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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

2 p.

UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
5 p.

Ieškokite prekybos
centruose!

Tarp populiariausių vardų 
Rokiškio rajone išlieka 
Goda, Emilija, 
Dominykas, Kajus

2 p.

Rajone kovoje su covid-19 – 
vilties ženklai: išgijusių 
skaičius pralenkė 
sergančiųjų

Pagaliau džiugi žinia – trečioji vakcinos siunta 
teko ir mūsų medikams

2 p.

Rokiškio dvaras aukcione parduotas už 330 Eur

Meduolinio dvarelio savininku tapo Eimontas Jakulis.                                                                                                                                       Asmeninio archyvo nuotr.

Trijų karalių 
iškilmė 
Pandėlio 
bažnyčioje: 
apie išminčių 
simbolį ir 
anonimiškumą 3 p.

4 p.

3 p.

Šalies vadovai 
sveikina Rytų apeigų 
krikščionis
su šv. Kalėdomis

Pandėlys atsisveikino 
su dovanojusia
džiaugsmą eglučių alėja

4 p.
Pandėliečiams labiausiai patiko ši, iš antrinių žaliavų Rasos 
Lukoševičienės sukurta eglutė. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Socialinio verslo skatinimo 
projekto komanda 
ir Rokiškio rajono 
savivaldybė ieško 
socialinio verslo kūrėjų
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Tarp populiariausių vardų 
Rokiškio rajone išlieka 
Goda, Emilija, Dominykas, Kajus

Lietuvoje yra regis-
truota virš 80 tūkstančių 
skirtingų vardų. Kasmet 
didžioji dalis tėvų renkasi 
tradicinius, tam laikme-
čiui būdingus, paplitusius 
vardus, tačiau pasitaiko 
ir labai retai sutinkamų. 
Kiek kūdikių gimė ir 
kokius vardus praeitais 
metais suteikė savo ma-
žyliams mūsų kraštiečiai 
„Rokiškio Sirena“ pasi-
teiravo Rokiškio rajono 
savivaldybės administra-
cijos Civilinės metrika-
cijos ir archyvų skyriaus 
vedėjos Violetos Damoše-
vičienės.

Berniukų daugiau
Kaip teigia pašnekovė, 

2020-aisiais metais Rokiš-
kio rajone buvo užregistruoti 
156 gimimai. Gimė 86 ber-
niukai ir 70 mergaičių. 38 
mažyliai užregistruoti pri-
pažinus tėvystę, 4 registravo 
vienišos mamos. Per pirmąjį 
praeitų metų pusmetį buvo 
registruoti 57 naujagimiai.

„Jei ankstesniais metais 
jauniausios mamos amžius 
buvo 16 metų, tai pernai jau-
niausia mama tapo 18 metų, 
o jauniausias tėtis - 19 metų 
amžiaus“- sako skyriaus ve-
dėja V. Damoševičienė.

Tarp lyderių 
išliko Goda ir Emilija
Kaip ir pirmąjį pusmetį, 

tarp populiariausių vardų išli-
ko Goda ir Emilija. Šiais var-
dais pavadinta po 4 mergaites. 
Antrąją vietą dalinasi Ema ir 
Amelija. Šiais vardais pava-
dinta po 3 mergaites. Nenuėjo 
užmarštin ir Anelė, Adelė.

Dominykas ir Elijas – 
populiariausi 
Daugiausiai per praeitus 

metus tėveliai berniukams 
suteikė Dominyko ir Elijo 
vardus. Jais pavadinta po 4 
berniukus. Antrąją vietą pasi-
dalino Kajus, Rokas ir Jokū-
bas. Šiais vardais pavadinta 
po 3 berniukus. Dominyko ir 
Kajaus vardai jau keletą metų 
išlieka tarp populiariausiųjų.

Šiais metais po pertraukos 
sugrįžo ir senoviniai vardai - 
Jonas ir Adomas.

Registruota ir rečiau 
sutinkamų vardų
Tėveliai, registruodami 

vaikų vardus rinkosi ir rečiau 
sutinkamus. Tarp retesnių 
mergaitiškų vardų – Atilė, 
Diara, Aneta, Vanesa, Arielė.

Tarp rečiau sutinkamų 
vardų berniukams – Aikas, 
Neilas, Ajus, Eidanas.

Enrika PAVILONIENĖ

Rajone kovoje su covid-19 – vilties ženklai: išgijusių skaičius pralenkė sergančiųjų
„Turime gerą žinią“, – 

taip pokalbį su „Rokiškio 
Sirena“ pradėjo Naciona-
linio visuomenės sveikatos 
centro Rokiškio skyriaus 
vyriausioji specialistė, laiki-
nai vykdanti skyriaus vedė-
jo funkcijas, Daivutė Bulo-
vienė. Toji gera žinia – nuo 
covid-19 pasveikusių rajono 
gyventojų skaičius pralenkė 
sergančiųjų: pasveikusiųjų 
yra 589, sergančiųjų – 568. 
„Tai labai svarbus ženklas, 
teikiantis vilties, kad jau 
galime matyti šviesą tunelio 
gale“, – pabrėžė pašnekovė. 

Stabilizuotas židinys 
Skemuose
Viso rajone nuo epidemijos 

pradžios covid-19 užsikrėtė 
1200 rajono gyventojų. Sausio 
5-ąją diagnozuota 31 naujas 
susirgimas, sausio 6-ąją – 19.

Mirusių nuo covid-19 nuo 
epidemijos pradžios yra 22, 
o nuo kitų ligų, bet sirgusių ir 
covid-19 – 21.

Pasak specialistės, daugu-
ma covid-19 židinių rajone – 
šeiminiai. Dar viena gera žinia 
– stabilizuotas židinys Skemų 
socialinės globos namuose: 
pastarąją parą ten nediagno-
zuota naujų susirgimų.

Duomenys apie mirtį
keliavo... mėnesį
Sausio 5-ąją buvo skel-

biama, kad šalyje į covid-19 
statistiką įtraukta 19 anksčiau 
neapskaitytų mirčių. Viena iš 
tokių – ir mūsų rajone. Iš vie-
nos sostinės ligoninės žinia 
apie pacientės mirtį iki Ro-
kiškio tikriausiai ėjo pėsčia 
ir Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Rokiškio 
skyrių pasiekė... po mėnesio 
ir dviejų dienų. 

Kilus skandalui dėl į sta-
tistiką nepatekusio daugiau 

nei tūkstančio mirčių, gy-
dymo įstaigos, matyt, ėmė 
versti savo dokumentų stal-
čius. Kitaip tokių „stebuklų“ 
nepaaiškinti. „Šiandien mūsų 
sistemoje pasirodė gruo-
džio 2-ąją vienoje sostinės 
ligoninių registruota rajono 
gyventojos mirtis. Su kole-
gėmis kelis kartus patikrino-
me, gal pildant dokumentą 
įsivėlė klaida. Gal ta mirtis 
gruodžio 22 d., gal sausio 
2 d. Pasitikslinome. Iš tiesų 
moteris mirė gruodžio 2-ąją“, 
– kalbėjo Nacionalinio vi-

suomenės sveikatos centro 
Rokiškio skyriaus vyriausioji 
specialistė, laikinai vykdan-
ti skyriaus vedėjo funkcijas, 
Daivutė Bulovienė. Ir čia jau 
ne pirmas toks atvejis: apie 
kitos rokiškėnės mirtį vienoje 
didmiesčių ligoninių skyriaus 
specialistai pirma pamatė lai-
kraštyje, o tik po to praneši-
mas pasirodė sistemoje. 

Taigi, toji gruodžio 2 d. 
mirusi moteris tapo 22-ąja 
covid-19 auka mūsų rajone.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pagaliau džiugi žinia – trečioji vakcinos siunta teko ir mūsų medikams
Vakcinos nuo covid-19 

dalybos įplieskė nemažai 
ginčių tarp gydymo insti-
tucijų: vienos paskiepijo 
administracijos darbuoto-
jus, liftininkus bei santech-
nikus, kitoms teko vos po 
keliolika vakcinos dozių. 
Tarp tų, kurioms vakcinos 
faktiškai nekliuvo, buvo ir 
mūsų rajono gydymo įs-
taigos. Pasidžiaugę, kad su 
pirmaisiais šalies medikais 
buvo paskiepyta ir 15 rajo-
no ligoninės medikų, dau-
giau vakcinų rajono įstaigos 
negavo. Kaip prieš pat Nau-
juosius „Rokiškio Sirenai“ 
sakė rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas, dėl vakcinos 
dalybų kilo klausimų ne tik 
mūsų, bet ir kitų rajonų va-
dovams. Pasak pašnekovo, 
netgi buvo svarstoma rengti 
bendrą peticiją, kreiptasi į 
Sveikatos apsaugos ministe-
riją. Kol sausio 4-ąją į Lie-
tuvą neatgabenta trečioji 
vakcinos siunta: dabar jau 
ir mūsų gydymo įstaigoms 
teko pakankamai.

Skiepijasi noriai
Iš trečiosios vakcinos siun-

tos rajonui teko išties nemažai 
dozių. Pasak mero, 160 dozių 
skirta rajono ligoninės per-
sonalui. Dar 50 dozių atiteko 
Pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro specialis-
tams. Meras akcentavo: nuo 
covid-19 paskiepyti ir pirmo-
se gretose dirbantys greito-
sios pagalbos, Karščiavimo 
klinikos medikai. Ir Rokiškio 
psichiatrijos ligoninė, mero 
žiniomis, jau gavo vakcinos 
siuntą visam galinčiam skie-
pytis personalui.

Paklaustas, ar medikai no-
riai skiepijasi, meras teigė, 
kad norinčiųjų nestinga. Jei 
iki vakcinos atvykimo dar kai 
kurie medikai lyg ir turėjo 
dvejonių, dabar jos išsisklai-
dė.

 Paklaustas, ar skiepysis 
pats, teigė, kad taip, skiepysis, 
bet tik tuomet, kai tam ateis 
eilė. „Jei rajonų vadovams 
būtų pasiūlyta skiepytis be 
eilės, tikrai atsisakyčiau – yra 
daug žmonių, kuriems skiepai 

reikalingesni“, – sakė R. Go-
deliauskas.

Jis ketina skiepytis kartu 
su Pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centre užsiregistra-
vusiais rajono gyventojais, kai 
jam ateis eilė.

Medikus paskiepys 
per mėnesį
„Praktiškai mūsų matymu, 

kad sausio mėnuo, matyt, ga-
lėtų būti tas mėnuo, kada me-
dikų bendruomenė būtų pilnai 
vakcinuota – ne tik tie, kurie 
dirba tiesiogiai“, – spaudos 
konferencijoje sakė Sveika-
tos apsaugos ministras Arūnas 
Dulkys. „Kartu su dar praėju-
sių metų paskirstytos ir paskie-
pytos vakcinos dozėmis, mes 
galėsime jau pilnai patenkinti 
visų sveikatos priežiūros, grei-
tosios medicininės pagalbos, 
gydytojų, slaugytojų, slaugy-
tojų padėjėjų, kito personalo, 
savanorių – visų, kovojančių 
COVID-19 priešakinėse lini-
jose pirmojo skiepo poreikį“, 
– sakė ministras. A. Dulkio 
teigimu, yra gautas Europos 

Komisijos bei vakcinos ga-
mintojų patvirtinimas kad arti-
miausius tris mėnesius Lietuvą 
kas savaitę pasieks po 20 tūkst. 
475 vakcinos dozių.Pasak A. 
Dulkio, yra parengtas detalus 
sąrašas, kokia tvarka bus skie-
pijama visa visuomenė.

Šiuos prioritetus prista-
tęs Ekspertų tarybos Asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų 
grupės vadovas Santaros klini-
kų Hematologijos, onkologi-
jos ir transfuziologijos centro 
direktorius Laimonas Griške-
vičius sakė, jog medikus pir-
mus skiepyti nuspręsta, nes 
jie, kilus pandemijai, patiria 
didžiausią krūvį, jiems susir-
gus gydymo įstaigoms sunku 
užtikrinti veiklą. Toliau prio-
ritetuose – pažeidžiamiausios 
pacientų grupės: tie, kuriems 
taikoma dializė, onkologiniai 
ir kiti, kuriems COVID-19 yra 
pati pavojingiausia. Vėliau 
bus vakcinuoti slaugos ir glo-
bos įstaigų pacientai bei kiti 
pažeidžiami asmenys.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Trečiadienį Rokiškyje – 
du neblaivūs vairuotojai

Trijų karalių dieną at-
šventė du rokiškėnai vai-
ruotojai: viena įtariama 
prisiparkavusi elektros 
skydinėje, kitą nuo dides-
nių nuotykių apsaugojo 
sustabdę policijos pareigū-
nai.

Sausio 6 d., 17.45 val. 
Rokiškyje, Kauno g., neblai-
vus (3,10 prom.) vyras (gim. 

1962 m.) vairavo automobilį 
„Mercedes Benz“. 

Sausio 6 d., 16.30 val. Ro-
kiškyje, Statybos g., neblaivi 
(1,92 prom.) moteris (gim. 
1965 m.) galimai vairavo au-
tomobilį „AUDI“, atsitrenkė 
į elektros skydinę ir auto-
mobiliu pasišalino iš įvykio 
vietos.

Panevėžio VPK 
inform.

Moteris Rokiškyje peiliu sužalojo vyrą
Rokiškio policijos arešti-

nėje nakvojo moteris, kuri 
peiliu sužalojo vyriškį.

Kaip pranešė Policijos de-
partamentas, sausio 3 d. apie 
0 val. 24 min. Rokiškyje, Tai-
kos g., bute, moteris peiliu 
sužalojo neblaivų (0,7 prom.) 
vyrą (gim. 1960 m.), kuris, 

suteikus pirmąją pagalbą, 
nuo tolimesnio gydymo at-
sisakė.

Girta (1,86 prom.) moteris 
(gimusi 1958 m.) uždaryta į 
areštinę.

Dėl įvykio pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Lrytas.lt 
inform.

Niokojo namus
 Sausio 2 d., Rokiškio r., Gylių k., namuose, vyras (gim. 

1980 m.) sulaužė įvairius baldus, sudaužė ir išmėtė gėlių va-
zonus. Nuostolis - 1000 eurų.

Panevėžio VPK 
inform.

Daugėja nedarbingumo dėl koronaviruso atvejų –„Sodra“
Pirmojo ir antrojo karantino 

pradžioje nedarbingumo atvejų 
skaičius buvo panašus, tačiau pas-
taruoju metu vėl daugėja nedirban-
čių žmonių, prižiūrinčių vaikus ar 
kitus artimuosius arba dėl kitų su 
koronavirusu susijusių priežasčių, 
pastebi „Sodra“.

„Pernai pavasarį daug tėvų ėmė 
nedarbingumo pažymėjimus, kad 
prižiūrėtų namuose nuotoliniu būdu 

besimokančius ar darželių negalin-
čius lankyti vaikus“, – teigė „Sodros“ 
Komunikacijos skyriaus atstovė Mal-
gožata Kozič.

Pasak jos, nuo šių metų pradžios 
pažymų, išduodamų asmens priežiū-
rai, skaičius vėl ėmė augti. Per pirmą-
sias penkias sausio dienas jų išduota 
11,5 tūkst.

Be to, pažymų, išrašomų dėl ko-
ronaviruso, šį mėnesį daugiau nei dėl 
kitų priežasčių – iš viso sausį išrašyta 

beveik 44 tūkst. pažymų, iš jų su CO-
VID-19 susiję beveik 24 tūkst., o dėl 
kitų ligų – beveik 20 tūkst.

„Sodros“ duomenimis, gruodį 
išduota 300 tūkst. nedarbingumo 
pažymų, iš jų 111,5 tūkst. susiję su 
COVID-19: 105 tūkst. – dėl žmogaus 
ligos ar saviizoliacijos, 6 tūkst. – dėl 
slaugos arba priežiūros. Dėl kitų ligų 
išduota 189 tūkst. pažymėjimų.

Tuo metu pernai balandį išduota 
303 tūkst. pažymų, iš jų 133 tūkst. su-

siję su COVID-19. Tuomet 14,5 tūkst. 
žmonių turėjo nedarbingumą dėl ligos 
ar saviizoliacijos ir 118,5 tūkst. – dėl 
slaugos arba priežiūros.

„Sodros“ duomenimis, pastaruo-
ju metu daugiau gyventojų serga ir 
ūmiomis kvėpavimo takų ligomis bei 
gripu: gruodį išrašyta beveik 71 tūkst. 
pažymų dėl ūmių kvėpavimo takų 
ligų ir gripo, o 2019 metų gruodį tokių 
buvo per 51 tūkst.

BNS inform.
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Trijų karalių iškilmė Pandėlio bažnyčioje: apie išminčių simbolį ir anonimiškumą
Viešpaties apsireiškimo, 

populiariai vadinamą Tri-
jų karalių iškilmę Lietuvos 
katalikų bendruomenėje ly-
dėjo šiokia tokia sumaištis: 
sausio 5-ąją paskelbę, kad 
nuo sausio 11-osios bus at-
naujintos viešos šv. Mišios 
šalies bažnyčiose, sausio 
6-osios popietę Lietuvos vys-
kupai šį sprendimą atšaukė. 
„Rokiškio Sirena“ karan-
tino metu laikosi pažado 
patarnauti tikintiesiems 
transliuodama šv. Mišias iš 
Rokiškio dekanato bažny-
čių. Trijų karalių iškilmę 
tiesioginė transliacija buvo 
iš Pandėlio bažnyčios, šv. 
Mišias aukojęs klebonas 
Albertas Kasperavičius ak-
centavo šios šventės svarbą 
tikinčiųjų bendrystei.

Trijų karalių iškilmė – 
ne tik proga paženklinti
namus bei nupuošti 
eglutes
Trijų karalių iškilmę šiuo-

laikiniai žmonės sutinka kaip 
ženklą nupuošti namus da-
binusias eglutes. Tikintieji 
tą dieną palaiminta kreidele 
ant namų durų brėžia raides 
K(asparas), M(erkelis), B(al-
tazaras). 

Kunigas A. Kasperavičius 
pamoksle pasakojo, kad trijų 
išminčių apsilankymas Šven-
tajame rašte aprašytas nemi-
nint jų vardų, jie krikščioniš-
koje tradicijoje atsirado šiek 
tiek vėliau. O štai pirmajame 
krikščionybės tūkstantmetyje 
trijų karalių iškilmė turėjo la-
bai ryškias, gilias tradicijas ir 
savo reikšme ne ką tenusileido 
Kalėdoms. Anksčiau šios die-

nos minėjimas buvo keliamas 
ir į artimiausią sekmadienį, o 
jau keletą metų vėl yra grą-
žinta minėti šią konkrečią, pa-
skirtą dieną.

Kodėl ši šventė aktuali 
šiandien? Greta Juozapo ir 
Marijos, piemenėlių, atsiranda 
trys paslaptingos asmenybės: 
Rytų išminčiai, atkeliavę su 
labai konkrečiu tikslu – pagar-
binti Viešpatį. Jie – Bažnyčios 
simobilis. Svarbiausio žmo-
gaus tikslo – Dievo ieškojimo 
poreikį. Ir šis poreikis būdin-
gas visoms tautoms, visoms 
kultūroms. 

Ir sužibusi žvaigždė yra 
ženklas tikinčiam, pastabiam 
žmogui, jį supančiame pasau-
lyje ieškančiam Dievo ženklų.

Dvasininkas pabrėžė: trys 
išminčiai simbolizuoja pas  
Viešpatį ateinančias pagoniš-
kąsias tautas. Jų apsilanky-
mas daugiau nei du tūkstan-
čius metų yra aiškus signalas, 

kad Išganytojo atėjimas yra 
svarbus ne tik žydų tautai. Iš-
minčiai – viso pasaulio tautų 
simbolis, krikščioniškosios 
žinios, Gerosios naujienos 
ženklas. Ir per pagoniško prie-
taringumo brūzgynus ji ieško 
Dievo, junta jo trauką, kad 
pripildytų širdį Dievo dovano-
jamo džiaugsmo.

Išminčių dovanos – auksas, 
smilkalai ir mira – taip pat 
simboliai. Auksas dovanoja-
mas kaip valdovo ženklas. 
Vadinasi, Jėzus pripažįstamas 
ir pagarbinamas kaip pasaulio 
valdovas. Smilkalai – dvasi-
ninko ženklas, taigi taip sim-
bolizuojamas ir Jėzaus, kaip 
dvasinio valdovo pripažini-
mas. Trečioji dovana – mira 
– naudojama kaip skausmo 
malšinimo priemonė ir tepalas 
mirusiesiems. Tai Jėzaus misi-
jos – atpirkti žmoniją kančia ir 
mirtimi ant Kryžiaus ženklas.

Dvasininkas akcentavo, 

kad nors išminčių vizitas, be 
abejonės, buvo be galo svar-
bus įvykis, tačiau jų vardai 
Šventajame rašte neįrašyti. 
Kodėl? A. Kasperavičius pa-
brėžė, kad taip yra dėl kelių 
priežasčių. Visų pirma, išmin-
čiai nėra vien tik asmenybės, 
tai pas Viešpatį keliaujančių 
pasaulio tautų simboliai. 

Kita priežastis – ne mažiau 
svarbi. Anonimiškumas – tar-
nystės ženklas ir pamoka. Kad 
net svarbiausi įvykiai, vardai 
nebūtinai turi būti afišuoja-
mi, kad jie neužgožtų esmės: 
tikėjimo. O ne tikėjimas būtų 
priemone išaukštinti save, 
kaip asmenį. Tikintieji kar-
tais nori būti žinomi, garsūs, 
atkreipti visuomenės dėmesį. 
„Tai ženklas, kad žmogiškuo-
ju uolumu esi pašauktas visu 
gyvenimu garbinti Dievą“, – 
akcentavo dvasininkas.

Jis pabrėžė, kad išminčiai 
– visuomenės elitas, intelek-

tualai, į kuriuos turi lygiuotis 
visuomenė. Ir jie atėjo garbin-
ti Dievo.

Karalių pamokos
Kalbėdamas apie šiandie-

ninę situaciją dvasininkas 
kalbėjo apie tai, kokia svarbi 
yra žmonių bendrystė, solida-
rumas, jautrumas, gebėjimas 
atsiliepti, ištiesti pagalbos 
ranką.

Kad šiandien sergantie-
siems, izoliuotiesiems reikia 
kitų žmonių pagalbos: pasi-
rūpinti maistu, vaistais, kitais 
būtinais poreikiais. Todėl yra 
labai svarbu girdėti kiekvie-
ną žmogų, bendrauti, domė-
tis juo. Tai yra Rytų išminčių 
pavyzdys šiandienos tautai. Ir 
dvasininkas akcentavo, kad tik 
padedant vieni kitiems bus ga-
lima pasiekti šviesesnę dieną.

Palaimino kreideles
ir smilkalus
Šią dieną tradiciškai lai-

minamos kreidelės, kurias 

parsinešę namo tikintieji ant 
savo durų brėžia trijų išmin-
čių vardų pirmąsias raide. 
Šventintas kreideles, kaip 
sakė dvasininkas, bus galima 
pasiimti tuomet, kai bažny-
čia atvira asmeninei maldai. 
Kreidutės sudėliotos taip, kad 
būtų galima saugiai paimti jos 
gabalėlį. Ir, laikantis visų sau-
gumo reikalavimų, suvyniojus 
į skepetaitę, palikti jos kaimy-
nams.

Dvasininkas, kalbėdamas 
apie vyskupų sprendimą (ku-
ris tądien buvo atšauktas) 
atidaryti bažnyčias viešai 
maldai, sakė, kad jo asmeni-
ne nuomone, toks žingsnis 
kiek ankstyvas. Nors praktika 
rodo, kad po švenčių sausio 
mėnesį tikintieji bažnyčioje 
lankosi rečiau, nei įprasta. Ta-
čiau tikinčiųjų pareigingumo 
dėka Pandėlio bažnyčia, kaip 
ir kitos dekanato bažnyčios 
netapo viruso židiniais.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems
Brangūs tikintieji,
Šiuo sunkiu laiku Kalėdų 

šventes sutikome kitaip nei 
įprastai. Saugodami vieni 
kitų sveikatą ir gyvybę, atsi-
sakėme įprasto susibūrimo į 
iškilmingas pamaldas. Dėko-
jame visiems už supratimą, 
kantrybę ir už atsakingą lai-
kyseną.

Baigiantis metams tikė-
jomės, kad bus galimybė 
sugrįžti į tvarką, kuri mūsų 
bažnyčiose galiojo karantino 
metu iki praeitų metų gruo-
džio 16-os dienos, kai pamal-
dose, laikantis būtinų saugu-
mo reikalavimų, dalyvaudavo 
ribotas skaičius žmonių. Tad 
metų pabaigoje buvome nu-
tarę šią tvarką sugrąžinti pa-
sibaigus Kalėdų laikui – nuo 
sausio 11 dienos.

Visgi naujųjų metų pra-
džia parodė, kad pandeminė 
situacija Lietuvoje išlieka 
pakankamai rimta. Vyriau-
sybės priimti griežtesni ap-
ribojimai, iš pradžių skirti 
tik šventiniam laikotarpiui, 
buvo pratęsti iki numatytos 

karantino pabaigos.
Tad atsižvelgdami į esamą 

situaciją, šiandien priėmėme 
sprendimą dar neatnaujinti 
viešų pamaldų bažnyčiose, 
dalyvaujant tikintiesiems. 
Tai yra, nuo 2020 m. gruo-
džio 16 d. mūsų bažnyčiose 
galiojančią tvarką pratęsia-
me iki 2021 m. sausio 31 d., 
su galimybe ją švelninti ir 
anksčiau, jei greičiau būtų 
sulaukta ryškesnių teigiamų 
pokyčių. Tuo būdu solidari-
zuojamės su visais, kuriems 
šis laikas yra itin sunkus, 
ypač su ligoniais, gydytojais, 

slaugytojais.
Suprantame, kokia svarbi 

mums visiems yra sielova-
dinė pagalba. Primename, 
kad bažnyčios išlieka atvi-
ros privačiai tikinčiųjų mal-
dai. Laidotuvių šv. Mišios ar 
kiti sakramentai švenčiami 
tik artimiausių šeimos narių 
aplinkoje. Susitarus su kuni-
gu, yra galimybė atlikti išpa-
žintį, priimti šv. Komuniją.

Šiandien švenčiame Kris-
taus Apsireiškimo (Trijų 
Karalių) iškilmę. Ji kalba 
mums apie Dievą, apsireiš-
kiantį visų tautų žmonėms, 

apie Jo šviesą, pasiekiančią 
net ir toli, giliose tamsybėse 
esančius. Šios dienos iškilmė 
taip pat kreipia mūsų žvilgs-
nį į Išminčius, atsiliepian-
čius į Dievo apsireiškimą ir 
ateinančius į susitikimą su 
Juo kuklioje prakartėlėje. 
Jokie sunkumai negali mūsų 
atskirti nuo Dievo. Mūsų 
malda tegul veda į gyvą tikė-
jimo liudijimą, kasdienybėje 
parodant daugiau solidarumo 
ir atjautos vieni kitiems. Juk 
ten, kur yra gailestis ir meilė, 
ten yra Dievas.

Lietuvos vyskupai
 

Šalies vadovai sveikina
Rytų apeigų krikščionis
 su šv. Kalėdomis

Šalies vadovai ketvirtadienį 
sveikino stačiatikius, sentikius 
ir unitus su šv. Kalėdomis.

„Brangūs tikintieji, mieli 
bendrapiliečiai, šventas Kalėdas 
šiemet pasitinkame neįprastai. 
Kiekviena šeima susiduria su 
iššūkiais, su nerimu ar skaus-
mu. Tačiau ilgus amžius mūsų 
daugiatautės ir daugiakultūrės 
valstybės stiprybė buvo ir, tikiu, 
yra gebėjimas susitelkti prieš ne-
gandas ir tapti vieninga bei tvirta 
bendruomene“, – sveikinime tei-
gė prezidentas Gitanas Nausėda.

Jis palinkėjo įveikti „mums 
tekusius laikmečio išbandymus, 
kad taptume stipresni, iš naujo at-
radę tikrąsias vertybes: tikėjimą, 
šeimos ryšį, artimo meilę“.

„Užgimusi šventų Kalėdų 
šviesa ir viltis tegul gyvuoja kie-
kvieno mūsų širdyje. Sveikatos ir 
santarvės Jūsų šeimoms, gerovės 
ir klestėjimo mūsų valstybei“ – 
sakė šalies vadovas.

Tikinčiuosius pasveikino ir 
premjerė Ingrida Šimonytė bei 

Seimo pirmininkė Viktorija Čmi-
lytė-Nielsen.

„Šventos Kalėdos – susikau-
pimo ir susitelkimo į pamatines 
vertybes metas. Tai ypač jaučia-
me dabartiniame nerimo ir vilties 
kupiname pasaulyje. Linkiu, kad 
šį šventinį laikotarpį Jus lydėtų 
širdžių šiluma ir dvasios artu-
mas. Jaukių šventų Kalėdų, lai-
mingų ir sveikų Naujųjų metų“, 
– rašoma premjerės I. Šimonytės 
sveikinime.

„Mielieji, šiemet šventes sutin-
kame neįprastai, negalime jų at-
švęsti taip, kaip norėtume, tačiau 
jos išlieka tokios pat svarbios. 
Pasinaudokime proga prisiminti 
šių švenčių prasmę bei puoselė-
jamas vertybes ir nepamirškime, 
kad mūsų visų susitelkimas ir 
bendrystė padės įveikti visas mus 
užklupusias negandas“, – teigė V. 
Čmilytė-Nielsen.

„Tegul šis šventinis laiko-
tarpis suteikia Jums stiprybės ir 
dvasios ramybės. Būkite saugūs 
ir sveiki“, – pridūrė ji.

BNS inform.
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Rokiškio dvaras aukcione parduotas už 330 Eur
Paskutinis kalėdinis ren-

ginys įvyko – meduolinis 
dvaras parduotas. Smagu, 
kad aukcionas, nors ir vir-
tualus, sulaukė susidomė-
jimo. Dar daugiau susido-
mėjimo būta tik paskelbus 
aukcioną – rokiškėnai sune-
rimę teiravosi, kas atsitiko, 
kad reikia parduoti miesto 
simbolį. Dabar jau visi žino, 
kad tikrasis miesto simbolis 
ir toliau bus visų miestiečių, 
o parduota tik kepta jo ko-
pija. Meduolinio dvarelio 
savininku tapo Eimontas 
Jakulis (nuotr.).

 
Aukcione intrigos netrūko. 

Nors pirmasis statymas buvo 
mažesnis nei buvo parašyta 
aukciono taisyklėse, muzie-
jininkai vis tiek džiūgavo, 
kad atsirado pirkėjas, dvaras 
bus parduotas, o danieliai ir 
juodosios gulbės žiemos so-

čiai. Penki aukciono dalyviai, 
tarp kurių buvo ir Rokiškio 
savivaldybės meras Ramūnas 
Godeliauskas, kainą kėlė ke-
lis kartus.

 Rezultatas pranoko lū-
kesčius – galutinė kaina iš-

augo daugiau nei 6 kartus, o 
paskutinės aukciono minutės 
priminė atkaklias krepšinio 
rungtynes. Kas gi laimės? 
Rezultatas 50 : 330!

Rokiškio krašto
muziejaus inform.

Informuojame žemės sklypo, esančio Salagi-
rio g.39, Nevierių k., Rokiškio r., savininko A.B.B. 
paveldėtojus, kad  UAB „Geo optimus“ matinin-
kas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-59) 2021-01-19 11 val. vykdys žemės 
sklypo (proj. Nr. 337/5), esančio Nevierių k., Kama-
jų sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome 
kreiptis į UAB „Geo optimus“ matininką R.Varną 

adresu Perkūno g.5A, Rokiškis, 
el. paštu ramunas7@gmail.com 

arba telefonu 8 685 77037

Pandėlys atsisveikino su dovanojusia
džiaugsmą eglučių alėja

Pandėlio eglučių alėjos gražiausios žaliaskarės: I v. Rasos Lukoševičienės kūrinys, II v. – Pandėlio ugniagesių 
eglutė ir III v. laimėtoja – „Gaudi dekor“ eglutė.                                                               L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Sausio 6-ąją, tuoj po šv. 
Mišių Pandėlio bažnyčioje 
miestelio aikštėje atsisvei-
kinta su miesto puošmena: 
eglaičių alėja. Pandėlio 
bendruomenės pirminin-
kas Vladimiras Tokarevas 
neslėpė: idėja papuošti 
miestą išradingų kraštie-
čių rankomis sukurtomis 
eglutėmis – puiki idėja. Ir 
tikisi, kad ši alėja taps tra-
dicine, o eglutes kurs dar 
daugiau žmonių, bendruo-
menių, įmonių, įstaigų ko-
lektyvų.

Eglaičių alėja stebino 
išradingumu: nuo samanų, 
šaknų, medinių pagaliukų, 
grūdų, kankorėžių kompo-
zicijų, iki vaistų pakuotėmis 
papuoštos eglaitės, stili-
zuotos Pandėlio parapijos 
sukurtos prakartėlės. Idėja 
miestą puošti pačių sukur-
tomis eglaitėmis prasmin-
ga daugeliu atžvilgių: tai ir 

kūrybiškumo skatinimas, ir 
žmonių užimtumo, prasmės 
suteikimo, Kalėdų laukimo 
džiaugsmo dovanojimas su-
dėtingu karantino laikotarpiu.
Jei ne griežtos karantino sąly-
gos, be abejo, ši eglaičių alėja 
būtų tapusi traukos objektu 
ir mūsų rajono gyventojams, 
ir kraštiečiams, ir turistams. 
Netgi dabar, išėjusiems pasi-
vaikščioti, pakvėpuoti grynu 
oru pandėliečiams ji teikė di-
delį džiaugsmą.

Deja, apribojus judėjimą, 
alėja nesulaukė tiek dėmesio, 
kiek tikėtasi. Jos įžiebimo iš-
kilmė buvo rodyta tik vaizdo 
įrašuose. Virtualus buvo bal-
savimas ir gražiausios eglu-
tės konkurse. Pirmąją vietą 
pandėliečiai skyrė ir 150 Eur 
bendruomenės prizu įvertinta 
buvo Rasos Lukoševičienės 
iš antrinių žaliavų – plasti-
kinių butelių sukonstruota 
eglutė. Moteris šiam reikalui 
sunaudojo 300 plastikinių bu-

telių, kurie buvo sukarpyti 
į 1200 plonyčių juostelių, 
kurios imitavo eglutės spy-
glius. Visam šiam kūriniui 
nudažyti prireikė 7 balionė-
lių dažų.

Antroji vieta pandėlie-
čių balsavimu skirta Pan-
dėlio ugniagesių komandos 
žaliaskarei. Jos viršūnę 
vainikavo raudonas ugnia-
gesių kibiras, o girliandas – 
gaisrinė žarna. Ugniagesiai 
sumeistravo ir žaislinius 
gesintuvėlius, ugniagesių 
figūrėles.

Trečioji vieta skirta la-
bai architektūriškai ir lako-
niškų formų „Gaudi dekor“ 
eglutei. Ji taip pat tausojan-
ti gamtą: puošmenos kū-
rybai panaudotos detalės, 
kurias ši įmonė naudojo 
parodų stenduose, prista-
tydama savo kūrinius bei 
paslaugas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Sudaromi šauktinių sąrašai
Sausio 7 d. Krašto apsau-

gos ministerijoje sudaryti 
2021 metų karo prievolinin-
kų (šauktinių) sąrašai, į ku-
riuos įtraukta apie 38 tūkst. 
18–23 m. (įskaitytinai) jau-
nuolių. Iš jų į tarnybą įvai-
riuose Lietuvos kariuome-
nės daliniuose planuojama 
pašaukti 3828 karo prievo-
lininkus.

 Karo prievolininkų są-
rašas sudaromas atsitiktine 
tvarka, naudojantis kompiu-
terių programa.

Siekiant užtikrinti, kad 
šauktinių sąrašų sudarymo 
procedūra vyktų skaidriai ir 
objektyviai, procesą nuotoli-
niu būdu stebėjo ir penki vi-
suomenės atstovai iš Lietuvos 
skautijos, Lietuvos skautų są-
jungos, Lietuvos jaunimo or-
ganizacijų tarybos ir Lietuvos 
šaulių sąjungos.

Į šaukiamųjų sąrašus gali 
patekti ir tie jaunuoliai, ku-
rie iki sąrašų sudarymo buvo 
pateikę prašymus savo noru 
atlikti nuolatinę privalomąją 
pradinę karo tarnybą (NPP-
KT), tačiau jiems ir toliau ga-
lios visos su savanoriškumu 
susijusios skatinimo priemo-
nės – tarnybos vietos ir laiko 
pasirinkimo galimybė bei di-
desnės socialinės garantijos.

Į sąrašus taip pat įtraukti ir 
aukštųjų mokyklų studentai. 
Patekę tarp šauktinių, studen-
tai turės apsisprendimo lais-
vę – arba sustabdyti studijas 
ir atlikti 9 mėnesių NPPKT, 
arba nenutraukus studijų pa-
sirinkti jaunesniųjų karininkų 

vadų mokymus (3 metus) ir 
tokiu būdu atlikti privalo-
mąją pradinę karo tarnybą 
(PPKT), arba studijuoti ir 
tarnauti Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgose (3 metus) ir 
tokiu būdu atlikti PPKT. Ne-
pasirinkus nė vieno iš minėtų 
tarnybos būdų, karo prievo-
lininkams dėl studijų aukš-
tojoje mokykloje šaukimas 
bus atidėtas, tačiau galimybė 
jiems patekti tarp šaukiamųjų 
bus pratęsta iki jiems sukaks 
26 metai (bet ne ilgiau nei 
vienerius metus po studijų 
baigimo). Pabaigę studijas – 
jaunuoliai vieną kartą turės 
galimybę patekti į šaukiamų-
jų sąrašus.

Sausio 7 d. sudaryti 2021 
m. karo prievolininkų sąra-
šai maždaug po savaitės bus 
paskelbti interneto svetainė-
je https://sauktiniai.karys.lt. 
Prie kiekvienos pavardės bus 
nurodytas ir tikslus terminas, 
iki kada reikia susisiekti su 
paskirtu regioniniu karo prie-
volės ir komplektavimo pada-
liniu. Karo prievolininkams 
už nurodymų nevykdymą gali 
būti taikoma administracinė 
arba baudžiamoji atsakomy-
bė. Planuojama, kad 2021 m. 
šauktinių sąrašai ir pirmieji 
nurodymai bus paskelbti iki 
sausio 18 dienos. Atkreipiame 
studentų, kurie pateks į šau-
kiamųjų sąrašus, dėmesį, kad 
jiems nurodymai susisiekti 
nebus skiriami, o tarnyba ati-
dedama iki metų pabaigos.

Į sąrašus patekusiems 
karo prievolininkams šauki-
mo nurodymai paštu nebus 

siunčiami. Visa karo prievo-
lininkui aktuali informacija 
bus pateikta internete adresu 
www.karys.lt. Ją taip pat bus 
galima sužinoti paskambinus 
nemokamu telefonu 8 800 
12340, atvykus arba paskam-
binus į regioninius Karo prie-
volės ir komplektavimo sky-
rius ir poskyrius.

Sudarius ir paskelbus karo 
prievolininkų sąrašus, į juos 
nepatekę vaikinai ir merginos 
nuo 18 iki 38 metų ir toliau 
galės teikti prašymus savo 
noru atlikti nuolatinę priva-
lomąją pradinę karo tarnybą. 
Jie galės pasirinkti norimą 
tarnybos vietą, tarnybos pra-
džios datą ir gauti 30 proc. 
didesnes kaupiamąsias iš-
mokas. Pirmumo prašymus 
galės teikti ir patekusieji į 
šaukiamųjų sąrašus. Į jų pa-
geidaujamas tarnybos vietas 
bus stengiamasi atsižvelgti, o 
kaupiamosios išmokos jiems 
bus didesnės 15 procentų.

Devynių mėnesių trukmės 
nuolatinę privalomąją pradi-
nę karo tarnybą LR Seimas 
atnaujino 2015 m. pavasarį. 
Tai buvo padaryta atsižvel-
giant į pasikeitusią geopo-
litinę situaciją ir valstybės 
saugumui kylančias grėsmes. 
Sugrąžinus šauktinių tarnybą 
taip pat siekiama sustiprin-
ti ir pagreitinti kariuomenės 
dalinių užpildymą profesinės 
karo tarnybos kariais, sufor-
muoti pakankamą kariuo-
menės parengtąjį rezervą ir 
užtikrinti tinkamą piliečių pa-
sirengimą ginti savo valstybę.

KAM inform.

Prastovų daugėja, bet jų mažiau nei per pirmą karantiną
Daugėja įmonių, skelbiančių 

apie į prastovas dėl koronaviru-
so išleistus darbuotojus, tačiau 
jų skaičius dar nesiekia pirmojo 
karantino lygio, teigia Valstybi-
nės darbo inspekcijos (VDI) va-
dovas. 

„Paskelbus antrąjį karantiną ne 
visos veiklos buvo draudžiamos, 
sąlygos veiklai vykdyti švelnes-

nės, todėl nors prastovų skaičius 
auga, tačiau nepasiekė pirmojo ka-
rantino prastovų lygio“, – BNS teigė 
Jonas Gricius.

Jo teigimu, pandemijai, jos po-
veikiui verslui ir darbo rinkai niekas 
nebuvo pasiruošęs, todėl nuspren-
dus mokėti subsidijas už prastovas, 
dalis darbdavių tuo pasinaudojo. 
Vėliau, įvertinę savo perspektyvas, 
pirmojo karantino patirtį ir ieško-

dami išeičių, darbdaviai prisitaikė 
prie naujų aplinkybių – ėmė dirb-
ti ir teikti paslaugas nuotoliniu 
būdu. 

Sausio 6 dieną prastovų turė-
jo 11,7 tūkst. įmonių ir apie 84,5 
tūkst. jų darbuotojų. Daugiausiai 
prastovų paskelbta prekybos, ap-
gyvendinimo ir maitinimo, gamy-
bos įmonėse.

BNS inform.
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Registrų centras: pernai mažėjo butų, augo namų pardavimai
2020 metais Lietuvoje įsigyta 

129 tūkst. nekilnojamojo turto (NT) 
objektų – 0,6 proc. mažiau nei 2019 
metais. Pernai mažėjo butų, tačiau 
kiek augo sklypų ir namų pardavi-
mai, pranešė Registrų centras.

Pernai, palyginti su 2019 metais, 
parduotų butų skaičius sumenko 8 
proc. (apie 3 tūkst.) – iš viso jų par-
duota apie 32,8 tūkst.: Vilniuje – 11,7 
tūkst. (4 proc. mažiau), Kaune – 4,9 
tūkst. (6 proc. mažiau), Klaipėdoje – 

2,7 tūkst. (17 proc.), Panevėžyje – 940 
(23 proc.), Šiauliuose – 1,4 tūkst. (15 
proc.). Parduotų sklypų skaičius per 
metus augo 1 proc. – jų parduota 63,7 
tūkst., o gyvenamųjų namų – 7 proc. – 
12,8 tūkstančio.
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA SKELBIA NEKILNOJAMOJO 
TURTO VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ:

Iki 2021 m. birželio 1 d., išnuomojamos 116,72 kv. m patalpos, 
esančios pastate – garaže, žymėjimas plane 8G1p (patalpos pa-
žymėtos G-1 (44,10 kv. m), G-2 (10,38 kv. m), G-3(10,03 kv. m)), 

unikalus Nr. 7393-2001-0064, esančias Nepriklausomybės a. 10B, Rokiškyje, 
bendras pastato plotas – 265,68 kv. m.

Turto naudojimo paskirtis – garažų.
Pradinis nuompinigių dydis – 0,70 Eur už 1 kv. m mėnesiui.
Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius 

su išnuomotu turtu: už komunalines paslaugas ir kitas teikiamas paslaugas at-
siskaito tiesiogiai su paslaugų tiekėjais. 

Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis į Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėją Violetą Bie-
liūnaitę-Vanagienę, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 633) 62959, v.vanagiene@post.
rokiskis.lt. 

Pradinį įnašą 245,11 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administraci-
jos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.

Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti http://
old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6248/p20.html  

Viešas turto nuomos konkursas vykdomas tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti kon-
kurse pateikimo terminas – nuo 2021 m. sausio 8 d. 8.00 val. iki 2021 m. sausio 
25 d. 17:00 val.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Res-
publikos g. 94, Rokiškis, įmesti į pašto dėžutę, esančią šalia klientų aptarnavimo 
įėjimo, atvykus įteikti paraišką papildomai informuoti Turto valdymo ir ūkio 
skyriaus vedėją Violetą Bieliūnaitę-Vanagienę, tel. (8 633) 62959, v.vanagiene@
post.rokiskis.lt. 

Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas turto pavadinimas, adresas, elek-
troninis paštas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, konkurso dalyvio pava-
dinimas, adresas, turi būti pateikti šie dokumentai:

1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens var-
das, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims) arba asmens 
teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar 
kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (juridiniams asmenims), 
kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 

2. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso daly-
viui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo. 

3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis.
4. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
5. Finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas 

sumokėtas, kopija.
6. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi per-

vesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.
Vokų plėšimas vykdyti 2021 m. sausio 26 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu per 

ZOOM programėlę.
Užs. 1233

Socialinio verslo skatinimo projekto komanda 
ir Rokiškio rajono savivaldybė ieško socialinio verslo kūrėjų

Socialinio verslo skati-
nimo projekto komanda ir 
Rokiškio rajono savivaldy-
bė ieško socialinio verslo 
kūrėjų, galinčių įjungti po-
veikį!

 
Kviečiami tie, kurie nori 

mažinti vyresnio amžiaus 
žmonių socialinę atskirtį, di-
dinant jų įsitraukimą į viešąjį 
gyvenimą ir stiprinant socia-
linius ryšius.

 Rokiškio rajono savival-
dybė siekia surasti sociali-
nius partnerius, kurie būtų 
pasiruošę:

 • formuoti motyvuojančią 
savirealizacijos formų infras-
truktūrą ir didinti vyresnio 
amžiaus žmonių užimtumą;

• didinti tikslinės grupės 
gebėjimus pasiekti paslaugas 
internetu;

• didinti tikslinės grupės 
mobilumą rajone, sukurti ga-
limybes pasiekti skirtingas 
savirealizacijos formas nuto-

lusias nuo senjoro gyvenamo-
sios vietovės.

Rokiškio rajono savival-
dybė nori inicijuoti poveikio 
pirkimą, kurio pagrindu pirk-
tų ne konkrečiais priemones, 
tačiau socialinių partnerių 
kuriamą poveikį. Potencia-
lius socialinio verslo kūrėjus 
kviečiame į kūrybines dirbtu-
ves, kurių metu kartu su sa-
vivaldybės komanda bus vys-
tomi inovatyvūs sprendimai!

Pažangiausios renginio 
metu sukurtos idėjos galės 
gauti iki 15 tūkst. eurų inves-
ticiją, kuri apima reikiamos 
įrangos įsigijimą ir eksper-
tinę pagalbą, reikalingą sė-
kmingam socialinio verslo 
vystymui.

 Naujai sukurtas socialinis 
verslas taip pat turėtų gali-
mybę dalyvauti savivaldybės 
planuojamame poveikio pir-
kime, siūlant sukurtą spren-
dimą kaip efektyviausią, 
keičiant vyresnio amžiaus 

žmonių gyvenimą Rokiškio 
rajone.

Svarbu! Kūrybinėse dirb-
tuvėse gali dalyvauti norintys 
kurti socialinį verslą arba so-
cialiniai verslai, kurie veiklą 
vykdo ne ilgiau kaip 1 m.

 Renginio data: sausio 19 
d., nuo 10 iki 17 val.

Renginys vyks internetu.
Registracija: https://

forms.gle/5hUw7xb6JLJj-
dxzQA

 Socialinio verslo dizaino 
mąstysenos dirbtuvės orga-
nizuoja „NVO Avilys“.

Daugiau apie projektą: 
www.ijunkpoveiki.lt

Projektą įgyvendina 
„Versli Lietuva“ kartu su 
partneriais „NVO Avilys“, 
„Gerinorai.lt“ bei Europos 
socialinio verslumo ugdymo 
ir inovatyvių studijų institutu.

Projektas finansuojamas 
2014–2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos lėšomis.

Per metus kariuomenės išminuotojai neutralizavo beveik 3,8 tūkst. sprogmenų
2020 metais Lietuvos 

kariuomenės Inžinerijos 
bataliono sprogmenų neu-
tralizavimo specialistai neu-
tralizavo 3785 sprogmenis.

Kaip pranešė kariuomenė, 
2020 metais jos išminuotojams 
teko vykdyti ypatingo profesi-
onalumo reikalavusias operaci-
jas. „Lietuvos kariuomenės in-
žinierių ir išminuotojų darbas 
yra ypatingai pavojingas, bet 
labai reikalingas mūsų šaliai. 
Jų radiniai, daugiausia Antro-
jo pasaulinio karo laikų spro-
gmenys, demonstruoja kiek 
pavojų civiliams gali palikti 
karas dar ilgiems dešimtme-
čiams. Lietuvos kariuomenė 
yra tam, kad karo nebūtų ir 
visi sprogmenys būtų naudo-
jami tik kariniuose poligonuo-
se“, – pranešime cituojamas 
Lietuvos kariuomenės vadas 
generolas leitenantas Valde-
maras Rupšys. 

Viena įspūdingiausių išmi-
nuotojų operacijų šiais metais 
buvo itin didelio kiekio amu-
nicijos neutralizavimas Taura-
gės rajone esančiame Vilnalių 
kaime, kur gyventojo kieme 
buvo rasti penki pilni AB-250-
2 sprogmenų konteineriai, 
aviacinė bomba SC-50 ir dau-
giau kaip tūkstantis vienetų 
palaidos mažo kalibro kaseti-
nės amunicijos. Kariams teko 
perkasti visą kiemą, kol su-
rinko pavojingus sprogmenis, 
todėl operacija truko keturias 
paras, o joje dalyvavo beveik 
30 sprogmenų neutralizavimo 
specialistų.

„Tai turbūt buvo pirmas 

kartas Lietuvos istorijoje, kai 
per vieną operaciją radome 
tiek daug standartinių spro-
gmenų. Be to, operacija vyko 
prie pat pastato, sprogmenų 
saugos mechanizmai buvo su-
irę, viską reikėjo atlikti ranko-
mis ir su juvelyriniu tikslumu. 
Didžiuojuosi savo kariais, ku-
rie atliko tikrai nekasdienišką 
bei rizikingą darbą ir įgavo 
labai daug naudingos patir-
ties“, – sako Sprogmenų neu-
tralizavimo kuopos vadas kpt. 
Kazimiras Bogdanas.

Tarp įsimintinų išminuo-
tojams įvykių taip pat buvo 
aviacinės bombos SD250 
neutralizavimas panaudojant 
abrazyvinę pjovimo įrangą, 
kad būtų sumažinta bomboje 
esanti sprogmenų masė, itin 
retai Lietuvoje randamos avi-
acinės bombos SD500 neutra-
lizavimas ir 70 unikalių be-
toninių bombų sunaikinimas 
Aleksoto mikrorajone Kaune, 
taip pat artilerijos sviedinių 
neutralizavimas Dusios eže-
re, kai buvo sunaikinti trys 
Antrojo pasaulinio karo laikų 
sovietiniai 155 mm artilerijos 
sviediniai.

„Operacija išsiskyrė tuo, 
kad niekada iki tol kuopos 
kariai nėra neutralizavę spro-
gmenų po vandeniu. Tai sa-
votiška patirtis mūsų išmi-
nuotojams-narams, taip pat ir 
vadams, nes jos metu reikėjo 
išskirtinio bendradarbiavimo 
su savivaldybės atstovais, ci-
viline sauga ir policijos parei-
gūnais,“ – teigė K. Bogdanas.

Po šios operacijos, ben-
dradarbiaujant su Metelių re-

gioninio parko direkcija, su-
rengtos sprogmenų paieškos 
pratybos labiausiai lankomose 
Dusios ežero maudyklose ir 
patikrinta maždaug 4,3 ha te-
ritorijos.

Vykdydama planinius spro-
gmenų neutralizavimo darbus 
Sprogmenų neutralizavimo 
kuopa šiemet taip pat dvigu-
bai viršijo savo projektinius 
pajėgumus: per metus buvo 
patikrinta ir išvalyta 246,16 
ha Lietuvos teritorijos, aptik-
ta ir sunaikinta daugiau kaip 
3 tūkst. įvairių sprogmenų ir 
amunicijos. Vykdant supla-
nuotas paieškos procedūras 
pavojingų radinių gausa išsi-
skyrė Depų tarnybos Ginkluo-
tės depo teritorija Linkaičiuo-
se, Radviliškio rajone.

Taip pat kariuomenės iš-
minuotojai 551 kartą dalyva-
vo pratybose – dažniau nei 
paskutinius kelerius metus. 
Pasak kariuomenės, gerokai 
išaugusiam sprogmenų neu-
tralizavimo specialistų porei-
kiui įtakos turėjo ir kasmet di-
dėjantis Lietuvoje dislokuotų 
sąjungininkų karių bei organi-
zuojamų pratybų skaičius.

Kariuomenės išminuotojai 
primena, kad Lietuvos terito-
rijoje vis dar gausu karo laikų 
sprogmenų, todėl pastebėjus 
sprogmenį ar neaiškios pa-
skirties daiktą, kuris galėtų 
būti panašus į sprogmenį, jo 
negalima liesti, nebandyti sa-
varankiškai pergabenti ar ki-
taip nukenksminti ir iš karto 
pranešti bendruoju pagalbos 
telefono numeriu 112.

BNS inform.

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą skalbimo mašiną 
Siemens, talpa 8 kg. Yra mažų 
defektų. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 604 14 777. Rokiškis

• Stiprintuvą.  110 W. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis
• Kavos aparatą-kavinuką.  
Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis

BALDAI

• Elektrinę funkcinę ligonio 
priežiūros lovą su čiužiniu. Kaina 
230 Eur. Tel. 8 605 06 301. 

Rokiškis
• Minkštą kampą su miegamąja 
dalimi, dviem pufais ir patalynės 
dėže. Miegamoji dalis - 
140x200cm. Medžiaga - eko oda, 
baltas ir pilkas gobelenas. Kampas 
geros būklės, nėra jokio broko. 
Kaina 330 Eur. Tel. 8 628 18 371. 
Rokiškis
• Pastatomą veidrodį. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 676 08 687. Rokiškis
• Televizoriaus staliuką su ratukais. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 688 88 401. 
Rokiškis
• Komodą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis

DOVANOJA

• Trys jauni (10 mėn.) kačiukai 
neteko savo šeimininkės ir ieško 
nuolatinių namų. Jei norite 
švelnaus, prieraišaus katinėlio, 
priglauskite. Tel. 8 618 58 156. 

Rokiškis
• Dovanoju 3 ožkas, ožį, 3 antis, 
4 vištas ir gaidį. Dovanojame, nes 
nebėra galimybės laikyti. Juodupė. 
Tel. 8 623 10 770. Rokiškis
• Dovanojami penki mažo ūgio 
šuniukai, jiems 2 mėnesiai, visi 
patinėliai. Mama - rusų toiterjerė, 
tėtis – mišrūnas. Tel. 8 678 70 713. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Magnetolą Pioneer. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Mašinines kolonėles, 2 vnt. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Keičiu špico veislės šuniuką, 6 
mėnesių, į mažą, gražų kačiuką. 
Tel. 8 684 51 525. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 49 metų moteris ieško darbo. 
Galiu prižiūrėti žmogų jo namuose, 
turiu patirties. Tel. 8 602 53 978. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu atlikti 
statybos, apdailos, remonto darbus. 
Rokiškis, Kupiškis.  
Tel. 8 603 63 927. Rokiškis
• Ieškau darbo buhalterijos srityje. 
Galiu dirbti ir po kelias dienas per 
savaitę arba po kelias valandas kas 
dieną. Taip pat nuotoliniu būdu. 
Darbas gali būti laikinas. Siūlyti 

įvairius variantus.  
Tel. 8 674 78 935. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Turiu B, 
C kategorijos teises, tah.kortelę, 
95 kodą. Turiu patirties, be žalingų 
įpročių. Tel. 8 643 68 954.  
Rokiškis
• Ieškau darbo, siūlykit įvairius 
variantus. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• 42 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau darbo. Siūlykite visus 
variantus su apgyvendinimu kur 
nors aplink Rokiškį.  
Tel. 8 608 42 783. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi miško pjovėjai ir 
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pagalbiniai darbininkai. Darbai 
Aukštaitijoje. Apgyvendiname.  
Tel. 8 623 47 265. Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas, turintis 
automobilių remonto praktikos. 
Alga sutartinė. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 606 11 409. Rokiškis
• Optika Rokiškyje ieško naujo 
komandos nario. Privalumai: 
patirtis optikos darbo srityje, 
bendrosios praktikos slaugytojo 
licencija. Neturint patirties įmonė 
darbuotojus apmoko. Gyvenimo 
aprašymą siųsti el. paštu: info@
bink.lt arba brazysn@gmail.com 
Tel. 8 676 70 070. Rokiškis
• Reikalinga moteris slaugyti ligonę 
vakarais ir savaitgaliais.  
Tel. 8 611 18 123. Rokiškis
• Įmonė siūlo darbą tinkuotojams, 
turintiems patirties, darbas nauju 
PFT įrenginiu. Laiku mokamas 
atlyginimas, lankstus grafikas. Jei 
esate darbštūs, sąžiningi, norite 
dirbti ir užsidirbti, mokate dirbti 
komandoje, lauksime jūsų savo 
komandoje. Tel. 8 629 49 995. 
Rokiškis
• Įmonei UAB Daivida reikalingas 
Šaltkalvis - mechanikas. 
Reikalavimai: gebėti suprasti ir 
remontuoti mechaninę pramoninės 
įrangos dalį, smulkūs metalo 
virinimo darbai. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• UAB Daivida reikalingas 
darbuotojas - ūkvedys. Darbo 
pobūdis: įmonės ūkio priežiūra, 
kartono presavimas, durų spynų 
remontas, smulkūs santechnikos 
darbai, teritorijos tvarkymas ir t.t.. 
Kaina 790 Eur. Tel. 8 686 94 750. 
Rokiškis
• Reikalinga moteris, kuri gali ir 
nori pakeisti gyvenamąją vietą, 
slaugyti senyvą moterį Zarasų raj. 
Išsamesnė informacija telefonu 
867097466.  
Tel. 8 610 83 462. Zarasai
• Siūlome darbą pardavėjai pilnu 
etatu. Reikalavimai: Patirtis 
prekybos srityje, vairuotojo 
pažymėjimas. Tel. 8 600 12 389. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• PlayStation 4 pultą. Naudotas, 
veikia puikiai, baterija laiko ilgai. 
Originalus. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 622 94 107.  
Rokiškis

PASLAUGOS

• Šilumos siurbliai leidžia 

vartotojui pamiršti, kas yra 
šildymas kietuoju kuru ar medžio 
granulėmis. Vartotojas gali 
mėgautis komfortu, negalvodamas 
apie kuro įsigijimą, jo paruošimą, 
saugojimą, nuolatinį katilo 
kūrenimą bei pelenų šalinimą.  
Tel. 8 605 68 654. Rokiškis
• Medžių genėjimas, krūmų 
pjovimas, gyvatvorių formavimas, 
medžių kirtimas, malkų ruošimas, 
vėjovartų bei sausuolių tvarkymas. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

PERKA

• Superku autotechniką, 
mototechniką, ŽŪ techniką, 
vilkikus, tiek ardyti, tiek 

važiuojančius. Taip pat perku 
katalizatorius ir auksą.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• Perka eglės sausuolius, 
vėjovartas. Išsikerta, atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 620 64 968.  
Rokiškis

KITA

• Malkas rąstais, kaladėlėmis, 
skaldytas. Malkos gražiai sukrautos 
eilėmis, atvežame i kiemą, kiekis 
11 metrų. Beržas, juodalksnis, 
spygliuotis. Tel. 8 622 36 499. 
Rokiškis
• Šiaudus rulonais.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Įvairią, pjautą  statybinę medieną. 

Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Statybinį laužą. Išardyti laiptai, 
yra paminklinio akmens luitų.  
Tel. 8 698 79 028. Rokiškis
• Elektros variklį, 7,5 kW ir Zid 
variklį. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Sausas, skaldytas, mišrias malkas. 
Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• Malkos kaladėlėmis. Galima 
pirkti mažais kiekiais, galime 
atvežti. Tel. 8 652 43 741.  
Rokiškis
• Sausas, apie 30 cm ilgio, lapuočio 
malkas. Pasiimti geriausia patiems. 

Kaina 20 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Vežame į namus: briketai nuo 110 
Eur (mišrūs, beržas, uosis, ąžuolas); 
granulės nuo 135 Eur.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Sausas lapuočio malkas. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Pašarinius kviečius, miežius.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• 3 ir 5 kub. m talpos cisternas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Spygliuočių medienos, lauko 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Tena sauskelnes suaugusiems. 
Tel. 8 643 05 417. Rokiškis
• 3 kilimus, 2x3, pasirinktinai.  
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują Redmi Note 8 apsauginį 
dėkliuką. Guminis. Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Mažai naudotą, galingą, kaip 
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m m NAUJIENA – lengvųjų 
automobilių remontas ir diagnostika 
m m Vilkikų DAF, MB, SCANIA,
 MAN, VOLVO remontas;
m m Žemės ūkio technikos remontas;
m m Statybinės technikos remontas
 ir kompiuterinė diagnostika;
m m DPF ir Adblue sistemų remontas.
m m Galios didinimas.
m m Eksploataciniai skysčiai,
 atsarginės dalys, alyvos 
visai technikai.

Sutarus atvykstame į vietą.
Bajorų k., Rokiškio raj.
Tel. (8-626) 24900; (8-693) 33878
uabmuhama@gmail.com

R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja, 
kad sklypo kad. Nr.7345/0004:81, esančio Mielėnų 
k., Kriaunų sen., Rokiškio raj., mirusios 2000-06-
29 savininkės L.P paveldėtojus ar kitus suintere-
suotus asmenis apie atliktus gretimo sklypo kad.
Nr.7345/0004:52 kadastrinius matavimus. 

Dėl papildomos informacijos 
kreiptis į matininką Eugenijų Mikulėną. 

Tel.8-458-68144, mob. 8-612-95720, 
el. p. kavolzeme@parok.lt. Taikos g. 5, Rokiškis

naują Samsung A80. 128 GB 
atmintis, 8 GB RAM, kamera 64 
megapikseliai, spartus įkrovimas, 
pilna komplektacija su apsauginiu 
stiklu ir dėkliuku, su garantijomis 
ir pirkimo čekiu. Mokėta 468 Eur. 
Gold spalva. Kaina 269 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Naują telefoną LG K22. Kaina 
110 Eur. Tel. 8 607 33 201. 
Rokiškis
• Samsung S9+. Garantinio 
aptarnavimo metu pakeistas 
į visiškai naują, su pilna 
komplektacija, plius atminties 
kortelė, 64 GB dovanų. Kaina 310 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Iphone xs max. Šiek tiek 
subraižytas, bet veikia. Atminties 
64 GB. Standartas. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 640 17 025. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Neįrengtą, 125 kv. m, dviejų 
aukštų gyvenamąjį namą Rokiškio 
mieste, Uljanavos soduose. 
Sklypo plotas 7,06 a. Bendrasis 
namo plotas 125 kv. m. Geras 
privažiavimas, langai su stiklo 
paketais. Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 603 94 044.  
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kamajuose 
mstl., Rokiškio r. Namas mūrinis, 
vieno aukšto su mansarda. 
Bendrasis plotas 92,62 kv. m. Name 
yra 3 šviesūs erdvūs kambariai, 
tualeto ir vonios kambarys, jauki 
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 
2 gyvenamieji kambariai. Kaina 
17500 Eur. Tel. 8 675 75 369. 
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių 
k., Rokiškio raj. Namas pastatytas 

1977 m. Pirmajame namo aukšte 
yra prieškambaris, koridorius, 
virtuvė, 3 kambariai. Mansardoje 
yra 3 kambariai, vienas iš jų su 
balkonu. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 608 39 567.  
Rokiškis
• Rąstinę sodybą Buivydiškių k., 
Rokiškio raj. Namas pastatytas 
1972 m., būklė: remontuotinas. 
Nesenai pakeisti namo langai 
plastikiniais. Bendras namo plotas 
yra 72,02 kv. m. Sklypo plotas 50 a. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 679 76 044. 
Rokiškis
• 1 kambario butą. 4 aukštas iš 
5. Netoli parduotuvė Senukai. 
Suremontuotas, šiltas, šviesus, maži 
mokesčiai. Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 673 61 240. Rokiškis
• Bajoruose, 18 a. sklypą namo 
statybai, šalia tvenkinio. Atlikti 
geodeziniai matavimai, atvestas 
elektros įvadas. Tel. 8 617 57 592.  
Rokiškis
• Sodybą netoli Kriaunų. Aplinkui 
4 ežerai, namas šiltas, medinis. Yra 
rūsys, lauko virtuvė, klėtis, ūkinis 
pastatas. Rami vieta. Kaina 20000 
Eur. Tel. 8 653 82 366.  
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties, 10.93 ha 
ir miško paskirties, 6.9 ha sklypus. 
1 ha - 1500 Eur. Tel. 8 629 19 468. 
Rokiškis
• 0.7 ha sklypą už Rokiškio dvaro. 
Tel. 8 629 19 468. Rokiškis
• Garažą Pagojėje su viskuo, kas 
ten yra. Kaina 1700 Eur, galima 
derėtis. Tel. 8 682 11 035.  
Rokiškis
• 2 kambarių, 50.20 kv. m butą 
Panevėžio g, Rokiškio mieste. 
Butas yra 5 aukšte iš 5, 1987 m. 
statytame name. Patogus buto 
išplanavimas: du nepereinami 
kambariai ir virtuvė. Tualeto 
ir vonios kambariai atskirai. 
Nestiklintas balkonas. Rūsys 2.48 
kv.m. Kaina 25500 Eur.  
Tel. 8 608 44 484. Rokiškis
• Rokiškyje, Panevėžio gatvėje 
2, 1978 m. statytame name, gero 
išplanavimo 2 kambarių butą. 
7-ame aukšte (iš devynių), nėra 
pereinamų kambarių. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 26000 
Eur. Tel. 8 676 86 110.  
Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas garažas prie 
Norfos. Tel. 8 605 81 090.  
Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą.  
Tel. 8 621 15 062. Rokiškis
• Jaunasis ūkininkas išsinuomotų 
žemę Kamajų sen., mažiausias 
plotas 5 ha. Siūlykite įvairius 
variantus. Tel. 8 688 37 230. 
Rokiškis
• Nuo vasario 1 d. bus nuomojamas 
dviejų kambarių butas. Butas 
yra Aukštaičių gatvėje, pirmame 
aukšte. Butas po renovacijos, būsite 
pirmieji gyventojai. Kaina 150-200 
Eur. Tel. 8 618 33 649.  
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti sodo namelį, 
kuris tiktų gyventi žiemą. Siūlyti 
tel. +370 69263439.  
Tel. 8 601 31 004. Rokiškis
• Gal kas nuomoja butą, šildomą 
malkomis. Domintų senamiestyje, 
lauksiu žinučių. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Ieškomas 2 kambarių butas ar 
namo dalis nuomai Obeliuose. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 684 01 260. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį. Galiu atvežti. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 626 01 716.  
Anykščiai
• Vežimėlį 3 in 1. Galiu atvežti.  

Tel. 8 626 01 716. Anykščiai
• Baldus už simbolinę kainą.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau skalbimo mašinos. Gal 
kas dovanoja. Tel. 8 641 69 409. 
Rokiškis
• Gal kas galėtų padovanoti 
virtuvines spinteles, taburetes, 
kėdes, bufetą arba dalį sekcijos 
ar komodą. Tel. 8 603 75 685. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesta piniginė su dokumentais, 
prie Iki parduotuvės.  
Tel. 8 647 80 376. Rokiškis
• Rastas žiedas Rokiškyje, prie 
Norfos (prie autobusų stoties). 
Skambinti +370 687 33910, +370 
625 50495. Tel. 8 625 50 495. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• MTD sodo traktoriuką. Variklis 
dviejų cilindrų, 16,5 HP automatas, 
pjaunamos dviejų peilių, plotis 
105, su surinkimo krepšiu, variklis 
briksas. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Stihl 025c. Karbiuratorių reikia 
valyti. Husqwarna 55. Skirtas 
profesionalams. Nėra stabdžio 
rankenėlės ir grandinės įtempimo 
varžtelis persuktas. Abu pjūklai 
užsiveda. Kaina už abu. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Profesionalams skirtą pjūklą Stihl 
039, 3.6 kW. Kupiškis, galiu siusti 
paštu. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 140 cm įstrižainės televizorių 
LG 55UH605V su galiojančiu 
draudimu iki 2022-04-16. Pirktas 
naujas prieš 3 metus, yra visi 
čekiai, mokėta 644 Eur. Viskas 
puikiai veikia, tikrai nėra užslėptų 
bėdų, šiuo metu naudojamas. 
4k raiška, wifi, smart funkcija. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Televizorių. 32 inch, geros 
būklės, ir kambarinę anteną. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 641 69 409. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairaus pjovimo medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Seat automobilį. 1,9 l, 85 kW, TA 
iki 2023.01.05. Galima apžiūrėti 
prie Automobilių Švaros (Taikos g. 
18). Galime parduoti išsimokėtinai 
be banko paslaugų. Tel. +370 
67767391. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Seat Ibiza. 1999 m., dyzelis, 81 
kW. TA iki 07.02. Tel. 8 699 42 
058. Rokiškis
• Bmw E46. Tvarkingas, kėbulas 
be rūdžių. Variklis dirba gražiai, 
smagratis nebarška, važiuoklė 
puiki. Ką tik pakeisti variklio 
tepalai ir filtrai. TA galioja iki 
2022-10. Kaina 1399 Eur.  
Tel. 8 626 36 907. Rokiškis
• Priekabą Koegel af18. Bendra 
masė 18 tonų. TA iki rugpjūčio. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 686 86 738. 
Rokiškis
• 1999 m. Opel Astra. 1,7 l, 
dyzelis, sedanas, yra kablys, TA iki 
2021.09. Kaina 370 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Ford Galaxy. 2000 m., 1.9 l, 81 
kW, TDI. Puikus automobilis, šiuo 
metu nereikia investicijų. Naujos 
padangos. Geras akumuliatorius. 
Naujas paskirstymo diržas su 
vandens pompa, nauji filtrai, 
tepalai, generatoriaus diržas su 
įtempėju. Kaina 770 Eur.  
Tel. 8 626 01 716. Anykščiai
• Volkswagen Touran. 1.9 l, 77 kW, 
dyzelis. Labai geros būklės, m+s 
padangos, yra vebasta, autopilotas, 
kondicionierius, šešių pavarų. 
Kaina 2150 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Volkswagen Sharan. 1997 m., 
66 kW., be TA. Tel. 8 693 53 475. 
Rokiškis
• Mercedes Benz C220. 2,2 l, 
105 kW. TA 2 metams. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 800 
Eur. Tel. 8 694 54 854.  
Rokiškis

• Audi A4. 1997 m., 1.6 l, 
benzinas. Užsiveda ir važiuoja 
be problemų, apynaujės m+s 
padangos, akumuliatorius, naujas 
lembda zondas, Usb magnetofonas, 
el. liukas, langai, kablys, TA iki 
2022.07. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 621 80 689. Anykščiai
• Audi A4 B6. 2003 m., 1.9 l, TDI, 
77 kW. TA iki 2021-12. Tvarkingas, 
prižiūrėtas automobilis, keitimas 
nedomina. Dusetos. Kaina 1470 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Dygliuotas padangas su lietais 
diskais 175/65 R14 su centravimo 
žiedais. Ratlankio vidus 69. 1 mm, 
stebulės išorinis skersmuo 63,3 
mm. Protektorius geras. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 686 49 301.  
Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, CDTI, 55 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2002m. Opel Zafira dalimis. 2 
l, DTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2000 m., Opel Astra dalimis. 1,7 
l, dyzelis, 2 durų, 55 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Prietaisą E214. Skirtas 
automobilių, traktorių elektros 
įrangos, generatorių, akumuliatorių, 
užvedimo sistemos prietaisams 
tikrinti. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 612 52 471.  
Rokiškis
• Beveik naujas, R15 padangas su 
skardomis, labai geras padangų 
raštas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Opel Vectra, 2000 m. priekinį, 
galinį bamperį. Turiu dar priekinį 
žibintą, galiu siųsti.  
Tel. 8 626 01 716. Anykščiai
• Nuo 2005 iki 2010 m., VW 
Passat B6 dalis. Tel. 8 696 76 401. 
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 81kW. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Tiesius, plieninius ratlankius. 
R15, 112/57.1. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 671 07 360.  
Rokiškis
• 17 colių ratlankius. 5x112, su 
padangomis. Padangų protektoriaus 
gylis apie 5 mm. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 622 52 582.  
Kaunas
• 2002 m., Audi A6 dalimis. 
Sedanas, 1,9 l, TDI, 85 kW. Odinis 
salonas, lieti ratai.  
Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• Dalimis Mazda 6. 2 l, 100 kW. 
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Mokslo sriuba
06:30 Išpažinimai
07:00 Vaikystė paikystė
08:30 LMŽ. Lietuvos 
mokyklų žaidynės
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
12:00 Kiauniniai. Smarkūs 
ir bebaimiai
12:55. Sniegynų vilkė. 
Žiemos pasaka
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Gražiausios poetų 
dainos

22:35 Didysis stebuklas
00:20 Medžiotojas ir Ledo 
karalienė
02:15 Koncertas „Mažesnieji 
broliai – su žmonėmis ir dėl 
žmonių“. 
03:50 Frenki Dreik paslaptys
05:15 Ponių rojus

05:05 Gyvenimo išdaigos
05:30 Atsargiai! Merginos
06:40 Supermergaitės 
07:00 Žmogus voras
07:30 Supermergaitės 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo 
istorijos
12:00 Laukinė Kroatijos gamta
12:20 Kenoloto
12:22 Laukinė Kroatijos gamta

13:05 Princesė undinėlė ir piratai
14:35 Legendinis kovotojas
16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot 
19:40 galvOK
21:30 Gaujų karai. Smaugliai 
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Gaujų karai. Smaugliai 
22:40 Vagiliautojai
01:10 Blicas
02:50 Domino 
04:25 24 valandos. Palikimas
05:20 Atsargiai! Merginos

06:35 Stivenas Visata 
07:20 Nuotykių metas 
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Padūkėlių lenktynės
08:30 Tomo ir Džerio nuotykiai 
09:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:25 Šonku dienoraščiai. 

Vienaragio nuotykiai
11:15 Neįtikėtinos Lemoni Sniketo 
istorijos
13:20 Gyvenimas ant ratų
15:25 Mylėti(s) smagu
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 Šerlokas Gnomsas
21:15 Suvaidink mano žmoną
23:30 Rinas 911. Majamis
01:05 Megalodonas. Grėsmė iš 
gelmių

06:05 Pragaro virtuvė 
07:00 Kvailiai šėlsta 
07:30 Snaiperis 
08:30 Kvailiai šėlsta 
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina
10:00 Pakvaišusi porelė 
10:55 Paskutiniai milžinai 
12:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:55 Gordonas Ramzis. Iki 

pragaro ir atgal 
13:55 Pragaro virtuvė 
14:55 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Akloji zona 
20:30 Snaiperis 
21:30 Dakaras 2021 
23:00 Troja
02:05 Artėjant prie nežinomybės
03:30 Vendeta

05:35 Kaimo akademija
06:00 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
06:30 Deutsche Welle: Greitis
07:00 Skonio reikalas
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“
08:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje 

10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
11:00 Gyvenimas
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Vyrų šešėlyje
19:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Gyvenimas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas
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12 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Premjera. Alpių 
detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
15:45 Įdomiosios pamokos. 
Būkim drauge
16:40 Seselė Beti 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Mūsų Laisvė 
užaugo. Speciali tiesioginė 
transliacija Sausio 13-osios 
trisdešimtmečiui.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną

22:22 Mūsų Laisvė užaugo. 
Speciali tiesioginė transliacija 
Sausio 13-osios trisdešimtmečiui 
(tęsinys)
23:00 Laukinis rajonas
23:45 Alpių detektyvai
00:30 Šventadienio mintys
01:00 Amilcare Ponchielli. Opera 
„Lietuviai“
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Neužmiršti
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Gražuolė Lialia

12:20 Kenoloto
12:22 Gražuolė Lialia
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Nusikaltėlis
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Nusikaltėlis
00:15 Kaulai
01:15 Kalėjimo bėgliai
02:05 24 valandos. Palikimas
02:55 Moderni šeima

06:30 Svaragini. Amžina
 draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai – mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Amerikiečių snaiperis
01:10 Narkotikų prekeiviai
02:15 Nerve. Drąsos žaidimas
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:35 Strėlė
07:35 Mano virtuvė geriausia 
08:45 Stoties policija
09:45 Pėdsakas
10:40 Mentalistas

11:40 Atsarginis prezidentas
12:40 CSI. Majamis
13:40 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Strėlė
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Dakaras 2021 
21:30 Pasmerktieji 
23:45 Slaptasis agentas
01:35 Fortitudas
02:25 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 „Paprasti rinkimai”
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 Lietuvos miestai
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11.00 „Reali mistika“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių

12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai” 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai" 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Vyrų šešėlyje. IZABELĖ 
LIUDVIKA BORCH 
PLIATERIENĖ. Dokumentikos 
apybraižų ciklas. Lietuva. 2020.
04.50 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos. 
Būkim drauge
16:40 Seselė Beti 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios

23:00 Komanda
24:00 Alpių detektyvai
00:45 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės metų. 
Muzika.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Gražuolė Lialia
12:20 Kenoloto

12:22 Gražuolė Lialia
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja 
geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Apgaulinga aistra
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Apgaulinga aistra
00:10 Kaulai
01:10 Kalėjimo bėgliai
02:00 24 valandos. 
Palikimas
02:50 Moderni šeima

06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis

11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai – mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Nerve. Drąsos žaidimas
00:25 Narkotikų prekeiviai
01:20 Tamsos riteris
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:35 Strėlė
07:35 Mano virtuvė geriausia 
08:45 Stoties policija
09:45 Pėdsakas
10:40 Rozenheimo policija
11:40 Nepaaiškinami įvykiai su 

Viljamu Šatneriu 
12:40 CSI. Majamis
13:40 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Strėlė
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Dakaras 2021 
21:30 Slaptasis agentas
23:25 Akloji zona
01:05 Legendų biuras
02:00 Gyvi numirėliai
02:50 CSI. Majamis

05.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06.30 Vantos lapas
07.00 Nauja diena
08.00 „24/7“
09.00 Mūsų gyvūnai
09.30 Partizanų keliais

10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 „Paprasti rinkimai”
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai” 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „Paprastas prezidentas“
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 „Paprastas prezidentas“ 
04.00 Alfa taškas
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Vagių vagis
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 Pasaulio 
dokumentika. Didžiųjų 
kačių epocha
12:55 Pasaulio 
dokumentika. Girdykla. 
Afrikos gyvūnų oazė
13:45 „Dainų dainelės“ 
akimirkos
14:00 Mis Marpl. Palšas 

žirgas
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Pasivaikščiojimai
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Černobylis
22:00 Karalienės sesuo
23:55 Kino žvaigždžių alėja. 
Svajonių komanda 
01:45 Didysis stebuklas
03:30 Klausimėlis
03:45 Mis Marpl. Palšas žirgas
05:15 Ponių rojus

05:20 Atsargiai! Merginos
07:00 Žmogus voras 
07:30 Monstrų viešbutis
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 

08:00 Padūkėlių lenktynės 
08:25 Tomo ir Džerio nuotykiai 
08:55 Šaunusis Skūbis-Dū
09:20 Misija Katmandu. 
Nelės Ir Simono nuotykiai
11:05 Alvinas ir burundukai
12:55 Įsimylėti per dvi 
savaites
14:55 Iš kur tu žinai?
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 Lietuvos balsas
21:40 Tamsos riteris
00:40 Tyla
03:15 Suvaidink mano žmoną

06:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
I etapas. Žagarė
07:30 Snaiperis 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
II etapas. Šilalė
10:00 Pakvaišusi porelė 
10:55 Didieji gyvūnai.
 Paskutiniai milžinai 

12:00 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:55 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
13:55 Pragaro virtuvė 
14:55 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Akloji zona 
20:30 Snaiperis 
21:30 Dakaras 2021
22:30 Legendų biuras 
23:35 Gyvi numirėliai 
00:40 Troja
03:25 Artėjant prie nežinomybės

05:40 Vantos lapas
06:00 Lietuvos kūrėjai
07:00 Lietuvos miestai
08:00 Vantos lapas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Vyrų šešėlyje
09:30 Skonio reikalas
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle: Greitis

11:00 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Netikėtas teisingumas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Gyvenimas
20:00 Žinios
20:30 „Paprastas prezidentas”
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros
03:55 Mūsų gyvūnai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų 
Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje

10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Snieguolė ir stebuklingas 
paukštis
12:20 Kenoloto
12:22 Snieguolė ir stebuklingas 
paukštis
13:35 Sosto įpėdinis
15:40 Dantukų fėja 2
17:20 Kenoloto
17:22 Dantukų fėja 2
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Alisa Veidrodžio 
karalystėje
21:45 Brangus krovinys
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Brangus krovinys
23:45 Egipto dievai
02:00 Išbadėjusių žaidynės
03:25 Devynioliktasis stalas
04:55 Gyvenimo išdaigos

06:30 Stivenas Visata
07:15 Nuotykių metas 
07:40 Ogis ir tarakonai 
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Naujos pandeminio koronaviruso mutacijos: kas apie jas žinoma?
Žinia apie Jungtinėje Ka-

ralystėje ir Pietų Afrikoje 
atrastas pandeminio koro-
naviruso SARS-CoV-2 dvi 
naujas atmainas, potencia-
liai daug labiau užkrečiamas 
negu plitusios iki šiol, dau-
geliui sukėlė susirūpinimą. 
Žemiau apžvelgiama, kas 
šiuo metu jau yra žinoma 
apie naująsias mutacijas.

Kas tai?
Virusams dauginantis, ret-

karčiais įvyksta mutacijų, 
daugiau ar mažiau pakeičian-
čių jų genomą. Šie pokyčiai 
gali niekaip nepasireikšti arba 
pakeisti viruso gebėjimą už-
krėsti šeimininką, atsparumą 
imuniniams mechanizmams 
ir kitas savybes, lemiančias 
gamtinę atranką ir prisitaiky-
mą prie kintančių aplinkos 
sąlygų.

Mokslininkai yra nusta-
tę daug koronaviruso, suke-
liančio infekciją COVID-19, 
mutacijų nuo šio patogeno 
atradimo Kinijoje 2019 metų 
pabaigoje.

Didžioji dauguma genomo 
pakitimų viruso užkrečiamu-
mo arba patogeniškumo nie-
kaip nepaveikia.

Vis dėlto viena mutavusi 
koronaviruso atmaina, pava-
dinta B117 variantu ir, kaip 
nurodo Londone veikiantis 
Imperijos koledžas tikriausiai 
atsiradusi rugsėjį pietryčių 
Anglijoje, dabar jau aptikta 
dešimtyse kitų šalių, įskaitant 
JAV, Prancūziją ir Indiją.

Kitas variantas – 501.V2 
– spalį buvo atrastas Pietų 
Afrikoje ir vėliau išplito į ke-
lias šalis, įskaitant Britaniją ir 
Prancūziją.

Abiejų atmainų virusų 

genome nustatyta po kelias 
mutacijas. Kai kurios yra su-
sijusios su genomo sritimi, 
koduojančia baltymą, suda-
rantį vadinamuosius dyglius 
– viruso paviršiaus struktūras, 
leidžiančias patogenui prikibti 
prie žmogaus organizmo ląs-
telių ir jas užkrėsti.

Mutavusiose atmainose yra 
pakitusi dyglio baltymo sritis 
N501Y, ir šis pakitimas leidžia 
lengviau susijungti su ACE2 
receptoriumi žmogaus ląstelių 
membranose.

Dėl šios priežasties šie 
mutavę variantai potencialiai 
daug užkrečiamesni negu ki-
tos atmainos.

Europos ligų kontrolės cen-
tras (ECDC) nurodė, kad kol 
kas nenustatytas „joks aiškus 
ryšys tarp lengvesnio susijun-
gimo su ACE2 [receptoriumi] 
ir padidėjusio užkrečiamu-
mo“, „tikėtina, kad toks ryšys 
egzistuoja“.

Didesnis 
užkrečiamumas?
Keliose pastarojo meto stu-

dijose, iki šiol dar nesulauku-
siose kitų tyrėjų recenzijų, da-
roma išvada, kad Britanijoje 
aptiktas Sars-CoV-2 variantas 
tikriausiai kur kas užkrečia-
mesnis negu kitos atmainos.

Ekspertų komitetas NER-
VTAG, konsultuojantis JK 
vyriausybę ligų kontrolės 
klausimais, yra apskaičiavęs, 
kad B117 užkrečiamumas yra 
50–70 proc. didesnis nei anks-
tesnių atmainų.

Londono higienos ir ato-
grąžų medicinos mokyklos 
(LSHTM) tyrėjų grupė prita-
ria šiai išvadai: jų nuomone, 
naujosios atmainos užkrečia-
mumas yra didesnis 50–74 

procentais.
Praeitą savaitę Imperi-

jos koledžo tyrėjai paskelbė 
nuo spalio iki gruodžio Bri-
tanijoje surinktų tūkstančių 
SARS-CoV-2 mėginių geno-
mo sekvenavimo rezultatus. 
Mokslininkai nustatė, kad 
naujasis variantas pasižymi 
„reikšmingu plitimo prana-
šumu“ – jo reprodukcijos 
skaičius yra 0,4–0,7 punkto 
didesnis negu nemutavusių 
atmainų.

Pietų Afrikoje aptikto va-
rianto pirmieji tyrimai rodo, 
kad jis irgi veikiausiai užkre-
čiamesnis negu įprastesnių 
SARS-CoV-2 atmainų.

Nors pirminiai duomenys, 
regis, patvirtina, kad abi nau-
jos versijos yra užkrečiames-
nės, ekspertai ragina šiuo tyri-
mus vertinti santūriai.

Prancūzijos sveikatos ap-
saugos agentūros „Sante Pu-
blique France“ užkrečiamųjų 
ligų padalinio vadovas Bruno 
Coignard'as naujienų agen-
tūrai AFP sakė, kad britiš-
kojo varianto išplitimą lėmė 
„veiksnių derinys“.

„Jie susiję su viruso ypaty-
bėmis, bet taip pat su taikyto-
mis prevencijos ir kontrolės 
priemonėmis“, – sakė jis.

Ar jie pavojingesni?
Šiuo metu nėra jokių duo-

menų, rodančių, kad mutavęs 
virusas žmones susargdina 
smarkiau negu ankstesnės 
atmainos.

Vis dėlto vien jau padidėjęs 
užkrečiamumas kelia didžiu-
lių rūpesčių, nes nedidelei, bet 
stabiliai COVID-19 pacientų 
daliai reikalingas gydymas li-
goninėje.

„Padidėjęs užkrečiamumas 

galiausiai lemia daug didesnį 
atvejų skaičių, tad net ir esant 
tokiam pačiam mirtingumui 
sukeliamas reikšmingas spau-
dimas sveikatos apsaugos sis-
temoms“, – pabrėžė B. Coi-
gnard'as.

LSHTM epidemiologas 
Adamas Kucharski savo ruoš-
tu sakė, kad virusas, kurio už-
krečiamumas 50 proc. dides-
nis nei įprastesnių atmainų, 
sukeltų „daug didesnę proble-
mą“ negu virusas, lemiantis 
50 proc. didesnį mirtingumą.

Savo „Twitter“ paskyroje 
jis paaiškino, jog jeigu ligos, 
tokios kaip COVID-19, re-
produkcijos skaičius yra 1,1 
(t. y. jeigu 10 užsikrėtusiųjų 
užkrečia vidutiniškai 11 kitų 
žmonių), o mirtingumo koefi-
cientas yra 0,8 proc. užsikrė-
tusiųjų, tokiu atveju per mėne-
sį mirtų 129 užsikrėtusieji.

Jeigu mirtingumas padidė-
tų 50 proc., per mėnesį miru-
sių žmonių skaičius padidėtų 
iki 193.

Kita vertus, jeigu jeigu 
mirtingumas išlieka tas pats, 
bet užkrečiamumas išauga 50 
proc., per mėnesį virusas pa-
reikalautų 978 žmonių gyvy-
bių.

Prancūzijos mokslo tary-
bos epidemiologas Arnaud 
Fontanet (Arno Fontanė) pir-
madienį pripažino, kad britiš-
kasis variantas „šiuo metu yra 
itin neraminantis“.

Pirminės studijos rodo, kad 
britiškosios atmainos korona-
virusu daug lengviau užsikre-
čia jaunesni žmonės. Tai gali 
būti svarbu sprendžiant, ar 
mokyklos galės toliau dirbti, 
ar jas reikės uždaryti.

LSHTM studijoje taip pat 
daroma išvada, kad karantino 

priemonės, panašios į taikytas 
Britanijoje lapkričio mėnesį, 
būtų nepakankamos naujos 
atmainos koronaviruso pliti-
mui pažaboti, „jeigu tuo pačiu 
nebus uždarytos pradinės ir 
vidurinės mokyklos bei uni-
versitetai“.

Ar vakcinos veiks?
Pasaulyje prasidedant skie-

pijimo nuo COVID-19 kam-
panijoms, kyla nuogąstavimų, 
kad jau rinkoje platinamos 
vakcinos gali būti nepakan-
kamai veiksmingos nuo naujų 
atmainų koronaviruso.

Pavyzdžiui, yra žinoma, 
kad „Pfizer-BioNTech“ ir 
„Moderna“ vakcinos yra pa-
grįstos informacine RNR 
(iRNR), priverčiančia orga-
nizmą gaminti koronaviruso 
dyglio baltymą, kad imuninė 
sistema įgytų gebėjimą spar-
čiau atpažinti tikrą patogeną 
ir su juo kovoti. Tačiau kyla 
klausimas, ar mutacija, pa-
veikianti tą patį baltymą, ne-
nulems skiepų veiksmingumo 
sumažėjimo.

Pasak ECDC, šiuo metu 
turima per mažai duomenų, 
kad būtų galima atsakyti į šį 
klausimą.

Praeitą savaitę JAV Ligų 
kontrolės centrų (CDC) parei-
gūnas Henry Walke'as žurna-
listams sakė, kad „ekspertai 
mano, jog mūsų dabartinės 
vakcinos bus veiksmingos 
nuo šių atmainų“.

Vis dėlto pirmadienį Lon-
dono universiteto koledžo 
Genetikos instituto direkto-
rius Francois Balloux sakė, 
kad Pietų Afrikoje nustatyto 
varianto viruso dyglio balty-
mo mutacija „padeda virusui 
apeiti imuninę apsaugą, su-

teiktą ankstesnio užsikrėtimo 
arba skiepijimo“.

Vokietijos farmacijos įmo-
nė „BioNTech“ sakė prireikus 
galinti per šešias savaites su-
kurti naują vakciną, kuri būtų 
veiksminga prieš mutavusių 
atmainų koronavirusą.

Ko galima imtis?
Pasak B. Coignard'o, naujų 

viruso variantų neįmanoma 
visiškai išnaikinti, bet sveika-
tos apsaugos tarnybų pagrin-
dinis uždavinys turėtų būti 
pastangos „maksimaliai stab-
dyti“ jų plitimą.

ECDC nurodė, kad šalyse, 
kurios kol kas nėra paveiktos 
naujųjų mutacijų, „pastangos 
lėtinti plitimą turėtų atkartoti 
dėtas ankstesniu šios pande-
mijos etapu“.

Šios pastangos apima testa-
vimą ir atvykusių į šalį žmo-
nių izoliaciją, kontaktų atse-
kimą ir kelionių suvaržymus, 
pažymėjo agentūra.

Atliekant tyrimus paaiš-
kėjo, kad kai kurie jau turimi 
PCR (polimerazės grandini-
nės reakcijos) testai leidžia 
aptikti britiškąjį koronaviruso 
variantą.

A. Fontanet rekomenduoja 
„itin agresyvią stebėsenos“ 
kampaniją, per kurią būtų in-
tensyviai testuojama.

„Turime būti uolesni, 
vykdydami prevencijos prie-
mones COVID-19 plitimui 
sulėtinti – dėvėdami kau-
kes, laikydamiesi mažiausiai 
dviejų metrų atstumo tarp 
žmonių, su kuriais negyve-
name, vengdami minių, vė-
dindami uždaras patalpas ir 
plaudamiesi rankas“, – sakė 
H. Walke.

BNS inform.

Yra visos dalys. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 1999 m., 1.9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• Ford Transit dalimis. 2004 m., 2 
l, žemas, trumpas, skardos idealios 
būklės. Tel. 8 612 48 499.  
Kupiškis
• VW  Sharan dalimis. 1.9 l, TDI, 
1999 m., sidabrinis. Tel. 8 612 48 

499. Kupiškis
• 1997-2004 m., Opel Astra, 
universalo bagažinės įdėklą. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• Amortizatorius nuo VW Passat 
B5. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Padangas. 205/55, R16, M+S, 7 
mm, Continental . Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis

• Padangas. 195/65, R15, naujos, 
Falken, 2020 metų. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. R 
okiškis
• Ratlankius. R16, 5/112. Tinka 
Volkswagen, Audi, Mercedes 
markių automobiliams. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Geras padangas. Nesuaižėja ir ne 
guzuotos. Vasarinės. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 692 64 675. Rokiškis

Klaipėdos uostas pernai pasiekė rekordinę krovą
Klaipėdos uosto krova 2020 metais buvo rekordinė – prelimi-

nariais duomenimis, ji siekė 47,7 mln. tonų – 3,2 proc. daugiau nei 
2019 metais. Iki šiol geriausias uosto rezultatas buvo 2018-aisiais, 
kai perkrauta 46,6 mln. tonų.

Labiausiai uoste pernai didėjo grūdų krova – jų krauta trečdaliu 
daugiau nei 2019 metais iki 4,6 mln. tonų. Trąšų krova augo 12 proc. 
iki 15,4 mln. tonų, ro-ro krovinių – 8 proc. iki 5,9 mln. tonų.

BNS inform.
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Sausio 8-oji, 
penktadienis, 

8 savaitė
Iki Naujųjų liko 357 dienos

Saulė teka 8.40 val., 
leidžiasi 16.11 val. 

Dienos ilgumas 7.31 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Apolinaras, Eivada, Eivadas, 

Eivarda, Eivardas, Gintė, 
Medvaišas, Teofilis, Vilinta, 

Vilintas.
Rytoj:  Algis, Bazilė, Gabija, 
Julijonas, Marcijona, Vaigalis.

Poryt: Elma, Ginvilas, Ginvilė, 
Vyda, Vydas, Vydautas, Vydautė.

Dienos citata
„Gerbk save, jei nori, 

kad tave gerbtų“ 
(B. G. Moralis).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1918 m. JAV prezidentas Wo-
odrow Wilson Kongresui pateikė 
savo „14 punktų“ programą - pla-
ną dėl taikos pasaulyje po Pirmo-
jo pasaulinio karo.

1989 m. 44 žmonės žuvo, 
kai Anglijos centrinėje dalyje ant 
M1 autostrados nukrito Didžio-
sios Britanijos keleivinis lėktuvas 
„Boeing 737-400". Lėktuvu iš 
viso skrido 126 keleiviai ir įgulos 
nariai.

1991 m. apie bankrotą pa-
skelbė viena iš seniausių JAV 
aviakompanijų, kurios lėktuvai 
pirmieji pradėjo skraidyti per 
Atlantą, „Pan Am“. Ji tapo federa-
linių įstatymų dėl aviacijos rinkos 
liberalizavimo auka.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1547 m. Mažojoje Lietuvoje išleis-
ta pirmoji lietuviška knyga - Martyno 
Mažvydo „Katekizmas“.

1896 m. Rubiškėse Klaipėdos ra-
jone, gimė lakūnas, Atlanto nugalėto-
jas Steponas Darius (Jucevičius). Žuvo 
1933 m.

1918 m. Lietuvos Taryba nutarė 
skelbti nepriklausomą Lietuvos valsty-
bę su sostine Vilniumi be jokių „amži-
nųjų ryšių su Vokietija“.

1927 m. įsteigta Lietuvos kariuo-
menės kūrėjų savanorių sąjunga, vie-
nijusi 1918-1920 metų nepriklauso-
mybės kovų savanorius bei Lietuvos 
kariuomenės kūrėjus.

Post scriptum
Kas verkia prašydamas, 

tas verks ir atiduodamas.

Raugintų kopūstų sriuba su vištiena
Ingredientai:
• 600 gramų raugintų kopūstų, 
• 200 gramų virtos smulkintos 
vištienos
 •3  bulvėsž
• 2 pomidorai
• morka
• svogūnas
• 2 valgomieji šaukštai aliejaus
• 2 lauro lapai
• druska
• pipirai

Gaminimas:
Puode įkaitinkite aliejų, sudėkite 
smulkintus svogūnus ir morkas, 

apkepkite, sudėkite raugintus kopūstus, pomidorus. Troškinkite apie 10 minučių.
Supilkite vandenį ir užvirinkite. Sudėkite smulkintas bulves ir virkite apie 20 minučių. Pa-
gardinkite prieskoniais. Sudėkite smulkintą vištieną. Užvirinkite. Skanaus!

LAISVALAIKIUI

2020-aisiais Lietuvoje pirmą kartą visų mėnesių 
vidutinė temperatūra buvo teigiama

Praėję metai Lietuvoje 
buvo šilčiausi per visą mete-
orologinių stebėjimų istoriją 
ir pirmą kartą visų 12 mėne-
sių vidutinė oro temperatū-
ra buvo teigiama, antradienį 
pranešė Lietuvos hidrome-
teorologijos tarnyba.

Jos duomenimis, viduti-
nė metinė oro temperatūra 
2020-aisiais Lietuvoje buvo 
9,2 °C,  tai yra 2,3 °C daugiau 
nei vidutinė daugiametė tem-
peratūra. 

Praėję metai aplenkė iki 
šiol buvusius šilčiausius 

2019-uosius, kai registruota 
8,8 °C vidutinė metinė oro 
temperatūra bei 2015-uosius 
– 8,3 °C.

Pirmą kartą per meteorolo-
ginių stebėjimų istoriją viduti-
nė metinė šalies oro tempera-
tūra peržengė 9 °C ribą.

2020-ųjų žiema ir ruduo 
taip pat tapo šilčiausiais sezo-
nais per visą meteorologinių 
stebėjimų istoriją.

„Taip pat galime pažymė-
ti kad 2020-ieji pirmi metai, 
kai visų 12 mėnesių viduti-
nė oro temperatūra Lietuvo-
je buvo teigiama. Išskirtinis 

2020 metų bruožas dėl labai 
šiltos žiemos itin mažas dienų 
su sniego danga skaičius, bei 
šaltų dienų nebuvimas“, – tei-
giama Hidrometeorologijos 
tarnybos pranešime.

Seniausiai meteorologiniai 
stebėjimai Lietuvoje pradėti 
Vilniuje, čia kasdieniai oro 
temperatūros matavimai vyk-
domi beveik 250 metų – nuo 
1778 metų.

Metinis kritulių kiekis per-
nai Lietuvoje buvo 646 mm, o 
tai yra 7 proc. mažiau nei dau-
giametė norma – 694 mm.

BNS inform.

Per dvi savaites įkalinimo 
vietose pareigūnai rado 
25 litrus alkoholio, 120 telefonų

Sustiprintos pareigūnų 
pajėgos per dvi savaites 
šalies įkalinimo įstaigose 
aptiko 25 litrus alkoholio ir 
dar 130 litrų raugo bei 120 
telefonų, taip pat pradėti 
25 ikiteisminiai tyrimai dėl 
narkotinių medžiagų. 

Pasak Kalėjimų departa-
mento, šventiniu laikotarpiu 
kiekvienais metais įstaigose 
padidinamas patruliuojančių 
pareigūnų skaičius, atlieka-
mos netikėtos tiek patalpų, 
tiek asmenų apžiūros ir kra-
tos. Šiemet tokių kratų metu 
pareigūnai alkoholio ir raugo 
aptiko spintelėse, batų dėžė-
se, šiukšlių maišuose, tuale-
tuose, kanalizacijos šulinyje. 
Keletas plastikinių butelių 
rasta nuteistųjų koplytėlėje. 
Iš viso šiuo laikotarpiu ap-
tikta apie 130 litrų raugo ir 
beveik 25 litrai alkoholio ir 
skysčio, turinčio alkoholio 
kvapo. 

Įkalinimo įstaigose po-
puliarius mažus mobiliojo 
ryšio telefonus pareigūnai 
rado įprastose slėptuvėse, 
įrengtose įvairiuose balduo-
se, induose, lubose, grindyse, 
maisto ir higieninių priemo-
nių pakuotėse. 

Telefonų taip pat rasta ir 
veidrodžiuose, ventiliacijos 
angoje, šviestuve, šildymo 
boileryje, stalo kojoje, kieme 
po žemėmis, nuteistojo bur-
noje ir kitose kūno ertmėse. 

Vienas nuteistasis kūno 
ertmėje slėpė ne tik telefoną 
su dviem SIM kortelėmis, bet 
ir du paketus su narkotinėmis 
medžiagomis. 

Daugiausia narkotikų 
pareigūnai aptiko nuteistie-
siems siųstuose laiškuose. 
Juose narkotinėmis ir psi-
chotropinėmis medžiagomis 
impregnuojami įvairūs po-
pieriaus lapai – laiškai, atvi-
rukai. 

Narkotinių medžiagų rasta 
ir spintelės duryse įrengtoje 
slėptuvėje, lovos čiužinyje, 
tualete, pieštukinio dezodo-
ranto flakonėlyje bei rozetėje. 

Šiaulių tardymo izoliato-
riuje kalinčiam vyrui narko-
tines medžiagas bandyta per-
duoti jas paslėpus sportinių 
batelių pade. 

Pasak departamento, per-
nai pradėta trigubai daugiau 
nei pernai ikiteisminių tyrimų 
dėl nusikalstamų veikų, susi-
jusių su disponavimu narko-
tikais ar jų platinimu.
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Sausio 1 d. įsigaliojo nauji žemės verčių žemėlapiai
2021 m. sausio 1 d. Lietu-

voje įsigaliojo nauji Naciona-
linės žemės tarnybos (NŽT) 
direktoriaus  įsakymu patvir-
tinti žemės verčių žemėlapiai. 
Pagal žemės verčių žemėla-
pius nustatytos sklypų mokes-
tinės vertės perskaičiuojamos 
kas 5-ius metus.

Pagal žemės verčių žemėla-
pius nustatytos žemės sklypų ir 
statinių vidutinės rinkos vertės 
naudojamos apskaičiuojant mo-
kestines vertes, nustatant valsty-
bės valdomo turto pardavimo ar 
nuomos kainas, apskaičiuojant 
mokesčius turto paveldėjimo, do-
vanojimo atvejais, nustatant no-
tarinių paslaugų kainas, kai tvir-
tinami turto perleidimo sandoriai, 
ir kitoms reikmėms.

Naujai patvirtinti žemės ver-
čių žemėlapiai yra sudaryti iš 
1399 verčių zonų. Palyginti su 
2020 m., nustatyta 51 verčių zona 
daugiau. 2020 metais tokių zonų 
buvo 1348, 2019 metais – 1261, o 
2004 metais, kai buvo pradėti su-
darinėti verčių žemėlapiai, visoje 
Lietuvos Respublikos teritorijoje 
tokių zonų buvo 413. Verčių zonų 
kasmet nustatoma vis daugiau, 
nes tokiu būdu yra siekiama kuo 
tiksliau nustatyti konkrečių že-
mės sklypų vertę, kuri geriausiai 
atitiktų nekilnojamojo turto rin-
kos kainas ir tendencijas.

Žemės verčių žemėlapius kie-
kvienais metais rengia valstybės 
įmonė Registrų centras, o juos 
tikrina ir tvirtina – Nacionalinė 

žemės tarnyba. NŽT patvirtintus 
žemės verčių žemėlapius VĮ Re-
gistrų centras naudoja rengdamas 
elektronines skaičiuokles, pagal 
kurias galima nustatyti konkre-
taus žemės sklypo vertę.

Žemės verčių zonos nusta-
tomos remiantis konkrečioje 
zonoje per praėjusius kalendori-
nius metus sudarytais sandoriais 
ir jų vertėmis. Išsamiau: https://
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAc-
t/1442a3703f0511eb8d9fe-
110e148c770

Žemės mokestis perskaičiuo-
jamas kas 5-ius metus,  paskutinį 
kartą buvo perskaičiuotas 2018 
m., tad šiais ir kitais metais dar 
nesikeis. Žemės mokestis bus 
perskaičiuojamas 2023 metais. 
Savivaldybės, apskaičiuodamos 
žemės nuomos mokesčio dydį, 
taip pat vadovaujasi žemės verčių 
žemėlapiais.

Bendrai Lietuvos Respubliko-
je žemės sklypų vidutinės rinkos 
vertės, palyginti su 2020 m., nuo 
2021 m. sausio 1 d. didėja 1,06 
karto: Pagėgių savivaldybėje ma-
žėja (0,99 karto), kitų miestų ir 
rajonų teritorijose didėja nuo 0,01 
karto (Druskininkų, Kalvarijos, 
Kelmės rajono, Klaipėdos rajo-
no, Šiaulių miesto, Vilniaus rajo-
no savivaldybėse) iki 1,29 karto 
(Šakių rajono savivaldybėje).

Vertinant atskiras žemės gru-
pes, žemės sklypų vidutinė rinkos 
vertė, palyginti su 2020 m., nuo 
2021 m. sausio 1 d. kinta įvai-
riai: gyvenamųjų teritorijų žemės 
sklypų vidutinė rinkos vertė Aly-

taus miesto, Kalvarijos, Marijam-
polės ir Šiaulių rajono savivaldy-
bėse mažėja (nuo 0,96 iki 0,99 
karto), Druskininkų, Klaipėdos 
rajono, Kretingos rajono ir Ra-
dviliškio rajono savivaldybėse 
nekinta, o kitų miestų ir rajonų 
teritorijose didėja (nuo 1,01 iki 
1,18 karto).

Komercinės paskirties že-
mės sklypų vidutinė rinkos vertė 
Alytaus miesto ir rajono, Šiaulių 
rajono ir Utenos rajono savival-
dybėse mažėja (nuo 0,95 iki 0,99  
karto), Marijampolės ir Šakių ra-
jono savivaldybėse nekinta,  kito-
se teritorijose didėja (nuo 1,01 iki 
1,18 karto).

Mėgėjų sodų žemės sklypų 
vidutinė rinkos vertė Druski-
ninkų, Joniškio rajono, Pakruo-
jo rajono, Radviliškio rajono, 
Skuodo rajono, Šiaulių rajono 
ir Vilniaus miesto savivaldybė-
se nekinta,  kitose teritorijose 
didėja (nuo 1,01 iki 1,28 karto). 
Pramonės ir sandėliavimo že-
mės sklypų vidutinė rinkos vertė 
Kalvarijos, Šiaulių rajono, Vil-
kaviškio rajono ir Utenos rajono 
savivaldybėse mažėja (nuo 0,96 
iki 0,99 karto), Druskininkų ir 
Kazlų Rūdos savivaldybėse ne-
kinta, kitose teritorijose didėja 
(nuo 1,01 iki 1,19 karto).

Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypų vidutinė rinkos vertė Aly-
taus miesto ir Pagėgių savivaldy-
bėse mažėja (nuo 0,98 iki 0,99 
karto), o kitose teritorijose didėja 
(nuo 1,01 iki 1,31 karto).
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Bitkoinas pasiekė naują vertės rekordą
Žinomiausios virtualiosios 

valiutos bitkoino kursas pasiekė 
naują vertės rekordą – 37,34 tūkst. 
JAV dolerių, rodo portalo „Coin-
Desk“ skelbiami duomenys.

2020-aisiais bitkoino kursas 
šoktelėjo beveik keturis kartus, 
nuo šių metų pradžios pakilo jau 
daugiau kaip ketvirtadaliu.

Investuotojų didelės rizikos 
apetitą skatina solidžios JAV Fe-
deralinės rezervų sistemos ir kitų 
pagrindinių centrinių bankų in-
jekcijos į valiutų rinkas, taip pat 

stiprėjantys lūkesčiai, kad koro-
naviruso pandemija bus pažabota 
masiniu skiepijimu.

Tokiomis sąlygomis investuo-
tojai yra pasirengę investuoti į 
rizikingiausius aktyvus, įskaitant 
bitkoiną, atsižvelgdami į tai, kad 
patikimiausių aktyvų, tokių kaip 
valstybių obligacijų, grąža artima 
nuliui.

Be to, ekspertai pažymi, kad 
šįkart prie bitkoino vertės kilimo 
prisideda ir instituciniai investuo-
tojai.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 8 d. Naktį -1

Dieną 0
ŠR, 
2-6 m/s

Kai kur plikledis.

Sausio 9 d. Naktį -6
Dieną -5

ŠR,
3-8 m/s

Sausio 10 d. Naktį -11
Dieną -8

Š, 
2-6 m/s

Sausio 11 d. Naktį -10
Dieną -6

P,
1-5 m/s

Orų prognozė sausio 8-11 d.

Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Nors, atrodo, žinome išėjimo neišvengiamybę, 
tačiau ši visada užklumpa skaudžiai ir netikėtai. 

Dėl mylimo tėvelio mirties nuoširdžiai užjau-
čiame Dianą Bitinienę ir artimuosius.

Aukštaičių g. 7 namo
  1-osios laiptinės gyventojai

Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto 
svetainėje spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: 
el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba 
skambinkite +37066676777    

Užimtumo tarnybos vadovė: subsidijos už 
prastovas per du mėnesius sieks 100 mln. eurų

Seimui nuo sausio įteisi-
nus dosnesnes subsidijas už 
darbuotojų prastovas, Už-
imtumo tarnyba progno-
zuoja, kad per pirmuosius 
metų mėnesius išmokos 
gali siekti 100 mln. eurų. 
Inga Balnanosienė sako, 
jog vasarį ir kovą, kai sub-
sidijos bus mokamos už 
sausį ir vasarį, jų suma bus 
itin didelė.  

„Įmonės už sausį gali 
kreiptis vasarį. Vasarį pro-
gnozuojame labai didelį piką. 
Šiems mėnesiams  suplanuota 
apie 100 mln. eurų“, – trečia-
dienį Seimo Biudžeto ir finan-
sų komitete pranešė tarnybos 
vadovė.   

„Darbo inspekcijos duome-

nimis, dabar prastovose yra 
75 tūkst. darbuotojų. Tikėtina, 
kad šių įmonių prašymai pa-
sieks mus sausį“, – pridūrė I. 
Balnanosienė. 

Visai priemonei šiemet biu-
džete numatyta 180 mln. eurų.   

Pasak I. Balnanosienės, iki 
šios dienos jau gauta 4,6 tūkst. 
įmonių prašymų (už gruodžio 
prastovas  – BNS) išmokėti 
subsidijas 35 tūkst. darbuoto-
jų. Jos teigimu, gruodį paste-
bėtas subsidijų už prastovas 
augimas. 

Gruodžio mėnesio subsidi-
joms, dėl kurių galima kreiptis 
sausį, numatyta išmokėti 30 
mln. eurų. Suma didesnė nei 
anksčiau, nes nuo gruodžio 
įvesti griežtesni karantino ri-
bojimai.   

„Iki tol po 4 mln. eurų (per 
mėnesį – BNS) išmokėdavo-
me, tai gruodį (už lapkritį – 
BNS) išmokėjome 11,5 mln. 
eurų“, – tvirtino ji.  

Darbdaviams nuo sausio 
kompensuojama visa (100 
proc.) darbuotojo alga, bet 
ne daugiau kaip iki pusantros 
minimalios mėnesio algos 
(MMA), arba 963 eurai.  

Biudžeto ir finansų komite-
to pirmininkas konservatorius 
Mykolas Majauskas pernai 
gruodį teigė, kad iki tol vals-
tybė išmokėjo apie 0,5 mlrd. 
eurų prastovų subsidijų, o jas 
gavo 200 tūkst. žmonių. Šie-
met jų skaičius bus mažesnis, 
Seimui pakeitus jų mokėjimo 
tvarką.
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Mokestinę pagalbą šiemet gaus 67,4 tūkst. įmonių, 
beveik pusė jų – naujos

Mokestinę pagalbą pir-
mąjį šių metų pusmetį gaus 
67,4 tūkst. nuo koronavi-
ruso nukentėjusių įmonių, 
skelbia Valstybinė mokes-
čių inspekcija (VMI). Anot 
jos, daugiau kaip 50 proc. 
šių įmonių pagalbą gavo ir 
pernai.

VMI pranešė sudariusi 
naują nukentėjusių įmonių 
sąrašą, joms iki balandžio 30 
dienos ir dar du mėnesius ne-
bus skaičiuojami delspinigiai, 
neišieškomi mokesčiai. 

VMI vadovės Editos Janu-
šienės teigimu, sudarius vie-

ningą sąrašą parama skiriama 
efektyviai ir tikslingai.

Norėdami sudaryti mokes-
tinės paskolos be palūkanų 
sutartį, į sąrašą įtraukti versli-
ninkai prašymą VMI turės pa-
teikti iki balandžio 30 dienos.

Apie 50 proc. jame esan-
čių įmonių veikla buvo apri-
bota ir per pirmąjį karantiną 
pernai pavasarį, ir dabar, tad 
joms pagalbos priemonės yra 
pratęsiamos. Kita pusė laiko-
mos nukentėjusiomis rudenį 
paskelbus antrąjį karantiną. 
todėl joms pagalba teikiama 
nuo šių metų.

Į sąrašą neįtrauktos įmo-

nės, kurių apyvarta 2020 
metų spalį-lapkritį, palygin-
ti su tuo pačiu laikotarpiu 
2019 metais, nesumažėjo, 
taip pat esančios nepatikimų 
mokesčių mokėtojų sąraše, 
bankrutuojančios įmonės. Be 
to, VMI gali patikrinti, kad 
net ir patyrusios neigiamą 
COVID-19 poveikį įmonės 
tikrai patyrė realių finansinių 
sunkumų.  

Nukentėjusių mokesčių 
mokėtojų sąrašą VMI atnau-
jins kas mėnesį, įvertinusi 
įmonių deklaracijų duome-
nis.
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Bibliotekoms papildomai skirta 346 tūkst. 
eurų knygoms ir kitiems leidiniams įsigyti

Šiais metais bibliote-
koms papildomai skirta 346 
tūkst. eurų naujoms knygos 
ir kitiems leidiniams įsigyti, 
antradienį pranešė Kultū-
ros ministerija.

Ji teigė perskirsčiusi nu-
matytus 2021 metų asignavi-
mus tarp priemonių ir padi-
dino juos viešųjų bibliotekų 
fondams formuoti.

Toks sprendimas priimtas 
atsižvelgus į Lietuvos leidėjų 
asociacijos, Lietuvos bibli-
otekininkų draugijos, Savi-
valdybių viešųjų bibliotekų 
asociacijos ir Apskričių vie-
šųjų bibliotekų asociacijos 
kreipimusis. 

„Suprantame bibliotekinin-
kų bei leidėjų nerimą šiomis 
sudėtingomis sąlygomis. To-
dėl ėmėmės priemonių, kad 
bibliotekų fondai sunkmečiu 
nenukentėtų ir galėtų būti to-
liau gausinami kokybiškomis 
knygomis ir spaudiniais“, – 
sakė kultūros ministras Simo-
nas Kairys. 

Iš viso viešųjų bibliotekų 
fondams formuoti šiemet bus 
skiriama 2,658 mln. eurų. Tai  
maždaug 15 proc. daugiau nei 
skirta bibliotekų fondams for-
muoti pernai, neskaitant dėl 
COVID-19 pandemijos papil-
domai 2020-aisiais skirtų lėšų. 

„Papildomai šiems metams 
skirti 346 tūkstančiai eurų leis 

lengviau išgyventi šį nelen-
gvą etapą leidėjams, kuriems 
dėl pandemijos teko uždary-
ti knygynus, atšaukti knygų 
pristatymus, susitikimus su 
skaitytojais, perkelti ir gilias 
tradicijas turinčios Vilniaus 
knygų mugės datą. Bibliote-
koms papildomos lėšos padės 
toliau tęsti savo misiją švies-
ti, lavinti visuomenę, neatsi-
likti nuo leidybos tendencijų, 
o skaitytojams – net ir sunkiu 
metu atgaivos ieškoti literatū-
roje“, – sakė kultūros vicemi-
nistrė Daina Urbanavičienė. 

Lietuvoje veikia apie 1240 
viešųjų bibliotekų, iš jų be-
veik 1000 – kaimo vietovėse.
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Daugiabučių renovacija: paraiškos paramai 
bus priimamos dar penkis mėnesius

Aplinkos ministerija iki 
birželio 1 d. pratęsė terminą 
teikti paraiškas daugiabu-
čiams namams renovuoti pa-
gal 2020 m. paskelbtą kvie-
timą. Terminas pratęstas, 
atsižvelgus į šalyje paskelbto 
karantino režimą, kuris ap-
sunkino butų savininkų ga-
limybes aptarti namo atnau-
jinimo investicijų planą ir jį 
patvirtinti. Karantino metu 
jie gali tai padaryti tik nuo-
toliniu būdu, nors paprastai 
daugelis nori, kad planas 
būtų pristatytas „gyvai“, vie-
šo susirinkimo metu.  

Be to, palengvintos ir kvie-
timo teikti paraiškas sąlygos. 
Nebebus reikalaujama, kad 
namo atnaujinimo investici-
jų planas būtų patvirtintas ne 
mažiau kaip 55 proc. butų ir 
kitų patalpų savininkų, tais 
atvejais, kai kartu su paraiška 
ir daugumos butų savininkų 
patvirtintu planu bus pateik-

tas ir finansuotojo rašytinis 
pritarimas lengvatinio kredito 
suteikimui.  

„Iki birželio 1-osios lieka 
dar penki mėnesiai – pakan-
kamai laiko ir pradėtiems dau-
giabučių modernizavimo pro-
jektams užbaigti, ir naujiems 
parengti, – sako aplinkos vi-
ceministras Darius Kvedaravi-
čius. – Kviečiame ir savivaldy-
bes, ir atnaujintinų namų butų 
savininkus kuo aktyviau pa-
nirti į stiprėjančią renovacijos 
bangą, kuri, pagal naujosios 
Vyriausybės programą, kasmet 
turėtų apimti po tūkstantį mo-
dernizuotų daugiabučių. Tai 
iš esmės pakeis mūsų miestų 
veidus ir butų savininkų gy-
venimo kokybę, o svarbiausia 
– leis gerokai sumažinti ener-
gijos vartojimą šildymui.“  

Valstybės parama yra tei-
kiama pagal Daugiabučių 
namų atnaujinimo (moder-
nizavimo) programą. Paraiš-
kas Būsto energijos taupymo 

agentūrai gali teikti ir savival-
dybės, ir daugiabučio namo 
bendrojo naudojimo objektų 
valdytojai, ir administruo-
jantieji renovacijos projekto 
įgyvendinimą, ir savivaldy-
bės paskirti energinio efek-
tyvumo didinimo programos 
administratoriai. Pirmenybė 
atrenkant gautas paraiškas 
skiriama savivaldybių kvarta-
linės renovacijos programoms 
ir projektams, kuriais siekiama 
aukštesnių standartų ir aukš-
tesnės nei C pastato energinio 
naudingumo klasės. 

Šiuo metu Aplinkos ministe-
rija rengia naująją Ilgalaikę re-
novacijos strategiją. Jai įgyven-
dinti skirtame priemonių plane 
bus numatyti renovacijos pro-
cesą palengvinsiantys skaitme-
niniai sprendimai. Bus pasiūly-
tos ir paskatos kompleksiniams 
sprendimams, kurie padėtų išju-
dinti kvartalinę renovaciją.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Vyriausybė pritarė, kad esant galimybei būtų 
įsigyta 550 tūkst. papildomų vakcinos dozių

Vyriausybė pritarė, kad esant 
galimybei būtų įsigyta dar 550 
tūkst. papildomų COVID-19 vak-
cinos dozių.

Vyriausybės pasitarime pritarta 
tokiam išankstinės pirkimo sutarties 
su farmacijos kompanijomis „BioN-
Tech“ ir „Pfizer“ keitimui, siekiant 
įsigyti 550 tūkst. papildomų vak-
cinos nuo koronaviruso infekcijos 
dozių.

Sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys teigė, kad Europos 
Komisijos ir farmacijos kompanijų 
derybos dėl didesnio vakcinų kie-
kio įsigijimo dar vyksta, o Lietuvą 
papildomos vakcinos dozės pasiektų 

šių metų antrą pusmetį.
„Šiuo metu tarp kompanijų ir Eu-

ropos Komisijos vyksta intensyvios 
diskusijos dėl poreikio šalims įsigyti 
papildomų dozių, ir iki sausio 8 die-
nos Lietuva turi informuoti EK dėl 
poreikio įsigyti papildomas dozes. 
Tas procesas vyksta, aišku, galutinis 
rezultatas priklausys nuo derybų“, – 
sakė A. Dulkys.

Pasak A. Dulkio, šios vakcinos 
tektų dar keleto prioritetinių grupių 
vakcinacijai: ja galėtų būti skiepijami 
turintys rizikos veiksnių, t. y. sunkio-
mis ligomis sergantys jaunesni kaip 
65 metų amžiaus asmenys, visuome-
nei svarbias funkcijas atliekantys dar-
buotojai – viešąją tvarką palaikantys, 

priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, 
muitinės, sienos apsaugos tarnybos, 
laisvės atėmimo vietų pareigūnai, 
kariai, švietimo sektoriaus darbuo-
tojai.

„BioNTech“ ir „Pfizer“ vakcina 
šiuo metu yra vienintelė, kurią leista 
naudoti Europos Sąjungoje. Lietuvo-
je vakcina nuo koronaviruso infek-
cijos kol kas skiepijami medicinos 
darbuotojai.

Lietuva kol kas yra gavusi tris 
šios vakcinos siuntas. Sveikatos ap-
saugos ministerija savo sulaukusi 
patvirtinimo, jog ateinančius tris mė-
nesius Lietuvą kas savaitę pasieks po 
20 tūkst. 475 vakcinos dozes.
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ANEKDOTAI
***
Rytas kalnuose. Du vietiniai 

grožisi peizažu. Vienas rodo:
– Žiūrėk, alpinistas skrenda!
– O va ir kitas!
– Nesuprantu, ar ten pas juos 

uolose lizdas, ar ką?
***
– Padavėjau, kodėl pas jus 

tokios taukuotos servetėlės?
– Pone, o kodėl jūs blynu 

veidą šluostotės?
***
– Maryte, tu ten tualete sėdi?
– Sėdžiu.
– O ką ten darai?
– Mama, nu ką žmonės 

paprastai tualete daro?
– Ir vėl rūkai?!
***
Tik dabar sužinojau, kad 

daina „Lady in red“ iš tiesų yra 
apie silkę pataluos.

***
Burokėlių sultys – nuostabus 

gėrimas, mažinantis arterinį 
spaudimą. O kartu – ir norą 
gyventi.

***
Programuotojai žiūri 

pornografinį filmą. Siužetas 
paprastas: pas damą taisyti 
kompiuterio ateina jų meistras, 
na o toliau... Kai filmas baigėsi, 
vienas žiūrovų, pasipiktinęs:

– Tai pasakykit gi galų gale, 
kas tame kompiuteryje sugedo!

***
Katinas – ypatinga būtybė, 

sugebanti vienu priekaištingu 
„Miau“ gauti tai, už ką šuniui 
reikia bėgti, šokinėti, gerintis, 
tarnauti, atnešti lazdą ir šlepetes, 
saugoti namus...

***
Naujojo lietuvio žmona 

fotografuojasi Akropolio 
griuvėsiuose. Ji sako fotografui:

– Tu tik žiūrėk, kad į kadrą 
mašina nepatektų, o tai maniškis 
vėl pagalvos, kad čia aš viską 
sugrioviau.

***
– Mieloji, liaukis kimšti 

tortus!
– Pamanyk, viso labo trečias 

tortas per metus.
– Bet juk šiandien sausio 

2-oji.
***
Vagis klausia kolegos:
– Kažin kodėl kanalizacijos 

liukai apvalūs?
– Paprasta. Juk jie sunkūs. O 

juk ridenti yra lengviau, nei nešti.
***
– Koks drąsiausias jūsų 

Mokytojas klausia Mariaus:
– Kodėl neatlikai namų 

darbų?
– Mūsų namuose įvyko 

trumpas sujungimas.
– Ir ką veikei visą vakarą 

tamsoje?
– Žiūrėjau televizorių.
– Be elektros? – stebisi 

mokytojas.
– Taip, juk turėjau žvakę.
***
Kalbasi du mokiniai:
– Mes tik ką rašėm 

anatomijos kontrolinį. Romas 
gavo dvejetą.

– Už ką?
– Už „paruoštukę“. Mokytoja 

pagavo jį beskaičiuojantį 
šonkaulius.

***
Mokytoja:
– Petriuk, kodėl tu vėl vėluoji 

į pamokas?
– Jūs gi man sakėte, mokytis 

niekada ne vėlu.
***
Matematikos mokytoja 

- Tai kad nebėra tos jūsų 
Amerikos! Aš paskutinį kartą 
klausiu, kas užmetė kerzinį batą 
ant raketų paleidimo pulto!

***
Naujasis rusas atvažiuoja 

į Paryžių, apsistoja penkių 
žvaigždučių viešbutyje. Skaito 
viešbučio lankstinuką.

– Taip… Valgis… Kur čia 
valgiaraštis? A, štai… Pusryčiai 
nuo 7 iki 11, pietūs nuo 12 iki 16, 
vakarienė nuo 17 iki 23. Ožiai! 
O kada „Luvrą“ apžiūrėti?

***
Žinomas verslininkas, 

Ermitaže apžiūrinėja sostą. 
Staiga suskamba telefonas ir 
jis, daug negalvodamas, sėda 
į krėslą ir kalbasi kaip niekur 
nieko. Atbėga suprakaitavusi 
senutė, salės prižiūrėtoja:

– Kaip drįstate, juk tai 
imperatorinės Jekaterinos sostas.

– Nesijaudinkit, bobule. Kai ji 
ateis, aš tuoj užleisiu vietą.

***
Naujasis rusas pasiklydo 

miške, stovi vidury pievelės ir 
sako:

– Nu tai ką, taip sakant, aū…
***
Susitinka du naujieji lietuviai. 

Vienas sako:
– Tu šitą… girdėjai? Vakar 

Vytka su savo mersu kaip dėjosi 
į vyriškį su arkliu! Nu siaubas 
kažkoks!

– Nu nu? A kokios pasekmės?
– Nu mersas yra mersas, bet 

Vycka vis tiek reanimacinėj guli. 
Mersą į sąvartyną išvežėm…

– A šitam… vyriškiui su 
arkliu kaip?

– A ką tu iš jo paimsi? Jis gi 
bronzinis…

***
Naujasis lietuvis sėdi 

restorane prie staliuko, gerokai 
padauginęs, vos prasimerkia. 
Jam desertui atneša vynuogių. 
Tas, stumdamas lėkštę į šoną:

– Ačiū, bet aš negeriu vyno 
piliulėmis.

***
Profesoriaus žmona klausia:
– Mielasis, kodėl nuo svečių 

slepi knygas? Negi manai, kad 
jie jas pavogs?

– Žinoma, kad nepavogs, 
bet kartais netyčia gali atpažinti 
savo...

***
– Petrai, kodėl tavo kalboje 

kas antras žodis – keiksmažodis?
– O dažniau man juos įterpti 

neišeina.

poelgis?
– Per algebros pamoką 

pakėliau ranką.
***
Petriukas rado šimtą eurų 

ir nunešė į policiją. Raudanti 
motina tikino žiniasklaidą, kad ji 
didžiuojasi sūnumi.

***
Į vaistinę ateina plinkantis 

vyrukas ir klausia:
– Gal turite kokių priemonių 

išsaugoti likusius mano plaukus?
– Ar jums netiktų tokia miela 

dėžutė?
***
Lietuvos kaimo mokykla. 

Tikybos pamoka. Petriukas 
pasakoja mokytojai apie gerus 
darbus:

– Kartą padėjau tokiems 
miestiečiams, kurie vėlavo 
į traukinį. Aš paleidau nuo 
grandinės Sargį. Ir jie suspėjo.

***
Ginčas su žmona, kaip 

dramblio medžioklė. Jei nepataikei 
iš pirmo argumento, nešk kudašių.

***
Vyras žmonai:
– Kaip sugebi išlikti rami, kai 

tave aprėkiu?
– Unitazą valau.
– Ir tave tai ramina?
– Aha. Mat valau tavo dantų 

šepetuku...
***
Fotosesija. Fotografas sako 

garsiam topmodeliui:
– O dabar padarykite labai 

mąslią veido išraišką. Palaukite, 
aš jums padėsiu - kiek bus 
šešikart septyni?

***
Kalbasi du sodininkai:
– Augalams patinka, kai su 

jais kalbiesi.
– Puiku, eisiu dabar įžeidinėti 

piktžolių.
***
Žaidžia kortomis lapė, vilkas, 

meška ir zuikis. Vilkas sako:
– Kas sukčiaus, gaus į snukį. Į 

smailą, rudą snukį.
***
Blondinę sustabdo 

policininkas:
– Parodykite vairuotojo 

pažymėjimą!
– Vakar atėmė, šiandien vėl 

prašo! - piktinasi ši.
***
Milijonieriaus žmona 

skundžiasi:
– Vien tik kelionės po pasaulį. 

Ar negalėtumėm vykti kur nors 
kitur?

„auklėja“ mokinį:
– Kai aš buvau tavo metų, 

teisingai ir noriai spręsdavau 
visus uždavinius!

– Tikriausiai turėjot gerą 
mokytoją?

***
Mokytojas:
– Dabar aš jums įrodysiu 

Pitagoro teoremą.
Iš galinio suolo:
– Ar verta? Mes jumis ir taip 

tikime!
***
– Neįsivaizduoju, kaip 

vienas žmogus gali tiek klaidų 
pridaryti?

– Kodėl vienas? – išdidžiai 
sako Petriukas. – Kartu su tėvu 
darėm!

***
– Parodyk žemėlapyje 

Geltonąją jūrą!
– Negaliu, nes čia jos visos 

mėlynos.
***
Senas meškinas moko jauną:
– Žmogų reikia užpulti taip, 

kad jis spėtų tave pamatyti ir 
sureaguoti.

– Kodėl seneli?
– Jie po to skanesni.
***
Kaimyninės šalies 

gynybos ministerijoje spaudos 
konferencija:

– Generole, jūs sakėte, kad 
sprogdinsite branduolinį užtaisą 
kurio galia neviršys 5 kilotonų, 
bet mūsų skaičiavimais…

– Mes ir patys taip 
galvojome, bet ji kad sprogs…

***
Vandenyne susitinka rusų 

atominė povandeninė valtis ir 
amerikiečių karinis kreiseris. 
Amerikiečių radistas sugauna 
rusų valties pokalbių bangą ir 
girdi:

– Kas užmetė ant pulto 
kerzinį batą? Dar kartą klausiu, 
kas užmetė tą prakeiktą batą ant 
pulto?!

– Pas mus Amerikoje tokios 
netvarkos nebūna,– įsiterpia į 
pokalbį amerikietis.

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis


