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Išrinkta naujoji rajono mokyklų 
direktorių asociacijos vadovė

Išrinkta naujoji rajo-
no mokyklų direktorių 
asociacijos vadovė - ja 
tapo Juodupės gimna-
zijos direktorė Dainora 
Mineikienė. 

Ji pakeis iki šiol šias 
pareigas ėjusią, keturis 
metus Rokiškio Juozo 
Tumo-Vaižganto gimna-
zijai vadovavusią Dianą 
Guzienę, kuri laimėjo ra-
jono savivaldybės Švie-
timo ir sporto skyriaus 
vyriausiojo specialisto 
sportui konkursą.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Kavoliškiečio švęstos Kalėdos 
sukėlė liūdnas pasekmes

Šventinis laikotarpis po-
licijos pareigūnams būna 
itin darbingas. Per didžią-
sias metų šventes padaro-
ma daugiau nusikaltimų. 
Viena didesnio nusikals-
tamumo priežasčių – tuo 
metu intensyviau varto-
jamas alkoholis. Dažnas 
prisiragavęs „velnio lašų“ 
sėda ir prie automobi-
lio vairo. Dėl vieno tokio 
atvejo Panevėžio rajono 
apylinkės teismo Rokiškio 
rūmų teisėja Loreta Ku-
kelkienė priėmė sprendimą 
Rokiškio rajono gyventoją 
R. P. pripažinti kaltu, pa-
darius nusikaltimą, numa-
tytą Baudžiamojo kodekso 
2811 straipsnio 1 dalyje.

Girto asmens 
vairuojamas automobilis 
patraukė policininkų 
dėmesį
Ikiteisminio tyrimo metu 

R. P. davė parodymus, kad 
šventė Kalėdas. Šventė pasi-
baigė tuo, kad 2021 m. gruo-
džio 26 d., anksti ryte, apie 
5.40 val., Rokiškio mieste, 
prie namo adresu Jaunystės 
g. 11, vairavo ,,Mercedes“ 
markės automobilį, kai jam 
buvo nustatytas 1,887 pro-
milių girtumas. Beje, blaivu-
mas buvo tikrintas du kartus 
ir kitas matavimas parodė 
dar didesnius skaičiukus al-
kotesterio ekrane – net 2,16 
promilių. Nėra keista, kad 
apsvaigusio asmens vairuo-
jamas automobilis sukėlė 
policijos pareigūnų susido-
mėjimą – jis važiavo neįjun-
gęs šviesų.

Pradžioje pavėžėju buvo 
draugas
R. P., pasakodamas apie 

įvykio aplinkybes, policijos 
pareigūnams pripažino, kad 
svečiuodamasis pas žmonos 
tėvuką, gėrė įvairius alko-
holinius gėrimus. Prieš tai 
alkoholio nevartojo net 4-5 
metus. Iš byloje esančių jo 
žmonos parodymų matyti, 
jog ji prašė sutuoktinio ne-

gerti, kad nepridarytų nesą-
monių. Iš pradžių Kavoliš-
kio kaimo gyventojas elgėsi 
atsakingai – būdamas išgė-
ręs, jis nesėdo prie automo-
bilio vairo ir paprašė draugo 
jį su žmona parvežti namo. 
Vos spėjo su šeima sugrįžti 
į Kavoliškį, R. P. sugalvojo, 
kad jam būtina vėl nuvykti į 
Rokiškį. Dėl pavėžėjimo jis 
ir vėl paprašė draugo pagal-
bos.

Elgėsi itin drąsiai ir čia 
pat susimovė
Nuvykęs pas uošvį, su-

galvojo, kad visai būtų ne-
bloga mintis parsivaryti 
ten likusį savo automobilį 
„Mercedes“. Šį kartą 32-iejų 
kavoliškietis drąsiai sėdo už 
vairo. Pradėjęs važiuoti, vai-
ruotojas gatvėje pastebėjo 
pažįstamą žmogų ir susto-
jo. Šis paprašė jį su draugų 
kompaniją pavežti. Į girto 
vairuojamą automobilį įsė-
do net 4 keleiviai. Netruko 
prisistatyti policija. Iš bylos 
duomenų matyti, kad stab-
domas švyturėliais bei garso 
signalais, automobilis iš kar-
to nesustojo. Galbūt vairuo-
tojas pamatė, kad nebeturi, 
kur dėtis, todėl vis tik susto-
jo Jaunystės gatvėje ir bandė 
iš priekinės vairuotojo sėdy-
nės persėsti į galą. Jo nesė-
kmingą bandymą pastebėjo 
policijos pareigūnė, kuri iš 
karto, kai tik automobilis 
sustojo, priėjo arčiau. Dalis 
automobilio keleivių išsibė-
giojo, dalis liko sėdėti. Jie 
taip pat buvo neblaivūs, kaip 
ir automobilio vairuotojas.

Skirta arešto bausmė, 
jos vykdymą atidedant
Prokurorė siūlė R. P. skirti 

arešto bausmę. Kaltinamasis 
neprieštaravo sprendimui, 
kad procesas būtų užbaigtas 
teismo baudžiamuoju įsaky-
mu, sutiko su siūloma baus-
mės rūšimi ir jos dydžiu. 
Teismas bylą išnagrinėjo 
supaprastinto proceso tvar-
ka, nekviesdamas proceso 

dalyvių į posėdį, ir Panevė-
žio apylinkės prokuratūros 
prokurorės Virginijos Kliau-
gienės pareiškimą tenkino. 
R. P. skirta 40 parų arešto 
bausmė. Iš karto nuteista-
sis į laisvės atėmimo vietą 
nebus siunčiamas, kadangi 
bausmės vykdymas atidėtas 
3 mėnesiams.

Nuteistasis bus atidžiai 
stebimas
Šiuo laikotarpiu kavo-

liškiečio buvimo vieta bus 
stebima elektroninio stebė-
jimo priemonėmis, uždedant 
apykoję. Be to, skirti net keli 
įpareigojimai: jis turės būti 
namuose nuo 24 val. iki 6 
val., išskyrus atvejus dėl 
darbo ar mokslo; dalyvauti 
elgesio pataisos programoje; 
auklėti ir prižiūrėti savo ne-
pilnamečius vaikus, rūpintis 
jų sveikata, išlaikyti juos; 
nevartoti psichiką veikiančių 
medžiagų (tame tarpe-  ir al-
koholio). Bausmės vykdymą 
prižiūrės Probacijos tarnyba.

Liko be teisių, patuštės 
ir piniginė
Be skirtos bausmės skir-

tos baudžiamojo poveikio 
priemonės, kurios daugeliui 
dėl savo griežtumo taip pat 
asocijuojasi su bausme. Ka-
voliškio kaimo gyventojui 
uždrausta vairuoti transporto 
priemones 3 metus, nuspręs-
ta konfiskuoti jo vairuoto au-
tomobilio „Mercedes“ vertę 
atitinkančią sumą 2650,00 
Eur. Taip pat iš R. P. priteis-
tos automobilio nuvežimo 
ir laikymo saugojimo aikš-
telėje išlaidos. Jis Panevė-
žio apskrities vyriausiajam 
policijos komisariatui turės 
sumokėti 142,82 Eur.

Teismo baudžiamasis 
įsakymas įsiteisės, jeigu per 
įstatymo nustatytą laikotar-
pį nuteistasis, nepatenkintas 
paskirta bausme, nepaduos 
teismui prašymo, reikalau-
damas surengti žodinį bylos 
nagrinėjimą teisme.

Rita GRIGALIENĖ

Papuolė neblaivus ir be teisių
2022 m. sausio 19 d. 0.18 val. Rokiškyje, Panevėžio g., neblaivus (1,58 prom.), netu-

rintis teisės vairuoti vyras (g. 1997 m.) vairavo automobilį „VW“. 
Panevėžio VPK inform.

Rajono meras ir būrelis entuziastų 
išsimaudė lediniame vandenyje

Sakoma, jog veikiamas 
energetinių visatos srau-
tų, tris kartus per metus 
vanduo įgauna ypatingos 
galios. Sausio 19-osios, va-
sario15-osios, ir birželio 
24-osios naktimis kelias 
valandas visas Žemės van-

duo tampa stebuklingas. 
Manoma, kad toks vanduo 
gerina žmogaus savijautą 
bei gali išgydyti net ir sun-
kiausias ligas.

 Todėl praėjusią naktį ra-
jono meras Ramūnas Gode-

liauskas ir būrelis kitų entu-
ziastų nepabijojo šaltuko ir 
šoko į ledinį vandenį. 

  „Griekas nepasinaudoti 
tokiais stebuklais..“,- juoka-
vo meras. 

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Sausio 14-15 dienomis 
Kėdainių arenoje vyko 
Lietuvos jaunių ir jaunu-
čių dziudo čempionatas iš 
kurio be medalių negrįžo ir 
Rokiškio rajono kūno kul-
tūros ir sporto centro atle-
tai (trenerė Gita Čečienė).

Jaunių varžybose svorio 
kategorijoje iki 81 kilogramo 
Nojus Laužadis pelnė tre-
čiąją vietą, o jaunučių tarpe 
trečiosios vietos apdovano-
jimais pasidabino Kamilė 
Rakickaitė (svorio kategorija 
iki 57 kg) ir Donatas Juozė-
nas (svorio kategorija iki 66 
kg). 

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Rokiškio KKSC atletai iš dziudo čempionato 
Kėdainiuose grįžo su trečiosios vietos medaliais

Subūrė rajono istorijos mokytojus bendrystei
Rokiškio krašto mu-

ziejaus istorijos skyriaus 
vedėja, edukatorė, eks-
kursijų vadovė Laima 
Skardžienė subūrė ra-
jono istorijos mokytojus 
bendrystei.

 
L. Skardžienė pristatė 

muziejaus vykdomas edu-
kacijas, kurias lanksčiai 
galima pritaikyti prie pro-
graminių istorijos temų 
ir kvietė atvykti kartu su 
moksleiviais, o taipogi 
pasiūlė muziejininkų edu-
kacijas perkelti ir į moky-
klas. „Tiesiog reikia susi-
tarti ir mes galime atvykti, 
netgi atsivežti kai kuriuos 
eksponatus į pamokas“, - 

sakė Laima Skardžienė. 
 Laisvės kovų istorijos 

muziejus Obeliuose yra 
Rokiškio krašto muziejaus 
skyrius, tai edukacinė veikla 
vyksta taip pat, ir istorijos 
mokytojai yra didžiausias 
muziejininkų ramstis ir tal-
kininkas, ugdant žingeidų, 
istorine praeitimi besido-
mintį, pilietišką jaunimą.

 Nuotraukoje rajono 
istorijos mokytojai ir mu-
ziejininkai Rokiškio Kraš-
to muziejaus dvaro val-
gomajame, kur padengtas 
stalas lyg būtų svečių lau-
kiama. O L. Skardžienė 
patvirtino, kad tikrai labai 
laukia.

Obelių laisvės kovų 
muziejaus inform.
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Neišmoktos politikos pamokos: tikrovė – ne kompiuterinis 
žaidimas, suklydęs iš naujo neperžaisi

Mano karta yra pir-
mieji, kurie jau jaunystėje 
susidūrė su virtualia re-
alybe. Ji, žinoma, atnešė 
daug džiaugsmo, tačiau 
neišvengiamai keičia vi-
suomenės mąstymo  būdą. 
Ir, kaip matome iš jaunų-
jų mūsų politikų veiksmų, 
kartais visai netikėtais ra-
kursais.

Virtualybės Lietuvos vi-
suomenėje pradžia – kokie 
1999-2000 m., kai asme-
ninis kompiuteris jau tapo 
prieinamu nemažai daliai 
paauglių ir jaunimo. Ko-
kie tai buvo kompiuteriai? 
Svajonė. Kuriai susitaupyti 
jaunimas maudavo vasarai 
dirbti į užsienius. Tie, kurie 
tokios galimybės neturė-
jome, eidavome į Vilniaus 
universiteto bibliotekas 
arba Skaičiavimo centrą. 
Kai kas savo kursinių, re-
feratų rašyti, kai kas tiesiog 
palandžioti po internetą. 
Juk tada tokio stebuklo, 
kaip visuotinis, lengvai 
prieinamas internetas nebu-
vo. Informaciją saugojome 
mažose disketėlėse, kurias 
vadinome flopikais, ir jose 
tilpdavo 1,44 Mb duomenų. 
Kas tai per daiktelis, kai ku-
riose programose primena 
jos ikonėle, simbolizuojanti 
informacijos išsaugojimą, 
arba kaip iki šiol sako mano 
karta, seivinimą. Tais toli-
mais laikais (beveik tada, 
kai gyveno dinozaurai), kai 
interneto puslapis krauda-
vosi kelias minutes, mažai 
kas įsivaizdavo, kaip virtu-
alybė pakeis mūsų gyveni-
mus.

O nuo virtualybės neat-
siejama kultinė dalis buvo... 
žaidimai. Prisimenu, drau-
gės kompe, kuriuo rinkau 
savo bakalaurinį, buvo 
primasis Warcraft. Ir kvei-
kinom jį visi: ir merginos, 
ir vaikinai. Savaitgalį, kai 
ji su draugu išvažiuodavo 
namo, pasiskolindavom 
kompą, arba su intencija pa-

šerti draugės akvariumines 
žuvytes (o jos buvo didelės 
ir riebios, patys supranta-
te, kodėl) prasėdėdavom 
jos kambaryje, visą naktį 
pliekdami monstrus viso-
kius. Tačiau 64 ramai (taip 
vadindavom operatyvinę at-
mintį), patys suprantat, kad 
ne kažką. Po metų turėjau 
jau savo kompą. Ne pasau-
lio stebuklą – 128 ramai ir 
30 Gb standusis diskas, bet 
vis tiek. Kadangi bendrabu-
čiuose interneto nebuvo, tai 
su bičiuliais keisdavomės 
žaidimais diskuose. 

Kompiuteriai tobulėjo, 
atsirado prieinamas inter-
netas. Iš pradžių interneto 
kavinėse. Vaikai bėgda-
vo iš pamokų, studentai iš 
paskaitų. Vieno vieninte-
lio – žaisti. Apie tai, kam 
buvo kuriamos tos kavinės, 
liudija menkas faktas: iš ko-
kių 20-30 kompiuterių vos 
viename ar dviejuose buvo 
instaliuoti Word ir Excell. 
Nes nu o kam to reikia? 
Mokytojai ir vaikų teisių 
specialistai net reidus reng-
davo su intencija medžioti 
ten įstrigusius iš pamokų 
pabėgusius paauglius. Tada 
pirmą kartą žmonės suži-
nojo terminą „kompiuteri-
nė priklausomybė“. Ir tada 
ji buvo traktuojama kaip 
priklausomybė būtent nuo 
kompiuterinių žaidimų.

Žaidėme visi. Kas šaudy-
kles (vyriokai vis klaidžio-
davo po kažkokią vokiečių 
pilį šaudydami nacistus), 
merginos labiau mėgome 
Stronghold, Civilization III. 
Menka paslaptis, kad abso-
liuti dauguma studentų ga-
lingus (pagal tų laikų supra-
timą) kompiuterius rinkosi 
ne dėl studijų (Word ir Ex-
cell iš esmės „pavežė“ visi 
kompiuteriai), o būtent dėl 
žaidimų. Kad procesorius 
ir operatyvinė atmintis „pa-
vežtų“ vis tobulėjančią žai-
dimų grafiką. Atsirado spor-
to žaidimai. Kaip anksčiau, 
nuo kėdės nepakildamas, 

žmogus tapdavo demonų ir 
drakonų žudiku (kur mums 
tai girdėta?), taip nepakil-
damas nuo sofos tapdavo ir 
olimpiniu, ir pasaulio čem-
pionu. Va aš, pavyzdžiui, 
vadovaudama Italijos fut-
bolo komandai Reggina, 
kuri tuo metu dėl korupcijos 
skandalo ir nuobaudų, iškri-
to ar tik ne į trečiąjį Italijos 
futbolo čempionato divi-
zioną, laimėjau Čempionų 
lygą berods tris kartus. Lai-
mėčiau ir ketvirtą, tik laiko 
žaisti neturiu. Manyčiau, 
kad kiekvienas jūsų prira-
šytų penkis kartus daugiau 
panašių „pasiekimų“.

Kaip žmogus tampa to-
kių „pasiekimų“ autoriumi? 
Paprastai. Kiekvieną kom-
piuterinį žaidimą apskritai, 
ir kiekvieną jo lygį imtinai, 
galima žaisti ir peržaisti 
tiek kartų, kol jus ima ten-
kinti rezultatas. Ir kai tam 
žaidimui ir peržaidimui ski-
riamos 5-6 valandos, žaidi-
mo virtualybė nori nenori 
tampa kasdienybės ir mąs-
tymo dalimi. Komppiuteri-
nių žaidimų realybė, net jei 
žmogus nebežaidžia kad ir 
dešimt metų, iš jo mąstymo 
nebepasitraukia. Ir mes tą 
matome šiandienos politikų 
veiksmuose.

Jei iki šios kartos ter-
minas „Pyro pergalė“: kai 
laimimas mūšis bet kokia 
kaina, paaukojant viską, ir 
nebeturint resursų tolimes-
niam karui, buvo politiko, 
karvedžio, ką ten karvedžio, 
kiekvieno išsilavinusio 
žmogaus kasdienybe, kom-
piuterinių žaidimų kartai, 
kompiuterinių karų Napo-
leonams jis tapo nebeaktu-
alus.

Kodėl? Nes kompiu-
teriniuose karuose resur-
sai neturi reikšmės. Netgi 
žaidžiant tokius kompiu-
terinius žaidimus kaip 
Stronghold, kurį reiktų su-
žaisti kiekvienam abiturien-
tui kaip privalomą istorijos 
egzamino dalį, ir kiekvie-
nam Seimo nariui, nekal-
bant apie ministrus. Kodėl? 
Kad suvoktų, kaip veikia 
valstybė. Mažo kaimelio 
pavyzdžiu. Kad pamatytų, 
kas nutinka, kai piliečiai ap-
kraunami mokesčiais arba 
ima stigti maisto. Kai taip 
nutikus, pirmiausia iš tavo 
kaimo slides tepa vertin-
giausi specialistai, o atkū-
rus ekonomiką jie sugrįžta 
paskutiniai. Kad jokios po-
litikos, nei vertybinės, nei 
merkantilinės, nėra tada, kai 
tu neturi ką valgyti ir kodėl 
lentpjūvės ir medžiotojų na-
meliai statomi pirmiau, nei 
kiti, kad ir kaip reikalingi, 
statiniai. Tai virtuali mažos 
valstybės simuliacija, kuri 

veikia pagal istorijos dės-
nius. O mūsų visuomenės 
„inžinieriai“, tų dėsnių ne-
suvokdami apskritai, imasi 
krėsti kvailystes ir nesą-
mones su pavydėtina drąsa. 
Mat žemė juos iš virtualy-
bės į realybę pašaukdavo tik 
pavalgyti, ir į tualetą.

Kodėl jie tokie drąsūs? 
Nes įpratę, kad netinkamai 
sužaistą žaidimą visada ga-
lima peržaisti. Kad jei kati-
nas, sakoma, turi devynias 
gyvybes, tai virtualus „aš“ 
– apskritai neribotą jų kiekį. 
Kad kiekvieną nepavykusį 
lygį ar misiją galima praei-
ti iš naujo. Ir dar turint tuos 
pačius pradinius resursus. 
Taip sąmonėje įsitvirtina 
rizikos, avantiūros galimy-
bės. Nes žmogus neįsisąmo-
nina, kuo jis rizikuoja. 

Juolab, kad ateina poli-
tikų, pagimdytų Lietuvos 
ir Briuselio kabinetuose, 
nevyriausybinių organiza-
cijų inkubatoriuose, karta. 
Neturinčių tarnavimo ka-
riuomenėje, verslo kūrimo 
patirties. Neturinti smege-
nyse suformuoto tvirto prie-
žasties ir pasekmės ryšio. 

Vienintelė vieta, kurioje 
jie turi rizikos patirties, yra 
kompiuteriniai žaidimai, 
kuriuos ankstyvoje jaunys-
tėje žaidė. Jie tikrovėje nie-
ko nekūrė, niekur neinves-
tavo ir nieko nepuoselėjo. 
Jie niekada praktiškai ne-
patyrė klaidingų sprendimų 
pasekmių. Jų civilizacijos, 
sporto komandos, jų verslai 
ir fermos yra virtualybė-
je. Jie neturėjo kur išmokti 
paprasčiausių gyvenimo 
pamokų. Jie neturėjo kur 
pajusti, ką reiškia nemokėti 
skaityti žemėlapio, nemo-
kėti naudotis kompasu. Jie 
niekada nepajuto, kaip ver-
tinamųjų pratybų metu pas-
tatą šturmuojančiam kariui 
ne po jo, o po nekantraus 
kolegos klaidos, stebėtojas 
padeda ranką ant peties ir 
sako „tu miręs“. Nes kom-
piuteriniai herojai nemiršta. 
O jei ir išsenka gyvybės, jie 
vėl prisikelia. Žmonės – ne. 
Neprisikelia ir verslai, ku-
riuos į nebūtį bloškia ne jų 
įkūrėjų klaidos, o valdžios 
sprendimai. Kurių įstati-
niai kapitalai yra ne dosnių, 
1992-1995 m. privatizacijos 
ir „prichvatizacijos“ sūku-
riuose prasisukusių tėve-
lių ar senelių dovanos, ne 
„paukščiukų ir projekčiu-
kų“ pinigai ir žindyklos, o 
realiai Anglijos fabrikuose, 
Švedijos arklidėse ar ant 
Norvegijos stogų uždirbtos 
ir dešimtmetį taupytos paja-
mos. Tai neatsikuria. 

Jei kompiuteriniame žai-
dime padarėte klaidą, tą lygį 
peržaisite. Be jokio vargo ir 

pastangų, nieko nepraradę. 
Tą matome ir dabar: viena 
kompiuterinių žaidėjų kar-
tos dalis mykia apie ver-
tybinę politiką, kita – apie 
grįžimą į dieną iki Taiva-
nio atstovybės atidarymo. 
Ir abeji yra vienodai žiopli, 
galvodami, kad pavyks šitą 
žaidimą peržaisti iš naujo. 
Ne, mielieji, realybė nėra 
žaidimas. Realybėje praei-
ties neperžaisi. Prarastiems 
resursams atkurti reikia la-
bai daug laiko. Pavyzdys: 
jei jūs virtualiame kare pra-
radote kariuomenę, tai per-
žaisdami priešą šturmuosite 
su tokia pat. Tikrovėje nuo 
tos akimirkos, kai žmogus 
gimsta, iki tol, kol jis gali 
tapti kariu, turi praeiti ilgi 
18 taikos metų. Suvokėte? 
Tam, kad atkurtumėte eko-
nomiką, reikia mažiausiai 
5-6 metų. Kad atstatytumė-
te gyventojų skaičių – išti-
sų kartų. Ir suklydus, laiko 
ratas nebepasisuka į pradinę 
padėtį, prarasti resursai ne-
atsinaujina.

Metas suvokti ir socia-
linių tinklų žalą mūsų vi-
suomenės mąstymui. Nie-
ko nereiškiančių draugų, 
patiktukų rinkimas, patai-
kūnų burbulų formavimas. 
Suvokti skirtumą, kad jei 
tavo namuose nutiks nelai-
mė, galbūt pora dešimčių 
iš kelių tūkstančių pasiūlys 
realią pagalbą. Likę apsiri-
bos padėdami ikonėlę – vei-
duką su ašarėle. Lygiai taip 
ir politikoje: jei tave remia 
žodžiais, tai dar nereiškia, 
kad rems darbais. Ir diplo-
matinės frazės gerokai ski-
riasi nuo konkrečių veiks-
mų. Juo labiau, kad išties 
net tarp sąjungininkų vyks-
ta aštri konkurencija dėl 
investicijų ir plėtros. Todėl 
nereikia pykti, kad panorę 
tapti šventesni už popiežių, 
staiga sužinome, kad mūsų 
rinkos dalį pasiima... kai-
mynai. Kurie vykdo kiek 
mažiau teorinę vertybinę, 
tačiau sėkmingesnę prak-
tinę politiką. Deja, va taip 
tapę „laikų“ medžiotojais, 
svajotojai apie virtualią 
šlovę, apie vienadienes pa-
gyras ir laikraščių antraštes, 
susiduria su niūria realybe. 
Gyvenimo neperžaisi. Tą 
dabar ir matome.

Gyvenimas – ne žaidi-
mas. Čia stebuklų nebūna. 
Jei kompiuteriniame žaidi-
me vienas gali kautis ne tik 
prieš žmones, bet ir prieš 
demonus bei drakonus ir 
jame a priori žmogus ga-
lingesnis už priešus-botus, 
nes kitaip, nuolatos pralai-
mėdamas, jis to žaidimo 
nebežaistų. O štai gyvenime 
žioplus ir įžūlius mažiukus 
paprastai suvalgo didžiosios 

žuvys. Todėl realybėje prieš 
bet ką pradedant, pirmiausia 
reikia paskaičiuoti galimas 
pasekmes. O jos gyvenime, 
skirtingai, nei virtualybėje, 
yra labai skaudžios.

Ir progines kalbas, ir 
proginius pažadus reikia 
mokėti skirti nuo konkrečių 
darbų. Suvokti, kad netekus 
resursų, jiems atkurti reikia 
laiko, be to, ir ne visuomet 
pavyksta. Kad tol, kol tu at-
kūrinėji savo resursus, kiti 
jau toli pažengė į priekį. 
Kad gyvenimas – ne kom-
piuterinis žaidimas, nusibo-
dus jo taip paprastai nemesi. 
Konkretūs pavyzdžiai: mes 
prarandame lazerių pramo-
nę. Taip, ją prarandame. Ir 
labai juokingai atrodo, kai 
valdiškų institucijų atstovai, 
mintantys iš to, kad visuo-
menė (įskaitant ir lazerių 
pramonę) moka mokesčius, 
svaigsta apie verslo nepa-
triotiškumą. Palaukit, mie-
lieji, kai jūs užsidirbsite (o 
ne pasiimsite alga iš mokes-
čių mokėtojų kišenės) savo 
pirmuosius tūkstančius ir 
investuosite juos, o paskui 
prarasite, imsite galvoti ki-
taip. Tie pinigai turi kainą. 
Tai žmogaus laikas, kurį jis 
arė, nematydamas šviesios 
dienos, kol tu trainiojaisi 
„elito“ vakarėliuose, kol tu 
pozavai fotografams, antrą 
kartą skyreisi ir trečią kartą 
tuokeisi. Tai to žmogaus su-
varyta sveikata, to žmogaus 
laikas, neskirtas šeimai. Tai 
juodas ir kruvinas darbas, 
tapęs investicijomis. Tačiau 
virtualių pasaulių, kuriuose 
viskas duota, valdovai to 
nesupranta. Jie nesuvokia, 
kad jei Taivanis ir duos vis-
ką, ką pažadėjo, kad ims 
vystyti puslaidininkius, tai 
visam tam įsukti prireiks 
apie dešimt metų. Dešimt 
metų, kai lazerių ir kitų 
aukštųjų technologijų jau 
nėra, o puslaidininkių – dar 
nėra. Ką šitame tarpe da-
rysime? Burokus ir bulves 
auginsime? Suvokite, kad 
nuo pažado iki realybės – 
ne penkios minutės virtua-
lybės, o dešimtys metų rea-
lybės. Ir toje realybėje jums 
reiks rinkti biudžetą savo 
algoms, išlaikyti valstybi-
nes struktūras. Kaip tą gali 
padaryti žmonės, užauginti 
saugiuose šeimų, kabinetų 
ir fondų užantėliuose? 

Už klaidas gyvenime ir 
politikoje mokama labai 
skaudžiai. Jos neperžai-
džiamos, neištaisomos. To 
reikia išmokti visoms mūsų 
kartoms. Reikia mažiau būti 
socialinių tinklų, antraščių 
ir žaidimų Napoleonais. Ir 
pareiti į nuodėmingą žemę 
ne tik pavalgyti ir nuslen-
gvinti, bet dar ir gyventi. 

BRYDĖS

Lina-DŪDAITĖ KRALIKIENĖ
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Žiobiškio kelias – ledas ir duobės. Kas kaltas?
Į „Rokiškio Sireną“ 

kreipėsi skaitytoja, kuri 
paprašė pasidomėti Žio-
biškio kelio būkle. Neno-
rėjusi viešinti savo vardo 
ir pavardės moteris rašė: 
„Kelias baisus, gyventojai 
ilgą laiką negali susisiekti 
su niekuo, kad sutvar-
kytų kelią. Automobiliai 
vietovėje per mišką (link 
Žiobiškio) kiekvieną rytą 
būna nuvažiavę nuo ke-
lio... Važiuoti grioviais ir 
kupstais kiekvieną rytą 
pasidarė neįmanoma. 
Prašome Jūsų pagalbos, 
galbūt išgirs Jus". Su Ro-
kiškio rajono gyventoja 
susisiekėme telefonu, no-
rėdami patikslinti situ-
aciją, nors ir iš pateiktų 
nuotraukų matėsi, kad 
vaizdelis tikrai nekoks. 
Moteris patvirtino, kad 
maždaug 3 kilometrų ke-
lio ruožas per mišką yra 
nepabarstytas, duobėtas. 
Juo važiuoti yra tikrai 
sudėtinga.

Seniūnė sako, kad visais 
keliais pasirūpinti 
nespėja
Rokiškio kaimiškosios 

seniūnijos seniūnė Dalia 
Janulienė problemą dėl 
šio kelio pripažino. Pasak 
seniūnės, bėdos su rajono 
keliais prasidėjo pašalus 

ir pasnigus. Seniūnija ne-
spėja skubiai pasirūpinti 
visais keliais, vos tik su-
prastėja oras. Seniūnijos 
priežiūroje – 6 didesnių 
gyvenviečių ir dar dau-
gybės kaimų keliai, kurių 
susidaro virš 200 kilo-
metrų, o kelius valo vie-
nas traktorius „Belorus“, 
kuris nėra tokiam darbui 
pritaikytas. Panašu, kad 

seniūnė netgi pyktelėjo, 
kad žurnalistai domisi šia 
problema, tačiau pažadėjo 
ja pasirūpinti, kiek tai bus 
įmanoma.

Savivaldybės 
administracijos 
direktorius prašo 
palūkėti, kol kelias 
bus asfaltuojamas
Paprašytas pakomen-

tuoti Žiobiškio kelio 
būklę, Rokiškio rajono 
savivaldybės administra-
cijos direktorius Andrius 
Burnickas atsakė apie bū-
tent šį kelio ruožą ką tik 
kalbėjęs su seniūne ir ne-
neigė, kad problema eg-
zistuoja. Esą, nors kelias 
ir barstomas druska, ledui 
tirpstant, susidaro duobės. 
Kelias eina per mišką, tai 
ir dėl šios priežasties čia 
lėčiau nutirpsta ledas bei 
sniegas. A. Burnicko nuo-
mone, kol šis kelias nebus 

asfaltuojamas, ryškesnio 
situacijos pagerėjimo ti-
kėtis yra sunku. Jį žadama 
asfaltuoti. Deja, adminis-
tracijos direktorius nenu-
rodė, kada tai turėtų įvykti. 
Rajoninių kelių priežiūra 
rūpinasi pačios seniūnijos, 
kurios iš tiesų turi ribotas 
galimybes. Valstybinių 
kelių tvarkymu užsiiman-
ti AB „Kelių priežiūra“ 
turi daugiau kelių valymui 
bei barstymui pritaikytos 
technikos, turi pasirūpinti 
mažiau kilometrų kelių, 

tačiau ir jie skundžiausi, 
kad nespėja, todėl A. Bur-
nickas paprašė gyventojų 
supratingumo. Jis paža-
dėjo, kad į Žiobiškio kelią 
dar kartą atkreips dėmesį.

Nors „kaltų“ rasti, ma-
nytume, nepavyko, tikė-
tina, kad šis kelias greitu 
laiku bus naujai asfaltuo-
jamas. Šį kartą tik dar kar-
tą atkreipėme seniūnijos 
bei savivaldybės adminis-
tracijos dėmesį į situaciją.

Rita GRIGALIENĖ

Byloje, kurioje UAB „Rokiškio aliejinė“ buvęs vadovas 
kaltinamas sukčiavimu, ir vėl daroma pertrauka

Sausio 19 d. po per-
traukos buvo nagrinėjama 
baudžiamoji byla, kurioje 
buvęs UAB „Rokiškio alie-
jinė“ (anksčiau turėjusios 
KB „SV Obeliai“ vardą) 
vadovas Henrikas Asaus-
kas ir finansines paslaugas 
tuo metu teikusios įmonės 
atstovė Loreta Marčiu-
laitienė kaltinami sukčia-
vimu, kas yra numatyta 
Baudžiamojo kodekso 182 
straipsnio 182 straipsnio 
2 dalyje. Kurį laiką tvir-
čiau finansiškai besilaikiu-
si įmonė UAB „Rokiškio 
aliejinė“ šiuo metu turi 
bankrutuojančios įmonės 
statusą. Įmonės ateitis mi-
glota.

Kaltinamasis 
H. Asauskas buvo 
optimistiškai nusiteikęs
Prieš teisiamąjį posėdį 

buvęs UAB „Rokiškio alie-
jinė“ vadovas buvo nuteikęs 
ramiai. Jis lyg ir pajuokavo: 
„Matyt, toks mano likimas, 
kad pastaruosius 12 metų 
pastatau sunkioje finansinėje 
būklėje esančias įmones ant 
kojų ir einu toliau.“ Jis sakė 
suprantantis, kad už nusikal-

timą, kuriuo yra kaltinamas, 
numatytas laisvės atėmimas, 
tačiau išreiškė lūkestį, kad jo 
bus išvengta. 

Kaltinamojo gynėjas 
situaciją paaiškino 
paprastai
Byla – didelės apimties, 

tačiau, kaip sako kaltinamo-
jo H. Asausko gynėjas advo-
katas Henrikas Raulušaitis, 
kad byla yra sudėtinga, at-
rodo tik iš pirmo karto. Jis 
bylos esmę nupasakojo me-
tafora: „Įsivaizduokite, kad 
nusiperkate automobilį ir po 
to paaiškėja, kad jis vogtas. 
Suprantu, kad pasielgėte 
negerai, jeigu žinojote, kad 
įsigyjate nesąžiningu būdu 
gautą daiktą. Šiuo atveju 

nutiko kitaip. Mano klientas 
nupirko aliejų, už jį sumokė-
jo, prekė atvyko į „Rokiškio 
aliejinę“, tada aliejus buvo 
perdirbtas ir eksportuotas į 
Lenkiją. Už perdirbtą aliejų 
klientas „Rokiškio aliejinei“ 
sumokėjo. Prekė tikrai iške-
liavo į Lenkiją, tačiau iški-
lo tam tikrų neaiškumų dėl 
dokumentų pildymo. Byloje 
buvo atliekamas tyrimas, 
kad aliejus buvo įsigytas ga-
limai neteisėtai, nesumokant 
PVM. Kaltinamajame akte 
teigiama, kad mano klientas 
žinojo, kad aliejus įsigytas 
neteisėtai, siekė išvengti mo-
kesčių ir panašiai.“ 

Tikimasis išteisinimo
Tiek kaltinamojo Henriko 

Asausko gynėjas advokatas 
Henrikas Raulušaitis, tiek 
kaltinamosios Loretos Mar-
čiulaitienės gynėjas advoka-
tas Vincas Pacevičius laikėsi 
pozicijos, kad jų klientai 
turėtų būti išteisinti. Kaltina-
mieji taip pat sakė savo kal-
tės nepripažįstantys. Loreta 
Marčiulaitienė sakė: „Kokia 
gali būti mano kaltė, kad nei 
vienas bylos liudytojas ma-
nęs nepažįsta ir nėra manęs 
matęs?“ Moteris tiekė pas-
laugas kaip buhalterinių pas-
laugų įmonės atstovė. Kaip 
minėjo H. Asausko gynė-
jas, jo klientas taip pat darė 
viską, kad sudarytų teisėtą 
sandorį. Jis esą nežinojo, 
kad įmonės partneriai aliejų 
buvo įsigiję neteisėtai ir ne-
turėtų už tai atsakyti. 

Į posėdį neatvyko 
liudytojai
Bylą nagrinėjanti Pane-

vėžio apylinkės teismo Ro-
kiškio rūmų teisėja Ledina 
Šinkūnienė planavo sausio 
19 d. apklausti atvykusius 
liudytojus, išklausyti garso 
įrašą, kuriame užfiksuotas 
susitarimas Valstybinėje mo-
kesčių inspekcijoje dėl įmo-

nės mokestinių įsipareigoji-
mų įvykdymo. Deja, panašu, 
kad bylą gali tekti nagrinėti 
ilgai. Į posėdį neatvyko liu-
dytojų statusą byloje turintys 
Latvijos Respublikos pilie-
čiai, kurie turėjo paliudyti 
apie tai, kad aliejus iš UAB 
„Rokiškio aliejinė“ iškelia-
vo pas užsakovą. Vienam 
iš liudytojų buvo neįteiktas 
teismo šaukimas, kitas, kad 
ir formaliai žinodamas apie 
posėdžio laiką ir vietą, į teis-
mą neatvyko. Byloje svarbūs 
ir Estijos piliečių parodymai, 
kuriuos apklausti taip pat 
ieškoma galimybių. Buvo 
siūloma daryti vaizdo kon-
ferenciją, tačiau buvo spren-
džiama, kad tai nepažeistų 
proceso dalyvių teisėtų inte-
resų – Estijos piliečiams yra 
pareikšti įtarimai, kurie turi 
sąsajų ir su šia byla. 

Išklausius garso įrašą, 
spręsta dėl kitų 
posėdžių datų
Posėdžio metu buvo iš-

klausytas garso įrašas dėl 
susitarimo Valstybinėje 
mokesčių inspekcijoje. Dėl 
jo advokatas Darius Rau-
lušaitis žadėjo pasisakyti 

baigiamosiose kalbose, kai 
bus ištirti visi įrodymai. Kol 
kas aišku tik tiek, kad bai-
giamosios kalbos įvyks dar 
negreitai. Po 2022 m. sausio 
19 d. įvykusio teisiamojo 
posėdžio daroma pertrauka 
bylos nagrinėjime. Iki to lai-
ko teismas turės išsiaiškinti 
galimybes surasti neatvy-
kusius liudytojus bei rasti 
būdų juos apklausti. Numa-
tytas 2022 m. vasario 23 d. 
teisiamasis posėdis buvo iš 
anksto atšauktas, paliekant 
daugiau laiko susisiekti su 
liudytojais, esančiais Latvi-
joje bei Estijoje. Kitų posė-
džių datos buvo derinamos 
prie advokatų darbo grafiko. 
Artimiausias teismo posėdis 
– 2022 m. kovo 15 d. Gali 
būti, kad posėdžių datos dar 
gali keistis. 

Baudžiamojoje byloje dar 
bus aiškinamasi daug neaiš-
kių klausimų – ar iš tiesų dėl 
finansinių operacijų atliki-
mo buvo bendrininkaujama, 
sprendžiama dėl liudytojų 
teisinio statuso ir panašiai. 
Kol kas klaustukų tikrai yra 
nemažai.

Rita GRIGALIENĖ
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Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjams – Laisvės premija. 
Kuo ši kronika svarbi mūsų valstybei?

Pasipriešinimas sovieti-
nei okupacijai buvo dviejų 
tipų – ginkluotas ir negin-
kluotas Ginkluotas – di-
dvyriškos Laisvės kovos. 
Neginkluotas – pogrindinės 
organizacijos, judėjimai, 
disidentų veikla. Vieninte-
lė institucija, kuri sovietų 
valdžiai priešinosi nuo pir-
mosios iki paskutinės mi-
nutės yra Lietuvos katalikų 
bažnyčia. Sovietiniam sau-
gumui niekada nepavyko 
sunaikinti jos neginkluoto 
pasipriešinimo veiklos. Vie-
na iš šios veiklos sferų – po-
grindinė literatūra, žinoo-
ma savilaidos (samizdato) 
terminu. Būtent Lietuvos 
katalikų bažnyčios kroni-
ka, kuri buvo leidžiama 
1972-198 m., ir kurios ne-
sugebėjo sunaikinti KGB, 
yra šio pasipriešinimo būdo 
klasika ir pavyzdys, gynusi 
ne tik pagrindinių žmo-
gaus teisių – sąžinės ir žo-
džio laisvių – imperatyvus 
mūsų šalyje, bet ir dariusi 
didžiulę įtaką užsienio, pir-
miausia, Lotynų Amerikos 
tikinčiųjų bendruomenėms. 
Su Lietuvos katalikų baž-
nyčios kronika yra susiję ir 
mūsų krašto, arba čia dirbę 
žmonės.

Kas yra savilaida?
Kaip jau minėta, pasiprie-

šinimas sovietinei okupacijai 
buvo vykdomas dviem bū-
dais: ginkluotu ir neginkluo-
tu. Dažnai šie būdai yra persi-
pynę. Pavyzdžiui, partizanai 
ne tik ginklu kovoj prieš so-
vietinę okupaciją, bet ir pla-
tino nelegalią literatūrą: atsi-
šaukimus, pranešimus ir k.t. 
Nuslopinus ginkluotą pasi-
priešinimą, visuomenė ėmėsi 
kitų būtų kovoti su totalitari-
niu Sovietų sąjungos režimu. 
Būdų buvo daug: tai ir daly-
vavimas nelegalių organiza-
cijų veikloje, ir tam tikros ak-
cijos – Trispalvės kabinimas 
Vasario 16-osios proga ant 
gerai matomų objektų, šios 
šventės nelegalus minėjimas, 
ir nelegalios literatūros kūri-
mas bei platinimas.

Nelegali literatūra bet ko-
kiame pasipriešinime turi di-
džiulę reikšmę. Tai esminis 
ir vienintelis būdas apeinant 
cenzūrą, pranešti bent dalį 
objektyvių žinių, fiksuoti re-
žimo nusikaltimus, ugdyti 
istorinę, valstybinę ir tautinę 
savimonę. Galimi nelegalios 
literatūros šaltiniai yra du: 
arba tai yra iš užsienio vals-
tybių atvežta literatūra (vadi-
namasis „tamizdatas“), arba 
vietoje pogrindyje išleista li-
teratūra – savilaida arba „sa-
mizdatas“.

„Tamizdato“ puikus pa-
vyzdys yra spaudos draudimo 
metų literatūra: lietuviškos 
knygos buvo spausdinamos 
Užnemunėje, dažniausia Til-
žėje, ir per sieną gabenamos 
į Lietuvos teritoriją, čia pla-
tinamos knygnešių. Tačiau 
sovietinės okupacijos metais 
„tamizdtato“ leidyba buvo 
faktiškai neįmanoma dėl ke-
lių priežasčių: pirmiausia, ne-
buvo kur spausdinti. Nes Lie-
tuva ribojosi su sovietinėmis 
respublikomis (Latvija, Bal-
tarusija, Rusijos Kaliningra-
do sritimi) ir su Lenkija, kuri 
priklausė socialistinių šalių 
blokui ir Varšuvos paktui. Iš 
Lenkijos Lietuvą pasiekdavo 
tam tikra devocionalijų dalis 
(rožiniai, šventųjų statulė-
lės ir pan.), tačiau ženklaus 
literatūros leidybos masto 
pasiekti, žinoma, buvo neį-
manoma. 

Kita galimybė gauti li-
teratūros, žinoma, buvo iš 
Vakarų. Tačiau ji, atvežama 
diplomatiniu paštu, siun-
čiama giminių siuntiniuose, 
buvo negausi ir tarnavo kaip 
pirminis šaltinis, knygos, ku-
rios buvo perspausdinamos 
ar perrašomos rankiniu būdu 
(ranka, spausdinimo mašinė-
lėmis, vėliau kopijavimo ap-
aratais). 

Kodėl Katalikų 
bažnyčia?
Tam, kad būtų galima 

veiksmingai organizuoti bet 
kokį pasipriešinimą, reika-
linga tam tikra organizacinė 
struktūra. Katalikų bažnyčia 
– natūralus, gamtinis komu-
nizmo priešas. Tačiau visiškai 
sunaikinti jos, ar perimti jos 
savo pavaldumui Sovietų są-
junga ir jos saugumo struktū-
ros nepajėgė. Nors negalima 
sakyti, kad niekada nebandė. 

Esminis Katalikų bažny-
čios skirtumas nuo kitų reli-
gijų yra tas, kad jos struktūra 
yra pasaulinė. Jei sovietams 

jau XX a. IV dešimtmetyje 
faktiškai pavyko sunaikinti 
didžiąją dalį Rusijos stačiati-
kių bažnyčios dvasininkijos, 
o likusią dalį palaužti ben-
dradarbiavimui, tai su Kata-
likų bažnyčia to nepavyko 
padaryti nei Sovietų sąjun-
gai, nei Kinijai. Jei neįtikusį 
stačiatikių patriarchą sovie-
tinė valdžia nesunkiai galėjo 
pakeisti kitu, ir niekas dėl to 
nė nepypteltų, tai bandymas 
akivaizdžiai kištis į Katali-
kų bažnyčios vidaus reikalus 
sulaukdavo didžiulės neigia-
mos pasaulinės visuomenės 
reakcijos. Būtent tuo ir buvo 
sovietams ypač pavojinga 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronika: ji reguliariai, 16 
metų viešino esminės žmo-
gaus teisės – sąžinės laisvės 
– pažeidimų Lietuvoje faktus 
ir mastelį. 

Kaip ir kitose okupuotose 
šalyse, Sovietų sąjunga Lie-
tuvoje pabandė steigti Liau-
dies katalikų bažnyčią. Kas 
tai per žvėrelis? Tokia baž-
nyčia išlaiko savo apeigas, 
hierarciją, tačiau atsisako 
pavaldumo popiežiui, ir fak-
tiškai tampa valdžios mario-
nete. Nes Liaudies katalikų 
bažnyčia automatiškai stotų į 
konfliktą su Katalikų bažny-
čia, netektų popiežiaus ir pa-
saulio visuomenės paramos, 
ką sovietams ir reikėjo pa-
siekti. Lietuvoje toks modelis 
patyrė fiasko. Vienintelis kiek 
sėkmingesnis (nereiškia, kad 
sėkmingas) bandymas su-
kurti tokią liaudies bažnyčią 
buvo komunistinėje Kinijoje. 

Sovietų sąjunga kovoje su 
katalikybe Lietuvoje pada-
rė esminę klaidą – ji paleido 
vienuolynus. Tačiau žmonės, 
pasirinkę vienuolio kelią, 
iš visuomenės nedingo. Jei 
vienuolynų atveju jie buvo 
sutelkti bent jau žinomose 
vietose, tai sunaikinus, jie 
kaip, teoriškai, pasauliečiai 
pasklido po visą šalį. Tačiau 

didžioji dauguma vienuolių 
neatsisakė nei savo tikėjimo, 
nei įžadų, nei veiklos. Šie 
žmonės palankūs pogridinei 
veiklai buvo dar ir dėl to, kad 
jie neturėjo savo šeimų: jie 
turėjo daugiau laisvo laiko, 
ir nebijojo dėl šeimų likimo, 
skirtingai nuo pasauliečių. 

Kur tokie slapti vienuoliai 
dirbo? Visur. Nuo darželių 
auklyčių iki vykdomųjų ko-
mitetų biurokratų. Tik Lietu-
vai atgavus nepriklausomybę 
paaiškėjo, kad ir Rokiškio 
vykdomajame komitete dir-
bo... vienuolė. 

Kita taktinė sovietų val-
džios klaida buvo riboti ku-
nigų seminarijų klierikų skai-
čių. To siekta sąmoningai: dėl 
kunigų natūralaus senėjimo, 
taip pat ir tremčių, kalinimo, 
dvasininkų skaičius Lietuvo-
je mažėjo. Ir neleidžiant pri-
imti į seminarijas jaunuolių, 
buvo stengiamasi mažinti 
dvasininkijos, kaip visuome-
nės sluoksnio, skaitlingumą 
ir įtaką. Tačiau kaip ir visur 
gamtoje, kiekvienas veiks-
mas turi atoveiksmį. Dauge-
lyje po komunistinio režimo 
letena pakliuvusių valstybių, 
įskaitant ir Lietuvą, steigėsi 
nelegalios kunigų seminari-
jos. Jos augo vėl gi ant sovie-
tų padarytų klaidų: išsilavinę, 
veiklūs dvasininkai – tarpu-
kario aukštųjų mokyklų dės-
tytojai buvo siunčiami į pro-
vinciją, taip mažinant jų įtaką 
ir reikšmę. Tačiau būtent tas 
iškėlimas ir leido sėkmingai 
vystyti Lietuvoje 1970-1971 
m. įkurtos (o vos po metų 
pradėta leisti Lietuvos katali-
kų bažnyčios kronika) slaptos 
seminarijos veiklą. 

Žinoma, dvasininko stu-
dijos pogrindinėje semina-
rijoje užtrukdavo gerokai 
ilgiau, tačiau kokybe niekuo 
nenusileido legaliai įgytam 
išsilavinimui. Be to, tokių 
nelegalių studijų pasirinki-
mas jau pats savaime rodė, 

kad žmogus apsisprendęs 
ne tik dvasininko keliui, bet 
ir pasipriešinimui. Kaip tai 
veikdavo: seminaristai lan-
kydavo dvasininkus dėstyto-
jus, klausydavo jų paskaitų, 
atlikdavo namų užduotis. 
Kai kurie tokie studentai įsi-
darbindavo zakristijonais, 
vargonininkais. Akivaizdu, 
kad nelegalioje seminarijoje 
studijos vykdavo iš nelega-
lios literatūros, kuri būdavo 
dauginama ir platinama. Pa-
žintys, žinios, nelegalaus gy-
venimo patirtis ir leido tiems 
Katalikų bažnyčios kronikos 
platintojams taip sėkmingai 
plėtoti savo veiklą. Beje, pas-
kutinysis Katalikų bažnyčios 
kronikos redaktorius vysku-
pas Jonas Boruta mums, Vil-
niaus universiteto Istorijos fa-
kulteto studentams pasakojo, 
kodėl ir pats baigė nelegalią 
kunigų seminariją. Jo dėdė 
buvo rašytojas Kazys Boruta, 
tad akivaizdu, kad jo gimi-
naitis jokiomis aplinkybėmis 
negalėjo patekti į legalią se-
minariją. 

Taigi, kelios esminės stra-
teginės Sovietų sąjungos 
klaidos kovojant su Katalikų 
bažnyčia Lietuvoje, sudarė 
esmines prielaidas formuo-
tis plačiai tiek legaliai, tiek 
nelegaliai pastarosios veiklai 
šalyje.

Katalikų pogrindinės 
literatūros poreikis
Jei kalbėtume, kokios ne-

legalios literatūros poreikį, 
tai yra viena išskirtinė kny-
ga, kurios okupacijų metais 
reikėjo, istorikų skaičiavi-
mais, iki 3 mln. Egzemplio-
rių, buvo maldaknygės. Pir-
mosis sovietmečių maldynas 
ir religinis kalendorius buvo 
Lietuvoje išleisti tik 1955 m. 
1955-60 m. viso tebuvo iš-
leista keturi maldyno tiražai, 
arba tik 75 tūkst. egzemplio-
rių. Ir tai, kaip rašo istorikas 
Arūnas Streikus, tų maldynų 
nemenka dalis buvo skirta 
reprezentaciniams tikslams, 
užsienio lietuvių bendruo-
menėms (sovietai taip de-
monstravo, kad jie paiso 
religinės laisvės), taigi Lie-
tuvos tikinčiųjų nepasiekė. 
1968 m. buvo... 6,5 tūkst. 
tiražu išleistas Liturginis 
maldynas (kas iš esmės buvo 
lašas jūroje), 1973 m maldy-
nas perleistas vietoj prašytų 
200 tūkst., tik 75 tūkst. tira-
žu. 1980 m. taip pat išleistas 
maldynėlis „Visada su Die-
vu" (80 tūkst. egzempliorių). 
1982 m. išėjo du pirmieji 
naujo lietuviško mišiolo 
tomai, o 1984 m. pasirodė 
antrasis papildytas liturginio 
maldyno leidimas, kurio ti-

ražas (160 tūkst. egzemplio-
rių) buvo didžiausias iš visų 
sovietiniais metais oficialiai 
išleistų religinių leidinių. 

Esant milžiniškam reli-
ginės literatūros trūkumui, 
visu greičiu įsisuko pogrin-
dinės spaustuvės. Jose be 
kitos literatūros, nelegaliai 
buvo leidžiamos ir maldynų 
kopijos. Jos platintos religi-
nių švenčių metu, bažnyčių 
zakristijose. Pagavus žmo-
gų su tokia knyga, jis galėjo 
teisintis, esą nežinojo, kad 
ta oficialiai leisto maldyno 
kopija yra nelegali. Aštun-
tajame dešimtmetyje, peri-
mant naujas technologijas, 
kūrėsi pogrindinės spaudos 
leidybos centrai („spaudos 
taškai") ir gerokai padaugė-
jo savilaidos būdu išleidžia-
mos religinės literatūros. 
Per 1973 m. lapkričio mėn. 
atliktas kratas saugumiečiai 
paėmė 2 dauginimo aparatus 
„Era", 4 spausdinimo sta-
kles, 15 rašomųjų mašinėlių, 
apie 600 kg linotipinio šrifto, 
140 kg išspausdintų religinės 
literatūros lapų, – teigia isto-
rikas Arūnas Streikus.

Tokios nelegalios savi-
laidos pavyzdys yra ir šio 
straipsnio autorės maldakny-
gė – jau minėto maldynėlio 
„Visada su Dievu“ kopija. 
Ši savilaidos maldaknygė 
įsigyta 1984 m vasarą Rokiš-
kio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje. Kaina-
vo maldynėlis 5 rublius. Ją 
straipsnio autorės močiutei 
pardavė parapijos vikaras. 
Pardavė tik todėl, kad ją pa-
žinojo kaip nuolatinę bažny-
čios lankytoją.

 Kaip atrodo tokia nele-
gali literatūra? Tai nedide-
lio, kišeninio formato mal-
daknygė. Tiksliau niekas iš 
pažiūros ir nepasakytų kad 
tai maldaknygė. Ant vir-
šelio nėra nei pavadinimo, 
nei kryželio. Spausdinimo 
kokybė yra prasta: matyti, 
kad knygelė dauginta keliais 
kopijavimo aparatais „Era“. 
Matyti skirtinga lapų koky-
bė, netgi skirtingas popie-
rius. Kai kurie lapai atspaus-
dinti neteisingai, kai kurie 
neatsikopijavo Tačiau tai 
nedideli tokio leidinio trūku-
mai, atsižvelgiant į sąlygas, 
kuriomis jis spausdintas. 

Taigi, apžvelgėme prielai-
das Lietuvos katalikų bažny-
čios kronikai leisti. Kituose 
numeriuose nagrinėsime jos 
temas, svarbiausius įvykius 
ir sąsajas su Rokiškio kraštu.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Maldynėlis „Visada su Dievu“ – tipinis savilaidos pavyzdys: daugintas kopijavimo aparatu „Era“.
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Negalią turintiems žmonėms – platesnis techninės pagalbos priemonių pasirinkimas 
ir aiškesnė aprūpinimo jomis sistema

Jau nuo vasario 1 die-
nos žmonės, turintys klau-
sos, regos, komunikacijos 
ar sensorikos sutrikimų, 
galės kreiptis dėl įvaires-
nių, inovatyvesnių ir jų 
individualius poreikius 
atitinkančių regos, klau-
sos, komunikacijos ir sen-
sorikos techninės pagalbos 
priemonių. 

Aprūpinimas techninė-
mis pagalbos priemonėmis 
taps paprastesnis ir greites-
nis – numatyta visų regos, 
klausos, komunikacijos ir 
sensorikos techninės pagal-
bos priemonių kompensaci-
jos, sutrumpintas jų naudo-
jimo laikotarpis. Techninės 
pagalbos priemones įsigijęs 
savo lėšomis ir pateikęs iš-
laidų dokumentus, žmogus 
gaus numatytą šių priemo-
nių įsigijimo išlaidų kom-
pensaciją. Aprūpinimui 
techninės pagalbos priemo-
nėmis 2022 m. iš valstybės 
biudžeto numatyta skirti 3,7 
mln. Eur.

„Nuo šiol valstybė pa-
dengs daugiau faktiškai 
patirtų išlaidų įsigyjant bū-
tiniausias techninės pagal-
bos priemones. Be to, bus 
galima įsigyti įvairesnių, 
konkretaus žmogaus porei-
kius atitinkančių techninės 
pagalbos priemonių. Ma-
nau, tai dar vienas žingsne-

lis link geresnių galimybių 
žmonėms su negalia daly-
vauti visuomeniniame gy-
venime“, – sako Socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė 
Monika Navickienė.

Turintiems klausos ar 
regos negalią
Įsigyti klausos ir regos 

techninės pagalbos prie-
mones ir gauti šių priemo-
nių įsigijimo išlaidų kom-
pensaciją  taps paprasčiau. 
Žmogus gali pirkti jam 
reikalingą klausos ar regos 
techninės pagalbos priemo-
nę Lietuvoje ar užsienyje ir 
iš karto Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centrui pa-
teikti šios priemonės įsigiji-
mo dokumentus. Dokumen-
tus galima pateikti atvykus 

į įstaigą, siunčiant juos re-
gistruotu laišku, elektroni-
niu paštu ar per Socialinės 
paramos šeimai informacinę 
sistemą (SPIS). 

Anksčiau buvo prašoma 
pirmiausia gauti Techni-
nės pagalbos neįgaliesiems 
centro sprendimą dėl kom-
pensacijos skyrimo  ir tik 
tuomet buvo galima įsigyti 
reikalingas priemones. Taip 
pat atsisakyta reikalavimo 
pateikti klausos ir regos 
techninės pagalbos priemo-
nių garantinius dokumentus. 

Žmonės su klausos nega-
lia galės įsigyti įvairesnių jų 
poreikius atitinkančių tech-
ninės pagalbos priemonių, 
pavyzdžiui, vaizdo telefons-
pynės komplektą, belaidį 
signalizavimo įtaisą (priė-

mėją), asmenims, turintiems 
regėjimo negalią, išmanųjį 
laikrodį, kalbančias kūno 
svarstykles, garsinį etikečių 
žymeklį, nešiojamąjį kom-
piuterį ir kt. 

Turintiems 
komunikacijos 
ar sensorikos negalią
Į komunikacijos ir sen-

sorikos techninių pagalbos 
priemonių sąrašą įtraukta 
nauja sensorikos techni-
nės pagalbos priemonių 
grupė. Pavyzdžiui, įvairi 
stimuliacinė įranga (švie-
sos projektoriai, burbulai, 
šviesos stalai), slopinimo 

įranga (apsunkintos antklo-
dės, svareliai), balansavimo 
priemonės (batutai, supimo 
įranga, aktyvumo sienelės). 

Anksčiau sensorikos 
techninės pagalbos priemo-
nėmis buvo aprūpinami tik 
vaikai su sunkia negalia, o 
dabar amžius neribojamas.

Žmonės, turintys komu-
nikacijos sutrikimų, taip pat 
galės įsigyti įvairesnių ir jų 
poreikius atitinkančių tech-
ninės pagalbos priemonių, 
pavyzdžiui, kalbinio dialo-
ginio įtaisą, pažintinių funk-
cijų lavinimo programinę 
įrangą, pelės įtaisą, kompiu-
terio valdymo svirtį ir pan.

Norint gauti komunikaci-
jos ar sensorikos techninės 
pagalbos priemonių įsigi-
jimo išlaidų kompensaci-
ją, pirmiausia žmogus turi 
Techninės pagalbos neįga-
liesiems centrui pateikti iš-
rašą iš medicinos dokumen-
tų, kad turi tokį sutrikimą, 
ir užpildyti prašymą. Tai 
galima padaryti atvykus į 
įstaigą, siunčiant registruo-
tu laišku, elektroniniu paštu 
ar per Socialinės paramos 
šeimai informacinę sistemą 
(SPIS). 

Techninės pagalbos neį-
galiesiems centras išnagri-
nėja pateiktus dokumentus 
ir priima sprendimą dėl 
kompensacijos skyrimo. 
Sprendimas galioja 12 mė-
nesių, per kuriuos žmogus 
gali įsigyti jam reikalingą 
komunikacijos ar senso-
rikos techninės pagalbos 
priemonę Lietuvoje ar už-
sienyje. 

Įsigijęs reikiamą tech-
ninės pagalbos priemonę, 
žmogus turi pateikti jos įsi-
gijimo dokumentus Techni-
nės pagalbos neįgaliesiems 
centrui ir per 1 mėnesį jam 
bus išmokėta šių priemonių 
įsigijimo išlaidų kompensa-
cija.  

Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 
inform.

Kviečia rajono mokinius 
burtis į komandas ir 
dalyvauti teisinių žinių 
konkurse „Temidė“

Rokiškio policijos ben-
druomenės pareigūnas 
kviečia rajono mokinius 
burtis į komandas ir 
dalyvauti teisinių žinių 
konkurse „Temidė“.

 I-asis etapas „Protų 
mūšis“ organizuojamas 
iki 2022-03-16. (Pagal 
galimybes virtualiu arba 
kontaktiniu būdu, tiksli 

data dar planuojama).
 Komandų registracija 

vyksta iki 2022-02-18.
 Registruotis kviečiame 

susisiekiant su Rokiškio 
rajono policijos komisari-
ato bendruomenės parei-
gūne Jolita Baltrūniene, 
el. p. jolita.baltruniene@
policija.lt, arba tel. nr. 8 
682 21079.

Panevėžio VPK inform.

Kariai pasienyje su Baltarusija budės iki gegužės vidurio
Siekiant užtikrinti 

tinkamą valstybės sienos 
apsaugą ir atsižvelgiant į 
tai, kad išlieka poreikis 
Lietuvos kariuomenei 
ir toliau teikti pagalbą 
Valstybės sienos apsau-
gos tarnybai, sausio 20 d. 
Seimas vienbalsiai pra-
tęsė Karinės jėgos nau-
dojimo statuto ir Krašto 
apsaugos sistemos orga-
nizavimo bei karo tarny-
bos įstatymų pakeitimus. 
Jais Lietuvos kariuome-
nės kariams suteikti pa-
pildomi įgaliojimai jiems 
nepavaldžių asmenų at-
žvilgiu.

„Per pastarąjį pusmetį, 
kai kariai buvo įtraukti į 
situacijos pasienyje val-
dymą atremiant Aliaksan-
dro Lukašenkos režimo 
hibridinę ataką, beveik 
10 tūkst. karių vienaip 
ar kitaip, kad ir po kelias 
dienas, kas ilgiau, kas 
trumpiau, atliko tarnybą 
pasienyje, bet vienas pa-
grindinių principų atlie-
kant tarnybą ir efektyviai 
įgyvendinant uždavinius 
yra tų pačių teisių turėji-

mas, kokias turi pasienio ap-
saugos pareigūnai, nes norint 
sustabdyti nelegalų srautą 
reikia turėti bent jau panašius 
įgaliojimus“, – pritarti pra-
tęsimui Seime kvietė krašto 
apsaugos ministras Arvydas 
Anušauskas.

Šie įstatymų pakeitimai 
būtini užtikrinant efektyvią 
karinių vienetų pagalbą pa-
dedant Policijai, Valstybės 
sienos apsaugos tarnybai ar 
Viešojo saugumo tarnybai 
vykdyti jų funkcijas.

Šios teisės kariams padeda 
efektyviau valdyti neteisėtos 
migracijos srautą, taip efek-
tyviau perskirstomos pajė-
gos ir padengiamas didesnis 
pasienio ruožo plotas. Kartu 
kariai padeda užtikrinti rimtį 
migrantų laikino sulaikymo 
ir apgyvendinimo vietose. 
Šie įgaliojimai taikomi tik-
tai pasienio ruože, kuriame 
kariai atlieka budėjimą, pa-
truliavimą kartu su pasienio 
tarnybos pareigūnais.

Papildomi įgaliojimai ka-
riams pratęsiami iki gegužės 
13 dienos.

Šiuo projektu iš esmės 
nėra priimamas sprendimas 
dėl karių pasitelkimo pagal-

bai. Pagalbai kariai siunčiami 
pagal atskirus Vyriausybės 
ekstremaliųjų situacijų komi-
sijos prašymus ir krašto ap-
saugos ministro sprendimus.

Kariams suteikti šie įga-
liojimai:

– duoti privalomus nu-
rodymus fiziniams ir juri-
diniams asmenims, kitoms 
organizacijoms ir jų padali-
niams

– persekioti ir sulaikyti 
asmenis, nevykdančius karių 
privalomų nurodymų arba 
įtariamus padarius ar daran-
čius nusikalstamą veiką ar 
kitą teisės pažeidimą

– laikinai apriboti gali-
mybę patekti į tam tikrą te-
ritoriją ar patalpą, sustabdyti 
joje vykdomus darbus, tam 
tikroje teritorijoje apriboti ar 
uždrausti transporto priemo-
nių eismą

– tikrinti asmenų, trans-
porto priemonių, ginklų ir 
kitų daiktų dokumentus

– atlikti asmens apžiūrą ir 
jo turimų daiktų patikrinimą

– sustabdyti, tikrinti ir ap-
žiūrėti transporto priemones, 
jose esančius krovinius ir 
daiktus, taip pat asmenis ir jų 
bagažą.

Remiantis įstatymų 
pakeitimu, Seimo (tarp 
Seimo sesijų Respublikos 
Prezidento) sprendimu 
papildomi įgaliojimai ka-
riams galės būti suteikiami 
tik esant šioms sąlygoms:

– yra paskelbta ekstre-
malioji situacija

– įvykio mastas sparčiai 
didėja ir siekiant išvengti 
grėsmės visuomenės rim-
čiai yra būtina padėti poli-
cijos, Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos ar Viešojo 
saugumo tarnybos pajė-
goms vykdyti jų funkcijas

– Vyriausybė gavo Vy-
riausybės ekstremalių situ-
acijų komisijos motyvuotą 
rašytinį prašymą ir pateikė 
siūlymą Seimui (tarp Sei-
mo sesijų Respublikos Pre-
zidentui).

Kariams suteiktų papil-
domų įgaliojimų ir teisių 
suteikimo trukmė yra ne 
ilgesnė nei 3 mėnesiai. Ter-
minas gali būti pratęsiamas 
tam pačiam laikotarpiui, 
pratęsimų skaičius neribo-
jamas, tačiau negali trukti 
ilgiau nei būtina institucijų 
veiklos sąlygoms atkurti.

KAM inform.
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Seimas įteisino x, w ir q raides asmens dokumentuose
Seimas antradienį įtei-

sino originalią vardų ir 
pavardžių rašybą lotyniš-
ko pagrindo rašmenimis 
asmens dokumentuose.

Parlamentas 82 balsais 
„už“, 37 balsais „prieš“ ir 
trims parlamentarams susi-
laikius priėmė tokį Asmens 
vardo ir pavardės rašymo 
dokumentuose įstatymą.

Teisės aktas įsigalios 
gegužės 1 dieną, jei jį pa-
sirašys prezidentas Gitanas 
Nausėda.

Valdantieji: diakritiniai 
ženklai – ateities 
klausimas
Įstatymu įtvirtinta, kad 

Lietuvos piliečio vardas ir 
pavardė asmens dokumen-
tuose gali būti rašomi loty-
niškos abėcėlės rašmenimis 
be diakritinių ženklų, jei jis 
pasirenka nelietuvišką su-
tuoktinio pavardę.

Tai reiškia, kad įstatymas 
leis lietuviškuose pasuose 
rašyti x, w ir q raides.

Tokia rašyba būtų galima 
ir tuo atveju, jeigu jo tėvų 
ar vieno iš tėvų pavardė do-
kumento šaltinyje įrašyta 
ne lietuviškais rašmenimis, 
taip pat – jei jis, tėvai, sene-
liai, protėviai turėjo ar turi 
kitos valstybės pilietybę ir 
vardas bei pavardė ne lie-
tuviškais rašmenimis įrašyti 
dokumento šaltinyje.

Dar vienas variantas – 
originali asmenvardžių ra-
šyba dokumentuose būtų 
leidžiama, jei jis vardą ir 
pavardę įgijo užsienio vals-
tybėje, kurioje gyvena, ir jie 
šiais rašmenimis įrašyti do-
kumento šaltinyje.

„Lietuvos piliečiai – miš-
rios šeimos, jų vaikai, o 
taip pat ne lietuvių tauty-
bės asmenys – galės loty-

niško pagrindo rašmenimis 
originalia forma užsirašyti 
vardą ir pavardę. Pagarba 
savo piliečiams yra prielai-
da demokratiškai ir teisės 
viršenybės principą ger-
biančiai valstybei. Pagarba 
asmens tautybei, kultūrai, 
asmenvardžiui yra esminis 
pamatas, ugdantis meilę tė-
vynei ir valstybei“, – sakė 
teisingumo ministrė Evelina 
Dobrovolska.

Seimo Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos-Krikščio-
niškų šeimų sąjungos atsto-
vai siūlė leisti dokumentuo-
se pavardes rašyti lotyniško 
pagrindo rašmenimis su di-
akritiniais ženklais, tačiau 
šis pasiūlymas nesurinko 
reikiamos paramos.

Valdantieji iš principo 
sako pritariantys diakritinių 
ženklų įteisinimui, tačiau 
pažymi, kad tai – tolesnės 
diskusijos klausimas, nes 
pakeitimams reikėtų sude-
rinti informacines sistemas, 
skirti papildomų lėšų iš biu-
džeto.

Premjerė Ingrida Šimo-
nytė antradienį komentuo-
dama siūlymą leisti ir dia-
kritinius ženklus sakė, kad 
jį įgyvendinti „įstatymo 
projekte numatytu terminu 
būtų tiesiog neįmanoma, ka-

dangi reikalingas tam tikras 
techninis pasiruošimas“.

„Bet diskusija nesibaigs, 
nes bus daugiau teismų 
sprendimų (dėl diakritinių 
ženklų  – BNS), o Vyriausy-
bės sprendimas yra pritarti, 
remiantis teismo preceden-
tais“, – žurnalistams sakė 
ministrė pirmininkė.

Seimas anksčiau per 
svarstymą atmetė alternaty-
vų kelių Seimo narių siūlytą 
variantą, kad su užsieniečiu 
santuoką sudariusio Lietu-
vos piliečio ir tokių sutuok-
tinių vaikų pavardės asmens 
dokumentuose perrašomos 
lietuviškais rašmenimis. Pa-
gal šį projektą originali ra-
šyba būtų buvusi leista paso 
kitų įrašų skyriaus pirma-
jame puslapyje arba kitoje 
asmens tapatybės kortelės 
pusėje.

Žmogaus orumo 
užtikrinimas ar kalbos 
išdavystė?
Už įstatymo priėmimą 

kalbėję Seimo nariai ar-
gumentavo, kad dėl origi-
nalios pavardžių rašybos 
dokumentuose žmonės yra 
priversti eiti į teismus ir Sei-
mas net nesprendžia klau-
simo, ar tokią rašybą leisti 
– ji įteisinama teismų spren-

dimais. Oponentai teigė, 
kad nelietuviški rašmenys 
prieštarauja konstituciniam 
lietuvių valstybinės kalbos 
statusui ir yra išdavystė.

„Teisė paprastai atsilieka 
nuo gyvenimo, taip kartais 
atsitinka, kad gyvenimiš-
ki, visuomeniški santykiai, 
kas vyksta už Seimo rūmų, 
įvyksta anksčiau, nei tei-
sė juos po to sureguliuoja, 
ir tai natūralu. Bet čia mes 
turime dar rimtesnę situaci-
ją, kai Seimas nepatvirtin-
damas tokio įstatymo ilgus 
metus atsiliko ne tik nuo 
gyvenimo, bet ir nuo pačios 
teisės“, – sakė Laisvės par-
tijos atstovas Vytautas Mi-
talas.

Jis teigė, kad ši teisė 
jam, kaip liberalui, „labai 
paprasta – asmens vardas 
ir pavardė priklauso jam 
(žmogui – BNS), tai yra jo 
nuosavybė ir niekas neturė-
tų tos teisės atimti“.

Demokratų frakcijos 
„Vardan Lietuvos“ atstovė 
Rima Baškienė teigė, kad 
balsavimas yra vertybinis ir 
priėmus įstatymą bus nuvil-
ta daugybė lietuvybę puose-
lėjančių žmonių.

„Norėdami spręsti indi-
vidualias problemas ir jas 
iškelti aukščiau valstybinės 
kalbos, norėdami patikti ar 
tiesiog įtikti kažkam, eina-
me buldozeriu per pamatinę 
mūsų tautos vertybę, vals-
tybinę kalbą“, – sakė parla-
mentarė.

Laisvės partijos dele-
guota teisingumo ministrė 
pažymėjo, kad „tai nėra 
vertybinis klausimas, tai 
išimtinai teisinis klausi-
mas“. Anot jos, tai įrodo ir 
originalias pavardes įrašyti 
asmens dokumentuose įpa-
reigojantys teismų sprendi-
mai.

„Mes ignoravome šią 
problemą daugelį metų ir 
turbūt reikia drąsos sau pri-
pažinti, kad mes nespren-
džiame, ar leisti rašyti tris 
raides w, q ar x, mes spren-
džiame, ar tie mūsų piliečiai 
turės eiti į teismus, ar galėtų 
oriai pasinaudoti adminis-
tracinėmis procedūromis“, 
– kalbėjo E. Dobrovolska.

Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių demokratų 
frakcijos atstovas Audro-
nius Ažubalis teigė, kad 
balsuojama „dėl antivalsty-
binio, lietuvių konstitucinį 
kalbos statusą paneigiančio 
ir piliečius supriešinančio 
įstatymo“.

„Kadangi kažkada teko 
laimė dirbti Sąjūdžio „At-
gimimo“ savaitraštyje, 
puikiai menu, kad to meto 
pagrindinis (prosovietinio 
judėjimo atstovų) „jedins-
tvininkų“ taikinys buvo 
lietuvių kalba. „Jedinstvos“ 
mitingų pagrindinis vieša-
sis motyvas nuo pat pradžių 
buvo pasipriešinti lietuvių 
kalbos valstybiniam statu-
sui“, – sakė A. Ažubalis.

„Cituojant amžiną atilsį 
kalbininką Vincą Urbutį, 
tai tiesiog paprasta lietuvių 
kalbos išdavystė“, – pridūrė 
jis.

Opoziciniai „valstiečiai“ 
dėl šio įstatymo konstitu-
cingumo ketina kreiptis į 
Konstitucinį Teismą.

Originalios pavardės – 
per teismus
Diskusija dėl origina-

lios asmenvardžių rašybos 
dokumentuose įteisinimo 
Lietuvoje vyko kelis de-
šimtmečius, parlamente ne 
kartą dėl to teikti įstatymų 
projektai, tačiau iki šiol ne-
pakakdavo balsų jiems pri-
imti.

Vieni politikai siūlė leisti 
naudoti lotyniško pagrindo 
rašmenis asmens dokumen-
tų pagrindiniame puslapyje, 
kad būtų užtikrinta asmens 
teisė į jo pavardę, o kiti lai-
kosi pozicijos, kad taip bus 
sumenkintas valstybinės 
lietuvių kalbos statusas ir 
siūlė asmenvardžius rašyti 
tik dokumento antrajame 
puslapyje.

Iki šiol užsieniečiai ir jų 
sutuoktiniai, norintys origi-
nalių pavardžių pasuose ir 
asmens tapatybės kortelėse, 
privalo kaskart šią poziciją 
ginti teismuose, iki šiol pri-
ėmusiuose jiems palankius 
sprendimus.

Teisingumo ministerijos 
duomenimis, 2019–2021 
metais priimti 149 teismų 
sprendimai, kuriais civili-
nės metrikacijos įstaigos 
įpareigotos civilinės būklės 
aktų įrašuose įrašyti asmen-
vardžius su „q“, „x“ ar „w“. 
Teismų sprendimų, kuriais 
būtų atsisakyta suteikti as-
menvardžius su minėtomis 
lotyniškomis raidėmis, ne-
buvo.

Pasak ministerijos, daž-
niausiai tai yra atvejai, kai 
vienas iš sutuoktinių ar 
vaikų tėvų yra užsienietis, 
pavardėje turintis nelietu-
viškų raidžių, ir santuoka 
su užsieniečiu ar tėvystė 
yra priežastys, dėl kurių 
siekiama įgyti pavardes su 
nelietuviškais rašmenimis, 
t. y. tokias pačias pavardes, 
kokias turi sutuoktinis ar 
vienas iš tėvų.

Galimybės rašyti pavar-
des originaliais rašmenimis 
taip pat siekia Lietuvos len-
kai, šis klausimas nuolat 
keliamas per dvišalius Lie-
tuvos ir Lenkijos politikų 
susitikimus.

BNS inform.

Ar nepalikote ant viryklės verdančio puodo, ar išjungėte lygintuvą?
Ne vienas gaisras na-

muose įsiplieskia dėl už-
maršumo. Kai išeidami iš 
namų pamirštame užge-
sinti degančią žvakę, kai 
be priežiūros paliekame 
įjungtą šildytuvą, kai  ne-
uždarome besikūrenančios  
krosnies durelių.

Iš tiesų, ne vienam kartais 
kyla abejonė, ar išjungėme 
lygintuvą, ar ant viryklės ne-
palikome verdančio puodo.  
Beje, vien praėjusiais metais 
dėl pridegusio maisto ugnia-
gesiams teko vykti daugiau 
kaip 460 kartų. Vienas toks 
įvykis nusinešė žmogaus gy-
vybę. Pernai, pridegus mais-
tui,  net aštuoni gyventojai 
buvo traumuoti.  Ugniage-
siams teko gelbėti 28 žmo-

nių gyvybes. Šiais metais 
dėl pridegusio maisto ugnia-
gesiai jau skubėjo 12 kartų.  

Kaip galime sau padėti, 
kad dėl užmaršumo nereiktų 
atsidurti pavojingose situ-
acijose?  Priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo departa-
mento   Žmogiškųjų išteklių 
valdymo skyriaus patarėja 

(psichologė) Donata Kabe-
lytė teigia, kad užmaršumas 
yra natūrali amžėjimo dalis. 
Tiesa, pasak jos, yra tam ti-
kra riba, nuo kurios didelis 
užmaršumas gali rodyti len-
gvą kognityvinį sutrikimą ar 
ankstyvuosius demencijos 
požymius.  

„Kalbant apie sveiką už-

maršumo lygį, galėtume vi-
sus suskirstyti į dvi grupes. 
Pirmajai grupei priklausytų 
nerimautojai, kurie, išėję iš 
namų ar vakare atsigulę į 
lovą, neprisimena, ar užpūtė 
žvakes, ar išjungė viryklę. 
Tuomet žmonės keliasi ar 
grįžta patikrinti, – teigia psi-
chologė. – Antrajai grupei 

priklauso išsiblaškiusieji: 
jei neskiriame pakankamai 
dėmesio tam, ką darome, 
mūsų smegenys ima nuobo-
džiauti. Žodžiu,  jei į veiklą 
nėra įtrauktas dėmesys, tarsi 
šios veiklos  ir neverta pri-
siminti“.

Psichologė pataria  iš-
siugdyti įprotį, prieš einant 
miegoti ar paliekant namus, 
visada patikrinti, ar elektros 
prietaisai išjungti. Be to, jos 
teigimu, kad ir kokia  pa-
traukli atrodytų daugdarbys-
tė,  vienu metu geriau atlikti 
vieną darbą: „Jei neprisime-
name, kaip atlikome vieną 
ar kitą veiksmą, savo atmin-
čiai  galime padėti. Kaip? Ką 
nors atlikdami, įvardinkime 
veiksmą: „Dabar, prieš eida-
ma miegoti, užpūčiu žvakes" 

, „Dabar išjungiu viryklę, tai 
prisiminsiu net ir išėjusi iš 
namų".  

Ji pataria  savo atminčiai 
ir dėmesiui padėti ir kitais 
būdais: kaskart išjungdami 
lygintuvą, galime suploti ar 
pasakyti bet kokį atsitiktinį 
žodį – kramtomoji guma, 
beždžionė ir kt.  Nes veiks-
mo kartais galime neprisi-
minti, tačiau susieję jį su iš 
konteksto iškrentančiu žo-
džiu ar netikėtu veiksmu, pa-
didiname tikimybę atsiminti. 
Dar vienas patarimas – kas-
kart, įjungę  elektros prietai-
są, įsisekime į rankovę žio-
gelį, kurį išsegti galėsime tik 
tada, kai jį išjungsime.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento 

inform.
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Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia 
konkursą į Rokiškio rajono savivaldybės administra-
cijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vy-
riausiojo specialisto pareigas (karjeros valstybės tar-
nautojas, pareiginės algos koeficientas – 8,50).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės 
interneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.

Užs. 1613

Informuojame žemės sklypų, esančių Rokiškio raj., Jūžintų sen., Šipų 
k., kad. Nr. 7330/0001:124 savininkus V.T. ir D.T., Tervydžių k., kad. Nr. 
7330/0001:276 ir :0045 savininkus P.N., P.N. ir J.N., Giriūnų k., kad. Nr. 
7330/0001:145 savininką V.D., kad Nr. kad UAB „Narma” matininkas Kęs-
tutis Stumbrys (kval. paž. Nr. 2M-M-731) 2022-02-01,  9.00-12.00 val., 
vykdys žemės sklypų, esančių Rokiškio sen., Jūžintų sen., Pakluonių ir Šipų 
k., kad. Nr.7330/0001:0151, Skl. Nr. proj. plane 400 ir 239 ribų ženklinimą. 
Informacija: UAB „Narma”,  Ūkininkų g. 10a, Marijampolėje, el. paštu: nar-
ma1983@yahoo.com arba tel. 865754720.

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje 
organizuojami nemokami kursai IRT
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje biblioteko-
je organizuojami nemokami kursai IRT (Informacijos ir ryšių tech-
nologijos) įgūdžių neturintiems asmenims.
Planuojama mokymų pradžia: vasario 8 d., trukmė: 5 dienos 
(18 akad. val.).
Registracija telefonu: (8-458) 26912 arba bibliotekoje 
(Nepriklausomybės a. 16).

Edukacija – šiandienos reikiamybė
Šiuolaikinis pasaulis 

pasižymi sparčia kaita: 
sudėtingėja technologijos, 
mokslas, kinta socialinės 
vertybės, moralės nor-
mos. Viena iš priemonių, 
padedančių vaikams ir 
moksleiviams prisitaikyti 
prie kintančios aplinkos ir 
tinkamai reaguoti į pasikei-
timus – edukacinės progra-
mos, padedančios jaunam 
žmogui lengvai ir  aiškiai 
suvokti save ir aplinką.

Edukacijose, skirtose 
vaikams ir jaunesnio amžiaus 
mokiniams, nereikia pateikti  
daug teorinės medžiagos, 
informacija turi būti glausta 
ir įdomi. Ypač patrauklios 
edukacijos-žaidimai, kurie 
prikausto dėmesį, skatina 
norą įsitraukti į užduotį, 
atlikti tam tikrus veiksmus, 
padedančius lengviau išlai-
kyti dėmesį. Edukacijoms 
svarbu rinktis kuo įvairesnes 
(fi lmuotą, vaizdinę ir kt.) 
medžiagos pateikimo formas,  
praktines užduotis, kurias at-
liekant geriausiai įsimenama 
informacija ir įgytos žinios 
vėliau pritaikomos kitose 
veiklose, žaidimuose.

2018 m. rudenį, buvo 
įdiegta priemonė vaikų ir 
jaunimo kultūros pažinimo 

įpročiams ugdyti ir kultūros 
patirčiai – Kultūros pasas. 
Juo suteikta galimybė paįvai-
rinti ugdymo procesą edu-
kaciniais užsiėmimais ne tik 
savo rajone, bet ir nuvykus 
į kito Lietuvos miesto švie-
timo ir kultūros įstaigą bei 
dalyvauti įvairiuose kultūros 
renginiuose.

Per įvairias edukacijas 
vaikai aktyviai ir prasmin-
gai praleidžia laiką, įgauna 
daugiau pasitikėjimo savimi, 
įgyja žinių, ugdo kūrybiš-
kumą, susipažįsta su naujais 
dalykais, plečia akiratį, 
turtina asmenybę. Praktinės 
edukacijų užduotys (lipdy-
mas, karpymas, piešimas, 

lankstymas ir kt.) vaikai 
lavina smulkiąją pirštų moto-
riką, kuri  padeda gražiau ir 
taisyklingiau rašyti, tiksliau 
piešti. 

Juozo Keliuočio viešoji 
biblioteka (Nepriklausomy-
bės a.16) siūlo  edukacines 
programas, su kuriomis ga-
lite susipažinti ir užsisakyti  
https://www.rokiskis.rvb.lt/ 
arba pasiskambinus telefonu 
į biblioteką: 8 458 52824.

Laukiame Jūsų atvyks-
tant! 

Lankytojų skyriaus 
vyresn. bibliotekininkė 

edukacijai 
Valda Bugailiškienė

Seimas uždraudė elektronines cigaretes 
su įvairiais skoniais ir kvapais

Nuo šių metų liepos 
Lietuvoje nebus galima 
prekiauti  elektroninėmis 
cigaretėmis ir naudoti jų 
pildykles su skysčiu, jei-
gu jame būtų kvapiųjų 
medžiagų, išskyrus taba-
ko kvapą ir skonį. 

Taip norima sumažinti 
Lietuvoje populiarėjančių 
elektroninių cigarečių par-
davimus.  

Seimas antradienį priė-
mė tokias Tabako, tabako 
gaminių ir su jais susijusių 
gaminių kontrolės įstaty-
mo pataisas: už balsavo 92 
Seimo nariai, prieš buvo 
devyni, o susilaikė irgi de-
vyni.  

Seimas nepritarė Svei-
katos reikalų komiteto 
narės ir Priklausomybių 
prevencijos komisijos pir-

mininkės, Laisvės frakcijos 
atstovės Morganos Danie-
lės siūlymui, užuot neleidus 
visų kvapų ir skonių, drausti 
tik konditerijos gaminių, sal-
dainių, kramtomosios gumos 
ir gaiviųjų gėrimų kvapo ir 
skonio skysčius – esą juos 
labiausiai renkasi jaunimas.  

M. Danielės teigimu, ga-
rinimas yra pagrindinė ma-
žiau žalinga alternatyva rū-
kaliams.  

Seimas taip pat nepritarė 
Remigijaus Žemaitaičio siū-
lymui elektronines cigaretes 
su įvairiais skoniais ir kva-
pais drausti nuo 2023 metų 
gegužės. Tam buvo pritaręs 
ir Seimo Sveikatos reikalų 
komitetas – kad verslas spėtų 
išparduoti elektronines ciga-
retes su įvairiais skoniais ir 
kvapais.  

Dabar į rinką neleidžiama 

tiekti elektroninių cigare-
čių ir jų pildyklių su skys-
čiu, jeigu jame yra vitami-
nų arba kitų priedų, kurie 
sudaro įspūdį, kad jos yra 
naudingos ar mažiau 
kenksmingos sveikatai. 

Taip pat negalima įvež-
ti cigarečių ir jų pildyklių 
skysčių su kofeinu arba 
taurinu, kitais priedais 
ir stimuliuojamais jun-
giniais, kurie siejami su 
energija bei gyvybingumu  

Draudžiami ir skys-
čiuose esantys priedai, 
nudažantys išsiskiriančias 
medžiagas, arba kurie 
nesudeginti turi kancero-
geninių, mutageninių ir 
toksiškai veikiančių repro-
dukciją, vadinamųjų KMR 
savybių.  

BNS inform.

Matildos Olkinaitės kūrybos rinktinė – 
tarp geriausių pasaulyje dizaino darbų

Knyga „Matilda Olki-
naitė. The Unlocked Di-
ary: Collected Works“ 
(„Matilda Olkinaitė. Atra-
kintas dienoraštis: kūry-
bos rinktinė“) pasaulinia-
me konkurse „Tokyo Type 
Directors Club Annual 
Awards 2022“ iš pateiktų 
3644 kūrinių atrinkta tarp 
geriausių dizaino darbų.

Knygą rengė šviesaus at-
minimo profesorė, teatrolo-
gė, literatūrologė Irena Vei-
saitė, sudarė literatūrologas 
Mindaugas Kvietkauskas. 
Kūrybos rinktinės dailininkė 
– Sigutė Chlebinskaitė.

Šią Lietuvos žydų poetės 
M. Olkinaitės kūrybos rink-
tinę į anglų kalbą išvertė ra-
šytoja, vertėja Laima Vincė, 
knygą anglų kalba 2021 me-
tais išleido Lietuvių literatū-
ros ir tautosakos institutas. 
Lietuviškas leidimas pasiro-
dė 2019 m. Tai pirmą kartą 
iš užmaršties iškylanti poe-
tės kūrybos visuma. Knygą 
sudaro M. Olkinaitės dieno-
raštis, eilėraščiai ir mažoji 
proza, biografi nė medžiaga 
bei nuotraukos, surinktos iš 
įvairių valstybinių ir asme-
ninių archyvų.

Pasak S. Chlebinskaitės, 
M. Olkinaitės (1922–1941) 
eilėraščių rankraščius ir die-
noraštį išsaugojusi profeso-
rė I. Veisaitė vylėsi, kad ši 
rinktinė bus pastebėta ne tik 
Lietuvoje. Prestižinio kon-
kurso žiuri atrinkti darbai 
balandį bus pristatyti Ginza 
grafi kos galerijoje Tokijuje, 
Japonijoje, taip pat publi-

kuoti kasmetiniame geriau-
sių darbų kataloge, dalyvaus 
keliaujančiose parodose ki-
tose šalyse.

Taigi po 80 metų ne-
bylaus laukimo į Lietuvos 
literatūrą sugrįžusios talen-

tingos Lietuvos žydų poetės 
M. Olkinaitės kūryba tęs 
kelionę Chiunės Sugiharos 
tėvynėje.

Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerijos 

inform.

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia 
užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą.
Dėl puikaus choristo, mylimo tėčio Bonifaco Guzo 

mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius. 
 Rokiškio kultūros centro

tremtinių choras „Vėtrungė“



09:25 Ogis ir tarakonai 
09:55 Kiškių mokykla
11:30 Meškiukas Jogis
13:10 Ištikimoji
15:05 Užkandinė ant ratų
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Kartos
21:30 Loganų sėkmė
23:55 Išvarymas 2
02:30 Už borto

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras „Pasaulio taurė 2021“. 
Radviliškis
08:00 Miško atspalviai
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
komandinis čempionatas. Žagarė 
(Joniškio raj.)
10:05 Kova už būvį 
11:15 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 

12:15 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija 
13:45 Pragaro viešbutis 
14:45 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Vilniaus „Rytas“ - Kauno 
„Žalgiris“
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:25 Kondoras 
23:25 Narkotikų prekeiviai 
00:35 Kartuvės

05:10 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. Nepriklausomybės 
kovų krikštas“ 
05:35 Vantos lapas
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Vyrų šešėlyje. Julija 
Beniuševičiūtė Žymantienė-
Žemaitė“
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Zoologijos sodas“
10:00 Krepšinio pasaulyje

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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05:05 Muzikinis intarpas
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Minčiukų palėpė
07:30 Fosų šeimos 
nuotykiai
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 Kaunas – Europos 
kultūros sostinė 2022. 
Atidarymo ceremonija. 

Tiesioginė transliacija iš Kauno 
„Žalgirio“ arenos
20:30 Panorama
21:00 „Pabandom iš naujo!“ 
2022. „Eurovizijos“ nacionalinė 
atranka
22:40 Kartą Niujorke
00:35 Prancūziška siuita
02:20 Greičiau, aukščiau, 
stipriau. Rytdienos technologijos
02:50 Mažyliai laukinėje gamtoje
03:40 Gyvenimo kelias
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 Legendinis kovotojas
12:40 Kenoloto 
12:42 Legendinis kovotojas
14:55 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 Drugelis
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Drugelis
00:10 Diatlovo perėja: dingusi 
ekspedicija
02:10 Kietas riešutėlis. Kerštas 
su kaupu 
04:45 Tarp mūsų mergaičių

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 Stebuklų namai
11:10 Zatura. Nuotykiai kosmose
13:15 Ponas Bynas
13:45 Akistata su laukine gamta. 
Kelionė su drambliu
15:40 Po vienu stogu
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Didžiapėdžio vaikis
21:20 Už borto
23:35 Blogas senelis
01:25 Klaidingi įrodymai

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
08:00 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 
10:30 Kova už būvį 
11:40 Nepaaiškinami įvykiai su 

Viljamu Šatneriu 
12:35 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Įžymybės 
13:45 Pragaro viešbutis 
14:45 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - Prienų 
„Labas Gas“
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Kartuvės
00:05 Operacija Overlord
02:05 Artimi priešai

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Vyrų šešėlyje. Elza - 
žvalgybininkė Marcelė Kubiliūtė“
08:30 Eko virusas
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Vantos lapas
10:30 Vilniaus Babilonas
11:00 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. Nepriklausomybės 
kovų krikštas“ 

11:30 Grįžtantys
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021"
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Pėdsakas.“
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 Lietuvos miestai
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 
verpetuose. Nepriklausomybės 
kovų krikštas“
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Minčiukų palėpė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Serengetis 
12:55 Šiaurės 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
21:55 Kamerdineris 
00:20 Driskius
01:55 Kartą Niujorke
03:50 Euromaxx
04:15 Kelionių atvirukai
04:30 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 Heida
15:25 Karaliaus Saliamono 
kasyklos
17:15 Starkus stato 
17:20 Kenoloto 
17:22 Starkus stato 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Princesės dienoraštis
21:55 Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas
23:45 Deadpool 2
02:10 Drugelis

06:35 Zigis ir Ryklys 
06:55 Žvėrelių būrys 
07:25 Moko nuotykiai 
07:55 Įspūdingasis Žmogus-
voras 
08:25 Tomas ir Džeris 
08:55 Ponas Magu 

10:30 Partizanų keliais
11:00 Vyrų šešėlyje
11:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021"
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas“ 
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.“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
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 Premjera. Ponių 
rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas

21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Projektas „Mėlynoji knyga"
23:45 Komisaras Reksas
00:30 TV daktaras
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 Muzikinis intarpas
05:15 Ponių rojus

Tv3

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 Karališka meilė
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Tarp mūsų, mergaičių
15:00 Simpsonai
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 Laiko policininkas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Laiko policininkas
00:35 Bulis
01:35 Gerasis daktaras

Lnk

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 Gynybos kodas
00:20 Snaiperis
01:15 Loganų sėkmė 
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:05 CSI. Majamis
07:05 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Pėdsakas
10:30 Kova už būvį 
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
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Jonavos 
„CBet“. Tiesioginė transliacija
21:00 Stebuklas virš Hadsono 
22:55 Juodasis sąrašas
23:55 Kondoras
01:00 Narkotikų prekeiviai
02:10 Atsarginis prezidentas

Lrytas

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 Kaimo akademija
07:30 „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
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05:05 Muzikinis intarpas
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 TV daktaras 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija. 
Lietuva Europoje
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Jonas Mekas
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 Susižadėję, įsimylėję, 
susipainioję
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 Ledas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Ledas
00:25 Bulis
01:30 Gerasis daktaras

06:00 Balta - meilės spalva
06:30 Nuo... Iki... 
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Ant ribos
00:35 Snaiperis
01:30 Gynybos kodas
03:05 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 Karo kiaulės 
22:45 Stebuklas virš Hadsono
00:40 Didžiojo sprogimo teorija
01:30 Greitojo reagavimo būrys

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

10:05 „Dvaro rūmai” 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
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 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 #NeSpaudai
04:35 „Reali mistika“
05:15 Nauja diena
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• Miegamojo komplektą. 
Sujungtas kartu. Yra 
spintelės, viršuje spintelės 
su lentynomis, apšvietimas 
virš galvos, tai labai patogu. 
Čiūžiniai su defektais, 
nevalyti. Yra galimybė dėti 
vientisą čiužinį. Patiems 
išsirinkti. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Naudotą, bet geros būklės 
rašomąjį stalą. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Naudotas kėdes. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Pigiai šviestuvus. Rudos 
spalvos - 15 Eur., aukso 
spalvos - 20 Eur., sieninis - 
10 Eur. Tel. 8 625 34 274. 
Rokiškis
• Mažai naudotą čiužinį 
200x90. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 625 34 274. Rokiškis
• Spintą su stumdomomis 
durimis: 3 durys po 1 m 
pločio, durų aukštis 2,36 
m. Visos spintos plotis su 
lentynėle 3,5 m. Aukštis 
2,42 m su stogeliu. Spintos 

BALDAI gylis 63 cm. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 614 35 361. Rokiškis
• TV staliuką. Ilgis 164 cm, 
aukštis 70 cm, gylis 40 cm. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 670 30 834. Rokiškis
• Pigiai 3 dalių sekciją su 
staliuku televizoriui ir kavos 
staliuku. Tamsi spalva.  
Tel. 8 627 40 403. Rokiškis
• Lauko sūpynes. Defektas 
- dugnas suplyšęs. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 623 24 274. 
Rokiškis
• Puikios būklės 
raudonmedžio sekciją. Labai 
tvirta ir talpi. Išmatavimai: 
aukštis 2,0 m, plotis 2,0 
m, gylis 38 cm, žemesnės 
vietos aukštis 1,60 m. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 625 11 069. 
Rokiškis

• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Neseniai pirktą šaldytuvą 
Samsung. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 621 80 054. Rokiškis
• Naudotą šaldiklį Snaigė. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą labai geros būklės 
dujinę viryklę su elektrine 
orkaite Bosch. Kaina 230 
Eur. Tel. 8 646 19 765. 
Rokiškis
• Naudotą veikiančią 
elektrinę viryklę AEG. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 633 77 361. Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinę 
viryklę. Būklė 9/10. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis
• Naudotą šaldytuvą. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 624 80 112. 
Rokiškis

• Dovanoju dvivietį 
miegamą fotelį.  
Tel. 8 601 50 996. Rokiškis
• Dovanoju 2 m. ožką.  
Tel. 8 674 67 338. Rokiškis
• Dovanoju baldus. Išsivežti 
patiems. Panevėžio g.  
Tel. 8 698 70 127. Rokiškis
• Dovanoju baldus. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 621 80 054. 
Rokiškis
• Dovanoju 3 litrų 
stiklainius.  
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis

DOVANOJA

• Muzikinį centrą Vido. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 614 35 197. Rokiškis
• Garso stiprintuvą Grundig. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Garso stiprintuvą JVS. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Garso stiprintuvą Marantz. 
Galima prijungti penkias 
kolonėles. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turiu 
TR1, TR2, SZ, A, B, C 
vairuotojo kategorijos 
pažymėjimus. Dirbęs 
servise. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų arba slaugyti ligonį. 
Turiu patirties.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Patirtis ir 
išsilavinimas yra.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Jauna mergina ieško 
darbo. Mokausi socialinio 
darbuotojo padėjėja. Tiktų 
darbas su pagyvenusiais 
asmenimis.  
Tel. 8 672 70 039. Rokiškis
• Ieškau sargo darbo.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 

• UAB Ramundas GM 
ieškomas elektrikas. 
Atlikti elektros įrengimų 
ir prietaisų montavimo, 
remonto ir priežiūros 
darbus medienos 
apdirbimo padalinyje. 
Būtinas elektriko 
pažymėjimas. Darbo 
vieta Dirbtuvių g. 13, 
Obeliai, Rokiškio raj. Tel. 

SIŪLO DARBĄ

861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
staliai - dailidės darbui 
prie medienos apdirbimo 
Švedijoje. Tel. 8 637 08 
855. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) padėklų 
surinkėjas (-a). Darbo 
vieta - Panemunėlio 
gelež. stotis, Rokiškio r. 
Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami įmonės transportu. 
Darbo laikas nuo 8:00 iki 
17:00 val. Papildomas tel. 
865620131. Tel. 8 610 03 
980. Rokiškis
• Maisto prekių 
parduotuvėje reikalinga 

pardavėja Čedasų k. 
Minimali mėn. alga.  
Tel. 8 687 89 625. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 2 
gamybos darbuotojai 
vištienos fabrike darbui 
Olandijoje, Vreden mieste. 
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Reikalingi vairuotojai 
su CE kategorija arba 
mini ekskavatoriaus 
mechanizatoriai.  
Tel. 8 620 42 656. Rokiškis
• Reikalingi malkų ruošai 
darbininkai. Darbo 
pobūdis: malkų kapojimas 
(kirviais), pjovimas 
(benzininiu pjūklu), 
krovimas į sunkvežimį. 
Darbas reikalauja fizinio 
krūvio. Darbas lauko 
sąlygomis. Galimas 
atsiskaitymas po darbo 
dienos. Tik skambučiai.  
Tel. 8 612 59 168. Rokiškis

• Rokiškyje, netoli 
savivaldybės rastas 
galiojantis vairuotojo 
pažymėjimas.  
Tel. 8 604 99 028. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Vienišai pensininkei gal 
kas gali padovanoti sofą-
lovą ir dujinę vyriklę.  
Tel. 8 606 20 232. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
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NUOMA

• Senjorė išsinuomotų 
nebrangiai 1 kambario 
butą su patogumais. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas Algirdo g. Po remonto. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Su draugu ieškau 
išsinuomoti 1 kambario butą 
su baldais. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Ieškau nuomai žemės ūkio 
paskirties žemės Rokiškio 
rajone. Moku priklausomai 
nuo sklypų 180 - 250 Eur/
ha. Tel. 8 625 06 841. 
Rokiškis

• Medinę vaikišką lovytę ir 
lovytę - maniežą. Po 15 Eur. 
Pridedu vaikišką vonelę su 
priedais. Tel. 8 676 14 303. 
Rokiškis
• Vaikišką pušinę dviaukštę 
lovą su čiužiniais. Galima 
pasidaryti dvi atskiras lovas. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 616 48 656. Rokiškis
• Puikios būklės 3 dalių 
vežimėlį Mutsy. Labai 
patogus, lengvas, sportinė 
dalis visiškai nauja. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 625 11 069. 
Rokiškis
• Naudotą geros būklės 
vežimėlį. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 623 19 525. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• PVC dailylentes. Didelis 
pasirinkimas, greitas 
pristatymas, geros kainos. 
Tel. 8 652 77 066. Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių medienos 
dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Sausą statybinę medieną. 
Viengubo pjovimo, 50 mm 
storio, 2,5 ir 4,8 m ilgio.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGATel. 8 627 48 427. Rokiškis
• Golf Plus. 2009 m., 1,4 l, 
benzinas. Iš Vokietijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Opel Zafira. 2009 m., 1,9 l, 
dyzelis. Iš Vokietijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Puikios būklės Opel 
Meriva. 2010 m., 1,4 
l, benzinas/dujos. Iš 
Prancūzijos. Tel. 8 699 19 
182. Rokiškis
• Pilnai tvarkingą Chrysler 
Grand Voyager. 2008 m., 2,8 
l, automatas, dyzelis, juodos 
spalvos. 7 vietų, sėdynės 
susilanksto į dugną. Tel. 8 
686 93 420. Rokiškis
• Opel Astra. 2005 m., 1,7 l, 
dyzelis. Tel. 8 699 86 773. 
Rokiškis
• Darbinį džipą Opel 
Frontera. 1993 m., 2,4 l, 
benzinas-dujos, 4 durų, 
TA virš metų, draudimas. 
Kuriasi, važiuoja. Tiltai, 
palėtintojas veikia. 
Tiesioginės dujos su 
dokumentais, dujų patikra 
galioja virš 4 m. Nedirba 
vienas cilindras. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 613 43 941. 
Anykščiai
• Geros būklės Volkswagen 
4 hečbekas. 2000 m., 1,9 
l, 66 kW, dyzelis, yra TA. 
Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Golf 2009 m., 1,9 l, 
77 kW. Rida 158083 km. 
Paruoštas eksploatacijai. 
Pakeista: pagrindinių diržų 
komplektas, tepalai, filtrai, 
aušinimo skystis. Sankaba 
ideali - su garantija. Naujas 
akumuliatorius. Kėbulas be 
korozijos 100 proc!. Kaina 
4100 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
• Audi A4. 2000 m., 1,9 l, 
85 kW,  yra TA. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
1350 Eur. Tel. 8 615 43 316. 
Rokiškis
• Audi A6 C5 Avant. 
2003 m., FL, 120 kW, 
BDG rolikinis, 6 bėgių, 
mechaninė, TA 2023-08-14. 
Turi kėbulo defektų matosi 
foto, paplyšusi vair. pusėje 
sėdynė, pakritusios lubos, 
neveikia lango pakelėjas. 
Visa kita tvarkoje. Geros 
dygliuotos padangos R17. 
Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 630 82 912. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Perka eglės sausuolius. 
Nukirstus arba gali patys 
išsikirsti. Tel. 8 620 64 968. 
Rokiškis
• Antikvarą, sendaikčius, 
militaristiką, senus 
dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus. 
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
• Perku pašarinius rugius, 
kvietrugius, avižas, žirnius, 
miežius. Tel. 8 687 70 463. 
Rokiškis
• Perku 4 tonų priekabą.  
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis

PERKA

• Opel Meriva. 2006 m., 1,8 
l, benzinas. Katalizatoriai 
vietoje. Kėbulas be rudžių. 
Viskas veikia kas priklauso.  
Automatas - robotas veikia 
gerai. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Opel Frontera. 1997 m., 
2,5 l, TDI. Rėmas, kėbulas 
be rūdžių. Detali informacija 
telefonu. Kaina derinama. 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 618 05 923. Rokiškis
• Subaru Forester SG. 
2004 m., 2,5 l, 121 kW, TA 
neseniai praeita. Neseniai 
pakeistos visos naujos 
žvakės, žvaklaidžiai, 
priekiniai stabdžių 
diskai. Naujos padangos, 
pravažiuota daugiausia 200 
km. Kaina derinama. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 602 81 716. 
Rokiškis
• Sangyong Musso džipą. 
Benzinas/dujos, važiuoja 
abiem. TA nėra. Tiltai 
veikia. Yra kablys. Kaina 
420 Eur. Tel. 8 621 56 138. 
Rokiškis
• Tvarkingą ekonomišką 
patogų Toyota Yaris. 2001 
m., 1,3 l, 63 kW, TA iki 
2022-03. Pridedamos 
vasarinės padangos su 
ratlankiais. Kaina 1200 Eur. 

Nuo penktadienio vakaro laikinai 
neveiks e. sveikatos portalas

Praėjusią savaitę pla-
nuotas e. sveikatos siste-
mos atnaujinimas vyks 
penktadienį vakare, todėl 
laikinai nebus galima atsi-
siųsti galimybių paso, pra-
nešė Registrų centras.

Anot registrų centro, e. 
sveikatos sistema neveiks 
nuo penktadienio 20 val. iki 
šeštadienio 8 val. Tuo metu 
nebus galima atsisiųsti ar at-
sinaujinti galimybių pasą ar 
Europos Sąjungos skaitme-
ninį COVID pažymėjimą.

Atnaujinimo darbų metu 
taip pat nebus galimybės 
sveikatos priežiūros įstai-
goms pateikti ar gauti duo-
menis iš e. sveikatos siste-
mos, pacientams ir sveikatos 
bei farmacijos specialistams 
prisijungti prie savo paskyrų, 
gyventojams įsigyti medika-
mentų su e. receptu. 

„Praėjusią savaitę turėjęs 
vykti sistemos atnaujinimas 
atidėtas įvertinus galimas ri-
zikas ir siekiant geriau pasi-

ruošti atnaujinimo darbams“, 
– teigiama pranešime. 

Sistemos atnaujinimo 
metu ketinama automati-
zuoti duomenų apie sveika-
tos priežiūros specialistus ir 
kitas įstaigas perdavimą iš 
Valstybinės ligonių kasos, 
Valstybinės akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai 
tarnybos ir Valstybinės vais-
tų kontrolės tarnybos.

Iki tol dalis duomenų 
būdavo perduodami ar at-
naujinami pagal atskirus 
prašymus, todėl pilnas ir 
korektiškas duomenų per-
davimas iš minėtų sistemų 
leis taupyti įstaigų darbuo-
tojų laiką. Tai ypač aktualu 
vaistinėms, kurios neretai 
susiduria su problema, kai 
dėl neteisingų duomenų apie 
sveikatos priežiūros specia-
listus vaistinės negalėdavo 
perduoti duomenų apie su e. 
receptu įsigytus vaistus Vals-
tybinei ligonių kasai.

BNS inform.

Pricer.lt įkūrėjas Arū-
nas Vizickas teigia, kad 
dėl geopolitinių įtampų, 
augančio vartojimo bei 
gavybos ribojimų naftos 
kaina juda link 90 JAV 
dolerių už barelį, todėl 
neprognozuojama, kad 
degalų kaina mažėtų ir 
mažmeninėje prekyboje.

„Pricer.lt“ duomenimis, 
sausio 14 dieną A95 ben-
zino litro kaina „Jozitoje“ 
siekė 1,35 euro ir per mė-
nesį beveik nepakito bei 
buvo mažiausia Lietuvo-
je. Brangiausiai benzinas 
parduodamas „Circle K“ 

degalinėse – po 1,52 euro.
Skirtumas tarp mažiau-

sios ir didžiausios A95 
benzino kainų – 16,9 cen-
to, arba 12,5 proc.

Dyzelinu pigiausiai sau-
sį prekiavo taip pat „Jozi-
ta“ (1,28 euro), brangiau-
siai – „Ecoil“ (1,46 euro).

Automobilinių dujų li-
tras „Jozitoje“ kainavo 
0,64 euro ir taip pat buvo 
pigiausias, o brangiau-
siai jos kainavo „Viadoje“ 
(0,77 euro). Skirtumas tarp 
mažiausios ir didžiausios 
kainų - 12,9 cento, arba 
20,2 proc.

BNS inform.

Degalų kainos sausį stabiliai aukštos
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• 3 l talpos stiklainius. 50 
vnt. 0,50 Eur/vnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juostines sauskelnes Tena 
Proskin Flex Maxi. L dydis, 
8 lašai. Pakuotėje 22 vnt., 
yra 10 pakuočių. Pakuotės 
kaina 8 Eur.  
Tel. 8 646 32 856. Rokiškis
• Zid variklį. Vieno cilindro. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Mišrias malkas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Naudotą labai geros būklės 
išmanųjį laikrodį Samsung 
Galaxy Watch.  
Tel. 8 627 48 642. Rokiškis
• 2021 m. nesupuvusius 
šienainio rulonus. Laikomi 
po stogu. Turime 25 vnt., 10 
Eur/vnt. Tel. 8 626 08 914. 
Rokiškis
• Medinius tekintus 
statramsčius. 19 vnt. Tinka 
laiptų turėklams, terasos 
atitvarams. Ilgis apie 70 cm. 
Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 0,5 l ir 0,75 l stiklainius 
su dangteliais. 0,10 Eur/vnt. 
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Įvairiais kiekiais 
kokybiškus varžtus 10 

KITA klasės. Tel. 8 652 77 066. 
Rokiškis
• Sausus nužievintus rąstus. 
Tel. 8 652 31 959. Rokiškis
• Naują išmanųjį laikrodį. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis

• Geros būklės nešiojamąjį 
kompiuterį Asus X 553. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Gerai veikiantį planšetinį 
kompiuterį Lenovo 2018 
Tablet X-103F. Skilęs, 
naudotis netrukdo. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Daržoves, vaisius 
dėžėmis, rinkiniais. Vaisiai 
internetu pigiau. Egzotiniai 
vaisiai, vaisių krepšeliai. 
Didmeninė ir mažmeninė 
prekyba vaisiais, uogomis 
ir daržovėmis įmonėms. 
Mes parduodame puikios 
kokybės produkciją. Kaina 
2 Eur. Tel. 8 683 40 123. 
Vilnius
• Naminius kiaušinius. 
Kaina 1,70 Eur.  
Tel. 8 670 06 514. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung S8 Plus. Skilęs 
galinis ir priekinis stiklas. 
Viskas veikia. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 628 41 976. Rokiškis
• Geros būklės puikiai 
veikiantį Samsung Galaxy 
A10 2020. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• iPhone XR. Būklė 10/9. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 617 26 677. Rokiškis
• Huawei P9. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis

• Geros būklės pianiną.  
Tel. 8 600 38 897. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Keičiu 1 kambario butą 
34,19 kv. m Panevėžio g. 
5 į dviejų kambarių butą. 
Langai, balkonas įstiklinti. 
Balkonas 6 kv. m. Su 
priemoka. Bendrabučio tipo 

NEKILNOJAMASIS TURTAS nesiūlyti. Tel. 8 645 81 324. 
Rokiškis
• 4 kambarių butą Lašų 
k., Rokiškio raj. 16 km iki 
Rokiškio. Galimas pirkimas 
išperkamąją nuoma. Kaina 
12000 Eur.  
Tel. 8 628 03 357. Rokiškis
• Naujai pastatytą 4 
kambarių namą Janulionio 
g., Rokiškis. 127 kv. m, 
3 miegamieji, 2 vonios 
kambariai, svetainė sujungta 
su virtuve. 9,8 a žemės. A++ 
klasė, 62% baigtumas. Labai 
gera kaina. Kaina 86000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Labai geroje vietoje 
Panemunėlio gelež. st. namą, 
ūkinius pastatus, pirtis, 
medinį garažą. Yra trifazis, 
28 a žemės.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje. 
Šildomas kietu kuru. Yra 
vandentiekis, kanalizacija.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• 20 a namų valdos ir 40 
a ūkio paskirties sklypą 
Dambrotiškio k. Sklype 
75 kv. m medinis namas, 
tvartas. Yra elektra ir lauko 
tualetas. Asfaltuotas kelias 
iki pat sklypo. Nuo Rokiškio 
m. apie 4 km. Kaina 25000 
Eur. Tel. 8 624 66 696. 
Rokiškis
• Erdvų šviesų šiltą 2 
kambarių butą Jaunystės g., 
Rokiškyje. Pirmas aukštas. 
Plastikiniai langai, įstiklintas 
balkonas. Tvarkinga laiptinė. 
Didelė 9,3 kv. m virtuvė. 
Kaina 35000 Eur. Tel. 8 600 
98 909. Rokiškis
• 8 a sklypą sodo teritorijoje. 
Plačiau telefonu.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Tvarkingą 1 kambario 
butą Obeliuose. Butas 
trečiame aukšte, šviesus ir 
šiltas, plastikiniai langai, 
namas renovuotas, itin maži 

komunaliniai mokesčiai. 
Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 650 53 422. Rokiškis
• Visai šalia Rokiškio 
miesto, Bajorų k. 2 kambarių 
butą. Neseniai pakeisti 
plastikiniai langai. Šalia 
yra ramus kiemas ir butui 
priklausantis garažas. Kaina 
15000 Eur.  
Tel. 8 674 31 991. Rokiškis
• Erdvų namą 231 kv. m 
Pergalės g., Rokiškis. 
Naujas granulinis šildymas, 
plastikiniai langai, šiltintas 
stogas. Erdvus 26 a sklypas, 
ūkinis pastatas. Kaina 95000 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą. 6 
aukštas. Renovuotas 
namas. Kambariai 
pietinėje pusėje, virtuvė 
vakarinėje.  Papildomas 
nr. +37061813064. Kaina 
35000 Eur.  
Tel. 8 687 19 619. Rokiškis
• Rokiškyje nuosavų namų 
kvartale 19,82 a namų 
valdos sklypą su namo 
projektu ir statybų leidimu. 
Elektra šalia sklypo, vanduo 
ir kanalizacija - miesto. 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
• 2 kambarių butą 52,29 kv. 
m Jaunystės g. 5 aukštas, 
balkonas. Atlikti remonto 
darbai, vonia sujungta su 
wc, virtuvė su koridoriumi. 

Pakeisti elektros laidai. 
Viename kambaryje nebaigti 
remonto darbai, sienos 
paruoštos dažyti, tapetuoti. 
Kaina 40000 Eur.  
Tel. 8 602 83 289. Rokiškis
• Sklypą Skemų kaime, 
7 km nuo Rokiškio. Nuo 
asfaltuoto kelio iki sklypo 
100 m. Sklypas turi adresą. 
Žemės paskirtis - namų 
valda. 61 a, yra elektros 
skydinė. Už kelių šimtų 
metrų yra tvenkiniai, gera 
vieta. Kaina derinama.  
Tel. 8 624 29 579. Rokiškis
• Gyvulininkystės 
kompleksą Kariūnų k., 
prie Kamajų, Rokiškio r. 
Bendras patalpų plotas 
4394 kv. m. Pastatų 
skaičius: 13.  Patalpoms 
reikalingas remontas. Geras 
privažiavimas. Kaina 75000 
Eur. Tel. 8 687 41 112. 
Rokiškis
• Kamajų miestelio centre 
436 kv. m administracines 
patalpas su rūsiu. Miesto 
nuotekos ir vandentiekis. 
Nėra šildymo. Patalpoms 
reikalingas kapitalinis 
remontas. Kaina 7500 Eur. 
Tel. 8 687 41 112. Vilnius
• Gyvenamąjį namą 
Pandėlyje, Puodžialaukės 
g. Gera vieta, vandentiekis, 
reikalingas remontas. Kaina 
8000 Eur. Tel. 8 676 93 720. 
Rokiškis
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Nuo vasario 3 dienos prasidės žiemos etapo 
priėmimas į profesinio mokymo įstaigas

Nuo vasario 3 dienos 
prasidės žiemos etapo pri-
ėmimas į profesinio mo-
kymo įstaigas, antradienį 
pranešė Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija. 

Ministerija patvirtino šių 
metų bendrojo priėmimo į 
formaliojo profesinio mo-
kymo programas terminus. 
Žiemos etapo stojančiųjų 
prašymai mokytis LAMA 
BPO sistemoje bus priimami 
nuo vasario 3 iki 15 dienos. 
Kvietimų mokytis stojantieji 
sulauks vasario 17 dieną, o 
sutartys bus pasirašomos va-
sario 17–18 d. 

Stojantieji prašymus ir 
visus kitus dokumentus turi 
pateikti LAMA BPO infor-
macinėje sistemoje. 

Žiemą į profesinio moky-
mo įstaigas paprastai stoja 

suaugusieji, jau turintys vie-
ną kvalifikaciją ir ketinantys 
įgyti antrą.

Priėmimas į profesinio 
mokymo įstaigas vyksta žie-
mos ir vasaros etapais. Pra-
sidėjus mokslo metams or-
ganizuojamas ir papildomas 
priėmimas į laisvas vietas, 
rašoma pranešime. 

Pagrindinis priėmimas į 
profesinio mokymo įstaigas 
šiemet prasidės birželio 1 
dieną, o mokymo sutartys 
pasirašomos rugpjūčio an-
troje pusėje. 

Papildomas priėmimas į 
profesinio mokymo įstaigas 
vyks rugpjūčio 19–rugpjūčio 
23 d. 

Profesinio mokymo įs-
taigose galima rinktis tiek 
valstybės finansuojamas 
mokymo vietas, tiek ir ne-
finansuojamas vietas. Kartu 

su profesine kvalifikacija 
galima įgyti pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą. Savo 
lėšomis profesijos mokosi 
tie mokiniai, kurie valstybės 
lėšomis jau įgiję kelias pro-
fesines kvalifikacijas arba 
tie, kurie į valstybės finan-
suojamą vietą nepatenka dėl 
didelės konkurencijos. 

Numatyta, kad į valstybės 
finansuojamas vietas šiemet 
iš viso bus priimta 20 610 
mokinių. 

Per praėjusių metų žie-
mą vykusį priėmimą buvo 
sudaryta dvigubai daugiau 
sutarčių nei 2020 metais, iš 
viso 1 040. Daugiausia buvo 
priimta mokytis pagal verslo 
ir administravimo, architek-
tūros ir statybos, sveikatos 
priežiūros švietimo sričių 
mokymo programas.

BNS inform.

• Aplinkos tvarkymo 
darbai. Nedideliais kiekiais 
pjaunu medžius privačiame 
miške - ištraukiu, 
skersuoju, skaldau, 
transportuoju. Taip pat 
formuoju gyvatvores, 

geniu vaismedžius, valau 
sniegą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Traliuko paslaugos. 
Autobusų, visureigių, 
lengvųjų automobilių ir 
kitokių krovinių iki 2,3 
t transportavimas po LT, 
LV, PL. Tel. 8 698 79 028. 
Rokiškis
• Du be žalingų įpročių 
pjūklininkai gali supjauti 
Jūsų kieme rąstus 
kaladėmis.  
Tel. 8 625 30 354. 

Rokiškis
• Atliekame profilio-
gipso montavimo darbus, 
špakliavimą, glaistymą, 
dažymą, laminato-plytelių 
klojimą ir kitus vidaus 
apdailos darbus. Kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 625 22 911. Rokiškis
• Mobiliu juostiniu gateriu 
pjauname medieną kliento 
namuose. Reikalingas 
trifazis. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 621 09 340. 
Rokiškis

Pieno supirkimo kaina gruodį augo
Vidutinė natūralaus 

pieno supirkimo kai-
na pernai gruodį buvo 
427,2 euro už toną – 
6,7 proc. didesnė nei 
lapkritį ir 35,2 proc. 
didesnė nei 2020 metų 
gruodį.

Vidutinė bazinių ro-
diklių pieno supirkimo 
kaina per mėnesį pa-

didėjo 7,5 proc. ir buvo 
321,6 euro, pranešė Žemės 
ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centras.

Stambiems pieno ga-
mintojams, parduodan-
tiems daugiau kaip 40 tonų 
žalio pieno per mėnesį, 
supirkimo įmonės mokėjo 
vidutiniškai 466,6 euro už 
toną. – 4,9 proc. daugiau 
nei prieš mėnesį. Bazi-

nių rodiklių pieno kaina 
stambiems pieno gamin-
tojams augo 5 proc. iki 
347,4 euro. 

2021 metais supirk-
ta 1,3 mln. tonų pieno 
– 0,97 proc. mažiau nei 
2020 metais. Vien gruo-
dį supirkta 105,3 tūkst. 
tonų -  2,3 proc. daugiau 
nei 2020 metų gruodį.  

BNS inform.
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Sausio 21-oji, 
penktadienis, 

3 savaitė.
Iki Naujųjų liko 344 dienos.

Saulė teka 8.25 val., 
leidžiasi 16.34 val. 

Dienos ilgumas 8.09 val. 
Mėnulis (pilnatis).

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Agnietė, Galiginas, Garsė, Ineza, 
Inesa, Ineta, Ina

Rytoj: Anastazas, Gaudentas, 
Vincentas, Aušrius, Skaistė, 

Džiugas, Vincas
Poryt: Gailigedas, Gunda, 

Raimundas

Dienos citata
Jeigu nori turėti laisvalaikį, 

negaišk laiko. 
(Bendžaminas Franklinas)

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1793 — už valstybės išdavystę 
giljotinuotas Prancūzijos karalius 
Liudvikas XVI.

1905 — gimė garsusis madų 
dizaineris prancūzas Christian Dior 
(Kristianas Dioras). Mirė 1957 m.

1908 — Niujorke buvo priimtos 
taisyklės, draudžiančios moterims 
rūkyti viešose vietose.

1911 — pirmą kartą organizuo-
tas Monte Karlo automobilių ralis.

1924 — nuo kraujo išsiliejimo 
į smegenis mirė Rusijos bolševikų 
lyderis Vladimir Lenin (Vladimiras 
Leninas).

1950 — Londone mirė anglų 
rašytojas, romano „Gyvulių ūkis“ 
autorius George Orwell (Džordžas 
Orvelas). Gimė 1903 m.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1387 — Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje pradėta diegti ka-
talikybė.

1906 — gimė lietuvių poetas 
ir vertėjas Konstantinas Snarskis, 
pasirašinėjęs K.Žvangulio slapyvar-
džiu. Mirė 1980 m.

1951 — gimė poetė Česlova 
Jakštytė.

1967 — mirė poetas Jovaras (ti-
krasis vardas — Jonas Krikščiūnas). 
Gimė 1880 m.

2011 — 70-metis lietuvių ak-
torius Juozas Budraitis paguldytas į 
Sankt Peterburgo ligoninę.

Post scriptum
Brangūs daiktai įpakuojami 

kukliai.

Sultinys su vištiena ir makaronais
INGREDIENTAI:
• Svogūno 0.5 vnt.
• Vištienos filė 0.5 vnt.
• Svogūnų laiškų 6 vnt.
• Sultinio 2 stiklinės
• Kaspinėlių formos makaronų 2 saujos
• Špinatų 1 sauja
• Grietinėlės 100 ml
• Druskos žiupsnelis

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Svogūną ir vištienos filė supjaustykite kubeliais, susmulkinkite svogūnų laiškus.
2. Į verdantį sultinį sudėkite pjaustytą vištieną, svogūnus ir viską išmaišykite. Tada su-
dėkite makaronus ir pamaišykite. Kai sriuba užvirs, sudėkite špinatų lapus ir pjaustytus 
svogūnų laiškus, supilkite grietinėlę, įberkite druskos ir dar kartą viską išmaišykite.
Skanaus!

www.rokiskiosirena.lt

„ R e k o m e n d u o č i a u 
naudotis kortelėmis ir 
pirkimus vykdyti kor-
telėmis, kas yra gero-
kai paprasčiau“, – sakė 
ministrė ketvirtadienį 
Seime per Vyriausybės 
valandą.  

 
„Valstietė“ Goda Buro-

kienė piktinosi, kad nuo 
sausio, įsigaliojus drau-
dimui darbdaviams darbo 
užmokestį mokėti grynai-
siais, daug žmonių į banko 
sąskaitas gautų atlyginimų 
nebegali išsigryninti.     

„Kaip žmonėms at-
siimti savo pinigus (...), 
nes, pavyzdžiui, Panevė-
žio rajone yra tik vienas 
bankomatas. Iki Panevė-
žio miesto yra mažiausiai 
25 kilometrai. Kaip dar 
būtų galima šią proble-
mą spręsti? Ar paliksime 
žmones be uždirbtų pini-
gų?“ – klausė parlamen-
tarė. 

„Bankomatų tinkas yra 
toks, koks yra šiandien, ir 
turbūt nukeliauti iki arti-
miausio bankomato taip 
pat yra įmanoma, taip pat 
yra parduotuvėse „Perlo“ 

terminalai, kuriuose pini-
gus taip pat galima išsi-
gryninti“, – Seimo narei 
atsakė ministrė.  

Be to,  ji pabrėžė, kad 
sprendimą dėl atlyginimų 
mokėjimo į banko kortelę 
priėmė Seimas, o ne Vy-
riausybė. 

„Seimas apsisprendė, 
nuo kada turėtų būti išmo-
kamas atlyginimas į kor-
teles, o ne grynaisiais“, 
–  teigė G. Skaistė.

Komerciniai bankai yra 
įsipareigoję iki šių metų 
liepos įrengti maždaug 
100 naujų bankomatų vi-
soje šalyje. Tam pasam-
dyta bendrovė „Worldline 
Lietuva“, ji dabar atlieka 
infrastruktūros tyrimą. 

Šiuo metu šalyje vei-
kia 1044 bankomatai, per 
2200 „Perlo“ terminalų, 
grynųjų pinigų išdavimo 
paslauga teikiama ir ban-
kų partnerių „Maxima“, 
„Iki“, „Rimi“ ir kitų par-
duotuvių kasose bei „Nar-
vesen“, „Lietuvos spau-
dos“ kioskuose, iš viso 
– apie 4 tūkst. taškų.  

BNS inform.

Negalintiems išsigryninti algų 
G. Skaistė siūlo atsiskaityti kortelėmis

Svarstant įstatymą dėl apsaugos artimoje aplinkoje 
smurto lyties pagrindu sąvoka išbraukta

Už tokį konservatorių Vi-
lijos Aleknaitės-Abramikie-
nės ir Audroniaus Ažubalio 
pasiūlymą balsavo 53 Seimo 
nariai, prieš buvo 35 ir susi-
laikė 17 parlamentarų.

Parlamentarai siūlė iš įsta-
tymo projekto išbraukti smurto 
lyties pagrindu sąvoką teig-
dami, kad ji yra ideologinė, 
o faktas, kad statistiškai nuo 
smurto artimoje aplinkoje ne-
proporcingai dažnai nukenčia 
moterys, nerodo, kad prieš jas 
smurtaujama dėl lyties.

Pasisakantys už smurto ly-
ties pagrindu išskyrimą teigė, 
jog smurtas prieš moteris yra 
visuomenėje įsišaknijusi pro-
blema – aštuoniais atvejais 
iš dešimties smurto artimoje 
aplinkoje aukos yra moterys.

Oponentai: sąvoka – 
ideologinė
Seimo narė V. Aleknai-

tė-Abramikienė pristatydama 
pasiūlymą teigė, kad smurto 
lyties pagrindu sąvoka yra per-
teklinė, nes įstatyme yra ben-
drinė smurto artimoje aplin-
koje sąvoka, kuri paima visas 
smurto rūšis.

„Žmogaus teisių komite-
tas įrašė sąvoką, smurtą lyties 
pagrindu, kurią kartoja daug 
kur, tačiau tai yra ideologinė 
sąvoka, kuri suponuoja, kad 
moterys patiria smurtą dėl to, 
kad yra moterys. Iš to sektų, 
kad moteriai gyventi su vyru 
bet kuriuos atveju yra didžiulė 
grėsmė, tai galima pagalvoti, 
kad jei moteris gyventų su mo-
terimi, tos grėsmės nebus. Tai 
yra nelogiška ir aš siūlyčiau 
neiti tuo keliu“, – sakė V. Ale-
knaitė-Abramikienė.

Pasiūlymo iniciatoriai sako, 
kad, nors dauguma nukentėju-
sių asmenų artimoje aplinkoje 
yra moterys, iš smurto prieš 
moterį atvejų skaičiaus negali-
ma tiesiogiai išvesti fakto apie 
smurto prieš moterį priežas-
ties.

Seimo Žmogaus teisių ko-
miteto (ŽTK) vadovas, Laisvės 
partijos atstovas Tomas Vytau-
tas Raskevičius argumentavo, 
jog smurtas artimoje aplinkoje 
„dažnai yra sąlygojamas su ly-
timi susijusių lūkesčių ir elge-
sio normų visuomenėje“. 

„2016 metais iš visų nu-
kentėjusių dėl smurto artimoje 

aplinkoje buvo 80 proc., 2017 
metais – 77 proc., 2018 metais 
– 78 proc., 2019 – 77 proc., 
2020 metais – vėl 77 procen-
tai. Atsižvelgiant į tai, kad 
Lietuvoje aštuoniais iš dešimt 
nuo smurto artimoje aplinkoje 
nukentėjusių asmenų yra mo-
terys, galima vienareikšmiškai 
teigti, jog didžioji dalis smurto 
artimoje aplinkoje yra smurtas 
lyties pagrindu, t. y. smurtas, 
kurį neproporcingai dažnai pa-
tiria moterys“, – kalbėjo T. V. 
Raskevičius.

Įžvelgė Stambulo 
konvencijos nuostatas
Konservatorius A. Ažuba-

lis kalbėdamas apie pasiūly-
mą teigė, kad smurtą artimoje 
aplinkoje dažniau patiria sil-
pnesnis partneris, ir tai pik-
tnaudžiavimo galia problema, 
nesusijusi su lytimi.

Anot jo, smurto lyties 
pagrindu sąvoka yra „aki-
vaizdžiai politizuota, grįsta 
neomarksistine lyčių kovos 
teorija, pagal kurią vyrų smur-
tas prieš moterį yra istoriškai 
susiklostęs reiškinys, nulemtas 
aukštesnės vyrų padėties ir do-
minavimo visuomenėje“.

Jis taip pat tvirtino, jog su 
smurto lyties pagrindu sąvoka 
į nacionalinę teisę būtų per-
keltos Stambulo konvencijos 
nuostatos ir ragino pasisa-
kančius prieš šią konvenciją 
balsuoti už jo su V. Aleknai-
te-Abramikiene pasiūlymą.

„Tikrovė rodo, kad didesnę 
riziką patirti smurtą artimoje 
aplinkoje turi silpnesnis par-
tneris, nepriklausomai nuo jo 
lyties, visuomeninių lūkesčių, 
socialinių normų. Taip, mote-
rys smurtą statistiškai patiria 
dažniau, nes poroje jos daž-
niausiai yra fiziškai silpnesnė 
pusė, kitaip tariant smurtas ar-
timoje aplinkoje yra ne lytiems 
būdingų vaidmenų ar visuome-
nės lūkesčių, o piktnaudžiavi-
mo galia problema“, – kalbėjo 
A. Ažubalis.

Anot jo, siūlydami įtvirtinti 
smurto lyties pagrindu sąvoką 
„kontroversiškos Stambulo 
konvencijos išpažinėjai bando 
eiti per užpakalines duris“.

Laisvės partijos atstovė 
Morgana Danielė teigė, jog 
smurtas prieš moteris yra įsi-
šaknijęs ir visuomenėje daž-
nai pateisinamas, todėl poky-

čiai įstatymuose reikalingi, 
kad pradėtų keistis ir bendros 
nuostatos.

„Boba iš ratų, ratams len-
gviau, sako liaudis. Iš tiesų ši 
sąvoka atsiduria įstatyme, kad 
ir įstatymiškai, ir savo galvo-
se mes įsisavintumėm, kad 
mergaitės ir moterys smurtą 
– verbalinį, psichologinį, fizi-
nį, seksualinį – patiria kartais, 
dešimtimis kartų daugiau, daž-
niausiai dėl to, kad tai laiko-
ma normalu, nes smurtaujama 
prieš moterį ir mergaitę“, – 
kalbėjo M. Danielė.

Seimo nariams išbraukus iš 
įstatymo projekto smurto lyties 
pagrindu sąvoką, už visą pro-
jektą po svarstymo balsavo 91 
Seimo narys, prieš buvo aštuo-
ni ir susilaikė 15 parlamentarų. 
Dar liko vienas balsavimas dėl 
įstatymo priėmimo.

Įteisintų apsaugos orderį
Naujos redakcijos Apsau-

gos nuo smurto artimoje aplin-
koje įstatymo projektą parengė 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija (SADM). Jame, be 
kita ko, siūloma įteisinti apsau-
gos nuo smurto orderį.

Projekte numatyta, kad 
smurtaujančiam asmeniui po-
licijos pareigūnas per 12 val. 
nuo pranešimo apie smurtą 
artimoje aplinkoje gali skirti 
orderį – įpareigojimą laikinai 
išsikelti iš gyvenamosios vie-
tos, jei gyvena kartu su auka, 
arba nesilankyti pas auką, jei 
gyvena atskirai, nebendrauti, 
nepalaikyti ryšių ir pan.

Siūloma, kad orderis nega-
lėtų būti skiriamas ilgiau nei 
72 valandoms. Jei jį reikėtų 
pratęsti, policijos pareigūnas 
per 48 val. dėl to privalėtų 
kreiptis į apylinkės teismą. 
Esant poreikiui, šio orderio 
galiojimą teismas galėtų būti 
pratęsti iki 15 dienų. 

Orderis nustotų galioti, kai 
pradedamas ikiteisminis tyri-
mas dėl smurto artimoje aplin-
koje ir skiriama kokia nors kar-
domoji priemonė. 

Projekto iniciatorė SADM 
nurodo, kad šiuo metu smurtą 
artimoje aplinkoje patiriančio 
asmens apsaugos mechaniz-
mas nėra veiksmingas, nes po-
licija negali operatyviai atskirti 
pavojų keliančio asmens nuo 
jo aukos.

BNS inform.

Subsidijoms už įsigytus 
elektromobilius – dar 1 mln. eurų

Pernai tam skirta 5 
mln. eurų, daugiau nei 
1,3 tūkst. asmenų įsigijo 
apie 800 naudotų ir 530 
naujų elektrinių auto-
mobilių, o sunaikino 236 
senas mašinas, už jas iš-
mokėta 2,5-6 tūkst. eurų 
kompensacijų. 

Kvietimas galioja iki 
birželio 1 dienos arba 
kol pakaks lėšų, pranešė 
Aplinkos ministerija.

Išmoka vienam žmogui 
už įsigytą naudotą elek-
tromobilį yra 2,5 tūkst. 

eurų, už naują – 5 tūkst. 
eurų. Papildoma 1 tūkst. 
eurų kompensacija ski-
riama už sunaikintą seną 
transporto priemonę.

Ministerijos duomeni-
mis, elektrinių lengvųjų 
automobilių Lietuvoje 
kasmet daugėja: 2015 
metų pabaigoje jų buvo 
164, 2016 metais – 353, 
2017 metais – 621, 2018 
metais – 970, 2019 me-
tais – 1397, 2020 metais 
– 2496, 2021 metais – 
2502.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 22 d. Naktį -6

Dieną -3
Š, 
4-9 m/s

Sausio 23 d. Naktį -10
Dieną -5

ŠR,
1-5 m/s

Sausio 24 d. Naktį -8
Dieną -3

P,
3-8 m/s

Sausio 25 d. Naktį -4
Dieną 0

PV,
4-9 m/s

Orų prognozė sausio 22 d. - sausio 25 d.

• Naudotą miškininko 
pjūklą Stihl MS280. 
Labai galingas - 2,8 kW. 
Pakeista membrana, 
meistrų patikrintas. Naujas 
tepalo dangtelis, starterio 
dangtelis. Pakeistas filtras. 
Šiekštos tvirtinimas 
pakeistas. Kuriasi lengvai. 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 613 78 364. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

C270 - 2,7 l, D, CLK270 
- 2,7 l, D, E200 - 2,2 l, D, 
E220 - 2,2 l, D, E270 - 2,7 
l, D. Kodai 0445110100 
ir 0445110072. Tikrinti. 
Atitinka visus parametrus. 
2 vnt. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 66 kW, 85 kW, 96 
kW. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Džipo padangas (bekeles) 
265/70 R16. 4 vnt.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Žiemines padangas 
205/65 R16 C. 4 vnt.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Audi A6 C4 dalimis. 2,5 l, 
TDI, 103 kW. 
 Tel. 8 683 85 278. Utena
• Padangas Continental R16 
225/55 M+S. 4 vnt. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 627 41 833. 
Rokiškis
• Gerą akumuliatorių 77 
AH 780 A. Du metus 
naudotas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 618 13 074. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1998 m., 
1,9 l, 81 kW. Gerą variklį, 
dėžę, vairo kolonėlę, 
sankabą ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Metalinius ratlankius ir 
originalius gaubtus Audi 
A6. Tel. 8 607 56 198. 
Rokiškis
• Volkswagen Sharan 
dalimis. 1999 m., 
sidabrinės spalvos.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis

Tel. 8 622 75 014. Rokiškis
• Audi A6 C4 dalimis. 2,5 l, 
TDI, 103 kW.  
Tel. 8 683 85 278. Utena
• Kuro purkštukus 
tinkančius Citroen-Jumper, 
Fiat-Ducato, Iveco-
CityClass, Daily, Peugeot-
Boxer, Renault Trucks-
Mascott. 2,8 l, D, 90-107 
kW. Kodas 0445120002. 
Yra 3 vnt., du restauruoti, 
pakeisti išpurškėjai. Kaina 
po 60 Eur. Vienas išplautas, 
patikrintas.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Lietus tvarkingus 
ratlankius R16 205/55 
su geromis žieminėmis 
padangomis. Tinka Peugot, 
Citroen, Fiat. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį 
2001 - 2002 m.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2006 
m. Tel. 8 699 86 773. 
Rokiškis
• Ratlankius Audi R17 
5/112 ET37 7J centras 66,6. 
Visi modeliai tinka, Audi 
5Q. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Originalius Opel 
ratlankius R15.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Dalimis BMW 320 110 
kW, BMW E46.  
Tel. 8 627 41 833. Rokiškis
• VW Sharan sėdynes. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 657 63 386. Rokiškis
• Dalimis Bora 1,9 l, 77 
kW, Fiat 1,9 l.  
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
• Motociklo posūkius. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Keturias žiemines 
padangas. Likutis 6 mm. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 675 40 529. Rokiškis
• Kuro purkštukus 
tinkančius Mercedes C200 
- 2,2 l, D, C220 - 2,2 l, D, 

• BMW ratlankius R17 
5/120 ET20 su vasarinėmis 
padangomis. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Ratlankius R17 5/112 
ET45. Centras 66,6. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Volkswagen ratlankius 
R16 5/112. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Skardinius ratlankius 
R16 5/112 su padangomis 
195/65 R16 C M+S Sharan. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Volkswagen Passat B5+ 
dalimis. 2001 m., 2,5 l, 110 
kW. Juodos spalvos.  
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 
2002 m., 1,9 l, dyzelis, 
85 kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Automobilių dalis: 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
• Kuro purkštuką tinkantį 
Hyundai - Santa Fe 2,0 
l, D, Kia - Sportage 2,0 
l, D. Kodas 0445110126. 
Restauruotas. Naujas 
išpurškėjas. Atitinka visus 
parametrus. Analogai: 
0445110290, 0445110729, 
0986435174, F00TE0126X, 
F00TE0126Y, 
F00TE0126Z. Kaina 70 
Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Navigaciją.  

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

„Sodros“ biudžeto perviršis pernai – 561 mln. eurų
 „Sodros“ pajamos 

pernai, preliminariais 
duomenimis, siekė 5,5 
mlrd. eurų –  228 mln. 
eurų, arba 4,3 proc. dau-
giau nei planuota. Fondo 
išlaidos siekė 4,94 mlrd. 
eurų, – 129,3 mln. eurų, 
arba 2,6 proc. mažiau nei 
planuota. 

„Sodos“ pajamos per-
nai 561 mln. eurų viršijo 
išlaidas, todėl šiemet jos 
rezervas padidės iki 1,1 
mlrd. eurų. Pasak „Sodros“ 
pranešimo, nepaisant pan-
demijos, jos 2021 metų re-
zultatas yra geriausias per 
pastaruosius 10 metų

„Gyventojų vakcinacija 
ir kitos pandemijos valdy-
mo priemonės, išsaugotos 
darbo vietos ir išlaikytas 
įmonių veiklos tęstinumas, 
ne tik padėjo išlaikyti so-
cialinio draudimo sistemos 
stabilumą, bet ją dar ir su-
stiprino“, – pranešime teigė 
„Sodros“ vadovė Julita Va-
ranauskienė.

„Sodra“ nurodo, kad 
pernai darbuotojų sociali-

nio draudimo įmokos siekė 3,1 
mlrd. eurų ir sudarė 57 proc. 
visų biudžeto įplaukų. Palygin-
ti su 2020 metais, ši suma buvo 
didesnė 427 mln. eurų, arba 16 
proc.

Savarankiškai dirbančių as-
menų įmokos pernai siekė 100 
mln. eurų  – 22 mln. eurų, arba 
27 proc. daugiau. 

2021 metų pabaigoje įmo-
nių ir savarankiškai dirbančių 
asmenų įmokų skola „Sodrai“ 
buvo 158 mln. eurų, o atidėtoji 
skola siekė 144 mln. eurų.

„Didžioji dalis verslų, pa-
sinaudojusių galimybe atidėti 
socialinio draudimo įmokas 
per karantiną, jam pasibaigus, 
geba laiku mokėti įmokas ir, 
tikėtina, laikydamasi sutarto 
tvarkaraščio sumokės ir ati-
dėtąsias. Sprendimas teikti 
valstybės pagalbą, kad verslas 
galėtų tęsti savo veiklą ir išlai-
kyti darbo vietas, pasiteisina“, 
– komentavo J. Varanauskienė.

Daugiausia „Sodros“ biu-
džeto lėšų pernai buvo skirta 
visų rūšių pensijoms – beveik 
3,8 mlrd. eurų, arba 295 mln. 
eur (9 proc.) daugiau nei 2020 
metais. Motinystės išmokoms 

skirta 351 mln. eurų – 1,5 
mln. eurų (0,4 proc.) dau-
giau. 

Išlaidos ligos išmokoms 
per metus siekė 411 mln. 
eurų – 32 mln. eurų (7 
proc.) mažiau nei 2020 me-
tais, iš jų dėl COVID-19 – 
89 mln. eurų – apie 50 mln. 
eurų mažiau.

„Sodros“ teigimu, 2020 
metais per pandemiją išau-
gęs nedarbo išmokų gavėjų 
skaičius pernai sumažėjo 
beveik trečdaliu – nuo 90 
tūkst. iki 65 tūkst. Pernai 
buvo išmokėta 291 mln. 
eurų šių išmokų – 8 proc. 
mažiau nei planuota, ir 1 
mln. eurų mažiau nei 2020 
metais. 

Pernai „Sodra“ sava-
rankiškai dirbantiems as-
menims išmokėjo 114 mln. 
eurų, pasiskiepijusiems 
senjorams – 9,5 mln. eurų, 
vienišiems žmonėms – 4 
mln. eurų. Šios išmokos 
buvo mokamos iš valstybės 
biudžeto, todėl „Sodros“ 
teigimu, įtakos biudžetui 
nedarė.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Kalbasi du vyriškiai. 
Vienas jų sako:

– Ech, tos moterys 
dabar... Prieš du mėnesius 
nupirkau savo dukrai 
smuiką, kad mokytųsi 
groti. Deja, nė velnio iš 
to neišėjo – į smuiką ji nė 
nežiūri...

– Tas pats ir su mano 
uošve: gimtadienio 
proga jai padovanojau 
lagaminą... o uošvė nė 
nemano išvažiuoti.

***
Kartą dievas sukūrė 

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

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

***
Skrenda lėktuvas. 

Sugenda vienas variklis, ir, 
kaip jau būna, stiuardesė 
išeina į saloną ir sako:

– Gerbiamieji keleiviai, 
kažkam iš jūsų teks 
pasiaukoti, nes su vienu 
varikliu lėktuvas aerodromo 
nepasieks, kažkam iš jūsų 
teks iššokti...

Keleiviai nuščiūva, tik 
vienas negarsiai sumurma:

– Ot gi ta uošvienė... Kai 
jos nereikia, tai visą laiką 
lenda, o kai prireikia, tai 
nėra.

***
Kiekvieną šeštadienį 

pas žentą svečiuojasi 
uošvė. Ji atsiveža bandelių 
su aguonomis ir abu 
geria arbatą. Uošvė geria 
žaliąją, o žentas juodąją.

Paskui uošvė išvažiuoja, o 
žentas pastato savo arbatos 
likučius šiltoje vietoje, 
kad iki kito šeštadienio jie 
įgautų ypatingą atspalvį, 
kuris taip patinka uošvei. 
O uošvė grįžta namo, iš 
senos dujokaukės šiūpteli 
aktyvuotos anglies granulių 
saują ir kruopščiai išplauna 
iš jos tarakonų pėdsakus, 
kad savaitgaliui turėtų iš ko 
daryti bandeles su aguonom.

***
Žmona:
– Brangusis, ar žinai, 

kad rytoj mano mamos 
gimtadienis? Tai ką 
padovanosim?

Vyras:
– Nu tai pernai 

padovanojom metalinį 
krėslą, tai šiemet gal 
nusamdom elektriką, kad 

prie srovės pajungtų.
***
Du draugai susitinka:
- Sveikas, kaip gyveni?
- Puikiai! Tik ką išlydėjau 

uošvienę, padovanojau jai 
kelialapį į pietų kurortą!

- Tikrai? O į kokį?
- Į Bagdadą!
***
Atbėga kaimynas ir sako:
- Klausyk tavo uošvienė 

pas mano krokodilus įkrito.
- Tavo krokodilai – tu ir 

gelbėk juos.
***
Žmona rausiasi spintoje:
– Brajanai! – šaukia 

ji vyrui. – Prieš savaitę 
nupirkau knygą apie 
ilgaamžiškumą, o dabar 
nesugebu rasti.

– Nesirūpink, – ramina 
vyras, – aš ją išmečiau. 
Labai jau tavo motina ja 
susidomėjo.

***
– Kodėl tu toks nuliūdęs 

atsikėlei?- paklausė žmona 
vyrą.

– Sapnavau, kad uošvė 
įkrito į šulinį ir prigėrė.

– Bet juk tai sapnas…
– Todėl ir liūdna, kad tai 

buvo tik sapnas.
***
Policininkas sustabdo 

mašiną:
– Jūs viršijote greitį.
– Tikrai ne! Tai juk 

tiesiog neįmanoma!
– Kodėl neįmanoma?
– Taigi aš važiuoju pas 

uošvienę!
***
Jauna žmona sako vyrui:
– Žinai, brangusis, jau 

veikiai gyvensime trise!
– Tai nuostabu! - 

apsidžiaugia vyras.
Žmona ir sako:
– Gerai, kad džiaugiesi. 

Mano mama išsiskyrė ir 
dabar gyvens pas mus.

***
Pas psichiatrą:

– Daktare, aš nuolat 
sapnuoju ta patį košmarą: 
uošvienę, kuri už pavadėlio 
vedžioja krokodilą. Jūs tik 
įsivaizduokit, gruoblėta, 
žalsvai pilka oda, tamsiai 
rudos karpos, neapykanta 
degantis žvilgsnis ir baisūs, 
geltoni ir aštrūs dantys.

- Taip, tai iš tikro baisu...
- Palaukit, daktare, 

aš dar apie krokodilą 
nepapasakojau.

***
Susitinka prie tvoros du 

kaimynai. Vienas ir sako:
– Sveikas, ar gali 

paskolinti 5 kibirus vandens?
Kitas ir klausia:
– Taigi tu pats turi kieme 

šulinį, kam tau 5 kibirai 
vandens?

Pirmasis jam atsako:
– Taigi va, uošvę į šulinį 

įmečiau, o vandens tik iki 
barzdos.

***
Jūsų uošvienė ir mokesčių 

inspektorius yra degančiame 
name. Jūs turite galimybę 
išgelbėti tiktai vieną iš jų. 
Ką jūs pasirinksite: eiti 
papietauti ar eiti į kiną?

***
Pulkininkas sako savo 

pavaduotojui:
– Rytoj 10:00 val. įvyks 

saulės užtemimas, kas 
įvyksta ne kiekvieną dieną. 
Visus kareivius išrikiuoti 
šalia kareivinių, kad visi 
galėtų stebėti. Jei lis lietus, 
tai išrikiuoti sporto salėje. 
Pavaduotojas perduoda 
kapitonui:

– Rytoj 10:00 val. saulės 
užtemimas. Jei lis lietus, 
tai lietų galima stebėti ne 
kareivinėse, o užtemimas 
įvyks sporto salėje, kas 
įvyksta ne kiekviena dienč.

Kapitonas leitenantui:
– Įsakius pulkininkui rytoj 

sporto salėje bus įvykdytas 
saulės užtemimas.

Jei lis lietus visi eis į 

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
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neatsako
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lauką.
Leitenantas seržantui:
– Rytoj pulkininkas 

sporto salėje praveda 
saulės užtemimą, kas 
dabar įvyks kiekvieną 
kartą, kai lyja lietus.

Seržantas kareiviams:
– Rytoj niekas nebus 

paleidžiamas į miestą, nes 
pulkininkui nuo saulės 
įvyko galvos aptemimas. 
Jei lietus lis sporto salėje, 
kas įvyksta ne kiekvieną 
dieną, visiems išsirikiuoti 
šalia kareivinių.

***
Trys kariai pasiunčiami 

į misiją Vietname. Brenda 
per džiungles, kur reikia 
- ropoja. Ir vienam tiesiai 
skaudžiausion vieton, 
į klyną, įkanda gyvatė. 
Vienas klausia:

– Ka darom?
– Neįsivaizduoju, 

skambink į štabą, gal 
žinos.

– Alio, štabas, girdit?! 
Kariui įkando gyvatė, ką 
daryti? Baigiau...

– Girdim! Reikia 
iščiulpti nuodus. Baigiau...

– Na, tai ką sakė?
– Sakė, kad jis mirs.
***
Bėga Petka ir 

Čapajevas nuo vokiečių 
ir įšoka į šulinį. Po kurio 
laiko prie šulinio prieina 
vokiečiai ir svarsto:

– Kažin kur jie 
pasislėpė?

Iš šulinio tarsi aidas:
– Kažin kur jie 

pasislėpė?
Vokiečiai:
– Gal jie miške?
Iš šulinio:
– Gal jie miške?
Vokiečiai:
– Gal įmetam granatą į 

šulinį?
Iš šulinio:
– Gal miške?

Ferguson su krautuvu. 
Atvežtas iš Norvegijos. 
Kaina 1650 Eur. 
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Traktorių Massey 
Ferguson. Atvežtas iš 
Norvegijos. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Dirbantį tvarkingą 
originalų T-1 30. Kaina 
negalutinė. Kaina 4500 
Eur. Tel. 8 658 74 797. 
Rokiškis

Rokiškis
• Naudotas padangas su 
diskais 13 - 6,38. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 626 61 092. 
Rokiškis
• Diskinę sėjamąją. 4 m 
pločio. Daro tech. vėžias. 
Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 665 05 810. Rokiškis
• Važiuojantį savos 
gamybos traktorių. Dyzelis. 
Kaina 620 Eur. Tel. 8 625 
17 722. Kupiškis
• Traktorių Massey 

• T-40 kuro siurblius. 2 vnt. 
Tel. 8 698 04 416. Rokiškis
• Savadarbio traktoriaus 
dokumentus. Naujos laidos 
numeris 2019 m. 
Tel. 8 698 04 416. Rokiškis
• Guolius žemės ūkio 
technikai, padargams, 
automobiliams, įrangai. 
Didelis pasirinkimas, 
greitas pristatymas. 
Tel. 8 652 77 066. Rokiškis
• Vartomus plūgus 2 
korpusų. Tel. 8 605 26 260. 

• Reduktorius. Darbiniam 
velenui DT ir MTZ 
traktoriams. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Priekabai ašį su ratais. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Akėčias. Tel. 8 616 35 
640. Rokiškis
• Tvarkingą traktoriaus 
T-40 priekabos prikabinimo 
komplektą. 
Tel. 8 616 35 640. Zarasai

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
automobilio priekabėlę. 
Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Husqwarna 45 2,2 kW. 
Kaina negalutinė. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Tvarkingą sodo 
traktoriuką Murray Techas. 
2004 m., variklis 12,5 hp, 
mechaninė pavarų dėžė. 
Deka tvarkinga, dviejų 
peilių. Kaina 870 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

• Tvarkingą traktoriuką 
Stiga Park Senatos. 
Variklis 12,5 hp, pavarų 
dėžė mechaninė, dėka 
tvarkinga, pjovimo plotis 
1,16 m. Daugiau viskas 
matosi nuotraukose. Kaina 
derinama. Kaina 1800 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Profesionalų grandininį 
pjūklą Dolmar 4,1 kW. 
Dovanų papildomai 1 
grandinė. Arba keisčiau į 
dyzelinį kurą ar į lengvojo 


