominių 
sankcijų įstatymo pataisų.

„Pats įstatymas su ši-
tuo sandoriu ir Vyriausybės 
sprendimais nesusijęs. Ap-
kritai kuriamas nacionalinis 
sankcijų režimas, bet dėl 
tolesnių sprendimų, konkre-
čių, jei valstybė priimtų atei-
tyje, dėl kiekvieno iš jų būtų 
konsultuojamasi atskirai“, – 
sakė M. Skuodis. 

M. Skuodis kalbėjo, jog 
vasario 1 diena pasirinkta 
todėl, kad tiek „Lietuvos 
geležinkeliai“, tiek krovos 
kompanijos galėtų pasiruošti 
sutarties nutraukimui. 

„Geležinkelių vežimo 

tvarkaraštis tvirtinamas 
mėnesiui į priekį, kiek ži-
nau, geležinkeliai kitą pusę 
jau yra informavę, kad pri-
klausomai nuo Vyriausybės 
sprendimų sutartis gali būti 
nutraukta. Norime visoms 
pusėms suteikti pakanka-
mą laikotarpį prisitaikyti, 
neįmanoma nutraukti ir su-
stabdyti nuo kitos dienos“, 
– sakė M. Skuodis. 

Sprendimą M. Skuodis 
pavadino pirmu žingsniu nu-
traukiant „Belaruskalij“ trą-
šų tranzitą per Lietuvą.

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

„Belaruskalij“ trąšų tran-
zitas per Lietuvą iki šiol tę-
siasi nepaisant gruodžio 8 
dieną įsigaliojusių JAV sank-
cijų šiai įmonei. Baltarusi-
jos įmonė prieš įsigaliojant 
sankcijoms pervedė avansą 
„Lietuvos geležinkeliams“ 
už kelis mėnesius į priekį.
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DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Juodąs ilgą moterišką 
žieminę striukę su kapišonu. 
XXL dydis. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu 
padu. 40 dydis. Kaina 32 
Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Baltos spalvos odinius 
moteriškus sportinius 
batelius. 38 dydis. Kaina 
27 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Mažai dėvėtus vyriškus 
natūralaus avikailio 
kailinius. Dydis 50-IV. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Dėvėtus drabužėlius 
be defektų. Lupilu šiltą 
kombinezoną, 98 dydis. 
Dviejų dalių žieminį 
kombinezoną, 98 dydis. 
Žieminius batus, viduje 
vidpadis 16,5 cm. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 632 92 334. 
Rokiškis

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

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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Gerai veikiantį planšetinį 
kompiuterį Lenovo 2018 
Tablet X-103F. Skilęs, 
naudotis netrukdo. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Visiškai sukomplektuotą 
asmeninį kompiuterį. Įdiegta 
Windows 7, SSD kietasis 
diskas. Puikiai atitiks 
mokinio ar vyresnio amžiaus 
vartotojo poreikius. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 671 49 462. 
Rokiškis
• Monitorių Acer. 19 colių. 
Tel. 8 605 80 900.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Gal kas gali padovanoti 
vieną nekiaurą padangą 
245/70 R16.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Gal kas turite nereikalingą 
skalbimo mašiną ir galite 
padovanoti jaunai šeimai. 
Tel. 8 607 24 432.  
Rokiškis
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Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Feliksas, Teodozijus, Auksė, 

Hilarijus, Laimis, Lilija.
Rytoj: Paulius, Skirgaila, 
Snieguolė, Meda, Povilas.

Poryt: Marcelis, Norgailas, 
Norgailė.

Dienos citata
„Kokį žodį pasakysi, 

tokiu ir tau bus atsakyta" 
(Homeras)

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1690 m. Vokietijoje išrastas mu-
zikos instrumentas klarnetas.

1784 m. JAV ratifikavo taikos 
sutartį su Anglija: formaliai baigėsi 
Amerikos Nepriklausomybės karas.

1809 m. Anglija ir Ispanija sudarė 
sąjungą prieš Napoleon Bonaparte.

1898 m. mirė knygos „Alisa ste-
buklų šalyje“ autorius Lewis Carroll.

1900 m. Romoje įvyko Giacomo 
Puccini  operos „Toska“ premjera.

1980 m. JT Generalinė Asamblėja 
paragino kuo skubiau išvesti iš Afga-
nistano sovietų dalinius.

1990 m. sovietų kariškiai susido-
rojo su demonstrantais Azerbaidža-
no sostinėje Baku: žuvo daugiau nei 
20 demonstrantų.

1993 m. audros metu Baltijos 
jūroje apvirtus Lenkijos keltui, žuvo 
54 juo plaukę keleiviai ir įgulos nariai.

1995 m. po 25-erių metų britų 
armija nustojo patruliavusi Belfasto 
gatvėse.

1998 m. JT Saugumo Taryba (ST) 
pareiškė, jog karo inspektoriams Ira-
ke neleidžiama apžiūrėti visų objek-
tų; savo ruožtu Irakas inspektorius 
apkaltino šnipinėjimu.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1581 m. Rygos miestas prisi-
jungė prie Lenkijos ir Lietuvos Vals-
tybės.

1906 m. gimė prozininkas, pu-
blicistas Liudas Dovydėnas. Mirė 
2000 m.

Post scriptum
Kvailį ir bažnyčioje 

muša.

Trinta morkų ir kalafiorų sriuba
INGREDIENTAI:
• 800 mililitrų daržovių sultinio 

(arba vištienos ar kito mėgstamo)
• 550 gramų žiedinių kopūstų 

(apytikriai)
• 2 morkos 
• 240 mililitrų grietinėlės, 35% 

riebumo
• 120 gramų čederio sūrio (tar-

kuoto)
• svogūnas
• 3 skiltelės česnako
• šaukštas sviesto
• šaukštelis  kario prieskonių
• 0.5 šaukštelio  aitriosios pa-

prikos miltelių (arba pagal skonį, 
nebūtina)

• 0.5 šaukštelio česnako miltelių
• 1/4 šaukštelio malto muskato
• pagal skonį druskos
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų
• pagal poreikį žalumynų (petražolių, krapų ar kitų mėgstamų, nebūtina)

GAMINIMAS
 Žiedinį kopūstą susmulkinti žiedynais, morką supjaustyti stambesniais grieži-

nėliais. Kepimo formą ištiesti kepimo popieriumi, sudėti žiedinį kopūstą, morkas, 
pabarstyti kario prieskoniais, druska, česnako milteliais, pipirais ir aitriosios paprikos 
milteliais. Kepti įkaitintoje iki 200 C laipsnių temperatūros orkaitėje apie 30 minu-
čių iki kol daržovės suminkštės. Tuomet išimti iš orkaitės ir šiek tiek atvėsinti. Kelis 
gabaliukus kalafiorų atsidėti tiekimui, bet jei nenorite, tikrai nebūtina. Į puodą dėti 
sviestą, ištirpinti. Svogūną ir česnaką susmulkinti. Svogūną suberti į puodą ir pakepti 
pamaišant apie 5 minutes, tuomet suberti česnaką ir pakepti dar apie 30 sekun-
džių. Į puodą supilti sultinį, sudėti žiedinius kopūstus su morkomis, užvirti, tuomet 
sumažinti kaitrą, supilti grietinėlę ir pavirti apie 15 - 20 minučių. Tuomet sutrinti 
elektriniu trintuvu iki vientisos masės. Į puodą su sriuba suberti sūrį, muskatą ir dar 
pakaitinti ant silpnos ugnies iki kol sūris išsilydys. Į dubenėlius pilti sriubos, dėti 
apkeptų žiedinių kopūstų, pabarstyti žalumynais ir tiekti.

www.rokiskiosirena.lt
Didžiausia Baltijos šalyse vidutinė 
metų infliacija 2021-aisiais – Lietuvoje

Vartojimo prekės ir 
paslaugos per praėjusius 
metus Baltijos valstybėse 
labiausiai pabrango Esti-
joje, tuo tarpu didžiausia 
vidutinė metų infliacija 
2021-aisiais buvo Lietuvo-
je, rodo nacionalinių sta-
tistikos tarnybų paskelbti 
infliacijos duomenys.

Paskutinį praėjusių metų 
mėnesį, palyginti su 2020-
ųjų gruodžiu, Lietuvos var-
totojų kainų indeksas pakilo 
10,6 proc., Latvijos – 7,9 

proc., Estijos – 12,2 procen-
to.

Mėnesio infliacija (varto-
jimo kainų pokytis per mė-
nesį) gruodį Lietuvoje siekė 
1,2 proc., Latvijoje – 0,4 
proc., Estijoje – 3,1 procen-
to.

Vidutinė metų infliacija 
(vidutinis vartojimo kainų 
lygis 2021-aisiais, palyginti 
su 2020 metais) Lietuvoje 
sudarė 4,7 proc., Latvijoje – 
3,3 proc., Estijoje – 4,6 pro-
cento.

BNS inform. Valstybės kontrolė: Užimtumo tarnyba turi veikti 
kaip įdarbinimo agentūra

Užimtumo tarnyba 
turi keistis, kad būtų ne 
bedarbių registravimo ir 
išmokų mokėjimo, o jų 
įdarbinimo agentūra, pa-
reiškė Valstybės kontrolė, 
atlikusi įstaigos auditą. 

„Auditas parodė, kad 
Užimtumo tarnybai, nepai-
sant pastangų siekti tikslų, 
reikia daugiau pokyčių, 
kad pateisintų esminį lū-
kestį – didėjantį užimtumą. 
Šiuo metu tarnyba dažnai 
siejama su bedarbių regis-

travimu dėl išmokų mokė-
jimo, o ne jų įdarbinimu“, 
– pranešime sakė Valstybės 
kontrolės auditorė Eivida 
Šlamė.

Anot jos, padedant žmo-
nėms savarankiškai susirasti 
darbą, tarnybai būtina tin-
kamai konsultuoti. Audito 
rezultatai rodo, kad pande-
mijos metu 39,6 proc. jos 
darbuotojų neskyrė pakan-
kamai laiko konsultacijoms, 
ji nevertino 59,3 proc. be-
darbių savarankiškos darbo 
paieškos.

Pusė darbdavių teigia, 
kad tarnybos siūlomiems 
kandidatams trūksta mo-
tyvacijos dirbti. Auditorių 
skaičiavimu, pirmąjį 2021 
metų pusmetį į laisvas dar-
bo vietas įdarbinta 6,9 proc. 
tarnybos pasiūlytų kandida-
tų, užpildyta 9,2 proc. laisvų 
darbo vietų.

Anot Valstybės kontro-
lės, taryba turėtų nustatyti 
ir pasiūlyti tinkamos kvali-
fikacijos ir motyvuotus kan-
didatus.

BNS inform.

Pramonės produkcijos kainos 
per metus augo 16,3 proc.

Gamintojų parduotos 
pramonės produkcijos kai-
nos 2021 metų gruodį, pa-
lyginti su 2020 metų gruo-
džiu, padidėjo 16,3 proc., 
neįskaitant rafinuotų naf-
tos produktų – 13,2 proc., 
skelbia Statistikos departa-
mentas. 

Lietuvos rinkoje parduo-
tos pramonės produkcijos 
kainos per metus padidėjo 
27,9 proc., neįskaitant rafi-
nuotų naftos produktų – 23 
proc. Ne Lietuvos rinkoje 
kainos per metus augo ati-
tinkamai 7,9 proc. ir  5,7 
proc.

Gamintojų parduotos pra-
monės produkcijos kainos 
gruodį, palyginti su lapkri-
čiu, padidėjo 0,4 proc., neį-
skaitant rafinuotų naftos pro-
duktų – 1,7 proc. Bendram 
kainų pokyčiui didžiausios 
įtakos turėjo elektros, dujų, 
garo tiekimo ir oro kondicio-
navimo kainų padidėjimas 

bei rafinuotų naftos produktų 
kainų sumažėjimas.

Lietuvos rinkoje parduo-
tos pramonės produkcijos 
kainos per mėnesį padidėjo 
2,4 proc., neįskaitant rafi-
nuotų naftos produktų – 4,1 
proc. Labiausiai – 14,3 proc. 
– brango elektros, dujų, garo 
tiekimo ir oro kondicionavi-
mo produkcija. Daugiausia 
– 6,8 proc. – atpigo rafinuoti 
naftos produktai.

Maisto produktai pabran-
go 1,9 proc. Ypač brango 
pieno produktai – 6,5 proc., 
perdirbta ir konservuota 
mėsa – 6,3, ledai – 5,7 proc., 
bet atpigo vaisių, uogų ir 
daržovių sultys – 13,6 proc., 
perdirbti ir konservuoti vai-
siai ir daržovės – 0,7.

Ne Lietuvos rinkoje par-
duotos pramonės produkci-
jos kainos per mėnesį suma-
žėjo 1,3 proc., neįskaitant 
rafinuotų naftos produktų – 
0,3 proc.
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Sergamumas gripu sumažėjo, kitomis peršalimo ligomis – išaugo
Pirmąją metų savaitę 

sergamumas gripu su-
mažėjo, tuo metu kitomis 
ūminėmis viršutinių kvė-
pavimo takų infekcijomis 
(ŪVKTI) – išaugo, pirma-
dienį pranešė Nacionalinis 
visuomenės sveikatos cen-
tras (NVSC).

Centro duomenimis, pra-
ėjusią savaitę fiksuoti 27 
gripo ir 17 tūkst. 245 kitų 

peršalimo ligų atvejai, kai 
ankstesnę savaitę jų atitinka-
mai buvo 33 ir 14 tūkst. 763.

Lietuvoje dėl gripo praė-
jusią savaitę į ligonines pa-
guldyti devyni vaikai.

Bendras sergamumo 
ŪVKTI ir gripu rodiklis 
siekė 62 atvejus atvejus 10 
tūkst. gyventojų, ankstes-
niąją savaitę – 53 atvejus 10 
tūkst. gyventojų.

Daugiausia sergančių-

jų – 73,5 atvejo 10 tūkst. 
gyventojų – buvo užregis-
truota Klaipėdos apskrityje, 
mažiausia – 42,1 atvejo 10 
tūkst. gyventojų – Mari-
jampolės apskrityje.

Pirmąją praėjusių metų 
savaitę bendras Lietuvos 
gyventojų sergamumo ro-
diklis buvo gerokai mažes-
nis ir siekė 25,6 atvejo 10 
tūkst. gyventojų.

BNS inform.
DOVANOJA

• Dovanoju šaldytuvą Stinol. 
Tel. 8 677 58 323. Rokiškis
• Dovanojame žaismingą 
linksmą ilgo plauko kalytę. 

Tel. 8 654 34 282.  
Rokiškis
• Dovanoju 3 l talpos 
stiklainius. 50 vnt.  
Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis

• Dovanoju Siamo kačiuką. 
Tvarkingas, savarankiškas. 
Tel. 8 624 51 640.  
Rokiškis

• Geriems žmonėms 
dovanojame keturių mėnesių 
amžiaus kačiukus. Mieli ir 
gražūs. Nukirminti, savo 

reikalus tvarkingai atlieka į 
dėžutę. Pašarui neišrankūs. 
Spalvos raini ir margi.  
Tel. 8 610 47 759. Rokiškis
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 14 d. Naktį 3

Dieną 7
ŠV, 
8-19 m/s

Vėjuota.

Sausio 15 d. Naktį -1
Dieną 2

ŠV,
7-15 m/s

Vėjuota.

Sausio 16 d. Naktį -2
Dieną 2

PV,
5-10 m/s

Sausio 17 d. Naktį -1
Dieną 0

V,
7-15 m/s

Vėjuota.

Orų prognozė sausio 14-17 d.

Sausio 7-osios kryžiažiodžio atsakymai:
Vertikaliai: Scena. Gyvis. Rifas. Ralis. Eris. Bonas. Ufa. Aktas. Neris. Loto. UAB. Koko-
so. Sesė. Aršinas. Rasa. Misu. Lauras. Oranas. Steka. Ika. Vajus. Ara. Niksės..
Horizontaliai: Oranas. Alga. Chloras. J. Enugu. Nususęs. Ėras. „Real“. Asta. Tir. Omas. 
Er. „Fiat“. Ranka. „Kasko“. Kilo. Balon. RAI. Ylos. Kama. Uosinis. Irakas. Sakė. Bonusas.
Pažymėtuose langeliuose: NETVARKA

Meile muzikai garsėjantis popiežius apsilankė 
įrašų parduotuvėje Romoje

Meile klasikinei muzikai 
garsėjantis popiežius Pran-
ciškus netikėtai apsilankė 
vienoje Romos muzikos 
įrašų parduotuvėje, kad 
palaimintų jos patalpas, 
ir gavo dovanų vinilinių 
plokštelių.

85 metų pontifi kas įsmu-
ko į priešais Panteoną esan-
čią neseniai renovuotą įrašų 
parduotuvę „Stereosaund“, 
kad suteiktų jai palaiminimą.

Argentinoje gimęs ponti-
fi kas, anksčiau kalbėjęs apie 
muzikos galią, šioje nedide-
lėje vienai šeimai priklau-
sančioje parduotuvėje lan-
kosi jau kelis dešimtmečius 
– dar nuo laikų, kai nebuvo 
popiežius.

Po apsilankymo iš par-
duotuvės jis išėjo su dovana 
– 33 vinilinėmis klasikinės 
muzikos įrašų plokštelėmis, 
pranešė „Vatican News“. 

„Tai buvo trumpas ap-
silankymas, didis, puikus, 
žmogiškas, nuostabus! Ne-

turiu kitų žodžių“, – naujie-
nų agentūrai AFP sakė Tizi-
ana Esposito , parduotuvės 
savininkės Letizia Giostra 
dukra. 

„Jis užeidavo būdamas 
vyskupas, arkivyskupas ir 
kardinolas, kad nusipirktų 
klasikinės muzikos plokšte-
lių sau ir dovanoms, – pa-
sakojo moteris. – Jam la-
bai patinka muzika, opera, 
vokalas. Ypač jam patinka 
Wagneris; jis žino, kas jam 
patinka“.

Būdamas ištikimas savo 
šaknims popiežius taip pat 
yra „didis tango mylėtojas“, 
sakė ji ir pavadino Pranciškų 
„ypatingu žmogumi“.

T. Esposito patvirtino, 
kad per popiežiaus apsilan-
kymą parduotuvėje, trukusį 
maždaug 20 minučių, popie-
žiui padovanojo plokštelių 
rinkinį.

Kol pontifi kas buvo par-
duotuvėje, kurios sienos 
išdažytos baltai ir kurioje 
galima rasti daugybę kom-

paktinių bei vinilinių plokš-
telių su įvairiausia muzika 
-  nuo klasikinės iki grupės 
„The Beatles“ dainų – gatvė-
je susirinko nedidelė grupelė 
žmonių.

Tačiau iš parduotuvės iš-
ėjęs popiežius nieko neko-
mentuodamas sėdo į baltą 
automobilį „Fiat 500L“ ir 
buvo išvežtas.

Popiežius Pranciškus gar-
sėja savo nenuspėjamumu ir 
paprastu gyvenimo būdu.

Vatikane jis gyvena ku-
kliuose Šv. Martos svečių 
namų kambariuose, pats ne-
šioja savo lagaminą ir pats 
renka numerius skambinda-
mas telefonu.

2015 metais, praėjus dve-
jiems metams, kai buvo iš-
rinktas 1,3 milijardo pasau-
lio katalikų vadovu, jis užėjo 
į optiką Romos centre įsigyti 
naujų akinių.

Kitais metais jis užėjo į 
dar vieną parduotuvę nusi-
pirkti ortopedinių batų.

BNS inform.

Vokietijoje identifi kuoti 439 įtariami pedofi lijos tinklo nariai
Vokietijos pareigūnams 

atliekant tyrimą dėl vaikų 
pornografi jos tinklo, susi-
jusio su Bergiš Gladbacho 
miestu, suimta daugiau nei 
400 įtariamų pedofi lų, pra-
nešė tyrėjai.

Nuo 2019 metų spalio, kai 
buvo išaiškintas šis tinklas, 
iš viso identifi kuoti 439 įta-
riamieji, iš pedofi lų gniaužtų 
išvaduoti 65 vaikai, pranešė 
speciali tyrimų grupė.

„Turime įtariamųjų iš visų 
visuomenės sluoksnių, įskai-
tant „daug uždirbančius ir 
gerai išsilavinusius žmones“, 
o taip pat „eilinius žmones“, 
sakė tyrėjų grupės vadovas 
Michaelis Esseris.

„Jie dirbo gana normaliai 
ir darbo aplinkoje nebuvo jo-
kių požymių, kad vyktų tokie 
nusikaltimai“, – sakė M. Es-
seris.

Daugumą vaikų išnaudojo 
kuris nors jų pačių šeimos na-
rys, nurodė tyrėjai.

Aukų amžius siekia nuo 
mažiau kelių mėnesių iki 17 
metų, o jauniausiai išprie-

vartavimo aukai nusikaltimo 
metu buvo vos trys mėnesiai, 
nurodė tyrėjai.

Bergiš Gladbacho byla 
buvo pradėta 2019 metais po 
įtariamojo, žinomo kaip Joer-
gas L., suėmimo.

Tada policija buvo šoki-
ruota susidūrusi su didžiuliu 
pedofi lų tinklu, kurio nariai 
tvirkino vaikus ir dalijosi 
nusikaltimų vaizdais inter-
netinėse pokalbių grupėse ir 
diskusijų forumuose, todėl 
Vokietijoje buvo pradėtas 
vienas didžiausių seksualinės 
prievartos prieš vaikus tyri-
mų.

Šiaurės Reino-Vestfalijos 
teisingumo ministras Peteris 
Biesenbachas pernai pranešė, 
kad tyrėjai aptiko maždaug 
30 tūkst. galimų įtariamųjų, 
susijusių su šiuo tinklu.

2020 metų spalį teismas 
Joergui L. skyrė 12 metų lais-
vės atėmimo bausmę už savo 
dukters lytinį išnaudojimą 
nuo tada, kai mergaitė buvo 
treji.

Jis buvo pripažintas kaltu 
dėl daugybės prievartos prieš 

vaikus ir prievartavimo atve-
jų, taip pat dėl vaikų porno-
grafi jos platinimo. Didžioji 
dalis jam inkriminuotų nusi-
kaltimų buvo susiję su jo du-
kra, gimusia 2017 metais.

Vokietiją pastaraisiais me-
tais sukrėtė keletas sunkių 
lytinių nusikaltimų prieš vai-
kus.

2020 metų birželį dėl įtari-
mo vaikų lytinio išnaudojimo 
ir tokių veiksmų fi lmavimo 
buvo areštuota 11 žmonių, 
vieno 27 metų vyro namų 
rūsyje Miunsteryje Šiaurės 
Reino-Vestfalijos žemėje 
pareigūnams aptikus ir kon-
fi skavus vaizdo įrašų ir nuo-
traukų.

Dar anksčiau toks skanda-
las sukrėtė Liugdę, esančią 
125 km atstumu nuo Miuns-
terio, kur keli vyriškiai kele-
rius metus išnaudojo vaikus 
vienoje stovykloje.

Griežtindama kovą su pe-
dofi lija vyriausybė 2020 me-
tais numatė griežtesnes baus-
mes už vaikų pornografi jos 
naudojimą ir platinimą.

BNS inform.

Registrų centras perspėja: penktadienį vakare 
nebus galima atsisiųsti galimybių paso

Registrų centras per-
spėja, kad penktadienio 
vakarą dėl E. sveikatos 
sistemos atnaujinimo 
darbų ji neveiks ir nebus 
galima atsisiųsti ar atsi-
naujinti galimybių paso 
bei Europos Sąjungos 
skaitmeninio COVID-19 
pažymėjimo.

Pasak Registrų centro 
pranešimo, E. sveikatos 
sistema neveiks nuo penk-
tadienio 20 iki šeštadienio 

8 valandos.
Atnaujinimo darbų metu 

taip pat nebus galimybės 
sveikatos priežiūros įs-
taigoms pateikti ar gauti 
duomenis iš E. sveikatos 
sistemos, pacientams ir 
sveikatos bei farmacijos 
specialistams prisijungti 
prie savo E. sveikatos siste-
mos paskyrų.

Be to, iš portalų gpasas.lt, 
esveikata.lt ar kitų išdavimo 
vietų laikinai nebus galimy-
bės atsisiųsti galimybių paso 

ar ES skaitmeninio CO-
VID-19 pažymėjimo.

Keliones ar kontaktines 
veiklas planuojančių gy-
ventojų prašoma besibai-
giančius galioti galimybių 
pasus atsinaujinti iki penk-
tadienio vakaro.

Registrų centras nurodo 
apie atnaujinimo darbus ir 
laikiną sistemos neveikimą 
iš anksto informavęs svei-
katos priežiūros įstaigų at-
stovus.

BNS inform.

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Pavalkus arkliui su 
priedais. Kaina 35 Eur. Tel. 
8 682 30 962. Rokiškis
• Naują apykaklę šuniukui 
iki 10 kg. Tamsoje atspindi 
šviesą, mėlynos spalvos. 

Kaina 15 Eur. Tel. 8 645 24 
819. Rokiškis
• Plikakaklius gaidelius. 8 
mėnesių. Tel. 8 654 89 873. 
Rokiškis
• Nedidelio ūgio 3 metų 
Rusų toiterjero mišrūnę. 
Sauganti šeimininką ir 

teritoriją. Rami, namuose 
nekelianti problemų. 
Gyvena bute, tad pripratusi 
vedžiojama į lauką. Taip 
pat esant reikalui paliekama 
pas svetimus žmones, nėra 
problemų. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
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– Atleiskit, gerbiamasis, 
ar jūs mokate groti arfa?

– Karste aš jūsų arfą ma-
čiau.

– Bet, pone, arfa karste – 
tai jau fortepijonas.

***
Gerbiami vyrai! Moters 

amžius – tai toks kintamas 
dydis, kuris priklauso nuo 
paros laiko, apšvietimo, ma-
kiažo ir nuotaikos.

***
– Kaip manai, o valdinin-

kai tiki Dievą?
– Man atrodo, kad jie 

galvoja, jog ir pragare užims 
atsakingas pareigas.

***
Keista,bet faktas: į klau-

simą internete „Ar jums jau 
sukako 18 metų?“ dar nė 
karto nebuvo užfi ksuotas 
neigiamas atsakymas.

***
Miško takeliu skubėdamas 

pagrandukas sutiko gaublį ir 
susižavėjęs sako:

– Čia tai bent tatuiruotės!
***
Šeimyninis ginčas. Jei 

žmona sako, kad daugiau ne-
turi ką tokiam asilui pasakyti, 
tai tas asilas turi nusiteikti dar 
valandai monologo.

***
Autobuse kontrolierius 

klausia vyriškio, kuris vežasi 
šunį:

– Ar jūs už šunį sumokėjot?
– Ne, jį man padovanojo.
***
Naujalietuvį apėmė nostal-

gija ir jis panoro pasivažinėti 
troleibusu. Tik jam nepavy-
ko... su mersedesu pro duris 
įvažiuoti.

***

Reliatyvumo teorija mote-
riškai: vyriški apatiniai už 10 
Eur, tai kam tokie brangūs? O 
liemenėlė už 45 Eur tai čia dar 
visai pigiai...

***
Efektyvus botago naudoji-

mas leidžia sutaupyti nemažai 
meduolių.

***
Norite sunervinti merginą? 

Nufotografuokite ją ir nerody-
kite nuotraukos.

***
Aš vėl laukiu vaiko! Tik 

dabar jau iš naktinio klubo.
***
Kadangi Petriukui Kalėdų 

senelis atnešė ne tą dovaną, 
kurios jis tikėjosi, tai išgirdo 
visai ne tą eilėraštuką, kurį 
Petriukas mokėsi su močiute.

***
Nori? Parodysiu pirštais? 

Matai vidurinį?
***
Mokesčių inspektorius 

klausia valdininko:
– Kaip jūs paaiškinsite tai, 

kad nenurodėte net septy-
niolikos jums priklausančių 
nekilnojamojo turto objektų 
užsienyje?

– Kuklumu, pone.
***
– Ieškau savo žmonos pir-

mojo vyro!
– Ir kam jis tau?
– Noriu sužinoti, kaip jis 

jos atsikratė.
***
Mūsų arbatos lapeliai turi 

daug oksidantų. Oksidantas – 
tai keista cheminė medžiaga, 
leidžianti pakelti arbatos kainą 
4 kartus.

***
Aš dar nepakankamai įsi-

mylėjau: mano pilve vikšrai 
dar nevirto drugeliais.

***
Pas šeimos gydytoją atėjo 

vyriškis. Po tyrimų daktaras 
sako:

– Sveikinu, jumyse auga 
nauja gyvybė.

– Bet, pone, aš juk vyras!
– Manote, kad jūsų kaspi-

nuočiui tai rūpi?
***
Bobutė labai mėgo fi lmu-

ką  „Pietų parkas“, nes ten visi 
dėvi kepures.

***
Moteriškė ateina į automo-

bilių saloną ir sako:
– Norėčiau įsigyti mašiną.
Vadybininkas:
– Modelis?
– Ne, tik buhalterė. O už 

komplimentą dėkoju.
***
Vyrukas pasiklydo tundro-

je ir šaukia:
– Žmonės! Žmonės!
Išlenda čiukčis, bambėda-

mas:
– Kai mieste – tai čiukčis, 

kai tundroj – tai jau žmogus.
***
– Mielasis, prisiek padėjęs 

ranką ant Biblijos, kad mane 
myli!

– Kodėl turėčiau prisiekti?
– Kad aš žinočiau, kad ne-

meluoji.
– O jei pameluosiu?
– Pateksi į pragarą.
– O kur, tavo nuomone, aš 

dabar esu?
***
Trys berniukai giriasi smė-

lio dėžėje:
– Pas mane mamos akys.
– Pas mane tėvo plaukai.
– O pas mane brolio kel-

nės.
***
Paprastos šeimos vaikas 

mokosi turtuolių mokykloje. 
Vaikai per pertrauką giriasi:

– Mano tėtis tooookį mersą 
nusipirko!

– Na ir kas, va pas mus 
naujas va toooks namas!

O neturtingos šeimos vai-
kas:

– O pas mus, pas mus rūsy-
je va toookia žiurkė!

– Geras! Būk žmogus, pa-
rodyk, a!

***
Vaikai grįžo iš darželio ir 

pasakoja mamai:
– Žinok, mes darželyje 

daktarą žaidėm.
– O kaip čia suprast? Kas 

per žaidimai tokie?
– O va tokie, mes visą die-

ną prie durų prasėdėjom.
***
Trys vyrukai pakliuvo prie 

Rojaus vartų. Pasitinka juos 
šv. Petras ir klausia:

– Kiek kartų nusidėjai?
Pirmasis:
– Dvylika.
– Tai apeik dvylika ratų 

apie Rojų.
Klausia antrojo:
– O tu kiek kartų nusidė-

jai?
– Penkiolika.
– Tai penkiolika kartų 

apeisi apie Rojų.
Trečiasis apsisuka ir eina 

šalin. Šv. Petras šaukia pavy-
mui:

– O tu kur išsiruošei?
– Atgal į žemę. Dviračio.
***
Visada maniau, kad oras 

nemokamas. Kol nenusipir-
kau traškučių pakelio.

***
Petriukas per biologijos 

pamoką garsiai svarsto:
– Vat yra žuvis-pjūklas, 

žuvis-kūjis.
Mokytoja:
– Na ir kas čia keisto?
Petriukas:
– Man va įdomu, ką jos po 

vandeniu stato.
***
Baras. Šalia jo muštynės. 

Vyrukas atsargiai teiraujasi:
– Atleiskite, ar čia priva-

čios muštynės, ar gali daly-
vauti visi norintieji?

***
Susitinka du benamiai. 

Vienas klausia:
– Kur tu gyveni?
– Niekur.
– Vadinasi, kaimynai.
***
Petriuko rašinėlis: „Mano 

tėtė – pats drąsiausias ir sti-
priausias pasaulyje. Jis pliko-
mis rankomis galėtų įveikti 
liūtą, baltąją mešką ir net ry-
klį. Bet paprastai jis plauna 
indus, išneša šiukšles ir skal-
bia kojines“. 

***
Paliko žmona, išėjo kati-

nas, dingo šuo. Dabar žiūriu, 
kaip žuvytės tempia akvariu-
mą durų link.

AUGALAI

• Nebrangiai kviečius. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

BALDAI

• Stalą kompiuteriui. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Mažai naudotą čiužinį 
Lonas 160x200. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 615 75 539. 
Rokiškis
• Naudotą perdažytą 
rakinamą dėžę – seifą 
įrankiams su trimis 
durelėmis. Aukštis - 1,17m, 
plotis - 0,45 m, gylis - 0,39 
m. Spynas reiktų pakeisti. 
Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 686 51 571. Utena

• Labai geros būklės naudotą 
stiklinį žurnalinį staliuką. 
Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Naudotą TV staliuką. 
Tamsiai rudos spalvos. 
Kaina 18 Eur. 
Tel. 8 618 69 036. Rokiškis
• Biuro kėdę moksleiviui, 
be porankių. Reguliuojamas 
aukštis. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Rašomąjį stalą be stalčių. 
Raudonmedžio spalvos. 
Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Dvigulę lovą 140x200. 
Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Puikios būklės tachtą, 
spintą, batų dėžę, veidrodį. 

Nebrangiai. Galima atvežti. 
Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Nenaudotą naują čiužinį 
Grikė nuo pragulų su 
kompresoriumi. Matmenys 
196x86x6,5. Kaina 45 
Eur. Naują nepralaidžią 
skysčiams paklodę su guma. 
Išmatavimai 200x90. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 610 07 944. 
Rokiškis
• Spintą su antresole. Ilgis 
1,40 m, aukštis 2,40 m, 
plotis 0,59 m. Išsivežti 
patiems. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 610 07 944. 
Rokiškis
• Stalą - barą ir vieną baro 
kėdę. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 672 29 449. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Nenaudotą metalinę 
rūkymo-džiovinimo spintą 
su 4 išimamomis grotelėmis 
mėsai, grybams, vaisiams. 
Aukšis - 1,30 m, plotis 
- 0,75 m, gylis - 0,35 m. 
Šildyti galima ir elektra. 
Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 686 51 571. Utena
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Mažai naudotą automatinę 
skalbimo mašiną AEG 7 kg. 
Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Vafl inę. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 648 73 565. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Radijo imtuvą VEF-214. 
Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Automobilinį radijo imtuvą 
Bylina - 207. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Geros būklės maitinimo 
kėdutę. Pirkta iš naujų, 
naudota vieno vaiko. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis
• Lovą-namelį. Gamintas 
pagal užsakymą. Su Lono 
čiužiniu Jonė. 80x160. 
Kaina derinama. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 605 68 654. 
Rokiškis


