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Smurtavo prieš nepilnametį ir sudavė pareigūnui
2022 m. sausio 27 d. apie 18 val. Rokiškio r., Raišių 

k., vyras (g. 1971 m.) žodinio konflikto metu, metalinių 
žarstekliu smurtavo prieš nepilnametį (g. 2006 m.).

Vėliau, dėl smurto artimoje aplinkoje sulaikomas vy-
ras pasipriešino ir ranka sudavė Panevėžio apskr. VPK 
Rokiškio r. PK pareigūnui. Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

Vairavo neblaivus
2022 m. sausio 28 d. apie 18.30 val. Rokiškio r., kely-

je Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, vyras (gim. 1984 m.), 
būdamas neblaivus (nustatytas 2,13 prom. girtumas), 
vairavo automobilį „VW Golf“. Įtariamasis sulaikytas, 
vadovaujantis LR BPK 140 str.

Panevėžio VPK inform.

Neblaivioje poroje - smurta
2022 m. sausio 29 d. apie 19.00 val. automobilyje, Ro-

kiškio r., neblaivus vyras (gim. 1985 m.), nustatytas 2,82 
prom. girtumas, smurtavo prieš neblaivią moterį (gim. 
1981 m.), nustatytas 2,76 prom. girtumas. Įtariamasis su-
laikytas, vadovaujantis LR BPK 140 str.

Panevėžio VPK inform.

Gelbėjo iš upelio negalintį išlipti šuniuką
2022 m. sausio 29 d. 16:01 val. gautas pranešimas, 

kad Šetekšnos g., Panemunėlio glž. St., Panemunėlio 
sen., upelyje šuo, kuris negali išlipti.

Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, šuo buvo įsikabi-
nęs į ledą.

Šuo sėkmingai ištrauktas ir perduotas savininkams.
Panevėžio VPK inform.

Rado sunegalavusią kaimynę
2022 m. sausio 29 d. 10:47 val. gautas pranešimas, 

kad Beržų g., Jūžintų mstl., pranešėja atėjo pas kaimynę, 
ir mato moterį nugriuvusią, reikalinga pagalba atidaryti 
duris.

Atvykę ugniagesiai gelbėtojai atidarė namo duris ir 
įleido greitosios medicinos pagalbos medikus.

Panevėžio VPK inform.

Mažieji moksliniai 
atradimai bibliotekos 
industrinėje palėpėje

Rokiškio rajono savi-
valdybės Juozo Keliuočio 
viešojoje bibliotekoje in-
dustrinėje palėpėje ma-
žieji astronautai lankėsi 
kosmose.

Vykusiuose sensoriniuo-
se skaitymuose „Kur dings-
ta žvaigždės“ vaikai suži-
nojo apie saulės sistemą ir 
ją supančias planetas, ku-
rioje yra karščiausia, o kuri 

yra greičiausia... ir visgi, 
kas yra tos žvaigždės, kaip 
jas pamatyti, iš ko susidaro 
ir kodėl matomos tik naktį.

Smagi kelionė kviečia ir 
tuos, kurie nori pakeliauti... 
Laiko rasta ir žaidimams, 
galaktikos dėlionei bei savo 
planetos piešimui.

Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios 
bibliotekos inform.

Rokiškio KKSC jaunieji krepšininkai tęs kovas 
antrajame MKL U13 B diviziono čempionato etape

Dvi rungtynes šią sa-
vaitę Moksleivių krepši-
nio lygos U13 B divizio-
no čempionate sužaidė 
jaunieji Rokiškio KKSC 
krepšininkai.

Sausio 24 d. pirmadie-
nį savo aikštelėje rokiš-
kėnai 88:54 sutriuškino 
Vilniaus KM IV koman-
dą, o trečiadienį jau vyko 
į Vilnių, kur susitiko su 
vienais pogrupio lyderių 
Sostinės KM III komanda 
ir jiems nusileido 36:58.

Laimėtose rungtynėse 
Rokiškyje prie pergalės 
43 taškus pridėjo Justas 
Bagdonavičius, 24 pelnė 
Matas Lekūnas, 10 – Mar-
tyno Dabregos sąskaitoje.

Rungtynėse Vilniuje 
rezultatyviausiai taip pat 
žaidė J. Bagdonavičius, 
šįkart surinkęs 16 taškų, 
10 pridėjo Domas Čiur-
lys.

Rokiškio KKSC U13 
komandai dar liko sužais-
ti reguliaraus čempiona-
to rungtynes namuose su 
Utenos DSC, tačiau jau 
dabar aišku, kad rokiškė-

nai pateko tarp 4 geriausių 
savo pogrupio komandų ir 
toliau kovas tęs antrajame 
čempionato etape, kartu 
su geriausiomis 24 B di-
viziono komandomis.

Jaunuosius krepšinin-
kus treniruoja treneris 
Gvidonas Markevičius.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto 

centro inform.

Rokiškio KKSC šauliai vėl pelnė medalius
Sausio 23 dieną Kaune 

vyko Lietuvos jaunimo iki 
18 metų šaudymo čempi-
onatas, kuriame varžėsi 
daugiau nei 100 stipriausių 
šalies sportininkų. 

Puikiai varžybose pasiro-
dė Rokiškio kūno kultūros ir 
sporto centro šauliai. Gustė 
Mickytė tapo Lietuvos jau-
nimo iki 18 metų čempione, 
o Ąžuolas Jankauskas pasi-
dabino trečiosios vietos me-
daliu.

Šį savaitgalį Gustė ir 
Ąžuolas kartu su treneriu 
Giedriumi Kublicku išvyks-
ta į atrankines Europos jau-
nių komandines varžybas 
Estijoje. 

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto 

centro inform.

Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ „Gandriukų“ grupės 
vaikai susipažino su žiemojančiais paukščiais

Ugdyti meilę ir jautrumą 
gamtai, susipažinti su žiemo-
jančiais paukščiais, padėti 
jiems įveikti žiemos negan-
das Rokiškio lopšelio-darže-
lio „Pumpurėlis“ „Gandriu-
kų“ grupės vaikams padėjo 
patyriminės veiklos.

Vaikai gamino lesyklėles, 
eksperimentavo, svėrė ir šaldė 
skanėstus paukšteliams.

Rūpestis mažaisiais drau-
gais suteikė vaikams daug 
džiaugsmo!

Rokiškio lopšelio-
darželio „Pumpurėlio“ 

inform.
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Biblioteka lankytojus kvies į pasakojimo 
meno veiklas

Siekdamos sukurti dar 
gyvesnį ryšį su savo lan-
kytojais – geriau juos pa-
žinti, sudominti ir įtraukti 
– Rokiškio Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka savo pas-
laugų spektrą praturtina 
pasaulyje sparčiai populia-
rėjančio pasakojimo meno 
užsiėmimais.

 
Prasideda įgyvendinamo 

projekto „Pasakojimo meno 
ir metodo modelio sukūri-
mas Lietuvos bibliotekose", 
finansuojamo Nordic Culture 
Point, edukacijų vykdymo 
laikotarpis.

 Džiugu, kad jau galima 
paskelbti naujieną – paga-
minti pirmieji rinkiniai „Pa-
sakojimas apie stebuklingą 
teptuką“ ir „Dvylika brolių, 
juodvarniais lakstančių“. 

Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios 
bibliotekos inform.

Grigiškio parkas - vaiduoklis Rokiškio rajone: 
ar tikrai tikslingai panaudotos ES lėšos?

Galvojote, kad jau 
matėte visas Rokiš-
kio rajono lankytinas 
vietas? Gali būti, kad 
smarkiai klystate. 

Panemunėlio seniū-
nijos Grigiškio kaime 
vidury miškų įrengtas 
Grigiškio parkas. Taip, 
parkas! Čia jums ne ko-
kia poilsiavietė ar žaidi-
mų aikštelė, o visas par-
kas su keliomis žaidimų 
aikštelėmis, pavėsinių 
kompleksu, pažintiniu 
taku, šiukšliadėžėmis ir 
tuoletais. Tiesa, apie jį, 
reik manyt, nežino 99,99 
proc. Rokiškio rajono 
gyventojų… O, kad ir ži-
notų, ko gero, sunkiai iki 
jo nusigautų, nes į parką 
neveda joks kelias - ta 
vieta iš trijų pusių apsup-
ta mišku, o likusi pusė, 
kurioje, neva, turėtų būti 
įėjimas į parką, ribojasi 
su aktyviai naudojama 
žemės ūkio paskirties 
žeme. 

Tad, kaip pamatysite 

nuotraukose ir vaizdo me-
džiagoje, Grigiškio parke 
lankosi tik žvėreliai. At-
kreipkite dėmesį, kad šiukš-
lių dėžėse tebesipuikuoja 
visiškai tušti plastiko maišai 
šiukšlėms. Kas gali paneigti, 
kad jie ten yra nuo pat parko 
,,pridavimo”. Tiesa, pastatai 

ir takelis jau ne tokios 
geros būklės kaip maišai, 
nes gamta per kelis me-
tus padarė savo darbą.

Aplankykite Grigiškio 
parką, kol lankymasis 
jame dar nemokamas!

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Juodupės gimnazijos jaunesnieji 
ambasadoriai dalyvauja Euroscola 
konkurse #mepaLietuva

Belaukiant nuotoli-
nio Euroscola susitikimo 
Strasbūre, Rokiškio rajo-
no Juodupės gimnazijos 
#MEPA jaunesnieji am-
basadoriai toliau darbuo-
jasi. Šį kartą jie dalyvau-
ja Euroscola paskelbtame 
piešinių bei nuotraukų 
konkurse, kuris vyksta 
Instagram platformoje.

 
Mokiniams ne tik reikė-

jo nupiešti piešinį, bet teko 
sugalvoti ir šūkį anglų kal-
ba. Po didelių diskusijų tu-
rėjome ir šūkį, kuris atitiktų 
piešinį: „Earth is melting 
like a candle, but it doesn't 
mean it's cheerful".

 Mokiniai labai džiau-
gėsi, kai gavo atsakymą 
iš Euroscola komandos ir 

susirašinėjo anglų kalba. 
Piešinio autorė IIg klasės 
mokinė Gintarė Baltušony-
tė sako, jog tokia piešinio 
idėja kilo dėl padidėjusio 
globalinio atšilimo. Pieši-
niu ji bando įspėti kitus dėl 
šios situacijos, kuri ir toliau 
blogėja. O komanda tikisi, 
jog piešinys bei šūkis bus 

gerai įvertinti.
 Kviečiame kitų Lietu-

vos mokyklų MEPA jau-
nesniuosius ambasadorius 
palaikyti vieni kitus Eu-
roscola instagram piešinių/
nuotraukų konkurse.

Rokiškio rajono 
Juodupės gimnazijos 

inform.

Vasario 1 d. „Regitra“ papildys planuojamų 
gaminti numerio ženklų sąrašą naujais 
deriniais iš M raidės

Vasario 1 d. „Regi-
tra“ papildys planuo-
jamų gaminti numerio 
ženklų sąrašą 46 naujais 
deriniais iš M raidės. Šį 
kartą išskirtinį derinį 
ras, pavyzdžiui, turin-
čios vardą Miglė – MGL, 
taip pat vairuotojų dė-
mesį atkreips ir tokios 
įsimenančios raidės kaip 
MGM ar MHM. Užsisa-
kyti patikusius numerio 
ženklus pirmiausiai bus 
galima internetu nuo 17 
val.

Tiems klientams, kurie 
nenori savo automobilio 
paženklinti automatiškai 
priskirtais numerio žen-
klais, „Regitra“ siūlo pa-
tiems išsirinkti patikusią 
raidžių ir skaičių kombi-
naciją. Ją būtent ir galima 
užsisakyti iš planuojamų 
gaminti sąrašo, kuris yra 
sudaromas abėcėlės tvar-
ka ir kas keletą mėnesių 
atnaujinamas.

Gruodžio mėnesį buvo 
pirmą kartą organizuotas 
ir kalėdinis numerio žen-
klų išpardavimas. Akcija 
labiausiai sudomino au-
tomobilių vairuotojus ir 
tokio tipo numerio ženklai 

buvo išpirkti pirmiausiai.
Tačiau išpardavimo sąraše 

dar yra laisvų derinių, skirtų 
motociklams ir priekaboms. 
Taigi, jų savininkai kviečiami 
pasinaudoti paskutine gali-
mybe ir įsigyti akcinius nu-
merio ženklus už 39,99 eurus 
vietoj įprastų 75-500 eurų, 
kadangi paskutinė akcijos 
diena yra sausio 31 d.

Iš kokių derinių bus gali-
ma rinktis šį kartą?

46 raidžių derinius, skirtus 
automobiliams, bus galima 
rinktis su skaičiais nuo 001 
iki 999. Taigi, iš viso bus net 
46 tūkst. galimų kombinaci-
jų.

Visas derinių sąrašas pa-
teikiamas žemiau: MGA, 
MGB, MGC, MGD, MGE, 
MGF, MGG, MGH, MGI, 
MGY, MGJ, MGK, MGL, 
MGM, MGN, MGO, MGP, 
MGR, MGS, MGT, MGU, 
MGV, MGZ, MHA, MHB, 
MHC, MHD, MHE, MHF, 
MHG, MHH, MHI, MHY, 
MHJ, MHK, MHL, MHM, 
MHN, MHO, MHP, MHR, 
MHS, MHT, MHU, MHV, 
MHZ.

Užsisakyti naują derinį 
galės ir priekabų savininkai, 
kuriems bus išleistos serijos 
RR ir RT.

Primename, kad pla-
nuojami gaminti numerio 
ženklai yra skirstomi į 4 
grupes, kurių kaina pri-
klauso nuo pasirinktos rai-
džių ir skaičių kombina-
cijos. Pavyzdžiui, MHM 
707 kainuos 75 eurus, o 
MGL 007 – 250 eurų.

Pirmenybė 
užsakantiems inter-

netu
Naujuosius derinius 

užsisakyti bus galima va-
sario 1 d. nuo 17 val. tei-
kiant užsakymą internetu, 
o atvykus į padalinį – kitą 
darbo dieną, t. y., trečia-
dienį.

Rezervuoti numerio 
ženklai pagaminami per 
5 d. d. Po to klientai juos 
taip pat internetu gali pri-
skirti savo turimam auto-
mobiliui, o numerio žen-
klus ir naują registracijos 
liudijimą gauti tiesiog į 
paštomatą arba per kur-
jerį. Užsisakyti numerio 
ženklus gali ir tie, kurie 
dar tik planuoja įsigyti 
automobilį. Tokiu atveju 
jie nemokamai 1 metus 
saugomi „Regitros“ pada-
linyje.

Regitros inform.

Vilkų medžioklės sezonas artėja 
prie pabaigos 

2021–2022 metų medžio-
klės sezonui nustatytas 190 
vilkų sumedžiojimo limitas 
baigiamas išnaudoti, pra-
nešė Aplinkos ministerija.

Medžiotojų pateiktais 
duomenimis, iki penktadie-
nio jau sumedžioti 185 vil-
kai.

Medžioklės taisyklėse 
nustatyta, kad vilkus me-
džioti galima nuo spalio 15 
iki kovo 31 dienos, tačiau 
išnaudojus nustatytą vilkų 

sumedžiojimo limitą vilkų 
medžiojimo sezonas nutrau-
kiamas anksčiau.

Informacija apie kiekvie-
ną sumedžiotą vilką elek-
tronine forma Valstybinei 
saugomų teritorijų tarnybai 
turi būti pateikiama per 12 
valandų.

Ministerija ragina me-
džiotojus būti atsakingais ir 
prieš vykstant medžioti pasi-
tikslinti, ar dar neišnaudotas 
šiam medžioklės sezonui nu-
statytas vilkų sumedžiojimo 

limitas.
Vilkas yra saugoma rū-

šis. Pagal Europos laukinės 
gamtos ir gamtinės aplinkos 
apsaugos konvenciją (Berno 
konvenciją), ES Buveinių 
direktyvą ir kitus teisės ak-
tus Lietuva yra įsipareigo-
jusi užtikrinti palankią šios 
rūšies apsaugos būklę, todėl 
vilkų medžioklė ribojama 
nustatant ne tik leistiną me-
džioklės terminą, bet ir su-
medžiojimo limitą.

BNS inform.
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„Rokiškio autobusų parko“ skola: kas nesupranta balanso?
UAB „Rokiškio auto-

busų parkas“ – įmonė, ku-
rios vienintelis akcininkas 
yra savivaldybė. Pasirodo, 
daug metų ji vargsta su 
skolomis. Šios bendrovės 
direktorius Antanas Tapa-
rauskas sako, kad daugu-
ma autobusų parkų dirba 
nuostolingai, išskyrus di-
dmiesčių vežėjus. Nuos-
tolingi dauguma vietinių 
maršrutų, tačiau uždirba-
ma iš kitų veiklų. Savival-
dybės meras Ramūnas Go-
deliauskas autobusų parko 
direktorių palaikė, sakyda-
mas, kad įmonė visai gerai 
laikosi. Tuo tarpu savival-
dybės tarybos opozicionie-
rius Irmantas Tarvydis, 
koalicijos „Už laisvę augti“ 
atstovas, viešai iškėlė klau-
simą, kaip nuostolingai dir-
banti įmonė sumokės 400 
tūkst. eurų skolą valstybės 
biudžetui ir ar vadovas A. 
Taparauskas pajėgus susi-
doroti su situacija, kai net-
gi nesupranta, iš ko ši skola 
susideda.

Posėdyje „susimovė“?
Koalicija „Už laisvę aug-

ti“, kuriai priklauso I. Tarvy-
dis, socialiniuose tinkluose 
pasidalino įrašu, sukeliančiu 
įvairių pamąstymų apie auto-
busų parko situaciją. Cituo-
jame:

„Tarybos posėdyje Irman-
tas Tarvydis A. Taparausko 
paklausė, kaip įmonė keti-
na atiduoti „Sodrai“ ir VMI 
seną 400 tūkstančių eurų 
skolą, kai įmonė nuolat dirba 
nuostolingai. Ši skola yra ati-
dėta ir ją reiks grąžinti per 4 
metus. Tai yra, po 100 tūkst. 
eurų per metus. Tuo pačiu 
reiks mokėti ir einamuosius 
mokesčius.

Tačiau, norint grąžinti 
skolas, reikia kažką uždirbti. 
O „Autobusų parko“ veikla 
kasmet vis nuostolinges-
nė - 2019 m. buvo 64 tūkst. 
eurų nuostolio, 2020 – 144 
tūkst. nuostolio, panašu, kad 
ir 2021 metai bus tokie pat - 
minuse.

Tačiau A. Taparauskas, 
panašu, skaičius suvokia ki-
taip. Jis, atsakydamas į klau-
simą, pradėjo aiškinti, kad 
400 tūkst. eurų skola - tai 
ir „einamieji mokesčiai“, ir 
atlyginimai. Ir sugalvok tu 
man taip - praeities skolas 
sumaišyti su ateities mokes-
čiais... Akivaizdu, jog per 
ateinančius 4 metus reikės ne 
tik grąžinti skolas, bet ir nau-
jus mokesčius mokėti...

Taigi, tam reikia per metus 
uždirbti bent 100 tūkstančių. 
Tiek, kiek reikia senoms sko-
loms grąžinti. Ką jau kalbėti 
apie naujų susidarymą.“

Vaizdo įrašo epizodas iš 

nuotolinio Tarybos posėdžio 
patvirtina – skola yra. Jos A. 
Taparauskas neneigia. Vado-
vas tiesiog bando teisintis, 
kad skola nedidelė, kad tie 
kasmet mokėtini 100 tūkst. 
eurų – ir atlyginimai darbuo-
tojams, ir einamieji mokėji-
mai. Kas bent kiek supranta 
buhalteriją, tokios kalbos su-
kelia šypseną.

Akcentavo įmonės 
socialinį vaidmenį
Ar tikrai ką tik pradėjusi 

nemokamai vežioti rajono 
gyventojus įmonė „sėdi“ rie-
biame minuse, ar yra šansų 
iš situacijos išsikrapštyti, 
nenustekenant savivaldy-
bės biudžeto, ir, apskritai, iš 
kur atsirado nemaža skola, 
paklausėme UAB „Rokiš-
kio autobusų parkas“ di-
rektoriaus A. Taparausko. 
Direktorius į klausimus at-
sakyti telefonu nenorėjo ir 
paprašė užklausti raštu. Tą 
ir padarėme. Išsamiame A. 
Taparausko vardu pateik-
tame atsakyme aiškinamas 
„Autobusų parko“ socialinis 
vaidmuo: „UAB „Rokiškio 
autobusų parkas“ teikia ke-
leivių vežimo paslaugas pa-
gal LR įstatymus. Pagal juos 
turime užtikrinti, kad nors 
kartą autobusas nuvažiuotų 
į rajono miestelius ir kai-
mus. Nesvarbu, kokiu atstu-
mu nuo Rokiškio yra nutolę, 
ar bus keleivių, ar ne, mūsų 
transportas privalo važiuoti. 
Todėl suprantama, kad iš to-
kios veiklos uždirbti yra sun-
ku. Privačiame versle tuščių 
transporto priemonių niekas 
neišleistų į reisus.“ Tikrai 
turime pritarti įmonės vado-
vui, kadangi visuomeninis 
transportas pirmiausia turi 
užtikrinti rajono gyventojų 
galimybę pasiekti gydymo 
įstaigas, darbus, mokyklas ir 
pan.

Pasak „Autobusų 
parko“ direktoriaus, 
opozicijos atstovas 
ne taip aiškina balanso 
dokumentus
Deja, UAB „Rokiškio au-

tobusų parkas“ direktorius 
rašo apie kitokias sumas, nei 
kalbėjo opozicijos atstovas 
I. Tarvydis, kitą jų atsira-
dimo laiką ir nurodė turin-
tis optimistinį scenarijų dėl 
„Autobusų parko“ ateities. 
Pateikiame mūsų klausimus 
A. Taparauskui bei jo atsaky-
mus pažodžiui:

„- Ką manote apie opozi-
cijos paskleistą informaciją?

- Kiekvienas turi teisę iš-
siaiškinti tai, ko nesupranta. 
Viešai piktinasi dažniausiai 
vienas ir tas pats rajono tary-
bos narys. Galiu pasakyti tik 
tiek, jei žmonės, vadovau-
dami didžiulėms įmonėms 
ir verslams, nesupranta, kas 
pateikta dokumentuose (kon-
krečiai bendrovės balanse), 
tai mano nuomone, arba 
jiems trūksta kompetencijos, 
arba stengiasi išprovokuoti 
beprasmį ginčą, nuvedan-
tį į niekur. Labiau tikėtina, 
kad tarybos narys(-iai) vis-
ką puikiai žino ir supranta, 
bet, pasinaudodamas proga, 
paaiškinsiu dar kartą - šį kart 
išsamiau ir aiškiau.

- Kaip yra iš tiesų? Kokio 
dydžio skola yra valstybės 
biudžetui?

- Taip, bendrovė įsisko-
linimų turi, bet planuoja, 
skaičiuoja, kad liktų moki. 
Daugiausia diskusijų sukėlė 
suminis balanso įsipareigo-
jimų straipsnis „MOKĖ-
TINOS SUMOS IR KITI 
ĮSIPAREIGOJIMAI“. Ši ba-
lanso eilutė susideda iš dvie-
jų pagrindinių poskyrių tai 
„PO VIENŲ METŲ MOKĖ-
TINOS“ ir „PER VIENUS 
METUS MOKĖTINOS“ .

Norėčiau priminti apie 
valstybėje esančią situaciją, 
bei 2021 m. paskelbtas  pa-
galbos priemones visoms 
įmonėms, nukentėjusioms su 
COVID-19. Todėl, manau, 
ne tik mūsų įmonė pasinau-
dojo VMI ir Valstybinio so-
cialinio draudimo fondo val-
dybos (VSDFV) siūlomomis 
lengvatomis. VSDFV „sko-
la“ sudaro apie 130 tūkst.

Balanso „PO VIE-
NŲ METŲ MOKĖTINŲ 

SUMŲ“ straipsnyje paro-
domos skolos, kurias reikės 
sumokėti per ilgesnį kaip 12 
mėnesių laikotarpį.  Įmonė 
turi du ilgalaikius įsipareigo-
jimus VSDFV ir vienam iš 
bankų. VSDFV įsiskolinimas 
atidėtas iki 2025 m., o banko 
iki 2023 m. Abu įsipareigoji-
mai yra išdėstyti pagal mokė-
jimo grafikus. Kitaip tariant, 
pateiksiu pavyzdį: Jei uždir-
bi 500 eurų, bet nusiperki 
televizorių, kurio kaina 700 
eurų, lizingo būdu, juk neky-
la klausimas kaip sumokėsite 
tokią sumą, juk yra mokama 
kas mėnesį - dalimis. 

„PER VIENERIUS ME-
TUS MOKĖTINOS SU-
MOS“ tai skolos, kurias 
įmonė turės sumokėti per 
trumpesnį kaip 12 mėnesių 
laikotarpį. Tai būtų: 1. Ilga-
laikių įsiskolinimų einamoji 
metų dalis; 2. Skolos tiekė-
jams už paslaugas ir prekes; 
3. Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai; 4. Kiti mo-
kėjimai.

 - Dėl ko susidarė skola?
- Skola valstybės biudže-

tui susidarė nuo 2020 m., 
valstybėje vyraujant pan-
demijos, karantino ir CO-
VID-19 ribojimams. Biu-
džetui esame skolingi tik 
pagal atidėtas mokestines 
sutartis, einamuosius mo-
kėjimus kartu su atidėjimo 
sumomis susimokame laiku. 
Neturime jokių delspinigių 
biudžetui - jei pažvelgsite į 
mūsų informaciją rekvizitai.
lt puslapyje, pamatysite, kad 
bendrovė šiuo metu įsiskoli-
nimų neturi.

 - Per kiek laiko planuoja-
te skolą sumokėti, jeigu “Au-
tobusų parkas” dirba nuosto-
lingai?

- Kaip minėjau yra suda-
rytos mokestinės paskolos 
sutartys. Manau, ne mes vie-
ni tokias Rokiškyje turime. 
VMI skola pagal sutartį turi 
būti grąžinta 2022 m. gruo-
džio, VSDFV - iki 2025 m. 
rugpjūčio.

Jeigu domėjotės, daugu-
ma parkų dirba nuostolingai, 
išskyrus didmiesčių vežėjus. 

Dirbame nuostolingai daugu-
moje vietinių maršrutų, bet 
uždirbame iš nedotuojamų 
maršrutų, kitų veiklų, taupo-
me, todėl įstengiame mokėti 
„privalomus“ įsipareigoji-
mus bei darbo užmokestį.

- Su kokiais finansiniais 
rodikliais įmonė baigė 2021 
metus (pelnas, nuostolis, 
skoliniai įsipareigojimai)?

- Dėl įvykusių pasikeitimų 
įmonėje, procesų optimizavi-
mo bei taupymo, bendrovei 
pavyko sumažinti nuosto-
lį. 2020 m. baigėme su 144 
tūkst. eurų nuostoliu, o 2021 
m. - su 47 tūkst. eurų. Finan-
sinius rodiklius galėsiu pako-
mentuoti po audito ir finan-
sinių ataskaitų pateikimo bei 
aptarimo rajono Taryboje.

- Jeigu įmonė dirba nuos-
tolingai, tai kodėl buvo nu-
spręsta, kad galima rokiš-
kėnus autobusais vėžinti 
nemokamai?

- Apie nemokamą trans-
portą jau ištransliavome per 
visas įmanomas informacijos 
sklaidos priemones. Buvo 
atlikti įvairūs skaičiavimai 
ir buvo priimtas toks spren-
dimas, kad miesto gyvento-
jai galėtų daugiau naudotis 
miesto autobusais. Bendrovė 
nuo to nenukentės, visas su-
sidariusias išlaidas padengs 
Rokiškio rajono savivaldybė. 
Lietuvoje esame ne pirmieji, 
teikiantys nemokamo viešojo 
transporto paslaugas.“

 Meras mūru stoja už 
„Autobusų parko“ 
direktorių
Rokiškio rajono savival-

dybės meras Ramūnas Gode-
liauskas „Rokiškio Sirenai“ 
sakė manantis, kad situacija 
„Rokiškio autobusų parke“ 
labai gera. Per 2021 metus 
šios įmonės nuostolis su-
mažintas net 100 tūkt. eurų. 
Metai baigti su 47 tūkst. eurų 
nuostolių. Meras tikisi, kad 
per šiuos metus bendrovė 
apskritai išlįs iš skolų, jeigu 
nebebus karantino ribojimų. 
Pasak savivaldybės vadovo, 
skola susidarė dėl pandemi-
nės situacijos šalyje. Mokes-
čių „Sodrai“ mokėjimą tuo 
metu atidėjo daugelis įmonių. 
Savivaldybių įmonėms iš 
valstybės jokia parama šiuo 
laikotarpiu nebuvo skiriama, 
todėl nuspręsta gelbėtis, ati-
dedant mokesčių sumokėji-
mą.

Ar opozicija turi savo 
interesų?
Opozicijos atstovas I. Tar-

vydis buvo įsitikinęs savo 
tiesa. Pasak jo, „Rokiškio au-
tobusų parkas“ šiuo metu turi 
400 tūkst. skolą. Politiką ir 
verslininką stebina „Autobu-

sų parko“ direktoriaus neiš-
manymas, kai jis maišo skolą 
su ateities mokėjimais. Anot 
I. Tarvydžio, bendrovės di-
rektorius tiesiog neįsigilinęs į 
balansą. „Mano akimis, situ-
acija „Autobusų parke“ labai 
bloga. Įmonė subsidijuojama 
iš savivaldybės biudžeto, to-
dėl skolas sumoka visi rajono 
gyventojai“, - apibendrino 
savivaldybės tarybos opozi-
cijos atstovas. Dėl išsames-
nio paaiškinimo, kodėl ne 
viskas yra nurodoma bendro-
vės balanse, jis patarė kreiptis 
į savivaldybės kontrolierę. 
Beje, po koalicijos „Už lais-
vę augti“ įrašu socialiniuose 
tinkluose yra komentuojama 
ir taip: „I. Tarvydis labai nori 
parką perleisti savo drauge-
liui, o tada parkas tikrai ste-
buklingai taps „pelningu“. Ar 
yra tiesos tokiuose pasvarsty-
muose, parodys laikas.

Savivaldybės 
kontrolierė minėjo 
duomenis apie senus
 nuostolius
Savivaldybės kontrolie-

rė Danguolė Namajūnienė 
atsakė, kad UAB „Rokiškio 
autobusų parkas“ auditas 
buvo atliktas tik 2019 metais. 
Kontrolierė pateikė informa-
ciją, kokia situacija buvo tuo 
metu. Cituojame: „Faktiškai 
bendrovės apskaičiuoti nuos-
toliai pateikti savivaldybei ir 
pradėti dengti tik nuo 2006 
metų ir iš dalies, todėl per 
2003-2007 metų laikotarpį 
buvo likę nepadengti vieti-
niuose maršrutuose susida-
rę nuostoliai už 258,8 tūkst. 
eurų. Šios sumos nebuvo 
apskaitytos įsiskolinimuose. 
Kaip suprantu, vėliau savi-
valdybė pripažino šią skolą 
ir nutarė grąžinti.“ Pasak D. 
Namajūnienės, apie  šios die-
nos skolos pagrįstumą ji atsa-
kyti negali, nes pokyčių per šį 
laikotarpį  daug. Primename, 
kad savivaldybės kontrolierei 
buvo pateikti klausimai: „Ar 
gali būti, kad „Autobusų 
parko“ skola šiuo metu yra 
400 tūkst. eurų? Nuo kada ši 
skola atsirado? Ar ji, bėgant 
laikui, didėja, ar mažėja? 
Nuo kada ši skola yra įmo-
nės balanse?“ Sprendžiant iš 
D. Namajūnienės atsakymo, 
ji pateikė tik duomenis apie 
įmonės nuostolius ankstes-
niais metais, tačiau iš esmės 
į pateiktus klausimus neat-
sakė. Iš atsakymo aišku tik 
tiek, kad „Autobusų parkui“ 
nuostoliai – senas bei įpras-
tas dalykas.

Rita GRIGALIENĖ
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Prisimenant nužudytus Rokiškio žydus, Holokausto aukų 
pagerbimas Rokiškio dvare

Sausio 27-ąją minima 
Tarptautinė Holokaus-
to aukų atminimo diena. 
1945 m. šią dieną išlais-
vinti paskutiniai gyvi 
likę Aušvico-Birkenau 
koncentracijos stovyklos 
kaliniai. Joje nacistai su-
naikino per 1 mln. žydų. 
Tai tik dalis iš 6 mln. žiau-
riausiais būdais nužudytų 
žydų tautybės vaikų, sene-
lių, darbščių vyrų bei mo-
terų tragedijos. Prisijung-
damas prie Tarptautinės 
Holokausto aukų atmi-
nimo dienos paminėjimo 
visoje Lietuvoje, Rokiškio 
krašto muziejaus Istorijos 
skyrius surengė pilietiš-
kumo pamoką Rokiškio 
dvare.

Renginio organizatorius – 
Rokiškio krašto 
muziejus
Renginio vedėjai – Ro-

kiškio krašto muziejaus 
Istorijos skyriaus vedėja 
Laima Skardžienė, muzie-
jininkai Simona Strums-
kytė bei Justinas Malcius. 
Susirinkusiems trijų rajono 
mokyklų moksleiviams bei 
mokytojams jie papasakojo 
žydų tautos persekiojimo 
istoriją, pradedant nacis-
tine Vokietija ir baigiant 
gimtuoju Rokiškiu. Apie 
čia gyvenusius žydus dau-
giau faktų pateikė Rokiškio 
krašto muziejaus direktorės 
pavaduotojas, knygos apie 
Rokiškio žydus autorius 
Giedrius Kujelis.

Holokaustas. Kas tai?
Turbūt ne visiems šiuo-

laikiniams jaunuoliams 
yra žinoma, ką reiškia pats 
žodis – Holokaustas. Tai 
sistemingai vykdytas žydų 
naikinimas 1939-1945 me-
tais. Vokietijoje žydus pra-
dėta persekioti Adolfui Hi-
tleriui tapus kancleriu 1933 
metais. Iš pradžių žydams 
buvo uždrausta dėstyti mo-
kyklose ir universitetuose, 
dirbti valstybinėse įstaigo-
se, teikti paslaugas ne žydų 
kilmės asmenims. Nacis-
tinės Vokietijos vadovas 
Adolfas Hitleris teigė, kad 
žydai nepriklauso net že-
mesniajai rasei, jie esą tie-
siog ne žmonės. Jis skelbėsi 
pasaulio gelbėtoju nuo žydų 
pavojaus, o tą gelbėjimą su-
prato kaip visų žydų sunai-
kinimą.

Išgyveno tik maža dalis
Lietuvoje Holokaustas 

prasidėjo Vokietijai užpuo-
lus Sovietų Sąjungą. Pirmos 
žydų žudynės įvyko Gargž-

duose, 1941 m. birželio 24 
d., vos dvi dienos nuo karo 
pradžios. Tada buvo nužu-
dyti 200 vyrų ir viena mo-
teris. Karo pabaigos sulaukė 
tik apie 10 tūkst. Lietuvos 
žydų. Apie 90 proc. mūsų 
šalies žydų atgulė duobėse 
ir pamiškėse. Masinių Ho-
lokausto aukų žudynių vietų 
Lietuvoje priskaičiuojama 
net apie 200.

Su žmonėmis buvo 
atliekami šiurpūs 
eksperimentai
Pilietiškumo pamoko-

je buvo rodomos istorinės 
nuotraukos bei vaizdo įra-
šai, įrodantys šios istorijos 
dalies šiurpumą. Žydai kon-
centracijos stovyklose – pa-
liegę, išsekę, sulysę, nepa-
einantys. Iš jų buvo atimami 
vertingesni daiktai. Su žmo-
nėmis buvo atliekami me-
dicininiai ir kitokie ban-
dymai. Pavyzdžiui, buvo 
atliekamas eksperimentas, 
kiek laiko žmogus neval-
gęs ir negėręs galės išsto-
vėti. Tokias eksperimentais 
išgarsėjo daktaras Jozefas 
Mengelė, kitaip vadinamas 
„Mirties angelu“. Savo iš-
vaizda sudaręs gana doro 
žmogaus įvaizdį, gydytojas 
su vaikais elgėsi draugiškai, 
dalindavo saldainius, tačiau 
be jokių skrupulų vėliau 

juos nužudydavo, daryda-
mas bandymus.  Manoma, 
kad jo rankose mirė apie 
tris tūkstančius vaikų, dau-
giausia – žydų ir romų, vien 
todėl, kad Mengelė turėjo 
ambicijų tapti universiteto 
profesoriumi ir gauti antrąjį 
daktaro diplomą.

Išvadavimas, tapęs 
atmintina data
Renginyje Rokiškio dva-

re buvo parodyta dokumen-
tinio filmo ištrauka, kurioje 
užfiksuota, kaip 1945 m. 
sausio 27 d. kariai įžengia 
į Aušvico stovyklą ir išva-
duoja išsekusius kalinius, 
iš kurių daugiausia – žydų 
tautybės. Žmonės maldauja 
padėti, bučiuoja savo gel-
bėtojus, yra visiškai išsekę 
ir primena vaiduoklius. Pa-
matę šį vaizdą, kariai netgi 
nusiima šalmus. Jiems sun-
ku patikėti, kad daugelis čia 
atsidūrusių žydų – jokie ne 
nusikaltėliai, o dažnai vers-
lininkai, gydytojai, mokslo 
darbuotojai.

Rokiškyje vienu metu 
dauguma gyventojų 
buvo žydai
Istoriniuose šaltiniuose 

Rokiškio žydai pirmą kar-
tą paminėti XVII amžiuje. 
Daug žydų tautybės žmo-
nių Rokiškyje gyveno 1897 

metais. Tuo metu jie sudarė 
75,5 proc. miesto gyvento-
jų. Žydų bendruomenė augo 
iki pat pirmojo pasaulinio 
karo pradžios. Dabartinėje 
Respublikos gatvėje buvo 
įsikūrę daug žydų parduo-
tuvių. Pagal 1923 m. gyven-
tojų surašymo duomenis, 
tuo metu žydams priklausė 
didesnioji dalis verslo įmo-
nių – iš Rokiškyje veikusių 
177 verslo įmonių 89 pri-
klausė žydams. Yra žinoma, 
kad Rokiškyje veikė žydų 
teatras, našlaičių prieglau-
da, skautų organizacija bei 
kitos visuomeninės organi-
zacijos. Buvo 4 sinagogos. 
Šiuo metu Rokiškyje negy-
vena nė vienas žydų tauty-
bės žmogus.

„Mes prisimename“
Holokaustas palietė ir 

Rokiškį. Žydų koncentraci-
jos stovykla buvo įkurta ša-
lia Rokiškio dvaro, buvusio 
žirgyno teritorijoje. Iš viso 
Rokiškio rajone buvo nužu-
dyta daugiau nei 5300 žydų 
tautybės Lietuvos piliečių. 
Prie buvusios žydų koncen-
tracijos stovyklos simboliš-
kai paminėtas Holokausto 
aukų atminimas – mokiniai 
iš raidžių sudėliojo žodžius 
„Mes prisimename“, „We 
remember“.

Rita GRIGALIENĖ
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Medžio kelme laikytos „žolės“ parduoti nepavyko - sutrukdė policija
Du jauni, 18 ir 23 metų 

amžiaus, Rokiškio rajo-
no gyventojai A. B. ir J. 
R. 2022 m. sausio 26 d. 
nuosprendžiu pripažinti 
kaltais dėl to, kad vienas 
įgijo, gabeno bei pasikė-
sino parduoti narkotines 
medžiagas, o kitas ruošėsi 
jas pirkti. Sandoris neįvy-
ko, kadangi sutrukdė po-
licijos darbuotojai.  

Kanapes pirko 
Panevėžyje
A. B. narkotines me-

džiagas, tiksliau, ne ma-
žiau kaip 4,619 g kanapių 
antžeminių dalių įsigijo 
Panevėžio mieste, prie pre-
kybos centro „Babilonas“, 
esančio adresu Klaipėdos 
g. 143A. Kanapes, kitaip 
vadinamą „žolę“, jis nusi-
pirko neva iš nepažįstamo 
asmens. Pareigūnams bent 
jau nepavyko įrodyti, kad 
pardavėją jaunuolis pažino-
jo. Vaikinas policininkams 
pasakojo, kad tą dieną apsi-
pirkinėjo su drauge. Vėliau 
per programėlę „Snapchat“ 
jis susisiekė su vienu žmo-

gumi ir sutarė pirkti kana-
pes. Susitikęs nupirko 6 
gramus kanapių, už kurias 
sumokėjo 60 eurų.

„Žolę“ laikė medžio 
kelme
Narkotikus, kuriuos kai 

kas laiko visiškai nepavo-
jingais ir vertais legaliza-
vimo, A. B. parsigabeno 
į namus Sėlynės kaime ir 
gavo slėpti. Kaip pasakojo 
vaikinas, dėl to, kad sklei-
dė stiprų kvapą, „žolę“ jis 
laikė miškelyje, medžio 
kelme. pasak A. B., jis no-

rėjo, kad namuose niekas 
kanapių neužuostų, kad jų 
nerastų šeima.

Sandoris Raisto miške
neįvyko
Susitaręs su pažįstamu 

susitikti Raisto miške esan-
čioje aikštelėje „Prie gry-
bo“ ir parduoti 1 g kanapių, 
A. B. rengėsi jas sverti, 
tačiau pasirodė pareigūnai 
ir teko šiuos veiksmus nu-
traukti. Kanapės buvo su-
suktos į foliją. Kai pamatė, 
kad atvažiuoja policijos pa-
reigūnai, vaikinas išsitrau-

kė paketą „žolės“ iš kišenės 
ir metė per nugarą. Tikėjosi 
numesti kuo toliau, tačiau 
nepavyko – policija „žolę“ 
atrado.

Į pataisos namus 
greičiausiai nevyks
Vienam iš kaltinamųjų 

grėsė ilgas įkalinimas. A. 
B. padarė nusikaltimą, nu-
matytą Baudžiamojo ko-
dekso 22 straipsnio 1 daly-
je, 260 straipsnio 1 dalyje, 
tai yra, pasikėsino parduoti 
narkotines medžiagas, už 
ką numatyta laisvės atėmi-
mo bausmė nuo dvejų iki 
aštuonerių metų. Teismas 
įvertino tai, kad A. B. tei-
siamas pirmą kartą, turi 
nuolatinį darbą, prisipaži-
no ir gailėjosi, papasakojo 
nusikalstamų veikų padary-
mo aplinkybes. Panevėžio 
apylinkės teismo Rokiškio 
rūmų teisėja Ledina Šin-
kūnienė nusprendė taikyti 
įstatymo išimtį ir nesiųsti 
jauno žmogaus į pataisos 
namus, kadangi kaltinama-
sis neigiamai vertina savo 
poelgį, pergyvena dėl pada-

rytos veikos. Šios aplinky-
bės, teismo nuomone, rodo, 
kad  A. B. nėra linkęs nusi-
kalsti, kritiškai vertina savo 
elgesį, o tai rodo mažesnį 
asmenybės pavojingumą.

Pardavėjui – laisvės 
apribojimas
A. B. veiksmai buvo 

įvertinti kaip dvi nusikals-
tamos veikos. Už jų pada-
rymą paskirtos bausmės 
buvo subendrintos, taip pat 
pritaikyta įstatymo nuostata 
trečdaliu mažinti bausmę, 
kai atliekamas sutrumpin-
tas įrodymų tyrimas teisme, 
apklausiant vien kaltina-
muosius. Už žaidimus su 
kanapėmis 23 metų Sėlynės 
kaimo gyventojui teismas 
skyrė 8 mėnesių laisvės ap-
ribojimo bausmę. Jam šiuo 
laikotarpiu skirta intensyvi 
priežiūra. Bus kontroliuoja-
ma, ar vaikinas laisvės ap-
ribojimo bausmės laikotar-
piu nuo 22.00 val. iki 6.00 
val. būna namuose. Jaunam 
žmogui bus sudėtinga ir su 
darbais. Jis įpareigotas tęs-
ti darbą, o jeigu jo netektų, 

per vieną mėnesį privalėtų 
užsiregistruoti Užimtu-
mo tarnyboje. Jeigu A. B. 
nevykdytų teismo skirtų 
įpareigojimų, Probacijos 
tarnyba galėtų kreiptis dėl 
bausmės pakeitimo.

Pirkėjui - bauda
Neaišku, ar galima lai-

kyti, kad norėjusiam įsigyti 
kanapių jaunuoliui skirta 
lengvesnė bausmė, kadan-
gi ji susijusi su finansiniais 
įsipareigojimais. Jam skirta 
10 MGL (500 eurų) bauda, 
įpareigojant ją sumokėti 
per 8 mėnesius. Kadangi J. 
R. yra dirbantis, gali būti, 
kad sumokėti baudą nebus 
sudėtinga.

Ar skirtos bausmės pa-
keis vaikinų įpročius svai-
gintis, galima tik spėlioti. 
Gali būti, kad, bėgant lai-
kui, atsakomybė už tokių 
nusikalstamų veikų padary-
mą švelnės, tačiau vien pats 
teismo procesas turėtų būti 
pamoka.

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio jaunimas užbaigė projektą „Jaunimas keičia“. Kas nuveikta?
Rokiškio jaunimo orga-

nizacijų sąjunga „Apvalus 
stalas“ užbaigė projektą 
„Jaunimas keičia“ ir 2022 
m. sausio 28 d. pakvietė į 
finalinį renginį Rokiškio 
dvaro oficinoje. Renginio 
vedėjai Eimantas ir Aure-
lija pristatė veiklas, kuo 
jaunimas užsiėmė, daly-
vaudami projekte.

Svečiai ir dalyviai
Į susirinkusius kreipėsi 

rajono savivaldybės meras 
Ramūnas Godeliauskas. Jau-
nimu, įgyvendinusiu projek-
tą, pasidžiaugė savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinato-
rius Gediminas Kriovė. Ak-
tyviai renginyje dalyvavo, 
jaunus žmones palaikė ir 
dovanų įteikė organizacijos 
„Apvalus stalas“ preziden-
tė, Rokiškio kultūros cen-
tro projektų vadovė Birutė 
Bagdonienė. Po atliktų dar-
bų pristatymo susirinkusių 
laukė paskaita apie narko-
tinių medžiagų poveikį. Su 
priklausomybes sukeliančių 
medžiagų pavojais supa-
žindino lektorius, judėjimo 
„Stabdyk nusikalstamumą“ 
Kauno regiono skyriaus pir-
mininkas Darius Joneikis.   

Meras palinkėjo 
tolerancijos
„Šios dienos rykštė – ne-

tolerancija kitokiai nuomo-
nei. Noriu palinkėti, kad 
nesijaustumėte nesuprasti, 

atstumiami,“ – į jaunimą 
dvaro oficinoje kreipėsi me-
ras R. Godeliauskas. Savi-
valdybės vadovas taip pat iš-
sakė savo neigiamą požiūrį į 
narkotikus: „Nepritariu len-
gvų narkotikų dekriminali-
zavimui. Kadangi man teko 
dirbti teisėsaugoje, mačiau 
daug žmonių, kurie nukentė-
jo nuo narkotikų vartojimo.“

Veiklos – labai įvairios 
ir 

įtraukiančios
Pagrindinis projekto 

„Jaunimas keičia“ tikslas 

– keisti regiono visuome-
nės išankstines nuostatas, 
atkreipiant dėmesį į įvai-
rias diskriminacijos formas, 
žmogaus teisių pažeidimus, 
skatinti jaunų žmonių daly-
vavimą pilietinėse ir visuo-
meninėse veiklose. Viena 
po kitos buvo vardijamos 
veiklos, kurios praplėtė jau-
nuolių akiratį bei toleran-
cijos ribas. Tai ir paskaita 
apie kibernetinį saugumą, 
dalyvavimas diskusijose, 
podkastuose. Pateikta infor-
macija apie Europos Sąjun-
gą, skaitmeninį raštingumą, 

vyko pokalbiai apie LGBT 
bendruomenę, susitikimas 
su „Misija Sibiras“ dalyviu, 
imigrantais iš Šri Lankos 
bei Afganistano, diskusija 
apie tvarų verslą ir dar daug 
kitų įdomių dalykų. Buvo 
surengtas jaunimo diskusijų 
festivalis „Rokiškis Youth 
Fest 2020“. Aptartos neįga-
liųjų teisės ir žodžio laisvė, 
surengtos plastiko perdir-
bimo dirbtuvės, japoniškos 
arbatos degustacija, jaunimo 
talentų pasirodymai, „Dri-
ve-In“ kinas...  

Projektas finansuotas Eu-

ropos solidarumo korpuso 
programos bei Rokiškio ra-
jono savivaldybės lėšomis.

Jaunimas įspėtas: nar-
kotikų poveikį organizmui 
sunku prognozuoti

Judėjimo „Stabdyk nu-
sikalstamumą“ atstovas D. 
Joneikis kreipėsi į jaunuolis 
tarsi į draugus, papasako-
damas jiems, koks iš tiesų 
yra narkotinių medžiagų 
poveikis. Pasirodo, jis po 
pavartojimo kas 20 minučių 
gali keistis – kinta nuotaika, 
poveikis organizmui. Bet 

kuriuo momentu gali atsi-
rasti grėsmė gyvybei. Pavo-
jingiausia psichotropine me-
džiaga D. Joneikis pavadino 
sintetinės kilmės narkotiką 
„spice“. Nė vienas žmogus 
negali būti įsitikinęs, koks 
narkotinių medžiagų povei-
kis bus būtent jo organizmui 
ir per kiek laiko atsiras pri-
klausomybė. Priklausomybę 
išgydyti padeda darbo tera-
pija, psichologinis palaiky-
mas ir... malda. Jauniausias 
apsinuodijęs narkotinėmis 
medžiagomis žmogus – 8 
metų amžiaus mergaitė, ga-
vusi dovanų ‚saldainiuką“ 
su neaiškios kilmės medžia-
gomis. Šiuo metu jaunimo 
tarpe populiari „žolė“ dažnai 
gali būti nupurkšta cheminė-
mis medžiagomis. „Žolė“, 
kitaip marihuana, nėra toks 
jau „nekaltas“ narkotikas 
-  nuo ilgesnio šios medžia-
gos vartojimo dažnai sutrin-
ka atmintis, kuri, nustojus 
vartoti, atsistato lėtai. Kaip 
suprasti, kad žmogus rūko 
„žolę“? Dažniausiai jo ran-
kų pirštų galiukai yra rudi. 
Šioje paskaitoje – diskusijo-
je specialiais akiniais buvo 
pademonstruotas narkotikų 
poveikis, kaip žmogus jaus-
tųsi, pavartojęs narkotinių 
ar psichotropinių medžiagų. 
Ne visiems, užsidėjus šiuo 
akinius, sekėsi pereiti tiesia 
linija, nes vaizdas akiniuose 
iškreipė suvokimą.    

Rita GRIGALIENĖ
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Vasario 1 d. visoje Europos Sąjungoje 
įsigalioja atnaujinta ES Skaitmeninių COVID 
pažymėjimų išdavimo tvarka

2022 m. vasario 1 d. vi-
soje Europos Sąjungoje 
(ES) įsigalios atnaujinta 
ES Skaitmeninių CO-
VID pažymėjimų išdavi-
mo tvarka. Pagal pilną 
vakcinacijos schemą pa-
siskiepijusiems gyven-
tojams šis dokumentas 
bus išduodamas 270-čiai 
dienų, o pasiskiepiju-
siems sustiprinančiąja 
doze – neribotam laikui. 
Svarbu atkreipti dėme-
sį, kad ES Skaitmeninio 
COVID pažymėjimo ga-
liojimo laikas gali skirtis 
priklausomai nuo kon-
krečios šalies taisyklių. 
Kontaktinėms veikloms 
Lietuvoje po pilnos vak-
cinacijos ES Skaitme-
ninis COVID pažymė-
jimas galios 210 dienų, 
o pasiskiepijus sustipri-
nančiąja doze – neribotą 
laiką.

Anksčiau nei prieš 270 
dienų pilnai paskiepytų 
žmonių ES Skaitmeniniai 
COVID pažymėjimai va-
sario 1 d. nustos galioti, o 
pratęsti dokumento galio-
jimą galima pasiskiepijus 

sustiprinančiąja vakcinos 
doze.

Sustiprinančiąja trečią-
ja doze jau paskiepytiems 
asmenims nieko daryti 
nereikės – jų turimi ES 
Skaitmeniniai COVID pa-
žymėjimai ir toliau galios 
neribotą laiką.

Atsisiųsti atnaujintą 
ES Skaitmeninį COVID 
pažymėjimą reikės tiems 
gyventojams, kurie buvo 
paskiepyti tik viena vakci-
nos doze (jeigu skiepijosi 
„Janssen“ vakcina arba 
kitos vakcinos viena doze 
po persirgimo) ir kuriems 
sustiprinančioji dozė buvo 
antroji. Jų turimi pažy-
mėjimai su dozių žymėji-
mu 2/2 bus sugeneruoti iš 
naujo pakeičiant žymėji-
mą į 2/1.

Atnaujinti pažymėjimai 
e. sveikatos sistemoje bus 
sugeneruoti vasario 1 d., 
juos atsisiųsti galima bet 
kuriuo metu prisijungus 
prie savo paskyros svei-
katos portale www.esvei-
kata.lt.

Primename, kad ES 
Skaitmeniniai COVID 
pažymėjimai išduodami 

asmenims, kurie pasiskie-
pijo nuo COVID-19 ligos, 
persirgo šia liga, atliko 
PGR tyrimą arba greitąjį 
antigeno testą. Keliau-
jant į ES šalis ir kitas ES 
Skaitmeninį COVID pa-
žymėjimą pripažįstančias 
valstybes, šis dokumentas 
leidžia lengvai perduoti 
informaciją kitos šalies 
institucijoms ar kontak-
tinių paslaugų teikėjams. 
Svarbu atkreipti dėmesį, 
kad pažymėjime esanti 
informacija turi atitikti 
šalies, į kurią keliaujama, 
nustatytas taisykles. Infor-
maciją apie jas galima ras-
ti tinklalapyje https://reo-
pen.europa.eu/ arba šalies, 
į kurią vykstama, atstovy-
bės interneto svetainėje.

ES Skaitmeninis CO-
VID pažymėjimas gali 
būti naudojamas ir Lie-
tuvoje, tokiu atveju jam 
galioja Galimybių paso 
kriterijai. Po pilnos vak-
cinacijos negavusiems su-
stiprinančiosios vakcinos 
dozės abu šie dokumentai 
galioja 210 dienų.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 
programa vis dar muša besikreipiančiųjų 
rekordus! Ko laukti 2022-aisiais? 

Smulkios bei viduti-
nės įmonės turi didelę 
įtaką rajono ekonomi-
kos vystymuisi. Pastebi-
ma tendencija, kad nuo 
2015 iki 2021 m. pra-
džios, rajone vidutiniš-
kai padidėjo veikiančių 
įmonių skaičius nuo 517 
iki 677, t. y. apie 30,9 
proc.

 
2021 m. Rokiškio rajo-

no savivaldybės smulkaus 
ir vidutinio verslo plėtros 
programai Rokiškio ra-
jono savivaldybės taryba 
skyrė 75000 Eur. Tai di-
džiausia rajono SVV pa-
ramai savivaldybės kada 
nors skirta lėšų suma nuo 
programos veiklos pra-
džios.

 Pasak Rokiškio rajo-
no savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus 
Andriaus Burnicko, be-
sikreipiančiųjų paramos, 
pradedančių savo verslą 
bei turinčių verslo idėjų – 
kasmet daugėja. Tai geras 
ir džiuginantis rodiklis. 
Tikimės, kad priimdami 
2022 m. biudžetą, skirtą 
sumą dar galėsime padi-
dinti. Tai pat, smagu pa-
sidžiaugti, kad rokiškėnai 
kupini verslo idėjų – šie-
met parėmėme net 3 verslo 
idėjas. Norėčiau atkreipti 
dėmesį, kad planuojama 
skirti dar daugiau dėmesio 
ir balų jaunoms įmonėms, 

ypač toms, kurios per pasta-
ruosius du metus nesikreipė 
dėl paramos į šią programą. 
Todėl sekite informaciją – 
kaip ir pernai, žadame orga-
nizuoti pristatymą, kuriame 
plačiau papasakosime apie 
programos pakeitimus, į ką 
reikėtų atkreipti dėmesį bei 
atsakysime į kilusius klausi-
mus“, - informavo A. Burnic-
kas.

 2021 m. veikla:
 Programos vertinimo ko-

misija svarstė 115 paraiškų.
 Paramos kreipėsi 86 ra-

jono verslo subjektai ir 3 fi-
ziniai asmenys dėl subsidijos 
verslo idėjai įgyvendinti. Pa-
rama suteikta 93 pateiktoms 
paraiškoms.

 Kompensuotas 17 įmonių 
steigimo mokestis, 13 verslo 
subjektų informacinių, rekla-
minių leidinių parengimo ir 
leidybos išlaidos, 2 verslo su-
bjektų palūkanos už paskolą, 
5 - mokymo kursų-seminarų 
išlaidos, prisidėta prie BC 
„Spiečius“, kurį administruo-
ja VšĮ Panevėžio verslo kon-
sultacinis centras parengto 
projekto „Rokiškio verslo ai-
tvarai“ apdovanojimų, kom-
pensuota 24 paraiškų įmonių, 
pradedančių arba plečiančių 
veiklą, išlaidas, 1 paraiškai 
kompensuotos dalyvavimo 
parodoje išlaidos, 7 paraiš-
koms – žemės mokestis, 2 
paraiškoms naujų darbo vietų 
sukūrimui, kai įdarbinamas 
bedarbis, registruotas Užim-

tumo tarnybos prie Soci-
alinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Rokiškio 
skyriuje, 8 paraiškoms – 
patalpų nuomos mokestis, 
1 paraiškai – naujų darbo 
vietų sukūrimui, kompen-
suojant socialinio draudi-
mo mokestį, 6 paraiškoms 
– įrangos draudimui daly-
vaujant Užimtumo tarny-
bos prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos 
vykdomose programose, 
verslo planų išlaidos pa-
dengtos 3 verslo subjek-
tams, verslo idėjai įgy-
vendinti subsidijos skirtos 
3 pareiškėjams, 8 pateik-
toms paraiškoms finansa-
vimas nebuvo suteiktas, 
nes neatitiko Smulkaus 
ir vidutinio verslo plėtros 
programos nuostatų reika-
lavimų.

 Rokiškio rajono savi-
valdybės inicijuota pro-
grama parėmė 69 verslo 
subjektus: 32 uždarąsias 
akcines bendroves (2020 
m. parama suteikta 30), 1 
asmenį (2020 m. – 5 as-
menis), vykdantį indivi-
dualią veiklą, 27 mažąsias 
bendrijas (2020 m. – 23 
mažąsias bendrijas), 2 vie-
šąsias įstaigas, 5 individu-
alias įmones, 2 asociacijas 
ir 3 fizinius asmenis.

Rokiškio rajono 
savivaldybės 

administracijos 
inform.
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Rokiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą į Viešosios įs-
taigos Rokiškio rajono ligoninės direktoriaus pareigas (dar-
buotojas pagal darbo sutartį (1 pareigybė, A1 lygis)), mėne-
sinės algos pastovioji darbo užmokesčio dalis – 3014,00 Eur. 
 Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės inter-
neto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt ir https://por-
talas.vtd.lt/lt/direktorius-322;767230.html

Užs. 1630

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į 
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo sky-
riaus vyresniojo specialisto pareigas (darbuotojas pagal dar-
bo sutartį (1 pareigybė, B lygis)), pastoviosios dalies koefici-
entas nuo 5,81 iki 6,27 (pareiginės algos baziniais dydžiais, 
priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais)). 
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interne-

to svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt
Užs. 1631

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia kon-
kursą į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės 
ir personalo skyriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto (per-
sonalui) (nuolatinio darbuotojo vaiko priežiūros atostogų 
laikotarpiui iki 2022-08-28) pareigoms užimti, (darbuotojas 
pagal darbo sutartį (1 pareigybė, A2 lygis)), pastoviosios 
dalies koeficientas nuo 6,5 iki 7,88 (pareiginės algos bazi-
niais dydžiais, priklausomai nuo profesinio darbo patirties 

(metais)). Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt arba https://portalas.vtd.lt/lt/tei-
ses-ir-personalo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-personalui-322;767280.
html

Užs. 1632

Visą vasarį Rokiškyje - paroda 
„Gamtos labirinte“

Tai kuriančių ir (ne)
kuriančių žmonių ino-
vatyvus požiūris į po-
pierinių raižinių meną. 
Iš aplinkai draugiškos 
medžiagos – popieriaus 
– sukurtas unikalus 
gamtos motyvų raižinių 
labirintas, kuris šviesos 
efektų pagalba tapo ti-
kra gamtos regykla. Du 
mėnesius 50-ties metrų 
raižinių juostą kūrė dau-
giau nei trisdešimties da-
lyvių rankos.

Popierinio raižinio plo-
tas 110 kv. m.

Kuriant raižinį sunaudota:
– 115 balto popieriaus 

lakštų,
– 53 juodos spalvos mar-

keriai
– 95 metrai lipnios juos-

telės
 Visą vasario mėnesį rai-

žinys bus eksponuojamas 
Tyzenhauzų g. 6, Rokiškis 
(kalvėje).

 Parodos darbo laikas:
Darbo dienomis 16.00-

20.00 val.
Savaitgaliais 11.00-16.00 

val.
 Dėl kito parodos lanky-

mo laiko tartis iš anksto el. p. 

rokiskistic@gmail.com 
arba tel. +37061000610

 Parodos lankymas – 2 
Eur/asm.

 Parodoje visi vyresni 
nei šešerių metų lankyto-
jai privalo dėvėti ne že-
mesnio kaip FFP2 lygio 
respiratorius, priglundan-
čius prie veido ir visiškai 
dengiančius nosį ir burną. 
Į parodą įleidžiami asme-
nys tik su galiojančiu ga-
limybių pasu.

Rokiškio turizmo ir 
verslo informacijos 

centro inform.

Rokiškio PMC mokiniai su mokytoja 
ir virtuvės šefais iš Italijos surengė itališkos 
virtuvės patiekalų prezentaciją 
socialiniams partneriams

Kiekvienais metais Era-
smus+ projektai plečia-
si apimtimi ir veiklomis. 
Mokyklos bendruomenei 
sudaromos puikios sąlygos 
tobulėti, susipažinti, pake-
liauti, patirti. Erasmus+ 
projektų dėka – skatina-
mos mokinių ir mokytojų 
profesinės veiklos iniciaty-
vos, sietinos su verslumu, 
kūrybiškumu, pilietišku-
mu, socialine atsakomybe, 
tvarumu, įtraukimu.

 
Netradicinė diena resto-

rano „Grill Bankas“ virtu-
vėje. Rokiškio Profesinio 
mokymo centro virėjo spe-
cialybės mokiniai, kartu su 
virėjų profesijos mokyto-
ja Žydra Lomako tobulino 
maisto gamybos technolo-
gijas bei itališkų patiekalų 
gaminimo įgūdžius kartu su 
virtuvės šefais iš Italijos: 
Nicola Fiscarelli ir Mindau-
gu Lučka ir surengė itališkos 
virtuvės patiekalų prezenta-
ciją mokyklos socialiniams 
partneriams.

 Šventiniams pietums 
buvo paruošti penki patie-
kalai: Avinžirnių kremas su 
krevetėmis; Risotto su jūros 
gėrybėmis ir smidrais; Pas-
ta su krevetėmis ir pistacijų 
pesto; Užkepta dorada su sū-
rio plutele; Itališkas desertas 
Tiramisų.

 Renginio pradžioje sve-
čiams pristatyti Erasmus+ 
projektai: „Praktika, įgū-
džiai, tobulėjimas su Era-
smus+“ Nr. 2019-1-LT01-
KA102-060180 ir „Patirtis 

ir įtrauktis per Erasmus+ 
praktiką“ Nr. 2020-1-LT01-
KA116-077606.

 Mokyklos atstovai dė-
koja restorano „Grill Ban-
kas“ savininkui Žygimantui 
Katinui ir jo darbuotojų ko-
mandai už suteiktą paramą 
organizuojant renginį. Ir 
nuolatiniam mokyklos rė-
mėjui – AB „Rokiškio Sū-
ris“.

 Rokiškio profesinio 
mokymo centro inform.



07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Keršto kelias
00:55 Snaiperis
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:40 Alchemija. VDU karta
05:10 RETROSPEKTYVA

06:05 CSI. Majamis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 
10:25 Šuo 
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05:05 Kuršių nerija
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios

23:00 Projektas „Mėlynoji knyga“
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Sporto galia
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
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 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:40 Prieš srovę 
08:40 Meilės sūkuryje
09:45 Vienintelė meilė

11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Domino
22:45 Vikinglotto 
22:50 Domino
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Domino
00:20 Bulis 
01:25 Gerasis daktaras
03:20 Pasitikėjimas 
04:30 Bulis

06:00 Balta - meilės spalva

06:30 Bus visko
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Snaiperis
01:00 Snaiperis
01:55 Kieti bičai
03:50 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 Saugykla
23:05 Porininkai
01:00 Didžiojo sprogimo teorija 
01:50 Greitojo reagavimo būrys

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

10:05 „Dvaro rūmai” 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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03 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 Pasaulio puodai
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią 
dieną

22:30 Dviračio žinios
23:00 Projektas „Mėlynoji knyga“
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Sporto galia
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Premjera. Jonas Mekas. 
Draugai
05:15 Ponių rojus

06:10 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:40 Monstrų viešbutis 
07:10 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:40 Gero vakaro šou 
08:40 Meilės sūkuryje 

09:45 Raganų vasara
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės 
14:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Pilies griūtis
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Pilies griūtis
00:20 Bulis 
01:25 Gerasis daktaras 
03:20 Pasitikėjimas 
04:25 Bulis

06:00 Rimti reikalai 4 
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou

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 FTB
20:30 Pričiupom! 
21:00 Sukeisti žudikai
22:50 Saugykla
00:55 Didžiojo sprogimo teorija 
01:45 FTB

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Partizanų keliais
07:00 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“ 
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 Oponentai
17:30 Misija: laukinė gamta
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai 
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“
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04 05:05 Premjera. Jonas 
Mekas. Draugai
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Mokonomika. 
Didžiausia nuotolinė 
pamoka. Speciali 
tiesioginė transliacija
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Čia mano sodas
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 Eurolyga per LRT. 
Tiesioginė transliacija
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris“ – 
Kazanės „Unics“. Tiesioginė 
transliacija iš Kauno
22:00 Auksinis protas
23:25 Nešventieji 
01:00 Kleo nuo 5 iki 7
02:30 Euromaxx
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mano geriausias draugas
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Smegenų paslaptys. Igoris 
Stravinskis
05:15 Ponių rojus

06:40 Monstrų viešbutis 
07:10 Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys
07:40 Farai 
08:40 Meilės sūkuryje 
09:45 Galite pabučiuoti pamergę
11:40 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės 
13:55 Žiemos olimpinių žaidynių 
atidarymo ceremonija
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Paryžiaus katedros kuprius
21:15 Kapitonė Marvel
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Kapitonė Marvel
23:50 Praeities šešėliai
02:20 Pilies griūtis 
04:10 Kryžminė ugnis

06:00 Rimti reikalai 4 

06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Užtarėjas
23:10 Įsibrovimas
01:00 Priešas už vartų
03:20 Keršto kelias

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 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Snaiperis. Palikimas
23:35 Sukeisti žudikai
01:20 Didžiojo sprogimo teorija

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Vyrų šešėlyje
07:00 „Siaubingosios gamtos 
stichijos“ 
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 Laisvės TV valanda
17:30 Misija: laukinė gamta
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Dvaro rūmai” 
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“

Rokiškio KKSC šauliai grįžo iš varžybų Estijoje
Sausio 27-30 die-

nomis Estijoje, Elvos 
mieste vyko pirmasis 
atrankos etapas į Eu-
ropos lygos jaunimo 
komandinį čempio-
natą bei tarptautinės 
varžybos Elva Open 
Cup 2022.

Su Lietuvos rinktine 
šalį atstovavo Rokiš-
kio kūno kultūros ir 
sporto centro auklėti-
niai Gustė Mickytė ir 
Ąžuolas Jankauskas.

Varžybose dalyva-
vo Estijos, Latvijos, 
Suomijos, Švedijos, 
Baltarusijos jaunieji 
šauliai bei buvę olim-
piadų dalyviai. Šios 
varžybos yra įtrauktos 
į tarptautinį Šaudymo 
Federacijos kalendo-
rių, todėl sportininkai 
turėjo praeiti griež-
tą aprangų bei ginklų 
kontrolę.

Šauliai dalyvavo 
trijuose startuose: du 
startai 60 šūvių pneu-

matiniu šautuvu ir Mix 
rungtyje. Mix rungtyje 
kartu su Estijos spor-
tininke Gustė Mickytė 
iškovojo antrąją vietą.

Treneris Giedrius 
Kublickas džiaugia-
si abiejų sportininkų 
rezultatais bei įgyta 
patirtimi, dalyvaujant 
aukščiausio lygio var-
žybose.

Rokiškio rajono 
kūno kultūros ir 

sporto 
centro inform.
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• Naudotą dujinę viryklę 
su elektrine orkaite Bosch 
60x60, suskystintos ir 
gamtinės dujos, 120 Eur. 
Garų surinkėją Franke, 60 
Eur. Perkant kartu 150 Eur. 
Tel. 8 615 37 295. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

BALDAI

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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 2 vyrai ieško bet kokio 
darbo. Galime dirbti ir 
pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau gydytojo 
odontologo padėjėjos 
darbo Rokiškyje. Turiu 
galiojančią licenciją. Taip 
pat domintų darbas ir 
Kupiškyje arba Biržuose. 
Tel. 8 625 45 872. Rokiškis
• Ieškau darbo ūkyje. Turiu 
TR1 TR2 ir SZ kategorijos 
pažymėjimus. Patirtis 
didelė, daug metų dirbęs 
ūkyje. Esu negeriantis, 
vairuojantis.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
traukti biokurą ir dirbti 
kitus darbus. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• 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 

IEŠKO DARBO

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

• Lapuočių malkas rąstais, 
kaladėmis arba skaldytas. 
Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Naujus čekiškus el. 
prietaisus nuo žiurkių, 
pelių, tarakonų, blakių, 
vorų. Siunčiu. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus įvairius 
kraunamus klausos 
aparatus. Čekų, vokiečių 
gamybos. Siunčiu. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Lapuočių malkas.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Sunkius iš Švedijos 
naudotus metalinius vartus. 
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.  

KITA

Tel. 8 622 36 618. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais 
kiekiais. Atvežu.  
Tel. 8 621 51 320. 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Labai geros būklės 
Huawei P30. Pilnas 
komplektas. Baterija laiko 
labai gerai. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 674 10 234. Rokiškis
• Geros būklės telefoną 
Samsung Galaxy A10. 
Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Pianiną Belarus. Pasiimti 
patiems. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 610 17 832. Rokiškis
• 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

• 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). Be tarpininkų. 
Domina keitimas į 
nekilnojamąjį turtą 
Rokiškyje. Kaina 40000 
Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• 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 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

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
• 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

• Su draugu ieškau 
išsinuomoti 1 kambario 
butą su baldais. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 678 26 467. 
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

NUOMA

PAŽINTYS

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

• Kūdikiui lovytę su 
stalčiumi apačioje. Kaina 
38 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Turgaus teritorijoje 
pamesta piniginė su 
pinigais. Keleivio autobuso 
nuolaidos pažymėjimas B. 
Indriūno.  
Tel. 8 615 58 147. Rokiškis
• 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 

RASTA, PAMESTA

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

• LG Led. 80 cm įstrižainė. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Televizorių LG su 
pulteliu. 32 colių.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Traktorinės priekabos 
2PTS-4 lingių apkabas. 2 
vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• MTZ-80 naudotas dalis. 
Daugiau informacijos 
telefonu.  
Tel. 8 625 85 804. Rokiškis
• Naujos laidos 
dokumentus savadarbiams 
traktoriams.  
Tel. 8 698 04 416. Rokiškis
• T-16 dokumentus. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
• T-150 dokumentus. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 650 68 045. 
Rokiškis
• 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
• 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 
grūdams valyti. Elektrinis, 
4 sytų. Kaina 530 Eur.  
Tel. 8 612 60 814. Rokiškis
• Labai mažai naudotą 
chemikalų purkštuvą. 400 l 
talpa. Darbinis plotis 12 m. 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

www.rokiskiosirena.lt
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 AVINAS. 
Šią savai-

tę svarbiausia 
bus tiesiog im-
tis veiksmų, o 

tuomet, jei pradžia bus pa-
kankamai sklandi, tikėtina, 
kad jus aplankys įkvėpimas 
siekti kur kas daugiau. Ne-
sėdėkite sudėję rankas ir 
sudarykite veiksmų planą! 
Pasvarstykite, kas jums pa-
dėtų įgauti daugiau entuzi-
azmo. Vertėtų būti atsarges-
niems bendraujant su kitais 
žmonėmis: dėl neapdairiai 
ištartų žodžių vėliau gali-
te sulaukti neigiamų pase-
kmių.

JAUTIS. 
Būsite smal-

sūs ir žingeidūs: 
degsite nekan-
trumu sužinoti 

ar pamatyti kažką naujo. 
Dabar jūsų norams bus lem-
ta išsipildyti: šiuo laikotar-
piu tikrai netrūks įvairios 
įdomios veiklos, kurios 
metu galėsite įgyti naujų 
žinių. Taip pat šiuo laiko-
tarpiu vertėtų daugiau laiko 
skirti savo artimiesiems: 
kurį laiką buvote labai užsi-
ėmę, todėl jie jau spėjo pa-

Astrologinė prognozė savaitei 
sigesti jūsų dėmesio.

DVYNIAI. 
Nors nuo-

taika ir nebus 
pakili, tačiau 
tai – tik laiki-

nas etapas, po kurio galėsite 
mėgautis kur kas smages-
niais dalykais. Jus vargins 
intensyvus bendravimas su 
kitais žmonėmis, todėl no-
rėsite nuo visko atsiriboti 
ir šiek tiek laikpraleisti vie-
numoje. Žvaigždės pataria 
per daug nesisieloti, jei šiuo 
laikotarpiu nenorėsite ap-
linkinių žmonių dėmesio: 
pasistenkite šiek tiek atsi-
kvėpti, o jau tada bendravi-
mas jums nebeatrodys toks 
slegiantis.

VĖŽYS. 
Nors dabar 

darbų tikrai ne-
trūks, tačiau 
turėtumėte pasi-

stengti tinkamai susidėlioti 
prioritetus. Galite nustebti, 
kad ne viskas yra taip svar-
bu, kaip atrodė iš pradžių, 
taigi, daugiau laiko galė-
site skirti brangiausiems 
žmonėms. Antroje savaitės 
pusėje jūsų mintys bus nu-
klydusios kažkur kitur. Bus 

sunku susikaupti, todėl at-
likdami įprastus darbus ga-
lite privelti klaidų.

LIŪTAS. 
Pajusite ener-

gijos antplūdį ir 
degsite nekan-

trumu greičiau įgyvendinti 
savo sumanymus. Dabar 
bus tikrai palankus metas 
pradėti savo tikslų įgy-
vendinimo: jei pradžia bus 
sklandi, vėliau viskas eisis 
tarsi iš pypkės. Nesibaimin-
kite, jei jūsų kelyje pasitai-
kys nedidelių nesklandumų: 
siekdami savo svajonės 
einate tinkame kryptimi, 
todėl nesiblaškykite ir judė-
kite į priekį.

 MERGE-
LĖ.  

Būsite jau-
tresni nei įpras-
tai, todėl net ir 

menkiausios smulkmenos 
gali išmušti jus iš vėžių. 
Nesibaiminkite, jei ne vis-
kas klostosi būtent taip, 
kaip norėtumėte: labai grei-
tai viskas pakryps į gerąją 
pusę, o iš šių mažų nesu-
sipratimų galėsite tik pasi-
juokti. Dabar bus palanku 
pabaigti anksčiau pradėtus 

darbus, kurių atlikimui vis 
nerasdavote pakankamai 
laiko.

SVARSTY-
KLĖS. 

Nors aplin-
kiniai jus erzins 

kaip niekada anksčiau, ta-
čiau žvaigždės pataria pasi-
stengti palaikyti gerus san-
tykius. Nešvaistykite savo 
energijos kurdami keršto 
planus ar tiesiog veldamiesi 
į konfliktus: vertėtų atmin-
ti, kad tai niekada nesuteiks 
pilnatvės jausmo. Žvaigž-
dės žada, kad dabar bus 
tikrai palankus metas pla-
nuoti netolimą ateitį, todėl 
būtinai tuo pasinaudokite. 
Galite maloniai nustebti, 
kad viskas einasi būtent 
taip, kaip ir jūs numatėte! 

SKORPIO-
NAS. 

N o r ė s i t e 
viską mesti ir 
savo gyvenimą 

pakeisti iš pagrindų. Nors 
tokia mintis atrodys vilio-
janti, tačiau tokios idėjos 
įgyvendinimas nebus toks 
paprastas, kaip gali pasiro-
dyti iš pirmo žvilgsnio. Jei 
bent šiek tiek laiko pralei-

site vienumoje, tikėtina, 
kad jūsų galvoje gims tikrai 
puikių idėjų.

 ŠAULYS. 
D i d ž i a u -

sios sėkmės 
šią savaitę gali 

tikėtis verslo atstovai. Turė-
site galimybę sudaryti svar-
bias sutartis ar rasti verslo 
partnerių, todėl galėsite 
džiaugtis kur kas geresniais 
įmonės pasiekimais. Šiuo 
laikotarpiu galėsite džiaug-
tis, kad viskas stoja į savo 
vėžes net ir be didelių jūsų 
pastangų, todėl pasimėgau-
kite savo sėkme ir išnau-
dokite likimo siunčiamas 
galimybes.

 OŽIARA-
GIS. 

Nesibaimin-
kite, jei dėl 
netikėtų aplin-

kybių gali tekti pakeisti 
judėjimo kryptį: nors dabar 
tai gali atrodyti kaip di-
džiausia katastrofa, tačiau 
netrukus įžvelgsite ir teigia-
mą reikalo pusę. Nors dabar 
rūpesčių našta gali atrodyti 
pernelyg sunki, tačiau kartu 
su artimiausiais žmonėmis 
galite įveikti net ir pačias 

didžiausias kliūtis.
 VANDE-

NIS. 
Nors bendra-

vimas su kitais 
žmonėmis šiuo laikotarpiu 
jums tikrai bus į naudą, ta-
čiau turėtumėte būti atsar-
gesni priimdami nepažįs-
tamųjų pasiūlymus. Šiuo 
laikotarpiu kaip niekada 
anksčiau gali prireikti arti-
mųjų ar draugų pagalbos ar 
patarimų, todėl nebijokite 
to paprašyti. Atminkite, kad 
dvi galvos visada yra geriau 
nei viena, taigi, kartu ga-
lėsite atrasti palankiausius 
sprendimus.  

ŽUVYS. 
Jūsų laukia 

gana chaotiš-
kas metas. Gali 
kilti minčių 

mesti pradėtus darbus ir 
nuo visko atsiriboti. Nors 
tokia galimybė gali atrodyti 
viliojanti, tačiau turėtumėte 
įvertinti ir galimą žalą. Šiuo 
laikotarpiu gali tekti patirti 
nemažai streso, todėl ver-
tėtų paieškoti būdų, kurie 
jums padėtų atgauti dvasinę 
pusiausvyrą.

Sprendimą dėl galimybių paso sustabdymo 
Vyriausybė priims trečiadienį 

Sprendimą dėl galimy-
bių paso sustabdymo Vy-
riausybė priims kitą tre-
čiadienį, pranešė premjerė 
Ingrida Šimonytė.

„Galiu pasakyti, kad Vy-
riausybė planą sustabdyti ga-
limybių pasą jau turi keletą 
savaičių, tiesiog šias savai-
tes buvo derinami operacijų 
vadovo sprendimai, buvo 
diskutuojama su verslu, ir aš 
manau, kad sprendimas dėl 
galimybių paso sustabdymo 
bus priimtas Vyriausybės 
kitą trečiadienį“, – penkta-
dienį Aleksandro Barausko 
užkardoje Varėnos rajone 
sakė premjerė.

Dėl omikron atmainos 
sparčiai daugėjant naujų už-
sikrėtimo atvejų ir ligos eigai 
tapus lengvesne, pastaruoju 
metu suabejota galimybių 
paso reikalingumu. Juoba, 
kad sveikatos apsaugos mi-
nistras patvirtino tvarką, 
pagal kurią esant darbuotojų 
trūkumui gyvybiškai svar-
biuose sektoriuose į darbą 
galės eiti besimptome CO-
VID-19 forma sergantys as-
menys.

Galimybių pasas Lietu-
voje įvestas pernai gegužę 

kaip skiepijimosi skatinimo 
ir pandemijos valdymo prie-
monė. Vyriausybės spren-
dimu, jį galėjo gauti gy-
ventojai, pasiskiepiję nuo 
COVID-19, persirgę šia liga 
arba sulaukę neigiamo koro-
naviruso testo rezultato.

Galimybių pasas suteikia 
galimybę lankytis dides-
niuose prekybos centruose, 
laisvalaikio, pramogų, mai-

tinimo, paslaugų įstaigose, 
renginiuose.

Gruodžio pabaigoje gali-
mybių pasas įvestas ir vai-
kams nuo 12 metų, tačiau jo 
galiojimą Vyriausybė sustab-
dė iki kovo 1-osios.

Dėl galimybių paso vi-
suomenėje kilo nepasitenki-
nimo: rengti mitingai, prie 
Seimo buvo kilusios riaušės.

BNS inform.

Būkite atidūs – sukčiai prisistato 
„Ignitis“ vardu

Telefonu paskambinę 
sukčiai prisistato „Igni-
tis“ atstovais ir teigia, 
kad klientai turi skolų, 
kurias reikia kuo sku-
biau apmokėti. Tačiau 
paprašyti patikslinti de-
tales, sukčiai skambu-
čius nutraukia. 

„Ignitis“ atstovai nie-
kada apie skolas nepra-
neša skambučiais. Klien-

tus apie susidariusias skolas 
visų pirma informuojame 
elektroniniu paštu, trum-
posiomis žinutėmis ir/arba 
tradiciniu paštu. Svarbu pa-
brėžti, kad informuodami 
trumposiomis žinutėmis apie 
skolas, pateikiame tik faktą, 
kad yra įsiskolinimas, tačiau 
nenurodome jokių sąskaitos 
numerių, kur reikėtų pervesti 
pinigus. 

Taip pat „Ignitis“ atstovai 

niekada neprašo jūsų elek-
troninės bankininkystės 
prisijungimų, neprašo per-
duoti grynųjų pinigų atvy-
kusiems asmenims. Visada 
prašome atsiskaityti jums 
įprastais būdais: elektroni-
nėje savitarnoje, elektroni-
ne bankininkyste ar įmokų 
surinkimo vietose.

Būkite atidūs!
„Rokiškio Sirena“ 

inform.
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• UAB Grifs AG ieško 
apsaugos darbuotojų 
Rokiškyje darbui paromis. 
Rūpintis priskirto objekto 
saugumu. Padėti pozityviai 
suvaldyti sudėtingas 
situacijas. Palaikyti 
prižiūrimame objekte 
priimtas viešosios tvarkos 
normas. Atlyginimas į 
rankas 550-600 Eur.  
Tel. 8 614 25 848. Rokiškis
• UAB Grifs AG ieško 
apsaugos darbuotojų 
Rokiškyje darbui prekybos 
centre. Rūpintis priskirto 
objekto saugumu. Padėti 
suvaldyti sudėtingas 
situacijas. Palaikyti 
prižiūrimame objekte 
priimtas viešosios tvarkos 
normas. Atlyginimas į 
rankas 550-600 Eur.  
Tel. 8 614 25 848. Rokiškis
• Ūkyje ieškomi 
darbininkai - melžėja 
ir gyvulių šėrikas. Visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 603 40 887. Rokiškis
• Įmonė siūlo pastovų 
darbą lengvųjų ir 
krovininių padangų 
servise. Geros darbo 
sąlygos, patrauklus 
atlyginimas. Platesnė 
informacija tel. +370 645 
85650, +370 628 74465. 
Tel. 8 645 85 650. Rokiškis
• 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 

SIŪLO DARBĄ

• Valome kaminus, 
krosnių angas, atliekame 
santechnikos darbus. Mini 
ekskavatoriaus kasimo 
paslaugos.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Pjauname pavojingai 
augančius medžius. 
Genime, smulkiname 
šakas. Valome pakrantes. 
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Smėliavimas, miltelinis 
dažymas, beoris dažymas, 
smulkūs suvirinimo darbai: 
įvairių gabaritų metalinių 
konstrukcijų; žemės ūkio 
technikos; automobilių, 
motociklų, dviračių; 
metalinių tvorų, vartų; 
ratlankių ir kitų detalių. 
Tel. 8 629 44 411. Rokiškis
• Santechnikos darbai. 

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

PASLAUGOS

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

• 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

SODO, DARŽO TECHNIKA

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

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Kampinį šlifuoklį. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Medines kambario duris. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 628 28 989. Rokiškis
• Naują kampinį šlifuoklį 
su 5 metų garantija.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Naudotą siurblį. Siurbia, 
gali traukti ir išpusti 
vandenį. Iš Vokietijos. 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• 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.  

STATYBINĖ ĮRANGA

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

• Tvarkingą Audi A4. 1,9 
l, 66 kW. Praeita TA. Yra 
kablys. Kaina derinama. 
Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• BMW 525. 2005 m., 
universalas, dyzelis, 
automatas. Geros būklės, 
galite tikrinti servise. 
Kaina 3800 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• Važiuojančią Audi A4. 
1996 m., 1,8 l, benzinas/
dujos. Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 629 45 390. Zarasai
• Toyota Avensis. 2003-
10, TA iki 2022-09-24, 
rida 346200. Kėbulas turi 
pabraižymų, bet techniškai 
tvarkingas automobilis. 
Eksploatuojamas kiekvieną 
dieną. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 629 62 772. Rokiškis
• Passat B5. 1,9 l, 81 kW, 
TA iki 2022-06-06. Kaina 
derinama. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 636 27 743. Rokiškis
• Passat B5+. 1,9 l, 74 
kW, TA iki 2022-09. 
Rugsėjį pakeisti visi diržai, 
sankaba. Jei tau kaina 
didelė neskambink. Kaina 
1500 Eur.  
Tel. 8 621 99 872. Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B5. 
TA 4 mėn. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Volvo V70. 2004 m., 2,4 
l, 96 kW, automat. pavarų 
dėžė. Trauka gera, važiuoja 
be problemų. Trūkumai: 
aušinimo sistemos daviklis 
kartais išmeta klaidą, kad 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

trūksta skysčio, bagažinės 
dangtis nelaiko, bamperis 
suskilęs. Pakeistas 
radiatorius, žvakės, diržai. 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 601 50 703. Rokiškis
• Volvo V50. 2008-12, 1,6 
l, 80 kW, dyzelis, TA iki 
2024-01-19. Iš Vokietijos, 
1 savininko. Kaina 3250 
Eur. Tel. 8 621 57 036. 
Utena
• Audi 80. 1985 m., 1,6 
l, 51 kW, turbo dyzelis, 
TA iki 2022-04-15, kitą 
praeis be problemų. 
Gera trauka. Pakeistas 
pagrindinis diržas, Kuriasi 
važiuoja gerai. Nėra 
taršos mokesčio. Buvo 
naudojamas kaip darbinis. 
Kaina galutinė. Kaina 499 
Eur. Tel. 8 613 43 941. 
Rokiškis
• 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 
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
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• Gerai 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.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• 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
• 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 H 2008 m. 
žiemines padangas su 
ratlankiais 195/65 R15. 4 
vnt. Protektorius 6-7mm. 
Komplekto kaina 80 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Padangas R14 175/65 
M+S. Protektoriaus likutis 
6 mm. 4 vnt. 2019 m. Yra 
ratlankiai 5-100 tarp. Tinka 
Skoda Fabija, VW Polo. 
Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Geras padangas R15 
195/65 M+S. Žiema 
protektoriaus likutis 8 
mm. Pagamintos 2020 m. 
15 savaite. 2 vnt. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• VW Golf IV dalimis. 
2002 m., 1,9 l, TDI, 74 
kW, universalas. Švarus 
salonas, variklis veikia 
gerai. Važiuojantis, 
nedidelė rida. Yra 
katalizatorius. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Kuro purkštuką tinkantį 
Citroen - Berlingo, C2, C3, 
C4, C5 1,6 l, D, Peugeot 
- 206, 207, 307, 308, 
407, 1007, 3008, 5008, 
Partner 1,6 l, D. Kodas 
0445110297. Restauruotas. 
Analogai: 0445110281, 
0986435150, 0986435193. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Audi ratlankius R17 
5/112 su padangomis ir be. 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi ratlankius R18, 17, 
16 5/112 su padangomis. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi Q5 originalius 
ratlankius R17 5/112 su 
padangomis M+S . Kaina 
500 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį. 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Akumuliatorius. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
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 
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

Kokios gyventojų grupės turi teisę 
į sveikatos draudimą valstybės 
lėšomis?

Pastaruoju metu Te-
ritorinė ligonių kasa 
(TLK) sulaukia tėvų, 
auginančių vaikus, 
klausimų, ar jie priva-
lomuoju sveikatos drau-
dimu (PSD) gali būti 
draudžiami valstybės 
lėšomis. Ligonių kasų 
specialistai atkreipia 
dėmesį į keletą svarbių 
taisyklių.

Vertėtų žinoti, kad tė-
vai, auginantys vaiką iki 
8 metų, ar du ir daugiau 
vaikų, kol priešpaskuti-
niajam vaikui sukaks 18 
metų, dėl PSD valstybės 
lėšomis turėtų kreiptis 
į artimiausią TLK. Vie-
nas iš tėvų (įtėvių) ar 
globėjų, kuris nori būti 
draudžiamas valstybės 
lėšomis, turi pateikti nu-
statytos formos prašymą 
ir asmens tapatybę pa-
tvirtinantį dokumentą, 
globėjai – ir globą patvir-
tinančius dokumentus.

Į TLK turėtų kreiptis 
ir niekur nedirbančios 
kūdikio besilaukiančios 
moterys – valstybės lėšo-
mis jos yra pradedamos 
drausti nuo 28 nėštumo 
savaitės. Nuolat Lietuvo-
je gyvenančioms mote-
rims nėštumo laikotarpiu 
–70 dienų iki gimdymo ir 
56 dienas po gimdymo – 
suteikiamos Privalomojo 
sveikatos draudimo fon-
do (PSDF) lėšomis apmo-
kamos sveikatos priežiū-
ros paslaugos, tik reikia 
atvykti į TLK su asmens 
tapatybės ir nėštumą pa-
tvirtinančiais dokumen-
tais ir pateikti laisvos for-
mos prašymą.

Visas valstybės lėšo-
mis draudžiamų asmenų 

grupes galima rasti Sveika-
tos draudimo įstatyme.

Tai – bedarbiai, neįgalieji, 
nepasiturintieji, gaunantieji 
socialinę pašalpą, slaugan-
tieji neįgaliuosius, visuo-
menei pavojingomis ligomis 
sergantys asmenys, gaunan-
tieji bet kurios rūšies pensiją 
ar šalpos kompensaciją bei 
turintieji būtinąjį darbo sta-
žą (šiemet – 32 metų ir šešių 
mėnesių trukmės) senatvės 
pensijai gauti.

Daugumai draudžiamųjų 
valstybės lėšomis kreiptis į 
TLK dėl draudimo patvir-
tinimo nereikia, nes ligonių 
kasos gauna duomenis iš 
Gyventojų registro, „So-
dros“, Valstybinės mokes-
čių inspekcijos, Užimtumo 
tarnybos, iš moksleivių ir 
studentų registrų, kitų vals-
tybės institucijų. Vis dėlto 
kai kuriais atvejais gyvento-
jams reikia patiems kreiptis 
į TLK, kad būtų patvirtintas 
jų draudimas.

Be jau minėtų tėvų, au-
ginančių vaikus, ir niekur 
nedirbančių kūdikio besilau-
kiančių moterų, į TLK taip 
pat turėtų kreiptis slaugan-
tieji neįgaliuosius. Vienas 
iš tėvų (įtėvių), globėjas ar 
rūpintojas, slaugantis na-
muose neįgalų asmenį (ne-
įgalų vaiką arba nedarbingą 
asmenį, arba asmenį, kuriam 
nustatytas specialusis nuola-
tinės slaugos poreikis), tu-
rėtų pateikti laisvos formos 
prašymą, asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą, 
vaiko neįgaliojo pažymė-
jimą, nedarbingo asmens 
neįgalumo (nedarbingumo) 
lygio pažymą, asmens, ku-
riam nustatytas nuolatinės 
slaugos poreikis, specialiųjų 
poreikių nustatymo pažymą. 
Globėjai ar rūpintojai turi 

pateikti ir teismo nutartį, 
kuria jie paskirti slaugo-
mo asmens globėjais ar 
rūpintojais.

Žmonėms, sergan-
tiems visuomenei pavo-
jingomis užkrečiamomis 
ligomis, taip pat reikėtų 
kreiptis į TLK. Asmuo, 
gydymo įstaiga ar soci-
alinis darbuotojas turėtų 
pateikti laisvos formos 
prašymą, sveikatos prie-
žiūros įstaigos pažymą, 
kurioje turi būti nurodyta 
tiksli diagnozė, gydytojų 
konsultacinės komisijos 
(GKK) pažymą bei as-
mens tapatybę patvirti-
nantį dokumentą (arba jo 
kopiją).

Asmenims, parsive-
žusiems iš Europos Są-
jungos (ES) šalių S1 do-
kumentą (arba E 106 ir 
E 121 formos pažymas) 
bei norintiems pasirūpinti 
savo privalomuoju svei-
katos draudimu Lietuvo-
je, irgi reikėtų kreiptis į 
TLK ir pristatyti minėtas 
pažymas bei asmens ta-
patybę patvirtinantį do-
kumentą.

Dar viena grupė drau-
džiamųjų, kurie privalo 
kreiptis į TLK – studen-
tai, išvykę mokytis ES 
valstybių aukštųjų moky-
klų dieniniuose skyriuo-
se. Norėdami pasirūpinti 
savo privalomuoju svei-
katos draudimu, jie priva-
lo pateikti laisvos formos 
prašymą, mokymo įstai-
gos išduotą akademinę 
pažymą (jei pažyma ne 
anglų kalba – vertimą į 
lietuvių kalbą) bei as-
mens tapatybę patvirti-
nantį dokumentą.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.
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Vasario 1-oji, 
antradienis, 

5 savaitė.
Iki Naujųjų liko 333 dienos.

Dangaus kūnai: saulė teka 8.08 val., 
leidžiasi 16.56 val. 

Dienos ilgumas 8.48 val.
Mėnulis (jaunatis)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Pijonijus, Gytautas, Eidvilė, 

Ignotas, Brigita
Rytoj:  Rytys, Rytis, Vandenė, 
Valdemaras, Valdonė, Valdas, 

Orintas, Orinta, Kandidas
Poryt: Oskaras, Blažiejus, 

Radvilas, Radvilė, Blažys, Asta

Kinų naujieji metai
Kumeliuko krikštynos, 
Mėnulio nauji metai

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1650 — mirė prancūzų filosofas 
ir matematikas Rene Decartes (Renė 
Dekartas).

1884 — įšleistas pirmasis Oks-
fordo anglų kalbos žodyno tomas.

1896 — Italijoje įvyko Giacomo 
Puccini (Džiakomo Pučinio) operos 
“Bohema” premjera

1915 — Didžiojoje Britanijoje 
pasuose pradėtos klijuoti asmenų 
fotonuotraukos.

1931 — gimė Rusijos Preziden-
tas Boris Jelcin (Borisas Jelcinas).

1974 — gaisro metu San Paulo 
(Brazilija) dangoraižyje žuvo daugiau 
nei 200 asmenų.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1876 — gimė kunigas, tauto-
sakos rinkėjas ir skelbėjas Juozas 
Čaplikas. Mirė 1961 m.

1887 — gimė Lietuvos vals-
tybės veikėjas, teisininkas Vladas 
Merkys. Mirė 1955.

1890 — gimė rašytojas Vladas 
Mozūriūnas. Mirė 1964 m.

1930 — gimė žinomas grafikas, 
plakatų kūrėjas Vytautas Kaušinis. 
Mirė 2009 m.

1932 — gimė dailininkas Vy-
tautas Norkus.

2002 — Lietuvos banko valdy-
ba, suderinusi su Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybe, nustatė, kad nuo 
2002 m. vasario 2 d. lito bazinė va-
liuta yra euras, o oficialus lito kursas 
— 3,4528 lito už 1 eurą.

Post scriptum
Draugai ateina ir išeina, o 

priešai kaupiasi.

Grikių ir varškės kepsneliai
INGREDIENTAI:
• 200 gramų grikių (virtų)
• 200 gramų varškės 9%
• 3 šaukštai grikių miltų (arba paprastų)
• 1 vienetas kiaušinių
• 1 šaukštelis kmynų
• 1 skiltelė česnako
• 1 saujelė krapų (arba kitų žalumynų)
• pagal skonį druskos
• šiek tiek pipirų
• šiek tiek sviesto (arba aliejaus)

PADAŽUI:
• 200 gramų pievagrybių (arba apvirtų 
miško grybų)
• 150 mililitrų sultinio
• 1 vienetas svogūnų (nedidelio)
• 1 šaukštas grietinės
• 1 šaukštas kvietinių miltų
• 1 žiupsnelis krapų (nebūtina)
• šiek tiek sviesto (arba aliejaus)

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Į dubenį dedame varškę, virtus grikius, įmušame kiaušinį. Beriame kmynus, pipi-
rų, druskos įspaudžiame česnaką. Šaukštu arba šakute viską gerai ištriname.
2. Suberiame grikių miltus bei smulkintus krapus ir gerai išmaišome. Miltų gali 
reikėti šiek tiek daugiau arba mažiau - priklausys nuo varškės drėgnumo. Jų dėkite 
tiek, kad masė būtų rankomis formuojama, bet ne kieta.
3. Keptuvėje įkaitiname šiek tiek sviesto arba aliejaus. Rankomis formuojame keps-
nelius. Juos dedame į įkaitintą keptuvę ir kepame ant vidutinės ugnies gražiai ap-
kepdami iš abiejų pusių.
4. Kol kepa kepsneliai, pasiruošiame pievagrybių padažą. Keptuvėje ant šiek tiek 
sviesto apkepiname smulkintą svogūną. Dedame riekelėmis pjaustytus pievagry-
bius ir maišydami kepame iki pievagrybiai susileis ir skystis nuo jų nugaruos. De-
dame miltus ir maišydami pakepiname apie minutę.
5. Pasiruošiame sultinį - karštame vandenyje ištirpiname sultinio kubelį (jeigu no-
rite intensyvaus skonio padažo, tirpinkite visą kubelį, o jeigu švelnesnio skonio - 
pusę kubelio). Sultinį pilame į keptuvę su pievagrybiais ir maišydami pakaitiname 
porą minučių, kad padažas truputį sutirštėtų.
6. Nuimame padažą nuo ugnies, dedame grietinę, beriame krapus ir išmaišome. 
Paragaujame, jeigu norisi, papildomai pagardiname druska ir pipirais.
7. Kepsnelius patiekiame su padažu.

PRO MEMORIA
Kamajų seniūnija
MALVYNA TRUMPICKIENĖ 
1941-04-09 – 2022-01-24
ALMONIJA KRISTINA PURIUŠKIENĖ 
1935-04-02 – 2022-01-26
Panemunėlio seniūnija
LINAS VLADAS PABERŽIS 
1937-08-05 – 2022-01-07
Juodupės seniūnija
ALDONA MARIJONA JUNOKIENĖ 
1931-08-15 – 2022-01-22

Anglijoje atšaukiamas 
reikalavimas dėvėti kaukes, 
skiepų pasai

Anglijos teritorijoje 
ketvirtadienį reikšmingai 
sušvelnintos kovos su CO-
VID-19 priemonės, prane-
šė transliuotojas BBC.

Be kitų dalykų, atšaukia-
mas reikalavimas dėvėti me-
dicinines kaukes, nebereikės 
ir skiepų pasų.

„Mūsų vakcinos, testavi-
mas ir antivirusiniai prepara-
tai yra tvirta apsaugos garan-
tija ir sudaro sąlygas mums 
atsargiai atkurti daugiau 
laisvių“, – sakė Jungtinės 
Karalystės sveikatos reikalų 
sekretorius Sajidas Javidas 
(Sadžidas Džavidas). 

Pasak jo, šias priemones 
galima atšaukti, nes pasiek-
ta reikšminga vakcinacijos 
sėkmė ir geriau suprantama, 
kaip gydyti koronaviruso su-
keliamą ligą.

JK ministro pirmininko 
Boriso Johnsono (Boriso 
Džonsono) atstovas sakė, 
kad kaukių dėvėjimas dabar 
bus kiekvieno asmeninis rei-
kalas.

Tačiau kai kurios parduo-
tuvės paskelbė, kad ir toliau 
prašys žmonių dėvėti kau-
kes. Traukiniuose keleiviai 
taip pat turėtų būti su kau-
kėmis.

BNS inform.

Sveikatos apsaugos mi-
nisterija (SAM) žada, kad 
testavimosi punktuose 
formuojantis eilėms dėl iš-
augusio naujų COVID-19 
atvejų skaičiaus patikros 
vietų artimiausiomis die-
nomis padaugės keliais 
tūkstančiais.

Anot ministerijos, at-
sižvelgusios į susidariusią 
situaciją Lietuvos savival-
dybės didina testavimo vietų 
skaičių, ilgina mobilių punk-
tų darbo laiką ir dažnina ėmi-
nių paėmimo periodiškumą.

„Vietų skaičius mobiliuo-
siuose punktuose didinamas 
pasitelkiant žmogiškuosius 
išteklius, steigiant naujas 
pamainas, dažninant ėminio 
paėmimo laiką, kai kurie 
punktai ėmė kas dvi–tris 
minutes, dabar ims kas mi-
nutę“, – žurnalistams vėliau 
penktadienį sakė SAM Far-
macijos politikos skyriaus 
patarėja Monika Girdvainy-
tė.

„Taip pat dalis punktų 
organizuoja darbą taip, kad 
suteikia žmonėms galimybę 

atvykti tiek pėsčiomis, tiek au-
tomobiliu“, – teigė ji.

Pasak jos, taip pat plečia-
mas ėminius tiriančių laborato-
rijų tinklas.

„Šią savaitę pradėjo naujos 
laboratorijos tirti, kitą savaitę 
tikimės, kad dar viena bus pa-
sitelkta ir pradės tirti ėminius“, 
– kalbėjo ministerijos atstovė.

M. Girdvainytės teigimu, 
šiuo metu gyventojų ėminius 
dėl koronaviruso tiria 24 labo-
ratorijos.

Ministerija taip pat pažymi, 
kad prie testavimo infrastruk-
tūros efektyvumo palaikymo 
gali prisidėti ir patys gyvento-
jai – užsiregistravus tyrimui, 
atvykti į mobilų punktą laiku, 
nevėluoti, taip visi galimi lai-
kai bus panaudoti, nesusidarys 
eilės. 

Prognozuojama, kad di-
džiausia apkrova testavimo 
vietose bus artimiausias kelias 
savaites, nes prognozuojamas 
staigus naujų COVID-19 atve-
jų augimas.

Pasak M. Girdvainytės, la-
boratorijose koronaviruso tyri-
mų eilės kol kas nesiformuoja.

„Yra nustatyta teisės ak-

tuose, kad laboratorija turi 
atlikti tyrimą per 24 val. nuo 
tada, kai ėminys patenka į 
laboratoriją. Pagal dabar tu-
rimus duomenis, eilė ėminių 
nėra susidariusi“, – kalbėjo 
ministerijos atstovė.

„Savaitės pradžioje buvo 
sutrikimų su sistema, todėl 
užtruko ėminių suvedimas. 
Fiziškai laboratorijos ištyrė, 
bet negalėjo pateikti atsaky-
mų. Sutrikimai išspręsti ir 
tikimės, kad nepasikartos“, 
– pridūrė ji.

Pajutus koronavirusui 
būdingus simptomus (ko-
sulį, karščiavimą ar dusu-
lį), reikia registruotis CO-
VID-19 tyrimui internetu 
www.1808.lt arba Karštąja 
linija 1808. Kol bus gautas 
tyrimo rezultatas, privaloma 
izoliuotis, dirbti nuotoliniu 
būdu arba kreiptis į šeimos 
gydytoją dėl nedarbingumo.

Praėjusią parą nustatyti 
11 tūkst. 365 susirgimai ko-
ronavirusu. Tai didžiausias 
iki šiol paros atvejų skai-
čius, rekordai fiksuojami 
trečią dieną iš eilės.

BNS inform.

SAM žada, kad COVID-19 testavimo vietų 
padaugės keliais tūkstančiais
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Narkotikų vartojimas Lietuvoje 
per penkerius metus išaugo 
pusantro karto

Narkotikų papliti-
mas Lietuvoje per pas-
taruosius penkerius 
metus išaugo pusantro 
karto, o alkoholio ir ta-
bako vartojimas išlieka 
panašus, ketvirtadienį 
paskelbė Narkotikų, ta-
bako ir alkoholio kon-
trolės departamentas.

„Narkotikų vartojimo 
padidėjimas pusantro 
karto neramina“, – spau-
dos konferencijoje sakė 
departamento direktorius 
Renaldas Čiužas, ko-
mentuodamas naujausius 
duomenis apie narkotinių 
ir psichotropinių medžia-
gų, alkoholinių gėrimų, 
tabako bei raminamųjų 
vaistų vartojimo papliti-
mą Lietuvoje.

Anot departamento 
Stebėsenos ir analizės 
skyriaus vedėjos Eveli-
nos Pridotkienės, nors 
Lietuvoje vartojimas di-
dėja ir siekia 14,1 procen-
tą, yra dukart mažesnis 
nei ES vidurkis, kuris sie-
kia 28,9 proc. Narkotikų 
vartojimo paplitimas, de-
partamento duomenimis, 
didėja visame pasaulyje. 

„Pabandėme paskai-
čiuoti, kiek tai sudaro 
14,1 procentas – tai 394 
tūkstančių žmonių, kurie 
yra bandę narkotikus“, – 
teigė vedėja. 

E. Pridotkienės teigi-
mu, augimą gali įtakoti 
įvairios priežastys – nar-
kotinių medžiagų priei-
namumas elektroniniais 
kanalais, naudojantis paš-

tu, besikeičiantis požiūris į 
narkotikus.

„Kanapės yra dažniausiai 
vartojamas narkotikas. Kiek 
daug turime produktų su ka-
napėm, nors ne svaiginimui-
si, bet girdime, kad kanapės 
naudingos“, – sakė E. Pri-
dotkienė. 

 Duomenys rodo, jog per 
penkerius metus kanapių 
vartojimas išaugo nuo 10,8 
iki 13,7 proc, o dažniausi 
vartotojai yra 15-24 metų 
amžiaus. 

„Įdomus faktas, kad jau-
niausias amžius, kuris buvo 
nurodytas pradėjus vartoti 
narkotikus yra dešimties, 
o vyriausias – 56 metai“, – 
sakė departamento atstovė. 

Tyrimas rodo, kad bent 
kartą gyvenime narkotikų 
yra vartoję 23 proc. lietuvių. 
Dažniau vartoja nevedę vy-
rai, gyvenantys sostinėje ar 
Klaipėdoje. 

Rūko kas ketvirtas
Alkoholio vartojimo ir 

rūkymo amžiaus pradžia iš-
lieka stabili, maždaug apie 
18 metų.

Departamento vadovas 
R. Čiužas teigė, jog nerimą 
kelia duomenys apie didelį 
alkoholio kiekio suvartojimą 
per vieną savaitgalį, tačiau 
džiugina tai, jog kartą per 
savaitę vartojančių alkoholio 
sumažėjo nuo 33 proc. 2016 
metais iki 23 proc. atliekant 
pastarąjį tyrimą.

Vyrai alkoholio vartoja 
kur kas dažniau nei moterys. 
Kartą per savaitę išgeria 36,3 
proc. vyrų ir daugiau nei tris 
kartus mažiau moterų (10,7 

proc.). Tarp populiariau-
sių gėrimų išlieka sil-
pnesnis alkoholis – alus, 
sidras. 

„Vyrų alkoholio su-
vartojimo statistika nėra 
džiuginanti. Sumažėjo 
tų, kurie alkoholį vartoja 
kartą per savaitę, buiti-
nis alkoholizmas mažėja, 
bet nereiškia, kad situa-
cija yra gera“, – sakė R. 
Čiužas.

Nesaikingai geriančių 
vyrų skaičius (12 proc.) 
yra šešis kartus didesnis 
nei moterų (2 proc). 

Tyrimo duomenys taip 
pat rodo, kad kas ketvir-
tas Lietuvos gyventojas 
rūko. Bent kartą gyve-
nime cigaretes yra ban-
dę 65 proc. apklaustųjų, 
elektronines cigaretes – 
23 proc.

Anot R. Gižo, varto-
jančių elektronines ciga-
retes moterų (17,2 proc.) 
skaičius vejasi vyrus 
(28,6 proc.). 

Apie 38 proc. dalyva-
vusiųjų apklausoje pavy-
ko mesti rūkyti, o ban-
džiusių, tačiau ne visada 
sėkmingai, skaičius siekė 
73 proc.

Narkotikų departa-
mento tyrimas atliktas 
rugsėjo-lapkričio mėne-
siais, o jame dalyvavo 2,5 
tūkst. respondentų. Tyri-
mas buvo atliktas kartu 
su Europos narkotikų ir 
narkomanijos stebėsenos 
centru. Paskutinis toks 
tyrimas Lietuvoje buvo 
atliktas 2016 metais.

BNS inform.

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija prime-
na, kad informacinėje sve-
tainėje www.kasmanpri-
klauso.lt šalies gyventojai 
gali rasti naujausią infor-
maciją apie socialinę para-
mą ir socialines paslaugas 
skirtingais gyvenimo atve-
jais. 

Tai aktualu ir auginan-
tiems vaikus, ir nuspren-
dusiems įvaikinti ar glo-
boti, norintiems įsigyti ar 
išsinuomoti pirmą būstą, ne-
tekusiems darbo ir patiriant 
finansinių sunkumų, susir-
gusiems ar slaugantiems šei-
mos narį, sulaukus senatvės 
ar netekus artimo žmogaus.  

„Tinklalapyje www.kas-
manpriklauso.lt visuomet 
rasite naujausią informaciją 
apie socialinę paramą skir-
tingais gyvenimo atvejais, jų 
dydžius, nuorodas, kur kie-
kvienu atveju reiktų kreiptis. 
Kartu pateikiama informaci-
ja apie socialines paslaugas, 
kur jas galima gauti arčiau-
siai namų, ne tik  sau, bet 
ir artimam žmogui,“ – sako 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Monika Navickie-
nė.

www.kasmanpriklauso.lt 
skirta visiems, kurie domisi 
valstybės teikiama socialine 
parama ir socialinėmis pas-
laugomis. 

Auginantys vaikus suras 
informaciją apie motinys-
tės, tėvystės, vaiko priežiū-
ros išmokas ir jų dydžius, 
vienkartinę išmoką gimus 
vaikui, vaiko pinigus, ne-
mokamą vaikų maitinimą 
ir paramą mokinio reikme-
nims. Nusprendę įvaikinti 
ar globoti vaiką sužinos apie 
jiems priklausančias išmo-
kas, globojami vaikai – apie 
vienkartinę išmoką įsikurti.  

Vaikus auginančios šei-
mos taip pat sužinos, kokio-
mis šeimą stiprinančiomis 
paslaugomis gali pasinaudo-
ti. Pavyzdžiui, pasirengimo 
šeimai ir tėvystės įgūdžių 
ugdymo, psichosocialinės 
pagalbos, šeimos mediaci-
jos, vaikų dienos socialinės 
priežiūros ir kitos paslaugos, 
teikiamos visose šalies sa-
vivaldybėse. Teisę gauti 14 
bazinio paketo paslaugų turi 

bet kuri Lietuvos šeima. 
Slaugantys ar prižiūrintys 

artimąjį ras informaciją apie 
ligos išmokas ir jos dydžius, 
dirbantys savarankiškai – 
apie jiems priklausančias 
socialines garantijas susir-
gus. Šalies gyventojai suži-
nos, kokiais atvejais jiems 
priklauso išmoka slaugant 
sergantį šeimos narį ar svei-
ką vaiką, kokios išmokos ir 
kompensacijos priklauso nu-
stačius profesinę ligą ar įvy-
kus nelaimingam atsitikimui 
darbe. 

Be to, čia rasite infor-
maciją ir apie socialines 
paslaugas: jums pačiam ar 
artimajam. Sužinosite, kad 
gali būti suteiktos ne tik ben-
drosios socialinės paslaugos, 
tokios kaip informavimas, 
konsultavimas, tarpininka-
vimas ir atstovavimas, bet, 
esant poreikiui, ir specialio-
sios paslaugos, pavyzdžiui, 
organizuojamas transportas, 
teikiama pagalba maistu, 
drabužiais. Jeigu sunku su-
derinti darbinius ir asmeni-
nius interesus su artimojo 
priežiūra, galima prašyti di-
desnės pagalbos – periodiš-
kai teikiamų socialinių pas-
laugų į namus ar socialinių 
paslaugų įstaigoje, taip pat – 
laikino atokvėpio paslauga. 

Senjorai, apsilankę in-
terneto svetainėje, sužinos 
apie visas pensijų rūšis ir jų 
dydžius: senatvės pensiją, 
išankstinę senatvės pensiją, 
našlių, netekto darbingumo, 
valstybines, šalpos pensijas, 
priemokas mažiausių pen-
sijų gavėjams. Nepriteklių 
patiriantys senoliai suras 
informaciją apie jiems pri-
klausančias kompensacijas 
už būsto šildymą, karštą ir 
geriamąjį vandenį ir pan. O 
taip pat čia pateikta infor-
macija apie vyresnio am-
žiaus žmonėms teikiamas 
socialines paslaugas, ar už 
jas reikia mokėti ir kiek, 
kur kreiptis. Norėdami gauti 
pagalbos, suras informaci-
ją apie tai, kaip nustatomas 
socialinių paslaugų poreikis.

Žmonės su negalia su-
žinos apie jiems priklau-
sančias pinigines išmokas: 
šalpos neįgalumo pensiją, 
socialinio draudimo neį-
galumo pensiją, slaugos ar 

priežiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslines kompensacijas,  au-
tomobilio, būsto ar gyvena-
mosios aplinkos pritaikymui 
skiriamas kompensacijas bei 
kitas lengvatas, finansinę pa-
ramą negalią turintiems stu-
dentams. Čia pateikta api-
bendrinta informacija apie 
bendrąsias ir specialiąsias 
paslaugas, kurias žmonės su 
negalia gali gauti savo na-
muose, įstaigose, nevyriau-
sybinėse organizacijose ar 
bendruomenėje. 

Darbo netekę šalies gy-
ventojai sužinos, kokiais 
atvejais priklauso ilgalaikio 
darbo išmoka, kas turi tei-
sę gauti nedarbo socialinio 
draudimo išmoką. Norintys 
sugrįžti į darbo rinką suras 
informaciją apie valstybės 
paramą naujai kvalifikacijai 
įgyti, kvalifikacijai tobulinti 
ar naujoms kompetencijoms 
įgyti, sužinos apie galimy-
bes įsteigti darbo vietą sau.  

O taip pat sužinos, kokias 
nemokamas darbo rinkos 
paslaugas gali gauti Užim-
tumo tarnyboje. Čia ras in-
formaciją apie galimybes 
mokytis ar studijuoti, galės 
lengviau apsispręsti dėl pro-
fesijos įgijimo ar persikva-
lifikavimo, taip pat suras 
informaciją apie užimtumo 
rėmimo priemones ir daly-
vavimo jose sąlygas.

Finansinių sunkumų pati-
riantys šalies gyventojai ras 
informaciją apie piniginę 
socialinę paramą, socialinės 
pašalpos dydžius, sužinos, 
kokius kriterijus privalu ati-
tikti norinti gauti būsto šil-
dymo, karšto bei geriamojo 
vandens išlaidų kompensa-
cijas, kada priklauso pa-
pildoma išmoka prie vaiko 
pinigų, nemokamas maitini-
mas vaikams, kompensacija 
už būsto nuomą ar valstybės 
parama jaunai šeimai, keti-
nančiai įsigyti pirmą būstą. 

Netekę artimo žmogaus 
sužinos apie laidojimo pa-
šalpą, našlių ar našlaičių 
pensijas, draudimo išmokas 
mirus apdraustajam, para-
mą mirusiojo palaikams iš 
užsienio parvežti, suras at-
sakymus, kur dėl šių išmokų

Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir dar-

bo ministerijos inform.

Viskas apie išmokas ir socialines 
paslaugas skirtingais gyvenimo 
atvejais – www.kasmanpriklauso.lt
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ANEKDOTAI

Neša du darbininkai 
sunkią spintą į 
penkioliktą

aukštą. Staiga vienas 
sako:

– Tu pabūk čia,aš 
nubėgsiu,pažiūrėsiu,kiek 
dar aukštų liko.

Nubėga.Grįžta 
nusiminęs.

– Ko toks nuliūdęs? – 
klausia draugas.

– Turiu gerą ir blogą 
žinią.Kurią sakyti 
pirma?

– Sakyk gerą.
– Liko du aukštai.
– O bloga?
– Mes sumaišėm 

laiptines!
***
Pokalbis telefonu:
– Alio, čia mokesčių 

inspekcija?
– Taip.
Telefono ragelyje 

pasigirsta pypsėjimas. 
Po kiek laiko vėl:

–  Alio, čia mokesčių 
inspekcija?

– Taip.
– Keista...
Telefono ragelyje vėl 

pasigirsta pypsėjimas. 

Po kiek laiko viskas 
pasikartoja:

– Alio, čia mokesčių 
inspekcija?

– Taip, o kodėl jūs vis 
skambinate?

– Hmmm... Jus dar 
prieš valandą turėjo 
susprogdinti.

***
Vaikštinėja blondinė 

su italu po mišką. Staiga 
užsienietis prašneko:

– Brangioji, jei aš 
dabar pavogčiau tavo 
nekaltybę, būčiau tavo 
plėšikas, tiesa?

Blondinė saldžiai 
nusišypsojo ir meiliai 
atsakė:

– Mielasis, tu būtum 
mano stebukladarys!

***
Susitinka dvi 

blondinės ir viena sako:
– Nusipirkau naują 

suknelę.
– O kokios spalvos? – 

kita paklausė.
– Na žinai kai 

leidžiasi saulė, kokia 
buna spalva?

– Taip žinau.

– Na tai tokia tik žalia.
***
Pasimetusi blondinė 

skambina į policiją ir 
šaukia į telefono ragelį:

– Iš mano mašinos 
viską pavogė... Viską... 
Suprantat?

– Ką pavogė?
– Radiją, vairą, 

pedalus, pirštinių dėžutę, 
viską...

Po kelių minučių 
blondinė vėl paskambina 
į policiją:

– Dovanokit. Atleiskit. 
Buvau pamiršusi, jog ant 
galinės sėdynės sėdžiu. 
Nepykit, vyrai. Nepykit.

***
Sėdi dvi blondinės 

bare prieš veidrodį, viena 
sako:

– Žiūrėk, ten sėdi dvi 
tokios pat, kaip ir mes. 
Kita sako:

– Einam.
Kita blondinė atsako:
– Palauk, jos pačios 

ateina.
***
Dvi blondinės eina per 

tiltą. Viena sako:
– Čia Neris.

Kita prištarauja:
– Ne, Nemunas.
Pirmoji atkerta:
– Čia Neris ir taškas.
Kita:
Aš nušoksiu ir 

pažiūrėsiu.
Blondinė šoka.
Už 5 min. grįžta. 

Pirmoji klausia:
– Kaip, Neris ar 

Nemunas?
Ana sako:
– Nei Neris nei 

Nemunas. Čia autostrada 
Vilnius - Kaunas!

***

Petriukas klausia 
mamos:

– Mama, argi zuikiai 
yra patys kvailiausi 
gyvūnai?

Mama atsako:
– Taip, mano zuikuti.
***
Prieš vestuves:
Jis : Valio, 

pagaliau! Jau galvojau 
nebesulauksiu!

Ji: Gal man išeiti?
Jis: Net negalvok apie 

tai!
Ji : o tu mane myli?
Jis: Aišku
Ji: O tu man buvai 

kada nors neištikimas?
Jis: Kaip tau tai į 

galvą galėjo ateiti?
Ji: Tu mane bučiuosi?
Jis : Taip.
Ji: O tu mane muši?
Jis: Nieku gyvu !
Ji: Aš galiu tavim 

tikėt?
Jei norite žinoti, 

kaip būna po vestuvių, 
skaitykite nuo apačios į 
viršų.

***
Stiprus jaunas 

vyriškis statybos 
aikštelėje giriasi, kad 
jis yra pats stipriausias, 
ir niekas negali jo 
įveikti. Jaunuolis 
negražiai pasijuokė iš 
seno darbininko. Po 
kelių minučių, daugiau 
gyvenimiškos patirties 

turintis vyras neiškentė:
– Gal sakau susikišk 

savo pinigus į burną? 
Lažinuos iš savaitės 
uždarbio, kad aš galiu 
vienaračiu karučiu 
pavežti iki tų ūkinių 
pastatų tai, ko tu 
nesugebėsi pargabenti 
karučiu atgal.

– Prisidirbai, seni! – 
atkirto pagyrūnas. 

– Pažiūrėkim, ką tu 
sugebi.

Senis paėmė karutį 
už rankenų. Tada 
linktėlėdamas pasakė 
pagirūnui:

– Gerai, lipk į karutį!
***
Įmonėje atlikta 

apklausa, kiek bus 2x2.
Kompiuterių skyrius:
– Priklauso nuo 

skaičiavimo sistemos.
Buhalterija:
– Tai priklauso nuo 

valiutos.
Sekretorė:
– Intymaus nesiūlyti!
Juristai:
– Nuo 3 iki 5.
Planavimo skyrius:
– Atsižvelgiant į 

staigų pardavimų kilimą 
pastaraisiais metais.

Rinkodaros skyrius:
– Kol kas sunku 

pasakyti, reikėtų 
patikslinti.

Tiekimo skyrius:
– 14!(5- mums, 5-jums 

ir 4 buhalterijai).
***
Trečia valanda 

nakties miega vilkas, 
ir išgirsta, kad kaškas 
beldžiasi į duris. Vilkas 
susinervines atidaro 
duris ir žiuri ežiukas.

– Vilkas: Ko nori ežy?
– Ežys: Ar turi klijų?
– Vilkas: Neturiu aš 

tavo klijų, eik miegoti.
Praeina viena valanda, 

vėl kažkas beldžiasi į 
duris, vilkas atidaro ir 
žiuri ežiukas.

– Vilkas: Ko nori ežy?
– Ežys: Atnešiau klijų.

***
Du medžiotojai 

eina mišku. Staiga 
vienas nualpo, ėmė ir 
nugriuvo. Nekvėpuoja, 
akys užsimerkė! Kitas 
medžiotojas telefonu 
kviečia pagalbos:

– Mano draugas 
negyvas! Ką turiu 
daryti?

– Prašome 
nusiraminti. Visų 
pirma prašom įsitikinti, 
kad jūsų draugas tikrai 
negyvas.

Po kiek laiko – 
šūvis.

– Tvarkoje, ką dabar 
daryti?

***
– Jūsų bankas 

suteikia paskolas be 
jokių sutarčių, tiesiog 
pasižadėjus?

– Taip.
– O jeigu aš 

negrąžinsiu?
– Tuomet po mirties 

jums bus labai gėda 
prieš Aukščiausiąjį.

– Bet juk kada dar 
tai bus...

– Na, jeigu penktą 
dieną paskolos 
negrąžinsite, tai šeštą 
ir bus.

***
Naujasis rusas 

klausia sekretorės:
– Klausyk, kiek 

milijonas turi nulių?
Sekretorė:
– Šešis.
Tas pasisuka į tokį 

patį draugą:
– Sakiau, kad du 

milijonai turi dvyliką 
nulių!

***
Tėvas klausia 

Petriuko:
– Petriuk, kokį gerą 

darbą padarei šiandien?
– Pervedžiau senutę 

per gatvę.
–O, šaunuolis! –

pagiria tėvas sūnų.
– O ji tau padėkojo?
– Ne, ji priešinosi.

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

MAISTO PRODUKTAI

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

• Dovanojame viengulę 
sofą su patalynės dėže. 
Nenauja, bet dar naudoti 
galima. Pasiimti patiems. 
Išardyta. Tel. 8 684 63 258. 
Rokiškis
• Dovanoju gerą rusišką 
ketaus (špižiaus) vonią. 
Tel. 8 610 66 352. Rokiškis
• Dovanoju šuniukus. Augs 
nedideli. Tel. 8 688 26 049. 

DOVANOJA(mažai naudotas). Kaina 
650 Eur. Tel. 8 698 84 353. 
Rokiškis
• Kompiuteriui stalą. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
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

• Pigiai sekciją ir spintą 
su išsivežimu. Durelės 
- natūralaus medžio 
faneruotė. Tel. 8 614 93 
180. Rokiškis
• Naudotą labai tvarkingą 
miegamąjį kampą. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 608 50 387. 
Rokiškis
• Minkštų odinių baldų 
komplektą Reglaineris 

BALDAI


