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Sveikiname  istoriką, literatą, 
žurnalistą Vytautą Gasiūną su 
85-osiomis gimimo metinėmis. 

Linkime  sveikatos, pilnatvės ir 
kūrybinio polėkio. 

Rokiškio rajono literatų klubas 
„Vaivorykštė‘

Sveikiname poetę Danutę 
Mažeikienę su 80-uoju 

jubiliejiniu Gimtadieniu!
Kasdienybėje, kūryboje ir 

visuose gyvenimo keliuose – 
linkime tvirtybės ir  žaismės. 

Telydi Dievo palaima, artimųjų 
meilė ir aplinkinių pagarba.

Rokiškio rajono literatų klubas 
„Vaivorykštė‘

Pavogė traktoriaus detales
2022 m. sausio 24 d. 13.25 val. pranešta, kad Rokiškio 

r., Mikoliškio k., pavogtos traktoriaus detalės. Nuostolis – 
4500 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Pasinaudojo banko prisijungimo duomenimis
2022 m. sausio 25 d. 0.09 val. pranešta, kad Rokiškyje, 

apgaulės būdu, pasinaudojus vyro interneto banko prisi-
jungimo duomenimis, nuskaityti pinigai. Nuostolis – 380 
eurai.

Panevėžio VPK inform.

Naujų atvejų rekordas šalyje fiksuojamas 
antrą dieną iš eilės

Praėjusią parą nustaty-
ta 10 630 naujų covid-19 
atvejų, 9 žmonės mirė, 
rodo ketvirtadienį paskelb-
ti Statistikos departamento 
duomenys.

Naujų atvejų rekordas fik-
suojamas antrą dieną iš eilės. 
Trečiadienį pranešta apie 9,5 
tūkst. naujų susirgimų.

Rokiškio rajone praėjusią 
parą patvirtinti 54 nauji co-
vid-19 atvejai.

Viso šiuo metu rajone ser-
ga 323 asmenys. 

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Dienos centre asmenims su negalia - paroda 
„Molio išdaigos“

Dienos centre asmenims 
su negalia vyksta jaunuolių 
kūrybinių darbų paroda 
„Molio išdaigos“.

Šiuos gražius, unikalius, 
linksmus, molinius darbe-
lius jaunuoliai sukūrė vyk-
dydami tarptautinį projektą 
Interreg Latvija-Lietuva 
„Daugiafunkcių centrų sti-
prinimas socialinių paslaugų 
prieinamumui ir efektyvu-
mui gerinti“.

Visas molio „paslaptis“ 
atskleidė mokytojas Arūnas 
Augutis. Tai buvo pirmąsis, 
rimtas susipažinimas su mo-
liu. Jaunuoliams labai patiko 
šios veiklos.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Rokiškio profesinio mokymo centre - ilgai laukti 
svečiai iš Italijos

Sausio 25-ąją dieną 
būsimų virėjų pamokos 
buvo kitokios – vykdant 
projektą „PATIRTIS 
IR ĮTRAUKTIS PER 
ERASMUS+ PRAKTI-
KĄ“ NR. 2020-1-LT01-
KA116-077606 Rokiškio 
profesinis centras su-
laukė ilgai lauktų svečių 
- šefų iš Italijos, Min-
daugo Lučkos ir Nicola 
Fiscarelli.

Garbingi svečiai savo 
kulinarinę patirtį perda-
vė mokiniams, mokydami 
klasikinės italų virtuvės 
patiekalų gaminimo meno.

Ant banketinio stalo 
karaliavo Risotto su kriau-
šėmis ir gorgonzola, riso-
tto su moliūgais ir šonine, 
įdaryti kalmarai pomidorų 
padaže, doradų suktinukai 
su daržovėmis, gruzdintų 
krevečių užkandis, ravioli 
ir, be abejo, itališka pasta.

Rokiškio profesinio 
mokymo centro inform.
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Gimnazijos bendruomenės dėmesio centre - prekyba apatiniu trikotažu
„Rokiškio Sireną“ už-

plūdo Rokiškio Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos 
„Romuvos" padalinio mo-
kinių ir jų tėvelių siunčia-
mi pranešimai apie tai, jog 
vienoje iš gimnazijos klasių 
(buvo nurodytas ir kabine-
to numeris) prekiaujama 
apatiniu trikotažu. Moki-
niai juokiasi, jog prasidė-
jo žiemos išpardavimas. 
Nuotraukos, įrodančios 
ugdymo įstaigoje vykstan-
čią prekybą, platinamos ir 
socialiniuose tinkluose. Esą 
nuotraukos darytos 2022 
m. sausio 26 d.  Panašu, kad 
mokyklos darbuotojas apsi-
pirkimo įkarštyje netikėtai 
užtiko mokiniai. Kalbama, 
kad apatinį trikotažą par-
davinėjo viena mokytoja.

Švietimo skyriaus 
vedėjas vertina 
neigiamai
Gauta informacija pa-

sidalinome su Rokiškio 
rajono savivaldybės Švie-
timo skyriaus vedėju Au-

rimu Laužadžiu ir paklau-
sėme, ką jis mano apie 
tokį reiškinį mokykloje. 
Švietimo skyriaus vedė-
jas iš pradžių suabejojo 
dėl pateiktos informacijos 
teisingumo, tačiau išsakė 

nepritarimą tokiai preky-
bai. „Šio fakto nežinau. 
Ne visada pateikiama in-
formacija būna teisinga, 
bet, jeigu tai tiesa, taip 
neturėtų būti. Prekiauti 
mokykloje negalima. Va-

dovus informuosiu, kad 
nutrauktų veiklą,“ – atsa-
kė A. Laužadis.

Meras pažadėjo 
situacija pasidomėti
Jau anksčiau esame 

rašę, kad viena minėtos 
gimnazijos darbuotoja 
„Tamo“ sistemoje bandė 
parduoti striukę. Straips-
nio nuoroda čia. Rokiškio 
rajono savivaldybės meras 
Ramūnas Godeliauskas, 
informuotas apie prekybą 
apatiniu trikotažu gimna-
zijos padalinyje, iš karto 
ankstesnę istoriją prisimi-
nė. Meras pažadėjo situa-
ciją išsiaiškinti ir atsakė 
tokią prekybą vertinantis 
vienareikšmiškai neigia-
mai. „Neturi būti tokių da-

lykų,“ - pasipiktino meras.
Laikinai einanti Rokiš-

kio Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazijos direktorės 
pareigas Jolanta Juodi-
nytė sakė apie situaciją 
„Romuvos“ padalinyje 
sužinojusi dienos, kai pa-
sidalinome žinia, vaka-
re. Žmogus, kuris įleido 
prekiautoją, buvo įspėtas. 
Tai - ne mokytojas. Gim-
nazijos vadovė patikino, 
kad į patalpas patekusio 
žmogaus dokumentai (ga-
limybių pasas) buvo pati-
krinti. „Vienareikšmiškai 
to neturi būti. Tikimės, to-
kie dalykai nepasikartos," 
- nuomonę apie prekybą 
ugdymo įstaigoje išsakė J. 
Juodinytė.

Rita GRIGALIENĖ

Jeigu Rokiškyje autoservisų paslaugų kainos ir didės – 
ne dėl elektros pabrangimo

Viešoje erdvėje vis gar-
siau piktinamasi augančio-
mis elektros ir kitomis kai-
nomis. Pasigirdo ir kalbų, 
kad didžiuosiuose mies-
tuose nuo vasario mėnesio 
autoservisai bus priversti 
didinti savo paslaugų kai-
nas. Pakalbinus Rokiškio 
mieste įsikūrusių autoser-
visų vadovus, paaiškėjo, 
kad problema – ne elektros 
kainos, o brangesnės bei 
sunkiau gaunamos detalės 
iš Kinijos.

Kainos gali kilti pamažu
UAB „Tanagra“ automo-

bilių serviso priėmėjas Da-
rius pasvarstė, kad automo-
bilių remonto kainos turėtų 
kilti, tačiau, jeigu taip nutiks, 
tai nebūtinai dėl elektros 
kainų. Kitų faktorių Darius 
nesiryžo įvardinti. Autoser-
viso darbuotojas prognoza-
vo, kad kainos turėtų kilti 
po truputį, o ne staiga nuo 
vasario mėnesio. Padidėjus 
mokesčiams, darbuotojai 
nori ir didesnių atlyginimų, 
todėl reikia rasti lėšų, iš ko 
tuos atlyginimus pakelti. Šio 
autoserviso vadovas sakė, 
kad planų branginti paslau-
gas kol kas nėra, o kaip bus 
ateityje, sunku prognozuoti.

Problema – detalės iš
Kinijos
Vieno žinomesnių Ro-

kiškio autoservisų vadovas, 
prašęs neskelbti įmonės pa-
vadinimo bei jo pavardės, 
atkreipė dėmesį, kad auto-
servisams didesnė proble-
ma – detalės, kurios dažnai 
būdavo siunčiamos iš Kini-
jos. Dabar jos yra pabrangę, 
nes iš Kinijos daug jų nebe-
siunčiama. Pabrangusi ne tik 
elektra, bet ir kuras, išaugo 

kiti mokesčiai. Autoserviso 
vadovas negalėjo pasakyti, 
ar greitu metu didins pas-
laugų kainas, tačiau dabar to 
neplanuoja. Šis autoservisas 
detales dar tebegauna senes-
ne kaina, yra kūrenamas kie-
tu kuru, todėl daug elektros 
nesuvartoja, todėl kurį laiką 
galės kainų nedidinti. „Ne-
manau, kad mažame kai-
melyje kainų kėlimas padės 
išlaikyti klientą,“ – atsakė 
autoserviso direktorius.

Kainos priklauso ir nuo 
kokybės
UAB „Egrena“ vadovas 

Justinas Bertašis, paklaus-
tas, ar jo vadovaujamame 
autoservise nedidės kainos, 
atsakė, kad planų didinti 
kainas neturi, tačiau išvar-
dino keletą problemų, su 
kuriomis dabar susiduria 
autoservisai. Pasak J. Ber-
tašio, automobilių detalių 

kainos kyla pasauliniu ly-
gmeniu. Šis procesas vyks-
ta dėl problemų su Kinija. 
Kainas kelia ir Europos ga-
mintojai, nes ir jie naudoja 
kiniškus komponentus. Dėl 
šių problemų vėluoja užsa-
kytos prekės, jų trūksta. Kai 
kurios detalės tapo deficiti-
nės, jeigu nėra galimybės 
pakeisti jas į kito gaminto-
jo prekę. Pavyzdžiui, trūko 
stabdžių diskų. Visame pa-
saulyje jų paklausa yra padi-
dėjusi. Kaip sako J.Bertašis, 
daroma viskas, kad klientai 
būtų patenkinti. Dažniausiai 
UAB „Egrena“ parduotuvės 
ir autoservisas detales siun-
čiasi iš įvairių šalių. Kalbant 
apie problemas dėl Kinijos 
ekonomikos politikos, yra 
ir tokių prekių, kurios ir at-
pigo, nėra, kad viskas vien 
tik brango. Pasak J. Ber-
tašio, problemų dėl prekių 
stygiaus ir pristatymo jaučia 

visi. Kadangi „Egrena“ - di-
delis autoservisas, J. Berta-
šio nuomone, dėl elektros 
kainų pabrangimas nebus 
labai reikšmingas. Kainos 
susiję ir su kokybe. Šio au-
toserviso kainos gali skirtis 
nuo kitų autoremontininkų, 
kadangi čia suteikiama ga-
rantija darbams ir prekėms. 
Ne paslaptis ir tai, kad išlai-
kyti gerus meistrus kainuoja 
daugiau.

Didesniems – išsilaikyti 
lengviau
MB „Taurobilis“ direk-

torius Tauras Jasinevičius 
sako, kad kainos autoser-
visuose kyla nebent dėl 
brangstančių detalių, ka-
dangi darbo savikaina nėra 
didelė. Autoserviso vadovas 
pasvarstė, kad padidėjusi 
elektros kaina tikriausiai 
turės įtakos įmonės darbui, 
tačiau kol kas čia žadama 

taikyti ankstesnes kainas. 
T. Jasinevičius tik užsimi-
nė, kad „garažiukams“ bus 
sunku išsilaikyti, kadangi 
jiems nėra galimybės di-
dinti kainas. Esą vienintelis 
tokių remontininkų privalu-
mas buvo maža kaina. Sau-
sio mėnuo daugumai verslo 
įmonių būna liūdnesnis, 
planuojama, kad taip bus ir 
šiame autoservise, tačiau T. 
Jasinevičius sako, kad tai 
kainų neįtakos.

Kai kuriuose 
autoservisuose – jokių 
pokyčių
Situacija autoservise 

„Trečias brolis“ – stabi-
li. Kaip sako direktorius 
Egidijus Katinauskas, apie 
paslaugų kainų didinimą jis 
negalvoja. Įmonės vadovas 
pripažino, kad elektros kai-
nos pokytį įmonė šiek tiek 

jaučia, tačiau nedidelį. Šio 
autoserviso detalių pagrin-
diniai tiekėjai – Europos 
gamintojai. E. Katinauskas 
sako, kad kiniškų detalių šis 
autoservisas paprasčiausiai 
vengia ir stengiasi nemon-
tuoti nekokybiškų auto da-
lių. Šio autoserviso vadovas 
buvo nusiteikęs optimistiš-
kai.

Kaip matome, autoser-
visai Rokiškyje neišgyvena 
dėl elektros kainų padidi-
nimo, nors remonto paslau-
goms tikrai tenka nemažai 
elektros energijos išnaudoti. 
Kur kas didesnė problema 
vietiniams automobilių tai-
sytojams – krizė dėl Kinijos 
gamintojų. Yra ir tokių auto-
servisų, kurie apskritai apie 
jokias problemas nekalba. 
Gali būti, kad tik kol kas, 
o galbūt pasiseks išsilaikyti 
rinkoje be didesnių stresų.

Rita GRIGALIENĖ
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Rungtyniauti pradėjo ir patys jauniausi 
Rokiškio KKSC ledo ritulininkai

Lietuvos ledo ritulio 
Pipirų B čempionatą pra-
dėjo ir patys jauniausi 
Rokiškio KKSC ledo ritu-
lininkai.

 
Trenerio Audriaus Deks-

nio auklėtiniai sausio 23 
dieną dalyvavo antrajame 
Pipirų B čempionato ture 

Elektrėnuose, kur sužaidė 
tris rungtynes su bendra-
amžiais iš Šiaulių Šaulio, 
Skato Baltų ir Klaipėdos 
Baltijos klubų.

 
Rezultatai Pipirų B 
varžybose nėra 
fiksuojami.
 Artimiausios rungty-

nės jaunųjų ledo ritulinin-
kų laukia jau šį šeštadienį, 
kuomet jie varžysis Win-
ter Classic Rokiškis 2022 
varžybose Rokiškio ledo 
arenoje. Varžybų pradžia 
11.00 val.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Rokiškio KKSC sunkiaatlečiai 
iš Degaičių grįžo su apdovanojimais

Sausio 22 dieną Ro-
kiškio KKSC sunkia-
atlečiai dalyvavo tarp-
tautiniame sunkiosios 
atletikos turnyre Telšių 
rajone „Degaičių taurė“. 
Varžybose, kuriose daly-
vavo apie 70 sportininkų 
sėkmingai paisrodė ir 
trenerio Jono Aleksie-
jaus auklėtiniai.

 Sėkmingiausiai pasirodė ir 
pirmąją vietą bei taurę svorio 
kategorijoje iki 81 kg iškovojo 
Domantas Jasudis, dvikovėje 
pasiekęs 97 kg rezultatą. Mer-
gaičių grupėje (svorio katego-
rija iki 45 kg) Urtė Beinorytė 
užėmė antrąją vietą, vaikinų 
svorio kategorijoje iki 42 kg 
Dainotas Valeišis pasidabino 
trečiosios vietos medaliu. 

Domas Pilibaitis (svorio 
kategorija iki 38 kg) užėmė 
ketvirtąją vietą, Titas Tube-
lis (svorio kategorija iki 61 
kg) liko penktas, o pirmą 
kartą varžybose dalyvavęs 
Emilis Mikalkevičius (svo-
rio kategorija iki 81 kg) už-
ėmė šeštąją vietą.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos atlikėjos - prizinių vietų laureatės

2022 metų sausio 24 die-
ną paaiškėjo V-ojo jaunųjų 
atlikėjų tarptautinio kon-
kurso „Žiemos pasaka“ 
prizinių vietų laimėtojai.

Konkursą organizavo La-
tvijoje įsikūrusi organizacija 
„Ligzda“. Konkurse virtua-

liai varžėsi jaunieji daininin-
kai iš 11 šalių.

Rokiškio Rudolfo Lyma-
no muzikos mokyklos 2 kl. 
mokinė Augustė Zizaitė (8 
metai) ir 3 kl. mokinė Urtė 
Smalinskaitė (9 metai)  savo 
kategorijoje ir pasirinktose 
nominacijose tapo 3 vietos 

laureatėmis, o 4 kl. moki-
nė Radvilė Cegelskaitė (10 
metų) -  2 vietos laureate.

Mokytoja Reda Kaz-
lauskienė, koncertmeisterė 
Rasa Pletaitė-Junokienė.

Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos 
mokyklos inform.

Praėjusį savaitgalį 
įvyko mokymai „Konf-
liktų valdymas”.

Mokymų metu Rokiš-
kio jaunimo organizacijos 
„Apvalus stalas“ dalyviai 
sužinojo kokios yra konf-
liktų rūšis, sprendimo bū-
dai ir jų eiga.

Pasitelkdami neforma-
laus ugdymo metodais su-
prato kaip gali kilti konf-
liktai ir kaip su jais reikia 
tvarkytis.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

RJOS „Apvalus stalas“ nariai dalyvavo 
mokymuose „Konfliktų“ valdymas

Vyriausybė svarsto šildymo PVM tarifą 
sumažinti iki 5 proc.

Šį šildymo sezoną re-
kordiškai išaugus sąskai-
toms už šilumos energiją 
Vyriausybė svarsto  su-
mažinti lengvatinį PVM 
tarifą šildymui nuo 9 iki 
5 procentų, remdamasi 
šaltiniais skelbia „Info 
TV“. Tai BNS patvirtino 
ir kitas nesusijęs šaltinis. 

Finansų ministrė Gin-
tarė Skaistė sako, jog Vy-
riausybė siekia mažinti 
brangstančių energetinių 
išteklių kainas, o naujus 
pasiūlymus žada pristatyti 
jau netrukus.  

„Vyriausybė svarsto 

tam tikras priemones, kurios 
padėtų išgyventi šį šildymo 
sezoną. Šiuo metu kalbame 
su Europos Komisija, arti-
miausiu metu Vyriausybė 
savo pasiūlymus pateiks“, 
– trečiadienį „Info TV“ lai-
doje „Info diena“ sakė G. 
Skaistė. 

„Manau, kad Vyriausybė 
artimiausiu metu pristatys 
priemones, nes jas reikia 
suderinti su europine teise, 
priemonės būtų taikomos 
dar šiam sezonui, kai yra 
didžiausias kainų šuolis“, – 
sakė ministrė.

G. Skaistė nepatvirtino, 
jog siūloma sumažinti PVM 

iki 5 proc. ar dar daugiau, 
tačiau teigė, jog būsimi 
siūlymai susiję su mokes-
čių lengvatomis. 

„Matome, kad ener-
gijos kainų šuolis yra 
didžiulis ir sąskaitos kai 
kur išaugo labai ženkliai. 
Norisi imtis visų įma-
nomų priemonių, kurias 
valstybė tikrai gali pa-
daryti ir svarstome tam 
tikrus pasiūlymus, tikėti-
na, per mokestines prie-
mones (...). Tikėtina, kad 
amortizacinę naštą prisi-
imtų valstybė“, – sakė G. 
Skaistė. 

BNS inform.

Vartotojų pasitikėjimo ro-
diklis sausį buvo minus 5 ir, 
palyginti su gruodžiu, suma-
žėjo 2 proc. punktais, prane-
šė Statistikos departamentas. 
Statistikų teigimu, rodiklio 
mažėjimą per mėnesį lėmė 
neigiami visų jo sudedamųjų 
dalių pokyčiai.

Sausį namų ūkio finansinės 
padėties pasikeitimą per praė-
jusius metus gyventojai vertino 
šiek tiek blogiau nei gruodį: 
teigiančių, kad namų ūkio fi-
nansinė padėtis pagerėjo dalis 
sumažėjo 4 punktais (nuo 20 iki 
16 proc.), kaip ir praėjusį mė-
nesį, 26 proc. teigė, kad padėtis 
pablogėjo.

Gyventojų, besitikinčių 
namų ūkio finansinės padėties 
pagerėjimo, dalis, sumažėjo nuo 
24 iki 21 proc., 16 proc. gyven-
tojų manė, kad padėtis blogės 
(gruodį – 17 proc.). 

Šalies ekonominės padėties 
perspektyvas gyventojai vertino 
pesimistiškiau: manančių, kad 
padėtis blogės, dalis padidėjo 4 
punktais (nuo 44 iki 48 proc., 
padėties gerėjimo tikėjosi 18 
proc. gyventojų (gruodį – 20 
proc.).

Vartotojų pasitikėjimo rodi-
klis mieste ir kaime sausį sky-
rėsi 2 punktais: mieste jis buvo 
minus 4, kaime – minus 6. Per 
mėnesį mieste vartotojų pasiti-
kėjimo rodiklis sumažėjo 1, kai-

me – 3 punktais.
Vertindami savo namų ūkio 

pajamų pasikeitimą per praėju-
sius 12 mėnesių, sausį 14 proc. 
gyventojų teigė, kad jos padidė-
jo, 13 proc. – kad sumažėjo, 70 
proc. – nepasikeitė (gruodį – ati-
tinkamai 14 ir 15 ir 69 proc.).

Per metus – sausį, palyginti 
su 2021 metų sausiu – vartotojų 
pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 
4 punktais. Gyventojai blogiau 
vertino namų ūkio finansinės 
padėties pokyčius per praėjusius 
metus, namų ūkio finansinės ir 
šalies ekonominės padėties pers-
pektyvas, tačiau didesniems pir-
kiniams per ateinančius metus 
ketino išleisti daugiau.

BNS inform.

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis sausį sumažėjo 2 punktais
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Rokiškio rajono Moksleivių Taryba – demokratijos žaidimas
ar tikra pagalba moksleiviams?

Apie jaunimo organiza-
ciją padedančią pagarsinti 
bei išspręsti esamas moks-
leivių problemas pasikal-
bėjome RRMT prezidente 
Rugile Balčiūnaite.

Rokiškio rajono 
Moksleivių Taryba - kas 
tai yra? Ką ji daro? 
Rokiškio rajono Moks-

leivių Taryba (RRMT), yra 
visuomeninė, savanoriška, 
pelno nesiekianti, Rokiškio 
rajono savivaldybės teritori-
joje veikiančių pagrindinių, 
profesinių mokyklų bei pro-
gimnazijų ir gimnazijų mo-
kinių savivaldas vienijanti 
neformali jaunimo grupė, 
mūsų rajone veikianti nuo 
2003 metų. RRMT formuoja 
įtaką švietimo ir jaunimo po-
litikai, šviečia moksleivius 
jiems aktualiais klausimais, 
vienija juos bendrai veiklai, 
atstovauja jų nuomonę re-
gioniniais bei nacionaliniais 
klausimais.

Seniau RRMT veikloje 
dalyvaudavo tik 
moksleivių savivaldų 
atstovai. Kokia situacija 
dabar, kas gali prie jos 
prisijungti?
Rokiškio rajono Moks-

leivių Taryba yra atvira ir 
pasiekiama visiems mūsų 
rajone besimokantiems 
moksleiviams. Tiesiogiai 
prie RRMT veiklų galima 
prisidėti priklausant savo 
mokyklos mokinių savival-
dai arba tampant RRMT 

komandos savanoriu. Tapti 
RRMT komandos dalimi 
labai paprasta, naujų narių 
registracija atvira ir pasie-
kiama mūsų socialinių tin-
klų puslapiuose. Kitas būdas 
– aktyviai pildyti įvairias 
jūsų elektroninio dienyno 
pašto dėžutėse randamas 
apklausas, atsakyti į moki-
nių savivaldos pateikiamus 
klausimus, dalyvauti organi-
zuojamose veiklose.

Ką veikia RRMT 
savanoriai? 
RRMT komandą sudaro 

4 komitetai – Jaunimo po-
litikos, darbo su mokinių 
savivaldomis, komunikaci-
jos, rinkodaros. Kiekvienas 
prie komandos prisijungęs 
savanoris savo jėgas gali iš-

bandyti ir save realizuoti vi-
suose komitetuose. Jaunimo 
politikos komitetas vykdo 
įvairias, moksleiviams aktu-
alias apklausas, bendrauja su 
savivaldybės ar nacionalinių 
įstaigų atstovais, teikia pozi-
cijas. Darbo su mokinių savi-
valdomis komitetas aktyviai 
bendrauja su vienijamomis 
mokinių savivaldomis, vyk-
do reguliarius susitikimus, 
padeda spręsti moksleiviams 
iškilusias problemas. Komu-
nikacijos komitetas yra atsa-
kingas už RRMT įvaizdžio 
formavimą socialiniuose tin-
kluose, mūsų pasiekiamumą 
internetinėje erdvėje, veiklų, 
informacijos sklaidą. Rinko-
daros komitetas atsakingas 
už RRMT finansinę padėtį, 
ieško ir aktyviai bendrauja 

su rėmėjais, rašo bendradar-
biavimo sutartis, projektus.

Kokie su moksleiviais 
susiję klausimai yra 
sprendžiami šiuo metu, 
kuo gyvena RRMT?
Kiekvieną mėnesį, re-

guliariai, RRMT kartu su 
mokinių savivaldų atstovais 
vykdo „Vadovų delega-
tų klubo“ susirinkimus. Jų 
metu gilinamės į aktualius 
klausimus, problemas. Šiuo 
metu aktyviai diskutuojame 
lytinio švietimo, emocinės 
sveikatos, mokyklų mikro-
klimato, finansinio raštin-
gumo klausimais. Sausio 
mėnesio pabaigoje, kartu su 
mokyklų atstovais vyksime į 
„Lietuvos moksleivių sąjun-
gos“ organizuojamą Žiemos 

forumą‘22, kuriame vyks 
neeilinė XXXII Asamblėja. 
Neeilinės Asamblėjos metu 
bus svarstomi 2 dokumentai 
- pozicija dėl sveikatos, ly-
tiškumo ugdymo ir rengimo 
šeimai programos įgyven-
dinimo bei rezoliucija dėl 
karjeros ugdymo kokybės 
gerinimo Lietuvoje. Darbo 
grupėse moksleiviai nagri-
nės ir turės galimybę teikti 
siūlymus dokumentams bei 
atstovauti savo mokyklos 
moksleivių balsui diskutuo-
jant kitomis, aktualiomis te-
momis.

Kokį vaidmenį RRMT 
atlieka Lietuvos 
moksleivių sąjunga?
Lietuvos moksleivių są-

junga (LMS) – visuomeninė, 

savanoriška, pelno nesie-
kianti, vienintelė Lietuvos 
moksleivių interesams atsto-
vaujanti bei Lietuvos moki-
nių savivaldas vienijanti or-
ganizacija. Šiuo metu LMS 
turi 37 padalinius Lietuvos 
savivaldybėse, kuriuose dir-
ba daugiau nei 1000 sava-
norių, organizacija vienija 
daugiau nei 550 Lietuvos 
mokyklų mokinių savivaldų.

Rokiškio rajono Mokslei-
vių Taryba yra viena iš 37-ių 
Lietuvos moksleivių sąjun-
gos vienijamų padalinių, 
kuri aktyviai prisideda prie 
organizuojamų renginių, 
iniciatyvų, pozicijų forma-
vimo.

Kaip moksleivių 
savivaldos įsitraukia į 
moksleivių atstovavimą, 
RRMT kartu su LMS 
siūlomomis veiklomis?
Mokinių savivaldų at-

stovai savo mokyklos 
moksleivių nuomonę ats-
tovauja kasmėnesiniuose 
„Vadovų delegatų klubo“ 
susirinkimuose, RRMT or-
ganizuojamose rudens ir pa-
vasario konferencijose, Lie-
tuvos moksleivių sąjungos 
forumuose, asamblėjose, bei 
kitose organizuojamose vei-
klose. Pildydami ir atsakinė-
dami į apklausas, nagrinėda-
mi įvairius jaunimo politikos 
klausimus, patys inicijuoda-
mi veiklas. 

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Dūmai iš gedulo namų Panevėžio gatvėje. Kas tai?
Panevėžio gatvės dau-

giabučio gyventojas krei-
pėsi į redakciją, dėl kitoje 
gatvės pusėje esančio pas-
tato, rokiškėnams žinomo 
kaip viešbutis „Pas Ange-
lę". Taip pat ten įsikūrę 
ir laidojimo namai, kitos 
įmonės.

Skaitytojo atsiųstame 
vaizdo įraše matosi, kaip iš 
kamino į daugiabučio pusę 
virsta tiršti juodi dūmai. Ke-
letas pakalbintų rokiškėnų 
sakė, kad panašus vaizdas 
dažniausiai būna matomas 
rytais. Skaitytojas juokavo: 
„Tikiuosi, ne mirusiuosius 
ten degina". Panevėžio ga-
tvės daugiabučių gyventojai 
skundėsi, jog tokie dūmai iš 
pastato pasipila bent kartą 
per mėnesį, jais turi kvėpuo-
ti daugiabučių gyventojai.

Pakalbinta D. Mediko 
įmonės darbuotoja Angelė 
Medikaitė - Kolosovienė at-
sakė, kad dūmai pasirodo tuo 

metu, kai užkuriama krosnis. 
Deginamos beržinės malkos. 
Moteris patikino, kad atlie-
kų gedulo namai nedegina, 
mirusieji vežami kremuoti į 
Kėdainius.

Aplinkos apsaugos 
departamento 
komentaras

Ar iš tiesų beržinės mal-
kos gali degti, skleisdamos 
juodus tirštus dūmus, pa-
klausėme Aplinkos apsau-
gos departamento Panevėžio 
valdybos Kupiškio aplinkos 
apsaugos inspekcijos dar-
buotojų. Pateiktas neoficia-
lus komentaras, kad beržinės 
malkos užkūrimo momentu 

gali šitaip rūkti. Ar kūrena-
mos atliekos, sunku nustaty-
ti. Reiktų tuo metu, kai kū-
renama, eiti į vidų ir žiūrėti. 
Jeigu būtų nustatyta, kad 
degina kokias nors atliekas 
(yra spėliojimų, kad galėtų 
būti deginamos plastikinės 
gėlės ir pan.), tai jau būtų 
aplinkosaugos pažeidimas, 

turėtų būti skiriama bauda.
Aplinkos apsaugos de-

partamento Komunikacijos 
skyriaus vedėja Jurgita Ja-
siūnienė, informuota apie šį 
atvejį, gyventojams, paste-
bėjusiems dūminimą, pata-
rė skambinti aplinkosaugi-
ninkams iš karto, kai tik jie 
pastebės šį „reiškinį“. Kitu 

laiku nustatyti, kas buvo 
deginama, būtų sudėtinga. 
Pastebėję juodus dūmus, 
žmonės galėtų skambinti 
telefonu (8 5) 2732995. Pra-
nešimai priimami visą parą. 
Taip pat galima skambinti į 
Bendrąjį pagalbos centrą te-
lefonu 112.

Rita GRIGALIENĖ
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Gera žinia žmonėms su negalia: 
keičiasi būsto pritaikymo tvarka

Jau nuo vasario 1 die-
nos daugiau žmonių, tu-
rinčių negalią, galės būti 
pritaikomas būstas pagal 
jų individualius poreikius. 
Būsto pritaikymą galės 
organizuoti savivaldybė, 
pats žmogus savarankiš-
kai arba bus skiriama 
būsto pritaikymo išlaidų 
kompensacija, jei žmogus 
nusipirks jo poreikius ati-
tinkantį būstą. Būsto pri-
taikymui 2022 m. iš vals-
tybės biudžeto numatyta 
skirti 4 mln. Eur. 

„Pats žmogus galės sa-
varankiškai pritaikyti būstą 
arba nusipirkti jo poreikius 
atitinkantį būstą ir gauti būs-
to pritaikymo išlaidų kom-
pensaciją. Tikimės, kad šie 
pakeitimai leis greičiau ir 
kokybiškiau pritaikyti būstą 
žmonės su negalia ir padės 
užtikrinti jiems savaran-
kiškesnį gyvenimą“, - sako 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Monika Navickie-
nė. 

Kam bus 
pritaikomas būstas?
Būstas galės būti pritai-

komas žmonėms su negalia, 
turintiems:

• specialųjį nuolatinės 
slaugos poreikį ir turintiems 
judėjimo sutrikimų,

• judėjimo techninės pa-
galbos priemonių poreikį,

• specialųjį nuolatinės 
slaugos poreikį ar priežiūros 
(pagalbos) poreikį dėl inte-
lekto ar psichikos negalios.

Iš aukščiau nurodytų as-
menų išskiriamos šios gru-
pės asmenų, kuriems būstas 
pritaikomas pirmumo teise: 
vaikams su negalia iki 18 
metų, slaugomi ir dializės 
procedūras gaunantys žmo-

nės su negalia, neįgalieji, 
besimokantys pagal forma-
liojo švietimo programas, 
dirbantys neįgalieji.

Kaip dažnai galima 
kreiptis dėl būsto 
pritaikymo?
Tas pats būstas žmogui 

gali būti pritaikomas kas 10 
metų, išskyrus atvejus, kai 
pasikeičia asmens sveikatos 
būklė ar ugdymosi poreikiai, 
ar asmuo įgyja  nuosavy-
bes teise priklausantį būstą, 
jei prieš tai jam pritaikytas 
būstas buvo ne jo nuosavy-
bė. Tokiais atvejais galima 
ir anksčiau kreiptis į nuola-
tinės gyvenamosios vietos 
savivaldybę dėl būsto pritai-
kymo.

Kokie keliami 
reikalavimai 
pritaikomam būstui?
Būstas nuosavybės teise 

turi priklausyti neįgaliajam, 
jo atstovui ar kitam fiziniam 
asmeniui, ar savivaldybei. 
Jeigu būstas priklauso ne 
pačiam neįgaliajam, būtina 
gauti būsto savininko suti-
kimą pritaikyti būstą. Ne-
kilnojamasis turtas turi būti 
registruotas Nekilnojamojo 
turto registre, neareštuotas, 
neapribotos būsto savininko 

daiktinės teisės į būstą (iš-
skyrus hipoteką), tai turi būti 
nuolatinė ir faktinė dėl būsto 
pritaikymo besikreipiančio 
žmogaus gyvenamoji vieta. 
Išimtis – atvejai, kai žmogus 
su negalia ten negyvena, nes 
būstas nėra pritaikytas. 

Kaip bus pritaikomas 
būstas?
Būstas galės būti pritai-

komas trimis būdais: 
• būsto pritaikymą orga-

nizuos savivaldybė atėjus 
būsto pritaikymo eilei,

• asmuo savarankiškai or-
ganizuos dalį ar visus būsto 
pritaikymo darbus,

• gauti būsto pritaikymo 
išlaidų kompensaciją, jeigu 
asmuo nusipirks visiškai pri-
taikytą ar iš dalies pritaikytą 
būstą.

Nuo šiol būsto pritaiky-
mo poreikis bus vertinamas 
pagal individualius žmogaus 
poreikius. Taip pat savival-
dybė kartu su Neįgaliųjų 
reikalų departamentu prie 
SADM galės priimti spren-
dimą atlikti papildomus dar-
bus, kurie neįtraukti į gali-
mų pritaikymo darbų sąrašą.

Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 
inform.

Savivaldybėms bus perduota beveik dvidešimt 
geltonųjų autobusiukų moksleivių pavėžėjimui - 
vieną gaus ir Rokiškis

Lietuvos savivaldy-
bėms bus perduota be-
veik dvidešimt geltonųjų 
autobusiukų moksleivių 
pavėžėjimui.

Vyriausybės trečiadie-
nio sprendimu autobu-
siukai „Iveco Daily“ bus 
perduoti Alytaus, Biržų, 
Joniškio, Jurbarko, Kai-
šiadorių, Kėdainių, Kau-
no, Lazdijų, Mažeikių, 

Pasvalio, Prienų, Rokiškio, 
Ukmergės, Utenos, Trakų, 
Ignalinos rajonų, taip pat Pa-
gėgių, Marijampolės ir Visa-
gino savivaldybėms.

Transporto priemonės bus 
perduotos konkrečioms mo-
kykloms vykdyti moksleivių 
pavėžėjimą.

Autobusiukus įsigijo Na-
cionalinė švietimo agentūra 
už 878 tūkst. eurų.

Švietimo, mokslo ir spor-

to ministerijos (ŠMSM) 
duomenimis, pastarąjį 
dvidešimtmetį iš viso nu-
pirkta per 1,2 tūkst. moky-
klinių autobusų, iš jų per 
80 savivaldybėms perduo-
ta pernai.

Pavėžėjimo paslaugai 
organizuoti ŠMSM šie-
met yra numačiusi skirti 6 
mln. eurų.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Rokiškio krašto garbės pilietė Irena Jasiūnaitė 
didžiąją dalį savo turto paliko savivaldybei

2021 m. lapkričio 15 
d. mirė Lietuvos daini-
ninkė, Lietuvos operos 
primadona, mecosopra-
nas, Rokiškio krašto 
garbės pilietė Irena Ja-
siūnaitė.

 
Kaip Feisbuke prane-

ša rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas, antradienį 
jis buvo nuvykęs į Vil-
niaus 34-ąjį notarų biurą, 
kur buvo paskelbtas velio-
nės testamentas.

Kaip ir buvo žadėjusi, 
I. Jasiūnaitė didžiąją
dalį savo turto paliko 
savivaldybei
Jai priklausiusias pini-

gines lėšas, saugomas LR 
veiklą vykdančių bankų 
ir kitų kredito įstaigų sąs-
kaitose su sąlyga, jog pi-
niginės lėšos bus skirtos 
kapavietės sutvarkymui, 
paminklo pastatymui ir jos 
veiklos įamžinimams.

Butą su jame esančiais 
kilnojamaisiais daiktais, 
esantį Antakalnio g. 70-
25, Vilniuje, su sąlyga, jog 
minėtu butu neribotą laiką 
neatlygintinai bus leista 
naudotis Vilniaus rokiškė-
nų klubui „Pragiedruliai“, 
taip pat minėtas butas bus 
skirtas jos veiklos įamži-
nimui.

Šio testamento vykdy-
toju velionės valia paskir-
tas kitas Rokiškio krašto 
garbės pilietis Algis Naru-
tis, kuris įpareigotas kon-
troliuoti, kad savivaldybė 

tinkamai ir laiku vykdytų 
savo pareigas ir jos pageida-
vimus pagal šį testamentą.

 „Ne kartą yra tekę ben-
drauti su Irena Jasiūnaite. 
Turbūt nėra labai daug žmo-
nių, kurie taip kaip ji gyveno 
meile savo kraštui - Rokiš-
kiui, meile savo veiklai - 
dainavimui.

 Užtikrinu, jog padarysi-
me viską, kad jos valia būtų 
įgyvendinta tariantis ir ben-
dradarbiaujant su Vilniaus 

rokiškėnais, kultūros 
žmonėmis.

Todėl esame atviri ir 
laukiame idėjų, pasiū-
lymų kaip galima būtų 
įamžinti Lietuvos daini-
ninkės, Lietuvos operos 
primadonos, Rokiškio 
krašto garbės pilietės 
Irenos Jasiūnaitės šviesų 
atminimą“ - rašė R. Go-
deliaukas. 

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

„Janssen“ vakcina nebenaudojama 
pirminiam skiepijimui, tik revakcinacijai

„Janssen“ vakcina jau 
savaitę nebenaudojama 
pirminiam skiepijimui nuo 
COVID-19, ji toliau skiria-
ma kaip sustiprinančioji 
vakcinos dozė, BNS an-
tradienį informavo Svei-
katos apsaugos ministerija 
(SAM).

„Atsižvelgiant į tai, kad 
vienos „Janssen“ vakcinos 
dozės veiksmingumas gali 
būti mažesnis, taip pat į ri-
botą turimų „Janssen“ vak-
cinų kiekį, buvo nuspręsta 
turimas „Janssen“ vakcinas 
naudoti tik sustiprinančiajai 
dozei. Pirminiam skiepiji-
mui šia vakcina gyventojai 

negali registruotis nuo pra-
ėjusio antradienio“, – infor-
mavo ministerija.

Anot jos, naujausi tyri-
mai rodo, kad ne viena, o 
dvi „Janssen“ vakcinos do-
zės veiksmingai apsaugo 
organizmą nuo koronaviru-
so omikron atmainos. Todėl 
pasiskiepijusiems „Janssen“ 
gyventojams rekomenduo-
jama sustiprinti imunitetą 
sustiprinančiąja tos pačios 
„Janssen“, „Comirnaty“ 
arba „Spikevax“ vakcinų 
doze.

Renkantis „Jassen“, tai 
padaryti galima praėjus 
dviem mėnesiams po pirmo-
jo skiepo, jei pasirenkamos 

kitos dvi vakcinos – po trijų 
mėnesių.

Pasak SAM, tokią reko-
mendaciją, įvertinusi Lietu-
vos ir kitų šalių duomenis, 
pateikė Vyriausybės suburta 
Nepriklausomų ekspertų pa-
tariamoji taryba.

Nuo metų pradžios „Jans-
sen“ vakcina paskiepyta be-
veik 10 tūkst. žmonių, tačiau 
šios vakcinos skiepijimo 
tempai pastarosiomis savai-
tėmis mažėjo. Statistikos 
departamento duomenimis, 
iš viso Lietuvoje panaudota 
beveik 293 tūkst. dozių šios 
vakcinos, nepanaudota apie 
12 tūkst. dozių.

BNS inform.
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Už panižusius kumščius – 8 mėnesiai viešųjų darbų
Neseniai įsiteisėjo teis-

mo baudžiamasis įsaky-
mas, kuriuo T. J. pripa-
žintas kaltu dėl dviejų 
smurtavimo epizodų. Pa-
sigilinus į įvykio aplinky-
bes, tenka daryti išvadą, 
kad kalčiausias čia – alko-
holis. Dėl fizinio skausmo 
sukėlimo tėvui pritaikyta 
Baudžiamojo kodekso 140 
straipsnio 2 dalyje numa-
tyta atsakomybė. Tėvas 
ir sūnus buvo susitaikę, 
tačiau per vienerius me-
tus kaltininkui padarius 
naują nusikaltimą, buvo 
sprendžiama ir dėl šio 
smurto atvejo. Kitas įvy-
kis, kada nukentėjusiajam 
buvo padarytas nesunkus 
sveikatos sutrikdymas, 
sulaužant jam šonkau-
lius, įvertintas kaip nu-
sikaltimas, numatytas 
Baudžiamojo kodekso 138 
straipsnio 1 dalyje. Įsitei-
sėjęs teismo baudžiamasis 
įsakymas neskundžiamas.

Kumščiais mušė tėvą
Dvidešimt dviejų metų 

Rokiškio rajono gyventojas 

T. J. nuteistas už tai, kad 
2021 m. gegužės 2 d. apie 
22.00 valandą savo namuo-
se primušė tėvą, suduoda-
mas kumščiais į veidą ne 
mažiau kaip keturis kartus. 
Netrukus po to policijos 
pareigūnai vyrukui nusta-
tė 2,18 promilių girtumą. 
Nuo mušamo tėvo vaiki-
ną teko patraukti. Žmogus 
buvo kumščiais vanojamas, 
atrėmus į garažo sieną. Di-
desnių sužalojimų  nuken-
tėjusysis nepatyrė, apžiūrint 
pastebėti tik veido paraudi-
mai. T. J. veiksmai įvertinti 
kaip fizinio skausmo sukėli-

mas šeimos nariui. Praėjus 
keletui dienų nuo įvykio, 
buvo surašytas susitaikymo 
protokolas, baudžiamoji 
byla nutraukta, tačiau T. J. 
turėjo bent vienerius metus 
sąžiningai laikytis įstatymų, 
o tai jam nepavyko.

Konfliktas kilo dėl 
motorolerio
Nukentėjusysis policija 

paaiškino, kad tą dieną sū-
nus į namus grįžo girtas. Jis 
agresyviai reikalavo, kad tė-
vas atrakintų garažą ir duotų 
motorolerį. Žmogus pasakė, 
kad girtam vairuoti neduos. 

Tada T. J. pradėjo trankyti 
duris, šaukti, kad viską iš-
daužys, ir rankomis stum-
dyti abu savo tėvus. Jaunuo-
lis darėsi vis agresyvesnis. 
Išsigandęs bei pamatęs, kad 
tai geruoju nesibaigs, tėvas 
paskambino bendruoju pa-
galbos telefonu ir pranešė 
apie įvykį. Pasak nukentė-
jusiojo, sūnus, pamatęs, kad 
atvyksta policija, norėjo pa-
bėgti. Tėvas bandė sulaiky-
ti, jį apkabindamas. Tada T. 
J. prirėmė tėvą prie garažo 
durų ir pradėjo mušti, tran-
kydamas kumščiais į veidą. 
Atvykę policijos pareigūnai 
įsismarkavusį sūnų patrau-
kė ir netrukus sulaikė.

Dviratininkui sulaužė 
šonkaulius
Tais pačiais metais T. J. 

ir vėl „pasižymėjo“ – su-
mušė savo pažįstamą. Tai 
įvyko 2021 m. spalio 31 
d., apie 18.30 valandą, Ro-
kiškio rajone, Panemunėlio 
geležinkelio stoties kaime, 
prie namo adresu Kamajų g. 
18. Jaunuolis buvo ne vie-
nas – kartu su nepilname-

čiu R. R., tačiau pastarajam 
ikiteisminis tyrimas buvo 
nutrauktas. T. J. ir vėl buvo 
išgėręs. Piktumą ant nuken-
tėjusiojo turėjo kartu buvęs 
nepilnametis R. R., kadangi 
nukentėjusysis esą sugadino 
jo tėvui priklausantį mėšlo 
kratytuvą. T. J. policijos 
pareigūnams papasakojo, 
kad su draugu vaikštinėjo 
prie mokyklos ir pamatė 
dviračiu važiuojantį R. Č. 
Prie jo pirmas priėjo R. Kai 
nukentėjusiojo dviratis atsi-
dūrė ant žemės, T. J. numetė 
jį į kitą kelio pusę į griovį. 
Išsipylė bidone buvęs pie-
nas. Po to jis vyresnį vyriš-
kį prispaudė rankomis prie 
žemės ir du kartus kumščiu 
sudavė į veidą, po to spardė 
kartu buvęs nepilnametis. 
Nukentėjėlis sėdo ant dvira-
čio ir parvyko namo, tačiau 
netrukus gavo vykti į ligoni-
nę, kur jam buvo nustatytos 
akies kraujosruvos ir šon-
kaulių lūžimai.

Dirbs viešuosius 
darbus
Teismas įvertino kalti-

namojo asmenybę – vai-
kinas neteistas, padarė du 
nesunkius tyčinius nusi-
kaltimus, baustas adminis-
tracine tvarka. Yra viena 
jo atsakomybę lengvinanti 
aplinkybė - jis prisipažino 
padaręs abi nusikalstamas 
veikas ir dėl to nuoširdžiai 
gailisi. T. J. atsakomybę 
sunkina tai, kad  nusikals-
tamas veikas padarė, bū-
damas apsvaigęs nuo al-
koholio ir tai turėjo įtakos 
nusikaltimų padarymui. 
Teismas nusprendė, kad 
tinkamiausia bausmės rū-
šis šiam jaunam piliečiui – 
viešieji darbai. Subendrio-
nus už abi nusikalstamas 
veikas skirtas bausmes bei 
pritaikius įstatymo nuosta-
tą, kad bylą išnagrinėjus, 
priimant teismo baudžia-
mąjį įstatymą, bausmė ma-
žintina vienu trečdaliu, T. 
J. paskirta galutinė bausmė 
– viešieji darbai 8 mėne-
siams, įpareigojant per šį 
laiką neatlygintinai dirbti 
po 40 valandų per mėnesį 
visuomenės labui.  

Rita GRIGALIENĖ

Atsargiai – Rokiškis stebimas vaizdo kameromis
Mieste šiuo metu įrengta 

iš viso 20 vaizdo kamerų. 
Dalis jų įrengta iš bendro 
Lietuvos ir Latvijos pro-
jekto dėl pasienio regiono 
stiprinimo lėšų, dar pen-
kias vaizdo kameras prieš 
Naujuosius metus seniū-
nija įrengė iš savivaldy-
bės biudžeto. Projektas 
baigtas įgyvendinti 2021 
metais. Rokiškio rajono 
savivaldybės administra-
cija patvirtino šių kamerų 
vaizdo stebėjimo taisykles, 
pagal kurias tvarkys as-
menų duomenis. Tai rei-
kalinga, nes vaizdo kame-
ros visada yra šiokia tokia 
grėsmė privatumui. Patal-
pa, iš kurios yra stebimos 
miesto vaizdo kameros, 
įrengta savivaldybės pas-
tate.

Stebimos kapinių 
prieigos
Rokiškio miesto seniū-

nijos seniūnas Arūnas Kra-
sauskas informavo, kad 
Rokiškio mieste šiuo metu 
stebimos kapinių prieigos. 
Ši vieta vaizdo kamerai pa-
sirinkta dėl to, kad anksčiau 
žmonės mėgo atvežti ir toje 
vietoje versti visokias atlie-
kas. Kaip seniūnas pajuo-
kavo, situacija buvo tokia, 
kad buvo galima sakyti: 
„Kiekvienas numirėlis per 
naktį po sofą padeda“. Per 
naktį buvo atvežama baldų, 
buitinės technikos, statybi-
nių atliekų. Kaip žinia, toks 

šiukšlinimas laikomas admi-
nistraciniu nusižengimu ir už 
tai yra baudžiama adminis-
tracine tvarka. A. Krasaus-
kas paminėjo atvejį, kai da-
bar įrengtos vaizdo kameros 
pagalba buvo pastebėtas as-
muo, kuris prie kapinių atne-
šė betoninį antkapį ir paliko. 
Žmogui nuobaudos išvengti 
pavyko, kadangi susitarta 
geranoriškai, kad jis antkapį 
išsiveš.

Pasirinktos vietos, 
kuriose padaroma 
daugiausia teisės 
pažeidimų
Paklaustas, kaip buvo 

pasirinktos vaizdo kamerų 
įrengimo vietos, Rokiškio 
miesto seniūnas atsakė, kad 
šis klausimas buvo aptar-
tas su policijos pareigūnais. 
Buvo atsižvelgta į nusikals-
tamų veikų ir administraci-
nių nusižengimų statistiką. 

Vaizdo kameros įrengtos ten, 
kur padaroma daugiausia 
teisės pažeidimų. Stebima 
Laukupio gatvė, Nepriklau-
somybės aikštė, Vytauto 
gatvė, Respublikos gatvės 
dalys, Taikos gatvės dalis, 
kurioje yra L. Šepkos parko 
prieigos, filmuojama ir tur-
gelio teritorija, žiedas Taikos 
gatvėje, įvažiavimas į miestą 
Panevėžio gatvėje, Vytauto 
– Juodupės gatvės sankryža, 
Rokiškio ežero paplūdimys, 
aikštelė prie Rokiškio krašto 
muziejaus.

Anksčiau vaizdo 
kameras stebėjo 
policijos darbuotojai
Rokiškio policijos ko-

misariato Veiklos skyriaus 
viršininkas Robertas Kra-
sauskas „Rokiškio sirenai“ 
sakė, kad vaizdo kameros iš 
tiesų prideda saugumo. Vis 
tik pareigūnas pastebėjo, kad 

būtų geriau, jeigu prie kame-
rų stebėjimo dirbtų specialiai 
paruoštas žmogus. Anksčiau 
vaizdo kamerų stebėjimas 
buvo pavestas policijos ko-
misariatui. Buvo įdarbin-
ti žmonės, kurie užsiėmė 
vaizdo kamerų stebėjimu 
realiu laiku ir dėl to būdavo 
nustatoma daug teisės pažei-
dimų. Buvo galimybė rea-
guoti į daromą nusižengimą 
ar nusikaltimą tuojau pat. 
Paprastai prie vaizdo kame-
rų stebėjimo dirbo negalią 
turintys žmonės. Jie būdavo 
išklausę specialius moky-
mus. Šie žmonės jausdavosi 
reikalingi, galėdami dirbti 
tokį darbą.

Ieškomas darbuotojas
Rokiškio miesto seniūnas 

A. Krasauskas patikslino, 
kad vaizdo kameros, kurias 
stebėjo policijos darbuoto-
jai, dabar jau išmontuotos. 

Darbuotojo, kuris stebėtų 
vaizdą monitoriuje realiu 
laiku, šiuo metu seniūnija 
neturi. Esą tokio darbuotojo 
buvo ieškoma, skelbti bent 
pora konkursų į šias parei-
gas, tačiau norinčių dirbti šį 
darbą neatsirado. Kaip sako 
seniūnas, laikai pasikeitė ir 
situacija nebėra tokia, kad už 
durų rikiuotųsi eilės norinčių 
dirbti. Darbuotojų dabar ten-
ka ir paieškoti.

Stebimi ir miesteliai
Kaip informavo savival-

dybės darbuotojai, vaizdo 
kameros stebi ne tik Rokiš-
kio miestą, tačiau ir rajono 
miestelius. Iš viso rajone 
įrengtos 40 kamerų. Visame 
rajone įrengta apie 40 kame-
rų – jos yra ir Kavoliškyje, 
ir Obeliuose, ir Pandėlyje, 
ir Kamajuose. Rokiškio po-
licijos komisariato Veiklos 
skyriaus viršininkas Rober-
tas Krasauskas vis tik sakė 
norintis, kad kamerų būtų 
dar daugiau.

Nusikaltimus padeda 
išaiškinti ne tik 
„valdiškos“ kameros
Taip pat paaiškėjo, kad 

policijai savo vaizdo kame-
ras gali deklaruoti įmonės, 
organizacijos bei privatūs 
asmenys. Pasak policijos 
komisariato Veiklos skyriaus 
viršininko R. Krasausko, to-
kių kamerų visame rajone 
policijai yra žinoma 40. Atsi-
radus poreikiui, policija krei-

piasi į vaizdo kamerų turėto-
jus ir prašo pagalbos. Dažnai 
jų įrašai padeda išsiaiškinti 
nusikaltimus. Dažniausiai 
išaiškinami chuliganiški 
veiksmai, vagystės. Ypač no-
riai vaizdo kameras įsirengia 
ūkininkai. Žmonės supranta, 
kad savo turtą reikia saugoti, 
nes policininko nepastatysi 
ant kiekvieno kampo.

Teisės pažeidėjus 
nustatyti padeda 
visuomenė
Ar vaizdo kamerų įrašai 

yra pakankamai ryškūs, kad 
būtų galima nustatyti teisės 
pažeidėjus, policijos atsto-
vas vienprasmiškai atsakyti 
negalėjo. Jis pripažino, kad 
būna atvejų, kada nusižen-
gimus padariusių asmenų 
niekas neatpažįsta. Pasak R. 
Krasausko, technologijos 
sensta, visada norisi kažko 
geriau, tobulėti yra kur, ta-
čiau dabartinė sistema yra 
pakankamai gera. Nustatant 
nusikaltimus padariusius as-
menis, padeda visuomenė. 
Paviešinus vaizdo kamerų 
įrašus,  gaunama įvairios 
informacijos. Ypač veiks-
minga kreiptis į žmones, kai 
įvykdomos vagystės iš par-
duotuvių. Veiklos skyriaus 
viršininkas padėkojo pilietiš-
kiems žmonėms, kurie ben-
dradarbiauja su policija ir 
praneša, kai atpažįsta asme-
nis vaizdo kamerų įrašuose.

Rita GRIGALIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savival-
dybės administracija (kodas 188772248, Respu-
blikos g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 
vieno kambario butas; Obelių mieste – 1 vieno 
kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno 
kambario butas su visais komunaliniais patogu-

mais. Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, 
dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių 
nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl 
Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo 
arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir ener-
ginio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti savivaldybės administracijoje, 
Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto val-
dymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskienei, 
mob. +370 658 13 231 arba rasti internete adresu www.rokiskis.
lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306, mob. +370 658 13 231, 
el. paštu k.tuskiene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus 
pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduoto-
jai Kristinai Tūskienei, tel. Nr. +370 658 13 231).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. vasario 22 d. 18.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas 
atitinkamas užrašas „1 kambario buto Rokiškyje pirkimai“, „1 
kambario buto Obeliuose pirkimai“, „1 kambario buto Juodupėje 
pirkimai“ parduodamo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, 
pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui 
teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia 
ne pats savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso ke-
liems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. sau-
sio 23 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1619

Ketvirtadienį Vilniu-
je rengiamas Turizmo 
forumas, kuriame vers-
lo, su turizmu susijusių 
institucijų bei minis-
terijų atstovai aptars 
sektoriaus iššūkius bei 
kaip galima pasiruoš-
ti konkurencinei kovai, 
pritraukiant daugiau 
keliautojų į Lietuvą. 

Forumo diskusijose bus 
aptarta turizmo verslo  si-
tuacija, nagrinėjami šalies 
pasiekiamumo, turizmo 
rinkodaros bei produktų, 
inovacijų ir technologijų 
pritaikymo bei kiti aktualūs 
klausimai.

Diskusijoje dalyvaus 
įvairių turizmo ir transporto 
sektorių, turizmo verslo, sa-

vivaldybių turizmo centrų ir 
turizmo rinkodara užsiiman-
čių organizacijų atstovai, 
Susisiekimo bei Ekonomi-
kos ministerijų vadovybės 
nariai.

Forumą rengia Lietuvos 
turizmo rūmai bei Lietuvos 
parodų ir kongresų centras 
„Litexpo“.

BNS inform.

Turizmo forume – diskusijos apie 
sektoriaus perspektyvas



08:25 Tomas ir Džeris
08:55 Ponas Magu 
09:25 Kempiniukas Plačiakelnis
11:10 Troškimų akmuo
13:00 Tai kur po velnių tie 
Morganai?
15:10 Karalius Drakonas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Kartos
21:45 Savižudžių būrys
00:10 Įkalinti laike
02:20 Afera

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 „Lietuvos galiūnų 
komandinis čempionatas“. Žagarė
08:00 Miško atspalviai
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų Pasaulio komandinė 
taurė 2021. Kaunas
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. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Kauno 
„Žalgiris“
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:30 Kondoras 
23:35 Narkotikų prekeiviai 
00:40 Slaptasis agentas

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Vyrų šešėlyje. Filomena 
Grincevičiūtė“
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Krepšinio pasaulyje 
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05:05 Muzikinis intarpas
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Kelionių atvirukai 
07:15 Kosminis vaikis
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Mažyliai laukinėje 
gamtoje
12:50 Gyvenimo kelias
13:40 Kelionių atvirukai
13:55 Stulbinami protai
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 „Pabandom iš 
naujo!" 2022

22:40 Anžas ir Gabrielė
00:10 Dvyliktasis vyras
01:15 Anžas ir Gabrielė
02:30 Kelionių atvirukai
02:40 Laukinis rojus
02:45 Mažyliai laukinėje gamtoje
03:35 Šveicarija iš paukščio 
skrydžio
04:25 Stulbinami protai
04:30 Puaro

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 Dantukų fėja 2

12:40 Kenoloto 
12:42 Dantukų fėja 2
14:20 Asteriksas ir Obeliksas: jos 
didenybės tarnyboj
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 Australija
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Australija
00:55 Persekiojama daktaro. 
Pacientės kerštas
02:40 Kietas riešutėlis 4.0

06:35 Zigis ir Ryklys 
07:00 Žvėrelių būrys 
07:30 Moko nuotykiai 

08:00 Įspūdingasis Žmogus-voras 
08:30 Tomas ir Džeris
09:00 Ponas Magu
09:30 Žaislų parduotuvės paslaptis
11:30 Žvaigždžių dulkės
14:00 Mažius
15:45 Šokis hip-hopo ritmu. Viskas 
arba nieko
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Didžiapėdžio vaikis 2
21:20 Afera
23:15 Pasižadėjęs kitai
01:30 Anna

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu
08:00 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
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. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - Vilniaus 
„Rytas“
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Slaptasis agentas
23:55 Tylos zona
01:45 Melo pinklės

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Vyrų šešėlyje. Archeologė 
Marija Gimbutienė“
08:30 Eko virusas
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Vantos lapas
10:30 Vilniaus Babilonas
11:00 „TV Europa pristato. 
Nepriklausomybės kovų 

verpetuose. Kovos su 
bolševikais“
11:30 Grįžtantys
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
16:00 Žinios
16:30 Festivalis “Pokrovskije 
kolokola-2021”. Koncertas 
"Buvo tokia diena"
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. Ukraina“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Minčiukų palėpė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Laukinis rojus 
13:00 Šveicarija iš 
paukščio skrydžio
14:00 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 

18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis"
18:30 Žinios
19:00 Keliai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Pagaminta Italijoje 
22:00 Pašėlusi Makso ir Leono 
istorija 
23:35 Elvis sutinka Niksoną 
01:15 Anžas ir Gabrielė
02:40 Laukinis rojus 
03:35 Šveicarija iš paukščio 
skrydžio 
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 
13:05 Daktaras Dolitlis 5. Lakis 
keliauja į Holivudą!
14:55 Žiurkių lenktynės
17:15 Starkus stato 
17:20 Kenoloto 
17:22 Starkus stato 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Princesės dienoraštis 2. 
Karališkosios sužadėtuvės
21:50 Pasmerkti. Pajūrio džiazas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Pasmerkti. Pajūrio džiazas
00:05 Ji - šnipė

06:30 Zigis ir Ryklys 
06:55 Žvėrelių būrys 
07:25 Moko nuotykiai 
07:55 Įspūdingasis Žmogus-voras 

10:30 Partizanų keliais
11:00 Vyrų šešėlyje
11:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos miestai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Pėdsakas. Ukraina“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Mažos Mūsų 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 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios

23:00 Projektas „Mėlynoji knyga“ 
23:45 Komisaras Reksas
00:30 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

06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:40 Monstrų viešbutis
07:10 Kempiniukas Plačiakelnis
07:40 Svajonių sodai
08:40 Meilės sūkuryje
09:45 Pavogta vasara
11:45 Midsomerio žmogžudystės

12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Tarp mūsų, mergaičių
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kryžminė ugnis
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Kryžminė ugnis
00:20 Bulis
01:25 Gerasis daktaras

06:00 Balta - meilės spalva
06:30 KK2 penktadienis
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną 

12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Naktinis reisas
00:10 Snaiperis
01:10 Savižudžių būrys
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:15 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. 
Alytaus „Dzūkija“ - Utenos 
„Uniclub Casino - Juventus“. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Arktis. Įkalinti ledynuose 
23:05 Juodasis sąrašas
00:05 Kondoras
01:10 Narkotikų prekeiviai
02:10 Atsarginis prezidentas

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
06:15 TV parduotuvė
06:30 Krepšinio pasaulyje
07:00 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 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 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 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
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
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 Sporto galia 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kuršių nerija
05:15 Ponių rojus

06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:40 Monstrų viešbutis
07:10 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys

07:40 Karštai su tv3.lt
08:40 Meilės sūkuryje
09:45 Pagaminta su meile
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Tarp mūsų, mergaičių
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Šalutinis poveikis
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Šalutinis poveikis
00:45 Bulis
01:45 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 Kieti bičai
00:50 Snaiperis
01:50 Naktinis reisas
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:00 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 Porininkai
22:55 Arktis. Įkalinti ledynuose 
01:00 Didžiojo sprogimo teorija
01:50 Greitojo reagavimo būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Grįžtantys
07:00 „Gyvenimo linija“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas. 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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• Santechnikos darbai. 
Šildymas, šilumos siurbliai, 
montavimas.  
Tel. 8 861 55 275. Rokiškis
• Malkų, krūmynų 
tvarkymas savais įrankiais. 
Galime išpjauti malkas 
miške. Kaminų valymas. 
Tel. 8 629 23 449. Rokiškis
• Su motopjūklu Husqvarna 
450 pjaunu malkas klientų 
kiemuose ir miške. Atvykstu 
savo transportu ir į kaimus 
rajono ribose.  
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Dokumentų paruošimas 
kompensacijai gauti 
šiltinant-renovuojant 
nuosavus namus. Paskelbtas 
kvietimas teikti paraiškoms. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Valymo įrenginiai su 

PASLAUGOS

pilnu įrengimu, visais 
reikalingais sertifikatais ir 
galimybe gauti savivaldybės 
paramą iki 1000 Eur. Jau 
registruojame norinčius . 
Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 652 63 120. Rokiškis

• Perkame 2-3 kambarių 
butą Rokiškio mieste. 
Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Perku 3 arba 4 kambarių 
butą Rokiškyje su 
patogumais, 1-2 aukšte.  
Tel. 8 682 45 035. Rokiškis
• Nupirkčiau automobilį. 
Būklė nesvarbi. Gali būti 
daužtas, nurašytas, be 
numerių, išregistruotas, 
angliškas, ilgai stovintis, 
tinkamas į metalo laužą 
arba idealios būklės. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 611 68 404. 
Rokiškis

PERKA

• Kompiuteriui stalą. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Medines kambario duris. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 628 28 989. Rokiškis
• Geros būklės sėdimą pufą. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Sofą-lovą su dėže 
patalynei. Plati, apie 150 
cm. Kaina 158 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą. Čiužinio 
plotis 160 cm. Yra dėžės 
patalynei. Kaina 195 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Stalą-knygą, 31 Eur. Stalą 
kompiuteriui - 38 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Spinteles prie lovos, po 21 
Eur. Spinteles aparatūrai, po 
41 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Dvigulį fotelį. Išsiskleidžia 
į priekį, pagal sieną, ilgis 
apie 150 cm. Kaina 93 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvarkingas kėdes. Po 31 
Eur. Juoda su ratukais - 26 
Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Tvarkingą 3 durų spintą. 
Kaina 215 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Kavos staliuką. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 682 21 205. 
Rokiškis
• Naudotą labai geros būklės 
žurnalinį staliuką. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis

BALDAI
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• Naują dušo padėklą 90x90 
cm su sifonu. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 699 17 871. Rokiškis
• Ketaus vonią.  
Tel. 8 615 75 516. Rokiškis

• Dovanoju šuniukus. Augs 
nedideli. Tel. 8 688 26 049. 
Rokiškis
• Dovanoju žaismingą 
kalytę. Sausio 27 d. bus 4 
mėnesiai. Tel. 8 654 34 282. 
Rokiškis
• Dovanojame 2 Lenkijos 
žemumų avis.  
Tel. 8 608 08 587. Rokiškis

DOVANOJA

• Gelsvos spalvos odinius 
moteriškus sportinius 
batelius. 38 dydis. Kaina 
27 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Baltos spalvos odinius 
moteriškus sportinius 
batelius. 38 dydis. Kaina 
27 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Juodos spalvos odinius 
moteriškus sportinius 
batelius lenktu padu. 40 
dydis. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Kareiviškus batus. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 652 04 800. 
Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Gražiai skambančias 
kolonėles ir stiprintuvą. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Nešiojamą kolonėlę su 
akumuliatoriumi. 120 
W, pultelis, 2 nešiojami 
mikrofonai, bluetooth, USB, 
radijas, karaoke. Galima 
naudoti automobilyje vietoje 
bosinės garso kolonėlės 
(bosavyko).  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Automobiliui kolonėles. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Natūraliais pašarais 
užaugintą kiaulę 160 kg. 
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis
• Kiaules. 130 kg sveria, 
už 1 kg mėsos 2,40 Eur. 
Dzūkija, Lazdijų Raj.  
Tel. 8 645 84 690. Lazdijai
• Kalifornijos triušius. Yra 
patelių ir patinų. Tinkantys 
kergimui. Ir jų skerdieną. 
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Avis veislei ar skerdimui. 
Tel. 8 655 16 866. Rokiškis
• Kiaules skerdimui.  
Tel. 8 699 52 554. Rokiškis

• Triušius auginimui. Turime 
patelių ir patinėlių.  
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ieškau darbo. Turiu 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis
• Ieškau buhalterės - 
apskaitininkės darbo.  
Tel. 8 600 26 449. Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo. 
Esu sąžininga, greitai 
įsisavinu informacija. Turiu 
vairuotojo pažymėjimą. 
Domina darbas nuo 8-17 
val., esat reikalui galiu 
padirbėti šiek tiek ilgiau. 
Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 628 32 767. Rokiškis
• Ieškau darbo ūkyje ar kitur 
su apgyvendinimu. Prašome 
siūlyti visus variantus.  
Tel. 8 683 68 166. Rokiškis
• Ieško darbo motoristas 
- greičių dėžių meistras. 
Turintis ilgametę darbo 
patirtį krovininių ir žemės 
ūkio transporto darbo 
srityje. Tel. 8 687 46 819. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu 
dirbti pagalbiniu darbininku. 
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu traukti 
biokurą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 675 70 379. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. 51 m., be 
žalingų įpročių. Turiu B 
kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą.  
Tel. 8 601 92 235. Rokiškis
• Vyras ieško pamaininio 
darbo su pragyvenimu ūkyje 
ar panašiai.  
Tel. 8 606 87 558. Rokiškis

• Moteris gali prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones. 
Tel. 8 639 94 377. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) vilkiko 
vairuotojas (-a). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, 
Obeliai, Rokiškio r. 
Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 1120 Eur 
iki 1210 Eur. Tel. nr. 
861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ieškomi pagalbiniai 
darbininkai darbui miške. 
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) juostinio 
gaterio operatorius (-ė). 
Darbo vieta Dirbtuvių g. 
13, Obeliai, Rokiškio r. 
Iki darbo vietos vežame. 
Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 1040 Eur 
iki 1160 Eur. Tel. nr. 
865620131.  
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškome korepetitoriaus 
penktokei.  
Tel. 8 684 63 258. Rokiškis
• Ūkyje ieškomas 
traktoristas, kombainistas. 
Suteikiamas 
apgyvendinimas.  
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
• 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. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

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

BUITINĖ TECHNIKA

• Sunkius naudotus 
metalinius vartus iš 
Švedijos. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Metalines priešgaisrines 
sunkias švediškas naudotas 
lauko duris. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Uosio ir guobos rąstus. 
Žirkles avims kirpti. Žaizdrą 
ir kalvės įrankius.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Beržų ir liepų vantas. 
Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Ruloną marlės (koštuvinės 
medžiagos). Rulono plotis 
0,9 m, svoris 27 kg . Kaina 
80 Eur. Tel. 8 675 03 048. 
Rokiškis
• Naudotas iš Švedijos duris 
su stiklu. 4 vnt. 100 Eur/vnt. 
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Malkas kaladėmis 
(Blindis). Traktorinė 
priekaba - 180 Eur.  
Tel. 8 648 08 870. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą 
30 l. Tinka sultims, sulai, 
alui. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 
vnt. 0,50 Eur/vnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Pigiau naujus, bet jau 
išpakuotus kvepalus. Netiko 
kvapas. Dolce & Gabbana 
Light Blue Eau Intense 
EDP moterims 50 ml. Kaina 
37 Eur. Tel. 8 622 36 618. 

KITA

Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais 
kiekiais. Atvežu.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Vokišką rankinį laikrodį 
Retox. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Sauskelnes. Informacija 
telefonu. 30 pakuočių.  
Tel. 8 677 34 190. Rokiškis
• Naują PVC durų 
pritraukėją. Baltos spalvos. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 630 82 877. Rokiškis

• Puikiai veikiantį 
spausdintuvą HP Deskjet 
3636. Spausdina spalvotai 
ir nespalvotai. Kopijavimas, 
skenavimas. Wi-fi jungtis. 
Pildomas kasetėmis. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 620 91 098. 
Rokiškis
• Pilnai sukomplektuotą 
kompaktišką tyliai dirbantį 
kompiuterį. Parametrai: I5 
23206 GB DDR3Gigabyte 
GT 430 1 GB DDR3 OC 
256 GB SSD 500 GB 
HDD 1400x900 19. Asus 
monitorius. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 671 49 462. Rokiškis
• Pigiai didelį kiekį 
elektronikos detalių, 
kompiuterių, video 
magnetofonų ir kitas 
detales. Kaina 10 Eur. Tel. 8 
687 16 351. Rokiškis
• Geros būklės nešiojamąjį 
kompiuterį Asus X 553. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 694 01 
027. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
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• Avienos skerdieną. Dėl 
kainos skambinti telefonu. 
Tel. 8 675 32 104. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Geros būklės telefoną 
Samsung Galaxy A10. 
Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Idealios būklės telefoną 
Huawei P10. Pilnas 
komplektas. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Mažai naudotą akordeoną. 
Gamintojas - Weltmeister. 
Bosiniai klavišai - 80, 
aukšto registro klavišai - 34. 
Registrai 5x3.  
Tel. 8 657 51 678. Rokiškis
• Tamsiai rudos spalvos 
pianiną Ryga. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 606 32 326. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• 3 ha žemės sklypą 
Kalbutiškių km., prie Sartų 
ežero ir Šventosios upės. 
Kraštinis, prie gero kelio. 
Galimos statybos. Kaina 
28000 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• 3 kambarių 65 kv. m butą 
Juodupėje, Tekstilininkų g. 
Pirmas aukštas. Plastikiniai 
langai, užstiklintas didelis 
balkonas. Kambariuose 
laminuotos grindys. Vonia 
ir tualetas atskirai. Kaina 
9500 Eur. Tel. 8 634 35 728. 
Rokiškis
• Pigiai ir skubiai erdvų 
80 kv. m 4 kambarių butą 
mikrorajone geroje vietoje. 
Kambariai nepereinami, 
5/5 a. Tel. 8 655 04 628. 
Rokiškis
• Trys žemės ūkio paskirties 
sklypus su sena sodyba. 
Sklypai yra Juodupės 
seniūnijoje, Aleknų kaime. 
Dalis žemės yra ariama, 
dalis -ganyklos. Sodybą 
supa brandus pušynas. 
7363/0005:96 5,38 ha. 
7363/0005:50 3,20ha. 
7363/0005:10 2,63 ha.  
Tel. 8 629 38 855. Rokiškis
• 3 kambarių butą 64,14 kv. 
m Jaunystės g. 23.  Aukštas 
5/5. Langai išsidėstę į 3 
puses. Tel. 8 611 21 831. 
Rokiškis
• 1 kambario butą 
Kupiškyje, renovuotame 
name. 3 aukštas iš 5. 
Reikalingas remontas. Kaina 
10000 Eur.  
Tel. 8 686 37 490. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Miesto centre 3 kambarių 
butą 74 kv. m, Vytauto g. 
4. Miesto vandentiekis, 
kanalizacija. Antras aukštas. 
Papildomas tel. 867221654. 
Kaina 25000 Eur. 
Tel. 8 674 40 687. Rokiškis
• 1 kambario butą 
Kavoliškyje. Informacija 
telefonu. Kaina 10000 Eur. 
Tel. 8 627 51 033. Rokiškis
• Rąstinį namą nusikėlimui 
Rokiškio mieste7x10. 
Puikiai tinka malkoms.  
Tel. 8 605 22 105. Rokiškis
• Mūrinį namą Kamajų 
miestelyje šalia Šetekšnos 
upelio su 20 a žemės. Kaina 
8999 Eur. Tel. 8 629 48 859. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Panevėžio 
g. 2. 7 aukštas. Tvarkinga 
laiptinė. 2 įstiklinti balkonai. 
Virtuvė ir prieškambaris tik 
po remonto. Vonia ir tualetas 
sujungti.. Kaina 55000 Eur. 
Tel. 8 651 10 112. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą Didėjos k., 
Zarasų raj. 9,67 ha ploto 
(kad. nr. 4364/0002:0064).
Sklypas netoli didžiulio 
Čičirio ežero (690,3 ha 
ploto). Nuo sklypo atsiveria 
gražus ežero vaizdas. Be 
tarpininkų. Kaina 50000 
Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• 24 a sodo sklypą Steponių 
k., Rokiškio sen. Yra 
tvenkinys, atvesta elektra. 
Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 609 53 481. Rokiškis
• 2 kambarių butą 
Kavoliškyje, Melioratorių 
g. 7c name. Trečias aukštas, 
didelis stiklintas balkonas, 
pakeisti langai, rami vieta. 
Netoli yra parduotuvė, 
autobusų stotelė. Skambinti 
po 18 val.. Kaina 19000 Eur. 
Tel. 8 674 18 169. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 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 
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

• Išnuomojamos komercinės 
paskirties patalpos Rokiškio 
mieste. Tel. 8 611 17 092. 
Rokiškis
• Išnuomojamas garažas. 
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Išnuomoju tvarkingą 1 
kambario butą su baldais 
ir buitine technika. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 612 73 726. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą 
ilgalaikei nuomai. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 690 75 473. 
Rokiškis
• Ūkininkas išsinuomotų 
žemę Čedasų, Didsodės, 
Juodupės, Degsnių 
apylinkėse.  
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• Išsinuomočiau 2 kambarių 
butą. Tel. 8 618 66 853. 
Rokiškis

NUOMA

• 35 metų vyras ieško 
draugės. Tel. 8 672 20 623. 
Rokiškis

PAŽINTYS

• Kūdikiui lovytę su 
stalčiumi apačioje. Kaina 
38 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Maniežą, 50 Eur. Lopšį 
Chicco, 60 Eur. Autokėdutę, 
10 Eur. Tel. 8 622 01 684. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Rastas pakabukas. RR 
raidės. Tel. 8 678 09 731. 
Rokiškis
• Šiandien (sekmadienį) 
prie didžiosios Norfos rasti 
automobilio raktai.  

Tel. 8 615 73 427. Rokiškis
• Obelių sen. dingo šuo. 
Truputi mažesnis už 
vilkšunį, geltonos spalvos, 
ant nugaros tamsesni taškai. 
Išskirtinis bruožas - neturi 
uodegos. Labai draugiškas, 
eina prie žmonių. Svarbi 
kiekviena informacija. 
Dosniai atsilyginsime.  
Tel. 8 624 09 422. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Elektrines obliavimo 
stakles. 10 cm pločio. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Diskinį pjūklą. Išilginis 
ir skersinis pjovimas su 30 
cm obliavimo velenu. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Labai galingą betono 
atskėlimo plaktuką Boxer. 
Smūgio jėga 50J.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Suveriamus standartinio 
garažo vartus. 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Diskinį pjūklą kreizui 
(zeimeriui). Diametras 80 
cm, skylė 50 mm, storis 
4mm. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• Suktuvą.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Terasines lentas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių medienos 
dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Elektrinį pjūklą. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 652 04 800. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Ford Tranzit. 1995 m., 2,5 
l, 56 kW, TA iki 09. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
• Opel Corsa GSI 2002 m., 
1,8 l, 92 kW. Nauji galiniai 
stabdžių diskai, naujos 
galinės spyruoklės. Kėbulas 
turi parūdijimų. Auto 
pilotas, daugiafunkcinis 
vairas, serviso knygos. TA 
iki 2024-01-17.  Rida 156 
742 km. Kaina derinama. 
Plačiau telefonu. Kaina 
1150 Eur. Tel. 8 618 68 175. 
Rokiškis
• VW Golf 4. 2001 m., 1,9 
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l, TDI, 85 kW, TA pusei 
metų, mėlynos spalvos. 
Geros padangos. Defektai, 
yra rudelių, bet nesupuvęs. 
Elektriniai langai, Webasta, 
du rakteliai. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 674 10 234. Rokiškis
• Opel Vectra B. 1997 m., 
1,8 l, 85 kW, benzinas, yra 
TA. Katalizatorius vietoje. 
Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 612 89 034. Rokiškis
• Passat B5. Universalas, TA 
iki kovo 7 d., draudimas. 
Yra kablys. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Audi A4. 1997 m., 1,9 
l, 66 kW, dyzelis, TA iki 
balandžio 7 d., draudimas. 
Yra kablys, lieti ratlankiai. 
Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Audi A6. 1996 m., 2,5 
l, 85 kW, TA iki 2023-08, 
sedanas. Yra kablys. Kaina 

850 Eur. Tel. 8 617 42 328. 
Rokiškis
• Audi 100. 1990 m., 66 kW, 
benzinas/dujos, TA iki 2023-
04. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 614 07 498. Rokiškis
• Audi 80. 1985 m., 1,9 l, 
51 kW, TD, TA iki 2022-04-
15, kitą praeis be problemų. 
Pakeistas pagr. diržas. 
Kuriasi važiuoja gerai. 
Trauka gera. Nėra taršos 
mokesčio. Buvo naudojamas 
kaip darbinis. Turi trūkumų, 
važiavimui netrukdo. Kaina 
570 Eur. Tel. 8 613 43 941. 
Anykščiai
• Skoda Superb. 1,9 l, 96 
kW, TA iki 2023-07. Rieda 
gerai. Turi smulkių defektų. 
Kaina 1499 Eur.  
Tel. 8 687 59 821. Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• VW Sharan. 1999-12, 1,9 
l, 81 kW, T.A iki 2023-
04. Pakeista pagr. diržų 
komplektas, sankaba, 
kompensatoriai, rankinio 
trosai, tepalai, turbina. 
Naujas akumuliatorius, 
naujos padangos. Kėbulas 
gražus. Yra kablys. Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
• Opel Astra visą arba 
dalimis. 2003 m., 2,2 l, 
dyzelis. Kaina 299 Eur.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Lada 2103. Nesiveda, 
kėbulas pavargęs. Kaina 
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150 Eur. Tel. 8 628 93 099. 
Rokiškis
• Volkswagen Touran. 2006 
m., 1,9 l, TDI, 77 kW, TA 
iki 2023-12.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• 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 Zafira dalimis. 
2001 m., 2 l, 74 kW, 
žalios spalvos. Žibintus, 
vairo kolonėlę, dėžę, 
amortizatorius, starterį ir 
kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. DTI. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2000 m. Ford Foxuc 
dalimis. Galinį tiltą, 
žibintus, dėžę, sankabą, 
bamperius ir kitas dalis. Tel. 
8 614 87 836. Rokiškis
• Ratus R17. Padangos 
vasarinės pabaigimui.  
Buvo ant Passat B5, tinka 
ir Audi. Kaina derinama. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 672 
76 431. Rokiškis
• Audi 100 dalimis. 1994 
m., 2,5 l, dyzelis.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Padangas 2017 Dunlop 
SP Winter Sport 3D 235/50 
R19 103H M+S. 4 vnt. 
Likutis 7,7 - 8 mm. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 687 18 354. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus 
tinkančius BMW 330, D, 
135 kW, BMW 530, D, 135 
kW, 142 kW, BMW 730, 
D, 135 kW, 142kW, Land 
Rover-Range Rover 130kW. 
Kodas 0445110047. Yra 
3 vnt. Du restauruoti, po 
60 Eur. Vienas tikrintas, 
atitinka parametrus, 40 Eur. 
Analogai: 0445110039.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1998 
m., 1,9 l, 81 kW, TDI, 
universalas.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Seat Alhambra dalimis. 
2005 m., 1,9 l, TDI, 85 kW, 
automatas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• VW Caddy dalimis. 2 l, 
SDI, 51 kW.  
Tel. 8 629 23 449. Rokiškis
• Golf 4 dalimis. 1,9 l, 74 
kW, universalas.  
Tel. 8 629 23 449. Rokiškis
• Mazda 6 skardinius 
ratlankius R15. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• Renault Clio naują 
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priekinį stiklą. Kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• VW  Sharan sėdynes. 
Pilkos spalvos. Du vnt., po 
15 Eur. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• 2005 m. VW Touran 
dalimis. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 81 kW, 85 kW, 96 kW. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Opel Frontera dalimis. 
Padangas su ratlankiais 
R16/245/70, 4 vnt.,  220 
Eur. Greičių dėžę, abu 
kardanus, galinį tiltą. Taip 
pat yra keturios durys. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 811 33 413. Rokiškis
• Vairus. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Golf 3 sėdynes. 
Nesutrintos, tik reikia 
išvalyti. Yra visos. Kaina 

80 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• VW Passat B4, B3 
sėdynes. Yra visos. 
Nesutrintos, reikia išvalyti. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW T-4 sparną, radiatorių 
ir kitas dalis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Sumontuotas padangas 
R16 205/55. 4 vnt. Tinka 
Audi, VW. Likutis po 8 
mm. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 672 99 407. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2000 
m., 1,9 l, TDI, 85 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1999 
m., 2,5 l, TDI, 110 kW, 
universalas. Sidabrinės 
spalvos. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Ratus. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 652 04 800. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 

Opel - Antara, Chevrolet 
- Captiva, Cruze, Epica, 
Lacetti, Nubira. Kodas 
0445110270. Liko vienas 
restauruotas, naujas Bosch 
išpurškėjas. Analogai 
0445110269, 0986435153. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 636 00 
696. Rokiškis
• 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

A. Anušauskas: po 6–8 metų tikriausiai 
bus šaukiami visi tarnybai tinkami jaunuoliai

Net ir neįvedus vi-
suotinės karo tarnybos 
prievolės po 6–8 metų 
vien dėl demografinių 
pokyčių tikriausiai bus 
šaukiami visi tarnybai 
tinkami jaunuoliai, sako 
krašto apsaugos minis-
tras Arvydas Anušaus-
kas.

„Mes vienaip ar kitaip 
judame link visuotinės 
karo prievolės modelio, 
kuomet vyrai, jaunuoliai 
yra pakviečiami praktiš-
kai visi, kurie gali atlikti 
tarnybą, ir  įstatyme nėra 
numatytos sąlygos dėl tar-
nybos atidėjimo, nes yra 
atidėjimai studentams, tai, 
be abejonės, turi likti“, – 
ketvirtadienį per spaudos 
konferenciją sakė A. Anu-
šauskas.

Pasak ministro, dalis 
šauktinio amžiaus jau-
nuolių negali atlikti karo 
tarnybos dėl sveikatos 
problemų, ir demografi-
nė situacija rodo, kad po 
6–8 metų net ir neįvedus 
visuotinės karo prievolės 
„vis tiek mes šauksime 
praktiškai kiekvieną jau-
nuolį, kuris tinka tarny-

bai“.
Krašto apsaugos minis-

terija (KAM) ketvirtadienį 
visuomenei pristato Visuo-
tinės karo prievolės galimy-
bių vertinimo studiją. Joje 
numatyta, kad visuotinis 
šaukimas į kariuomenę jau-
nuoliams baigus mokyklą 
galėtų būti įvestas per šeše-
rius arba aštuonerius metus, 
jis atsieitų šimtus milijonų 
eurų. 

Krašto apsaugos minis-
tras pabrėžia, kad studija yra 
visų galimybių įvertinimas, 
o ne planuojami pakeitimai, 
ir dabartinė šaukimo tvarka 
nesikeičia.

„Tyrimas arba studija 
nėra politinis sprendimas dėl 
visuotinės karo prievolės, tai 
nėra projektas, tai nėra įsta-
tymas. Studija yra tyrimas, 
kuriame derinamos pačios 
įvairiausios aplinkybės“, – 
sakė A. Anušauskas.

Studijoje skaičiuojama, 
kad vien pradinės investi-
cijos tik visuotinio vaikinų 
šaukimo atveju kainuotų 
per 0,4 mlrd. eurų, jei būtų 
šaukiamos ir merginos – 1,5 
mlrd. eurų, priklausomai 
nuo modelio, kasmet tai at-
sieitų dar 80-220 mln. eurų.

Svarstoma, kad kas-
met būtų galima pašaukti 
iki 6,1 tūkst. vaikinų, su 
merginomis – beveik 12 
tūkst. jaunuolių.

A. Anušauskas pa-
žymi, kad privalomam 
moterų šaukimui pritaria 
maža dalis visuomenės, 
bet tokią galimybę reikėjo 
įvertinti teoriškai.

„Galbūt dėl kai kurių 
aplinkybių, pavyzdžiui, 
moterų šaukimo į kariuo-
menę, nėra visuomenėj 
sutarimo. Mūsų apklau-
sa rodo, kad tam pritaria 
šiuo metu tik 14 proc. 
gyventojų, tačiau tyrime 
mes turime vertinti visas 
aplinkybes, kaštus, kiek 
kainuotų, resursus“, – 
kalbėjo ministras.

Dalinis šaukimas į Lie-
tuvos kariuomenę grąžin-
tas 2015 metais, reaguo-
jant į Rusijos veiksmus 
Ukrainoje.

Šiuo metu į kariuo-
menę kasmet šaukiama 
po kiek daugiau nei 3,8 
tūkst.18-23 metų vaikinų 
ir tarnybą dėl studijų ati-
dėjusių jaunuolių iki 26 
metų.
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Praėjusią savaitę Lietu-
voje siautęs stiprus vėjas 
šalies miškuose išvartė ir 
išlaužė 33 tūkst. kietme-
trių medžių, ketvirtadienį 
pranešė Valstybinių miškų 
urėdija.

Jos teigimu, daugiausia 
nukentėjo spygliuočių me-
dynai – eglynai, kadangi 
eglės šaknys paviršinės ir 
medis verčiamas su šakni-
mis, kiek mažiau nukentėjo 
pušynai, kadangi pušies ša-
knis stipri ir eina giliai po 
žeme, todėl vėjas medžio iš-
versti nesugeba – pušis daž-
niausiai lūžta per pusę.

Pasak miškininkų, di-
džiausia padaryta vėjo žala 
– maždaug 50 hektarų ply-
nai išlaužyto miško, kitose 
vietovėse – tik nedideli, pa-
vieniai išverstų ir išlaužytų 
medžių plotai.

Miškai labiausiai nuken-
tėjo aplink Tauragę, Telšius, 
Trakus bei Prienus. Mažiau-
siai – aplink Jurbarką, Kur-
šėnus.

Tam, kad sparčiau apž-
valgytų miškus ir įvertintų 
padarytą žalą, miškininkai 
pasitelkė bepilotes skraidy-
kles, taip pat girininkai ap-
važiavo miško kvartalus.

Šiuo metu vyksta tvarky-
mo darbai.

„Regioniniai padaliniai 
jau tvarko vėjalaužas, kurios 
pavasarį gali tapti medžių 
kenkėjų židiniais ir plisti į 
sveikus bei nepažeistus me-
dynus. Visi darbai turi būti 
atlikti iki liemenų kenkėjų 
skraidymo pradžios pava-
sarį“, – sakė urėdijos gene-
ralinis direktorius Valdas 
Kaubrė.

Anot miškininkų, jei di-
džiulės audros, išvartančios 
po kelis šimtus tūkstančių 

kietmetrių medžių, pasikar-
todavo maždaug kas dešimt 
metų, tai dabar stiprūs vėjai 
beveik kasmet padaro žalos 
Lietuvos miškams.

Vis dėlto, jų padariniai 
miškui yra mažesni.

Urėdija primena, kad 
1993 metų sausio 12 dieną 
vėtra išvertė apie 700 tūkst. 
kietmetrių medienos, po jos 
kilo masinė žievėgraužio ti-
pografo invazija.

2005 metų sausio 8-9 die-
nomis uraganas „Ervinas“ 
išvertė apie 600 tūkst. kie-
tmetrių medienos, tai suda-
rė 12 proc. metinių kirtimo 
apimčių.

Tąkart Švedijoje uraga-
nas nuniokojo 75 mln. kie-
tmetrių – 90 proc. metinių 
kirtimo apimčių, Latvijoje 
7,4 mln. kietmetrių – 60 
proc. metinių kirtimo apim-
čių.

Tada miškų urėdijos su-
sidūrė su darbo jėgos trū-
kumu, nes daugelis kirtėjų 
išvyko į Skandinavijos šalis 
likviduoti audros padarinių. 
Nepaisant to, uragano pada-
riniai buvo likviduoti.

2010 metų rugpjūčio 8-9 
dienomis škvalas išlaužė ir 
išvertė apie 900 tūkst. kie-
tmetrių. Labiausiai nukentė-
jo pietryčių ir pietų Lietuvos 
miškų urėdijos – Dubravos, 
Valkininkų, Prienų, Varėnos, 
Kauno, Trakų.

Siekiant išvengti medie-
nos kokybės praradimo ir 
užkertant kelią medienos 
kenkėjų plitimui, labiausiai 
nukentėjusių nuo audros 
miškų urėdijų miškuose 
buvo pasitelkti papildomi 
medienos ruošos rangos dar-
bų pajėgumai bei kitų miškų 
urėdijų pagalba. Padariniai 
buvo likviduoti per pusmetį.
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Audra praėjusią savaitę 
Lietuvos miškuose išvartė 
ir išlaužė 33 tūkst. 
kietmetrių medžių
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Sausio 28-oji, 
penktadienis, 

4 savaitė.
Iki Naujųjų liko 337 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 8.15 val.,
leidžiasi 16.48 val. 

Dienos ilgumas 8.33 val. 
Mėnulis (delčia).

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Gedgaudas, Leonidas, 
Liaudginas, Mamertas, Nijolė, 

Tomas, Odas
Rytoj: Girkantas, Žibutė, Valerijus, 

Aivaras
Poryt: Hiacinta, Jacinta, 

Martyna, Milgaudas, Banguolė, 
Ipolitas, Liudvika, Liuda, Martė

Europos duomenų 
apsaugos diena

Dienos citata
Atlyginimą moka ne 

darbdavys. Jis tik perduoda 
pinigus. Atlyginimą moka 
produktas. (Henris Fordas)

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1722 — gimė kompozitorius 
Johann Ernst Bach (Johanas Ernstas 
Bachas), Johann Sebastian Bach (Jo-
hano Sebastijano Bacho) sūnėnas.

1725 — mirė Rusijos caras nuo 
1686 metų Petras Didysis.

1788 — Australijoje įkurta pir-
moji tremtinių gyvenvietė.

1855 — gimė kalkuliatoriaus 
prototipo išradėjas amerikietis Wil-
liam Steward Burroughs (Viljamas 
Stiuartas Barouzas).

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1742 — gimė raštijos darbuo-
tojas, kunigas Kristijonas Gotfridas 
Cipelis (Zippel). Mirė 1815 m.

1835 — gimė liaudies skulpto-
rius Vincas Svirskis. Mirė 1916 m.

1872 — gimė Kazimieras Ste-
ponas Šaulys, kunigas, valstybės 
veikėjas, 1918 m. vasario 16 d. 
Lietuvos Nepriklausomybės akto 
signataras. Mirė 1964 m. Lugane 
(Šveicarija).

1886 — gimė kunigas, poetas, 
publicistas Antanas Šmulkštys-Pa-
paronis. Mirė 1951 m.

Post scriptum
Blogiausias baldas - tuščia 

knygų lentyna.

Lietiniai blynai su mėsa
TEŠLAI:
• 3 vienetai kiaušinių
• 2 šaukštai sviesto (ištirpinto)
• 2 stiklinės pieno
• 1 žiupsnelis druskos
• 1 žiupsnelis cukraus
• pagal poreikį miltų

ĮDARUI:
• 450 gramų faršo (naudojau kiaulien-
os-jautienos)
• 2 vienetai svogūnų (mažesnių)
• pagal skonį prieskonių (mėgstamų)
• pagal skonį svogūnų laiškų (smulkintų)

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Lietiniams išplaku šluotele kiaušinius su druska ir cukrumi. Supilu pieną ir sviestą. Be-
riu, maišant, miltų tiek, kad išeitų truputį skystesnė nei paprastų blynų tešlą. Tešlą gerai 
išmaišau ir palieku pabrinkti 20 min. Prieš kepant, dar kartą permaišau.
2. Į įkaitintą keptuvę lieju samtelį tešlos, tolygiai paskirstau. Kai apkepa viena pusė, ap-
verčiu ir kepu kitą pusę. Taip iškepu visus lietinius. Jei reikia, prieš kepant pirmą blyną, 
keptuvę ištepti aliejumi.
3. Įdarui susmulkinu svogūnus. Įkaitinu keptuvę su aliejumi. Pakepinu svogūną, kol su-
minkštėja. Tada dedu faršą, pagardinu mėgstamais prieskoniais ir kepu, pamaišant, kol 
mėsa iškeps. Kepimo pabaigoje suberiu svogūnų laiškus.
4. Ant lietinio dedu įdaro ir gražiai susuku. Susuktus lietinius sudedu gražiai vienas ant 
kito ir dedu į šaldytuvą pailsėti.
5. Prieš patiekiant keptuvėje įkaitinu aliejų. Apkepinu lietinius, kol gražiai apskrus.

Premjerė: reikia ruoštis viskam, 
bet ar bus karas, atsakyti 
gali tik V. Putinas

Lietuvai būtina ruoštis 
visiems galimiems scena-
rijams dėl Rusijos telkia-
mos kariuomenės greta 
Ukrainos ir Baltarusijoje, 
bet atsakyti, ar bus karas 
gali tik Rusijos preziden-
tas Vladimiras Putinas, 
sako premjerė Ingrida Ši-
monytė.

„Pagrindinė, bent jau 
Vyriausybės, būsena – kad 
reikia tikėtis visko ir būti 
pasiruošus bet kam. Žmonės 
dažnai klausia: ar bus ka-
ras? Manau, kad vienintelis 
žmogus, kuris gali atsaky-
ti į klausimą, ar bus karas, 
yra Vladimiras Putinas. Ir 
nežinau, ar jis jau turi atsa-
kymą sau“, – ketvirtadienį 
paskelbtame interviu LRT 
sakė I. Šimonytė.

Anot Vyriausybės vado-
vės, Baltarusijos militariza-
vimasi Lietuva stebi jau kurį 
laiką, o Rusijos kariuome-
nės telkimas prie šiaurinių 
Ukrainos sienų gali atrodyti 
kaip spaudimas šiai šaliai, 
bet „atstumai nėra labai di-
deli ir nuo rytinės ES sie-
nos“.

„Akivaizdu, kad šitą si-
tuaciją reikia vertinti labai 
rimtai, ir mes, kalbėdami 
su savo partneriais NATO ir 
ES, jau anksčiau kreipėme 

dėmesį į šitą faktorių. Atro-
dė, kad viskas sukasi aplink 
Ukrainą, bet dabar galbūt to 
supratimo yra daugiau“, – 
sakė ji.

Premjerė tvirtino, kad 
Vyriausybė vertina situaciją 
ir dėl į Karaliaučių grįžusio 
SGD laivo „Maršal Vasilev-
skij“.

„Šitą informaciją taip 
pat žinome ir tikrai dirba-
me, kad mūsų energetikos 
sistema galėtų būti pasiruo-
šusi kokiems nors netikėtu-
mams. Nesakau, kad būtinai 
turi būti, bet faktas tas, kad 
mes turime būti pasirengę“, 
– tvirtino premjerė.

Rusijai sutelkus prie 
Ukrainos sienos daugiau 
kaip 100 tūkst. karių ir ka-
rinės technikos, Vakarai vis 
labiau nerimauja, kad Euro-
poje gali kilti didelis karinis 
konfliktas.

Be to, pastaruoju metu 
Rusijos kariuomenės pajė-
gos permetamos į ES kai-
mynystėje esančią Balta-
rusiją – esą planuojamoms 
bendroms pratyboms.

Didėjant įtampai dėl Ru-
sijos pajėgų telkimo, NATO 
į rytinį sparną pasiuntė dau-
giau pajėgų: karinių laivų, 
naikintuvų, taip pat paskelbė 
padidintą pajėgų parengtį.
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M. Skuodis neatmeta, kad baltarusiškos 
trąšos gali būti gabenamos toliau

Susisiekimo ministras 
Marius Skuodis kartoja 
neatmetantis galimybės, 
kad baltarusiškos trąšos 
gali būti gabenamos ir po 
vasario 1-osios, kai nustos 
galioti ilgalaikė „Lietuvos 
geležinkelių“ ir „Belarus-
kalij“ sutartis. 

Pasak jo, tik Europos 
Sąjungos sankcijos visiškai 
užkirstų kelią į JAV sankci-
jų sąrašus įtrauktos Baltaru-
sijos įmonės trąšų tranzitui.

„Nenoriu, kad susikur-
tume klaidingų lūkesčių, 
kad 100 proc. trąšos ne-
važiuos“, – trečiadienį po 
Seimo Ekonomikos bei 
Nacionalinio saugumo ir 
gynybos (NSGK) komitetų 
posėdžio, kuriame nagrinė-
tos tebesitęsiančio „Bela-
ruskalij“ trąšų tranzito per 
Lietuvą aplinkybės, žurna-
listams sakė ministras. 

„Ar kitais būdais ne-
važiuos, šitoje vietoje pri-
klausys nuo daugelio aplin-
kybių. (...) Tvirčiausias 
sprendimas būtų sankcijos 
ES lygmens sankcijos, tada 
visi klausimai būtų išspręs-
ti“, – pridūrė jis. 

Ekonomikos komiteto 
pirmininkas konservato-
rius Kazys Starkevičius 
irgi svarsto, kad po vasario 
1-osios trąšų vežimas gali 
nenutrūkti, bandant per-
vežti visas trąšas, už kurias 
„Belaruskalij“ apmokėjo iš 
anksto.  

„Gali būti, kad ir nenu-
truks. Galime prognozuoti, 
kad tokie likučiai gali tęstis 

ir iki balandžio 1-osios“, – tei-
gė parlamentaras.   

„Dabar neaišku, ar suspės 
pervežti iki vasario 1-osios. 
Yra tikimybė, kad gali ir ne-
suspėti tų krovinių pravežti, 
dėl kurių yra išankstiniai mo-
kėjimai. Tada „Lietuvos gele-
žinkeliai“ bandys grąžinti tuos 
pinigus. Neaišku, žinant pro-
cesą, kaip seksis“, – kalbėjo 
K. Starkevičius.   

M. Skuodis be kita ko pa-
brėžė, kad trąšos nebebus 
vežamos pagal „Lietuvos ge-
ležinkelių“ ir „Belaruskalij“ 
sutartį, kurią Vyriausybė pri-
pažino negaliojančia nuo va-
sario 1-osios, tačiau jos gali 
būti gabenamos kitais keliais, 
nes „režimas fantazijos turi 
daug“.  

„Mes esame sustiprinę  
– tiek patys „Lietuvos gele-
žinkeliai“, tiek Vyriausybė 
sustiprino visas patikros pro-
cedūras galimų sandorių, esa-
mų – naudotis infrastruktūra, 
geležinkelių paslaugomis“, – 
teigė M. Skuodis.  

K. Starkevičius tikisi, kad 
vyriausybinė strateginių įmo-
nių sandorius tikrinanti komi-
sija neleis vežti trašų kitoms 
įmonėms. 

„Tikimės, kad komisija nu-
spręs, kad mūsų infrastruktūra 
negali būti panaudojama kai-

myninės šalies režimo fi-
nansavimui ir bus neišduoti 
leidimai“, – tvirtino K. Star-
kevičius. 

Jis pabrėžė, kad per kai-
mynines valstybes balta-
rusiškos trąšos irgi nebus 
gabenamos. 

„Latviai irgi nesitiki, 
kad bus tie kroviniai per-
vežami, (...) Lenkija tikrai 
nedalyvaus. Užsidaro trąšų 
vežimas. Lieka per Rusi-
ją, galima per Ukrainą, bet 
nesitikima, kad imsis to-
kių veiksmų“, – tvirtino K. 
Starkevičius. 

Vyriausybinė strategi-
nių įmonių sandorius tikri-
nanti komisija, o vėliau ir 
Vyriausybė paskelbė, kad 
2018 metų „Belaruskalij“ 
ir „Lietuvos geležinkelių“ 
sutartis bei 2021 metų spa-
lį pasirašyti jos pakeitimai 
neatitinka nacionalinio sau-
gumo interesų. Sutartis nuo 
vasario bus nutraukta.

„Belaruskalij“ trąšų 
tranzitas per Lietuvą tęsiasi 
nepaisant gruodžio 8 dieną 
įsigaliojusių JAV sankcijų 
šiai įmonei. Baltarusijos 
įmonė prieš įsigaliojant 
sankcijoms pervedė avansą 
„Lietuvos geležinkeliams“ 
už kelis mėnesius į priekį.  
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 29 d. Naktį -4

Dieną 1
P, 
5-10 m/s

Sausio 30 d. Naktį 0
Dieną 1

V,
7-15 m/s

Sausio 31 d. Naktį -6
Dieną -3

ŠV,
4-9 m/s

Vasario 1 d. Naktį -11
Dieną -5

ŠV,
2-9 m/s

Orų prognozė sausio 29 d. - vasario 1 d.

Komitetas – už palengvinimą individualiai 
dirbantiems žmonėms 

Seime kelią skinasi siū-
lymas nuo 2023 metų leisti 
daugiau gyventojų paja-
mas registruoti, kai jos už-
dirbamos, o ne gaunamos.  

Siūlymui trečiadienį 
pritarė Biudžeto ir finansų 
komitetas, apsvarstęs Gy-
ventojų pajamų mokesčio 
įstatymo pataisas, parengtas 
komiteto nario Algirdo But-
kevičiaus.  

Pasak jo, pakeitimai leistų 
individualia veikla besiver-
čiantiems žmonėms lengviau 
sudaryti finansines ataskaitas 
ir gauti bankų paskolas.     

Jei Seimas pritars patai-
soms, naują tvarką galėtų 
taikyti ne tik individualiai 
dirbantieji, įregistruoti pri-
dėtinės vertės mokesčio 
(PVM) mokėtojais arba savo 
veiklai priskyrę ilgalaikį tur-
tą, tačiau ir kiti tokia veikla 
užsiimantys gyventojai. 

„Nemanau, kad daug 
pasirinks šį būdą, visi nori 
mokėti mokesčius, kai re-
aliai gauna pinigus, o kai 

negauna, ir nenori mokėti“, 
– komitete sakė Valstybinės 
mokesčių inspekcijos Teisės 
departamento vyresnioji pa-
tarėja Alina Gaudutytė. 

Jos teigimu, 87 proc. in-
dividualia veikla besiver-
čiančių žmonių apskaito iki 
20 tūkst. eurų pajamas per 
metus. 

Komiteto pirmininkas 
Mykolas Majauskas skaičia-
vo, kad 2020 metais 62 proc., 
arba 175 tūkst. žmonių, dir-
busių individualiai, regis-
travo gaunamas pajamas, o 
uždirbamas – 38 proc., arba 
105 tūkst.  

„Taip yra todėl, kad di-
džioji dalis vykdo labai 
smukią veiklą ir didesnes 

pajamas gauna rečiau“, – 
komentavo jis. Pasak jo, tik 
penktadalis iš jų buvo PVM 
mokėtojai. 

„Absoliuti dauguma, kuri 
taiko kaupimą, nėra PVM 
mokėtojai – 81 proc., arba 
86 tūkst. kaupimo apskaitos 
principą taikiusių gyventojų 
nebuvo PVM mokėtojai“, – 
teigė komiteto pirmininkas.  

Kaupimo principas reiš-
kia, kad pajamos registruo-
jamos tada, kai jos uždirba-
mos, neatsižvelgiant į pinigų 
gavimo momentą. Tuo metu 
taikant pinigų apskaitos 
principą pajamos yra pripa-
žįstamos jų gavimo momen-
tu. 
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G. Nausėda: valdžia nesikalba su nepatenkintais 
žmonėmis, todėl šie protestuoja

Lietuvos valdžia daliai 
žmonių atsuko nugarą, 
nesikalba su jais, todėl 
jie reiškia protestą, ir 
kartais ne pačiomis tin-
kamiausiomis progomis, 
sako prezidentas Gitanas 
Nausėda.

„Valdžia yra padariusi 
nemažai komunikavimo 
klaidų ir, pirmiausia, aš 
galbūt įvardyčiau štai kokią 
klaidą – mes tiesiog ar tai iš 
nuovargio, ar iš kokio nors 
susierzinimo nenorėjome 
kalbėtis su žmonėmis. Taip 
pat ir su tais žmonėmis, 
kurie yra nepatenkinti, ku-
rie kvestionuoja valdžios 
sprendimus ir, na, savotiš-
kai atsukome jiems nuga-
rą“, – ketvirtadienį LRT 
sakė valstybės vadovas.

Anot jo, žmonės turi tu-
rėti teisę išsakyti nepasi-
tenkinimą, reikalauti spren-
dimo būdų, ir valdžia turi 
juos girdėti. Jeigu tai nebus 
daroma, susipriešinimas ir 
konfliktai visuomenėje tik 
gilės. 

G. Nausėdos teigimu, 
Lietuvos šeimų sąjūdis 
protestą surengė sausio 13-

ąją, Laisvės gynėjų dieną, 
būtent dėl to, kad galėtų 
tiesiai išreikšti savo nepa-
sitenkinimą.

„Tai štai žmonės ir pasi-
naudoja proga tuomet, kuo-
met nugaros nėra atsuktos, 
išsakyti savo nepasitenki-
nimą“, – teigė prezidentas.

„Galbūt ir ne pačiomis 
tinkamiausiomis datomis 
ir, be abejo, aš prisimenu 
sausio 13-ąją dieną, kaip 
buvo labai nesmagu mąs-
tyti apie tai, ką apie štai 
tokius pykčio protrūkius 
galvotų Sausio 13-osios au-
kos. Na, atsitiko taip, kaip 
atsitiko“, – tvirtino jis.

Savo ruožtu prezidentas 
pabrėžė, kad jis kalbasi su 
visomis visuomenės grupė-
mis, net ir su tomis, kurių 
nuomonė jam nepriimtina.

„Tačiau aš tikrai ir rasiu 
laiko, ir noro išklausyti jas, 
nes tai yra būtina mūsų vi-
suomenės rimčiai ir stabi-
lumui palaikyti“, – tvirtino 
valstybės vadovas.

Sausio 13-ąją Nepri-
klausomybės aikštėje Vil-
niuje kalbas sakant Sei-
mo pirmininkei Viktorijai 
Čmilytei-Nielsen, prem-

jerei Ingridai Šimonytei, 
parlamentarei Paulei Kuz-
mickienei, Laisvės premi-
jos laureatei, Eucharistinio 
Jėzaus seserų kongregaci-
jos vienuolei Bernadetai 
Mališkaitei Šeimos sąjū-
džio į protesto mitingų su-
kviesti žmonės švilpė, rėkė 
„Gėda“, mušė būgnais ir 
pan.

Lietuvos šeimų sąjū-
džio vadovas Raimondas 
Grinevičius tuomet teigė, 
kad žmonės į Nepriklauso-
mybės aikštę sausio 13-ąją 
atvyko išreikšti protestą 
„prieš privalomą testavimą 
darbuotojų lėšomis, gali-
mybių pasą“, reikalavo at-
statydinti Vyriausybę.

Po kelių dienų Lietuvos 
šeimų sąjūdis pareiškė ap-
gailestaujantis dėl „pavie-
nių nepagarbių išsišokimų“ 
per Laisvės gynėjų dienos 
minėjimą prie Seimo kal-
bant Laisvės premijos lau-
reatei Bernadetai Mališkai-
tei. Anot Lietuvos šeimų 
sąjūdžio, „neigiama reak-
cija buvo skirta ne Laisvės 
gynėjams ar sausio 13-sios 
įvykiams, o politikams“.

BNS inform.

G. Nausėda siūlo svarstyti laikinas lengvatas 
kai kuriems produktams ar paslaugoms

Siekiant suvaldyti 
sparčiai augančią inf-
liaciją nepakanka di-
dinti minimalią algą ar 
pensijas – reikia galvoti 
apie mokesčių politikos 
pokyčius ar laikinas len-
gvatas kai kuriems pro-
duktams ir paslaugoms, 
kurių kainos yra regu-
liuojamos, sako prezi-
dentas Gitanas Nausė-
da. 

„Turime galvoti ir apie 
mokesčių politikos po-
kyčius. Aš tikrai nenoriu 
propaguoti, kad dabar 
turime sumažinti PVM 
visiems produktams arba 
taikyti lengvatinius PVM 
tarifus, tačiau bent jau 
išanalizuoti kaimyninių 

šalių patirtį, įvertinti, ar ne-
galėtume taikyti tokias prie-
mones laikinai, apsiriboti 
tam tikrais produktais, ypač 
tais produktais ar paslaugo-
mis, kurių kainos yra regu-
liuojamos“, – ketvirtadienį 
interviu LRT radijui sakė 
prezidentas. 

G. Nausėda kitą savaitę 
žada inicijuoti susitikimą su 
partijomis ir ministrais dėl 
infliacijos suvaldymo prie-
monių. 

„Visą šitą diskusiją turime 
ne tik pradėti ir be galo ilgai 
vykdyti, bet ir turime labai 
greitai nuo diskusijos pereiti 
prie konkrečių darbų“, – pri-
dūrė šalies vadovas. 

Bandant suvaldyti kai 
kurių socialinių paslaugų 
kainas prezidentas tikisi sa-

vivaldos sprendimų. 
„Yra dar viešosios 

paslaugos, kurios yra sa-
vivaldybių rankose. Gal-
būt dabar yra tas momen-
tas, kuomet dienos centrų, 
papildomo ugdymo pas-
laugų, senjorų globos 
paslaugų kainų didinimą 
būtų galima pristabdyti, 
kad nepadarytume mūsų 
žmonių gyvenimo dar su-
dėtingesniu“, – teigė G. 
Nausėda. 

Vyriausybė teigia kol 
kas neplanuojanti sekti 
kaimyninės Lenkijos pa-
vyzdžiu ir mažinti PVM 
maistui. Tačiau jau svars-
to sumažinti lengvatinį 
PVM tarifą šildymui nuo 
9 iki 5 procentų.

BNS inform.  
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ANEKDOTAI

Čiukčia iš medžiotojų 
gavo dovanų paukštšunį 
– labai gerai, mat, pravers 
jam medžioklėje. Po 
kurio laiko medžiotojai 
atvažiuoja pas čiukčią ir 
klausia:

– Na, kaip tas šuo? 
Geras?

– Velniai žino... Nieko 
gero... Ar tos antys per 
aukštai skraido, ar aš tą 
šunį per žemai mėtau.

***
Petka įbega į kambarį 

pas Čiapajevą ir užbliauna:
– Vasilijau Ivanovičiau, 

baltųjų ta-ankai kieme!!!

– Klausyk, Petka, kampe 
stovi granata. Paimk ją ir 
atmušk tankus.

Petka griebia granatą 
ir išbėga. Po kurio laiko 
sugrįžta:

– Baltųjų tankai 
sunaikinti, Vasilijau 
Ivanovičiau!

– Gerai, Petka. Padėk 
granatą į vietą.

***
Eina du čiukčios per 

taigą. Virš jų praskrenda 
lėktuvas.

Vienas čiukčia sako kitam 
(protingu balsu):

– Žiūrėk, koks kietas 

paukštis skrenda: pernai 25 
kartus į jį šoviau, kol žmogų 
paleido.

***
Sugalvojo Čiapajevas 

įstoti mokytis į 
konservatoriją. Paprašė 
Petkos, kuris jau antrus 
metus konservatorijoje 
mokosi, kad tas jam 
per stojamąjį egzaminą 
padėtų, pasufl eruotų. Per 
egzaminą dėstytojas paleido 
muziką ir klausia, kokio tai 
kompozitoriaus kūrinys.

Čiapajevas nežino, tai 
laukia, kol Petka pasufl eruos. 
Petka koridoriuje galvoja, 

kaip čia Vasilijui Ivanovičiui 
pagelbėti. Nusimovė kelnes 
ir prikišo pliką užpakalį prie 
durų stiklo.

– A-a-a, -apsidžiaugė 
Čepajevas. -Taigi čia 
Žopenas!

Dėstytojas jį rūsčiai 
nužvelgė ir pasakė:

– Visų pirma čia ne 
Žopenas, o Šopenas. O antra, 
Petka, nepasakinėk!

***
Trys naujieji rusai 

aptarinėja savo vaikus:
– Mano tai šaunuolis, 

nekilnojamu turtu prekiauja. 
Verslas eina, kaip iš pypkės. 
Neseniai draugui nupirko 
butą Paryžiaus centre.

– Mano taip pat ne iš 
kelmo spirtas. Autosaloną 
atidarė. Prabangiomis 
mašinomis prekiauja. 
Neseniai draugui Ferrari 
nupirko.

– Maniškis bankininkyste 
užsiėmė. Kelis jau bankus 
atidarė. Draugui suteikė 
beprocentinį kreditą 
30-šimčiai metų.

Čia priėjo ketvirtasis 
naujasis rusas. Apie ką 
kalbat? Apie vaikus?

– Maniškis... Pas jį ir 
butas Paryžiuje, Ferari ir 
kreditas 30-šimčiai metų. 
Nesuprantu kaip jam taip 
sekasi.

***
Jei į spąstus pakliūna 

rusiškas vilkas, jis 
nusigraužia koją ir 
išsilaisvina.

Jei į spąstus pakliūna 
estiškas vilkas, jis mąsto, ką 
čia nusigraužti, kol spąstai 
surūdija ir jis išsilaisvina.

Jei į spąstus pakliūna 
čečėniškas vilkas, jis 
nusigraužia visas kojas ir 
išsilaisvina.

Jei į spąstus pakliūna 
lietuviškas vilkas, kaimiečiai 
pavagia spąstus, o vilką 
išlaisvina patys.

Jei į spastus pakliūna 
baltarusiškas vilkas, 
paaiškėja, kad spąstai tokie 

nekokybiški, jog vilko 
nesulaiko.

Jei į spąstus pakliūna 
kinietiškas vilkas, jis tiesiog 
ima daugintis, tad spąstai 
tampa neaktualūs.

***
Anglas – turi žmoną ir 

meilužę. Myli žmoną.
Prancūzas – turi žmoną ir 

meilužę. Myli meilužę.
Žydas – turi žmoną ir 

meilužę. Myli mamą.
Rusas – turi žmoną ir 

meilužę. Mėgsta išgerti.
***
Italas, prancūzas, 

lietuvis, kinietis ir žydas 
kartą užėjo į kavinę. Visi 
užsisakė arbatos. Deja, 
kavinė buvo ne itin gera ir 
greitai kiekvienam į arbatą 
įkrito po musę. Kai priėjo 
ofi ciantas, italas puolė ant jo 
rėkti, griebė puodelį ir išpylė 
ofi ciantui ant marškinių. 
Prancūzas mandagiai 
paprašė atnešti kitą arbatos 
puodelį. Tuo tarpu lietuvis 
spėjo musę iš arbatos 
išgriebti ir arbatą išgerti. 
Kinietis irgi išgriebė musę, 
bet ją su pasigardžiavimu 
suvalgė. O tai pamatęs žydas 
iš savo puodelio išgriebtą 
musę pasiūlė kiniečiui 
dvigubai brangiau, nei 
kainavo arbata.

***
Ateina suvalkietis senelis 

anūkėlių aplankyti.
– Seneli, seneli, ar atnešei 

mums saldainių? - Šaukia 
vaikai.

– Ne, šokoladinių 
saldainių parduotuvėje 
nebuvo, o karamelės 
nenorėjau pirkti...

Po savaitės vėl ateina 
senelis aplankyti anūkų:

– Seneli, seneli, ar atnešei 
mums saldainių? - Šaukia 
vaikai.

– Ne, šokoladinių 
saldainių parduotuvėje 
nebuvo, o karamelės 
nenorėjau pirkti...

Dar po savaitės vėl tas pat 
kartojasi. Vaikai sako:
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– Seneli, tai nupirk 
mums nors karamelinių, 
mes juos irgi mėgstame!

– Ne! Kol aš gyvas, jūs 
valgysit tik šokoladinius 
saldainius! – Pareiškia 
senelis.

***
Programuotojai teigia, 

kad Garis Kasparovas, 
žaisdamas šachmatais 
prieš galingiausią pasaulio 
kompiuterį, pasinaudojo 
slaptu kodu, davusiu jo 
karaliui nemirtingumą.

***
Du bepročiai valgė 

konservus. Kai baigė 
valgyti, vienas sako:

– Lipk ant namo stogo 
ir šok į konservų dėžutę.

Beprotis užlipo ant 
stogo ir persigalvojęs 
sako:

– Ai, nešoksiu.
– Kodėl?
–Todėl, kad, kai aš 

šoksiu, tu patrauksi dėžutę, 
ir aš užsimušiu.

***
Blondinė klausia 

pardavėjo parduotuvėje:
– Kiek kainuoja 

televizorius?
– Mes blondinėms 

nesakome, kiek kainuoja 
televizorius!

– Na bet vis dėlto, kiek 
kainuoja televizorius?

– Blondinėms mes 
nesakome, kiek kainuoja 
televizorius!

– O kodėl?
– Todėl, kad čia 

mikrobangų krosnelė!
***
Vyras su žmona lovoje.
Žmona užmeta vyrui 

koją ant peties ir šnibžda:
– Paimk mane!
Vyras nekreipia į tai 

dėmesio.
Žmona užmeta kita 

koją.
– Paimk mane!
Vyras:
– Po galais, taigi aš 

niekur nevažiuoju!

aketėlėmis. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Tvarkingą plaktukinį 
mulčerį. 1,70 m pločio, 
yra kardanas. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Trijų korpusų plūgą, 
200 Eur. Dviejų korpusų 
plūgą, 160 Eur. Trijų vagų 
vagotuvą, 250 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

grūdams valyti. Elektrinis, 
4 sytų. Kaina 530 Eur. 
Tel. 8 612 60 814. Rokiškis
• Naujos laidos 
savadarbiams traktoriams 
dokumentus. 
Tel. 8 698 04 416. Rokiškis
• Labai mažai naudotą 
chemikalų purkštuvą. 400 l 
talpa. Darbinis plotis 12 m. 
Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Tvarkingą kultivarorių. 
2,20 m pločio su 

• Trijų korpusų plūgą. 
Tel. 8 612 48 499. 
Rokiškis
• MTZ-82. Daugiau 
informacijos telefonu. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 625 
85 804. Rokiškis
• T-25 be kabinos. Trąšų 
barstomąją dvid. Dvi 
šienapjoves. Dvi priekabas, 
viena fūrinė, kita dviaš. 
Purkštuvą savadarbį 3 t. 
Tel. 8 699 43 192. Rokiškis
• Geros būklės Arpas 

• Dirbantį mėšlo kratytuvą 
6 t. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Gerą priekabą 2pts-4. 
Ratą 12x16, 90 Eur. Naują 
siurblį NŠ-71L, 120 Eur. 
Tel. 8 612 92 690. Utena

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Geros būklės gerai 
veikiantį televizorių Funai. 
Įstrižainė 81 cm. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis

• Televizorių LG su pulteliu. 
32 colių. Tel. 8 605 80 900. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Pačiūžas. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Traktoriuką Jonsered. 
Informacija telefonu. Kaina 
640 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Labai mažai naudotą 
trimerį Demon. Apdulkėjęs 
nuo stovėjimo. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Tvarkingą traktoriuką 
Jonsered. Variklis 12,5 
hp, pavarų dėžė, kojinis 

automatas, chidrostatas. Su 
surinkimo krepšiu. Deka 
tvarkinga, pakeisti guoliai. 
Kaina 1270 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA


