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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

4 p.

www.rokiskiosirena.lt

„Maltiečių sriuba“ – pagalba, 
praskaidrinanti senolių gyvenimus

2 p.

Prekybos centrų aikštelėse – 
originalios užtvaros

2 p.

Prenumeruok laikraštį
 „Rokiškio Sirena“ 
ir gauk dovanų!

5 p.

Kaip savanorystės dieną 
mini jauni žmonės?

5 p.

3 p.
Kreivas snukis veidrodžio šukėse, 
arba švietimo sistemos grimasos

Maltos ordino savanoris Alvydas Savičius teigė, kad dubenėlis sriubos vienišiems senoliams ne tik skanūs pietūs, bet ir galimybė pasijusti reikalingais. 
Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Neraminančios žinios – covid-19 židinys 
senelių namuose

Tautodailės galerijoje – 
jauki žiemos pasaka

4 p.
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Rokiškio rajono savivaldybė 2020 
m. gruodžio 9 d. skelbia konkursą 
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ 
direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso 
posėdžio atrankos data – 2021 m. ba-
landžio 1 d.

Daugiau informacijos: https://rokiskis.lt/gyvento-
jui/konkursai-ir-darbo-pasiula/.

Užs. 1211

„Maltiečių sriuba“ – pagalba, 
praskaidrinanti senolių gyvenimus

Gruodžio pradžia rokiš-
kėnams neįsivaizduojama 
be kasmetinės akcijos „Mal-
tiečių sriuba“. Akcija, kai 
kiekvienas buvo kviečiamas 
už auką paragauti kvapnios, 
karštos sriubos, ir taip pa-
remti kilnią idėją – pasirū-
pinti vienišais, nepriteklių 
kenčiančiais senoliais, ap-
keliavo daugybę miesto er-
dvių: nuo Rokiškio turgaus, 
Savivaldybės iki Nepriklau-
somybės aikštės, šventinė-
mis girliandomis žybsinčios 
eglutės pašonėje. Šiemet dėl 
karantino akcijos palapinės 
neišvysime. Tačiau Rokiškio 
maltiečių teikiama para-
ma senoliams kaip niekad 
svarbi. Todėl rajono žmonės 
kviečiami paremti kilnią ak-
ciją. Mat ji – kur kas dau-
giau, nei tik kasdienis dube-
nėlis sriubos...

Maltiečio rytas 
prasideda anksti
Į Maltos ordino valgyklėlę 

pačiame miesto centre „Ro-
kiškio Sirena“ užsuko dar 
prieš aštuntą ryto. Skubėjo-
me, kad spėtume pamatyti, 
kaip iškeliauja eilinės karštos 
sriubos porcijos vienišiems, 
sergantiems, stokojantiems 
Rokiškio ir Kavoliškio se-
noliams. Prie durų pasitiko 
savanoris Alvydas Savičius. 
Jo darbas – užtikrinti, kad pir-
madieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais sriubos porci-
jos pasiektų senelius.

Pašnekovas atviras: šis 
darbas karantino metu ypač 
sunkus ir skaudus. Juk tris 
kartus per savaitę aplankantis 
savanoris – daugumai iš sep-

tyniolikos senukų yra vienas 
laukiamiausių svečių. Kie-
kvienas senelis – su savo rū-
pesčiais, godomis, baimėmis 
ir viltimis. Su savo netektimis 
ir praradimais. Su iki minimu-
mo susiaurėjusiu bendravimo 
ratu. Kai taip trūksta palaiky-
mo žodžio, padrąsinimo. Ir 
karantininis pasimojavimas 
pro langą jiems – svarbus ir 
laukiamas. Ir termosiukas su 
sriuba yra daug daugiau nei 
maistas. Tai ženklas – tu dar 
reikalingas ir nepamirštas. Tu 
– ne vienas. Todėl ir maltiečių 
sriuba – kur kas daugiau, nei 
dubenėlis sriubos.

Sriubą verdanti savano-
rė kuklinosi prisistatyti. Ta-
čiau ponas Alvydas neslepia: 
jos indėlis didžiulis. Žiemos 
sutemose, dar gerokai prieš 
auštant, ji skuba užkaisti di-
džiulius puodus sriubos. Mat 
senoliai lankomi pirmadie-
niais, trečiadieniais ir penk-
tadieniais. Kiekvienam į ter-
mosiuką, pažymėtą Maltos 
ordino herbu, pilama dvi por-
cijos sriubos.

Smalsu, ką gi ragaus seno-
liai. Puode – labai tiršta, grei-
čiau troškinį, nei sriubą pri-
menanti žirnienė. Joje – gausu 
nemenkų mėsos kukulių, dos-
niai pagardinta daržovėmis. 
Kvapas – dieviškas.

Kai buvo leidžiama, šioje 
valgyklėlėje galėjo užkan-
džiauti ir paprasti lankytojai. 
Daugelis ją vertino už labai 
skanius, sočius ir nebrangius 
pietus. Dabar gi, griežtomis 
karantino sąlygomis, maistas 
negaminamas net išsinešti. 
Sriuba verdama tik maltiečių 
globojamiems senukams.

Ji būna įvairi: vieną dieną 
žirnienė, kitą dieną – burokė-
lių, perlinių kruopų, stambiųjų 
kruopų ar pieniška sriuba. Tai-
gi, senukams tai proga para-
gauti skanaus, šviežio maisto. 
Juk ne kiekvienas jų turi jėgų 
kasdien sau virti pietus. O 
sriubą pakanka tik pašildyti. 
Porcija išties dosni.

Išvežioti užtrunka 
dvi su puse valandos
Kol kalbėjomės, į auto-

mobilio bagažinę A. Savičius 
nunešė dvi dėžes su termosiu-
kais bei dėžę su duonos gami-
niais. Ruošdamasis kelionei 
jis pasakojo, kad kelionė nuo 
valgyklėlės po senolių namus 
prasideda paprastai 8.30 val., 
o aplankyti visus 17-ka glo-
botinių užtrunka apie 2,5 val. 
Laikas neprailgsta: juk kie-
kvienas jų seniai tapo bičiuliu.

O jų istorijos jaundinančios 
ir skaudžios. Štai neseniai vi-
sai šaliai buvo rodytas siuže-
tas apie rokiškėnę močiutę, 
kurios gyvenimą apkartino 
įnoringas likimas. Iš pradžių 
jis nelaimių lyg ir nežadėjo: 
sukūrė šeimą, augino du vai-
kus. Sovietinė armija atėmė 
sūnų: jaunuolis pateko į ne-
laimę ir mirė dėl radiacijos. 
Jį norėta palaidoti to dalinio 
uždarose kapinėse. Tačiau 
nuvykusi mama išsikovojo, 
kad cinkuotame karste sūnus 
grįžtų į Lietuvą ir atgultų jį 
užauginusioje Rokiškio krašto 
žemėje. Dabar ji likusi viena. 
Ir dubenėliai sriubos – tai ir 
skanus maistas, ir bendravimo 
džiaugsmas su ją aplankan-
čiais maltiečiais.

Turėjo planų 
šiam gruodžiui
Kasmet gruodį Maltos or-

dinas rengdavo visoje šalyje 
„Maltiečių sriubos“ akcijas. 
Ne išimtis ir Rokiškis. Mal-
tiečių bičiulių – karių sava-
norių pastatytoje palapinėje 
rokiškėnai būdavo vaišinami 
kelių rūšių sriuba už auką.

 Tokia akcija buvo ir bū-
das susirinkti lėšų, ir pranešti 
rajono žmonėms, kad šalia jų 
yra vieniši, dėmesio ir pagal-
bos reikalingi žmonės. Mal-
tiečiai paprastai, be iškilmin-
gos retorikos, savo pavyzdžiu 
mokė: gerumas negali būti 
vienkartinis ir pripuolamas, 
nuotaikai užėjus. Rūpesčio 
seneliams reikia kasdien, net 
tik Advento ir Kalėdų švenčių 
laikotarpiu, o visus metus. 

Tad ir šiemet maltiečiai 
ruošėsi akcijai, planavo ją 
rengti kartu su bičiuliais ro-
kiškėnais kariais savanoriais. 
„Turėjom ir patrauklių idėjų, 
ir planų. Deja, karantinas vis-
ką sugadino“, – sakė A. Savi-
čius.

Akcijai skirtame puslapyje 
„Maltiečių sriuba“ teigiama, 
kad planuojama surinkti 260 
tūkst. Eur paramos, kuri ga-
rantuotų nuolatines sriubos 
porcijas metams 2600-čiai 
senolių. Vidutinė sriubos 
porcijos kaina, kaip teigiama 
puslapyje, yra 1 Eur.

Rokiškėnų kaštai sriubai 
mažesni: porcija (neįskaičia-
vus duonos kainos) kainuoja 
75 centus. Viso per mėnesį 
išverdama 408 porcijos sriu-
bos.

Rajono žmonės kviečiami 
solidarizuotis su mūsų krašto 
maltiečiais ir kartu pasirū-
pinti, kad vieniši, sergantys, 
stokojantys senoliai galėtų 
mėgautis gardžia sriuba.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Parama renkama:
trumpaisiais numeriais 
1410 – 10 Eur, 1418 – 3 Eur.
Taip pat galima aukas
pervesti į Rokiškio maltie-
čių sąskaitą

LT 674010042403078049

Įsigaliojo naujos ka-
rantino taisyklės. Bene 
ryškiausiai matomas 
sprendimas: sugriežtin-
ti reikalavimai prekybos 
centrams. Užsidarius ka-
vinėms, picerijoms, pre-
kybos centrai jau buvo 
tapę ne tik maisto ir pra-
moninių prekių šaltiniais, 
bet ir bendravimo, pa-
sižmonėjimo vieta. Nuo 
ryto iki vakaro juose ir 
aplink juos virė intensy-
vus gyvenimas. 

Mat atvykstama ne tik 
apsipirkti, bet ir, pavyz-
džiui, atsiimti siuntų. Jau 
nieko nebestebina prekybos 
centro aikštelėje vakarais 
nusidriekusios netrumpos 
eilės prie mikroautobusiu-
kų, mat į paštomatus nebe-
telpa siuntos. Aikštelėse taip 
pat vyksta prekyba mėsos 
produktais, naujametėmis 
eglutėmis. 

O nuo trečiadienio įsi-
galiojo reikalavimas, kad 
prekybos centruose būtų 
užimtos ne daugiau, kaip 20 
proc. automobilių stovėjimo 
aikštelės vietų, neįskaitant 
vietų darbuotojams ir neįga-
liesiems. Prieš įsigaliojant 
draudimams, prekybos cen-
trus valdančių įmonių atsto-

vai aktyviai kėlė klausimą, 
kaip pažymėti trūkstamas 
vietas: specialių tvorelių ar 
net paprastų palečių, tiek, 
kiek reikia draudžiamoms 
vietoms pažymėti, tiesiog 
nėra rinkoje. Visgi išeičių 
buvo rasta: kas vietas, kurio-
se neleidžiama statyti maši-
nų, ženklino paletėmis, kas 
– tiesiog stop juosta.

Teoriškai, ženkliai suma-
žintas vietų automobiliams 
statyti kiekis turėtų atbaidy-
ti tuos, kuriems apsipirki-
mas yra labiau pramoga, nei 
būtinybė. Tačiau juk niekas 
nedraudžia automobilį pa-
statyti gyvenamojo namo 
kieme, gatvėje ir tuomet eiti 
apsipirkti. Kitas draudimo 
trūkumas – gyventojų kelia-
moji galia: jei visų pirkinių 
nepavyks panešti vienu kar-
tu, juk niekas nesutrukdys 
ateiti į prekybos centrą dar 
kartą. 

Nors draudimais kaip tik 
siekiama, kad žmonės į juos 
be reikalo nevaikščiotų. 

Siekdamos reguliuoti pir-
kėjų srautus, prekybos įmo-
nės sumažino jiems skirtų 
krepšelių, vežimėlių skaičių. 
Jų laukiančių pirkėjų eilių 
įdienojus dar nebuvo. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIAENĖ

Prekybos centrų aikštelėse – 
originalios užtvaros

Rajone akredituoti šeši
vaikų dienos centrai

Nuo 2021 m. sausio 1 d. 
akredituotą vaikų dienos 
socialinę priežiūrą Rokiš-
kio rajone teiks šeši vaikų 
dienos centrai.

Net keturis vaikų dienos 
centrus akreditavo VšĮ „Gel-
bėkit vaikus“ Rokiškio vai-
kų dienos centras. Du cen-
trai veiks Rokiškio mieste, 
po vieną – Juodupėje ir Pan-
dėlyje. Kiekviename centre 
paslaugas gaus po 15 vaikų 
ir jų šeimos nariai.  Vieną 
vaikų dienos centrą akredi-
tavo Maltos ordino pagalbos 
tarnyba. Gausiausias – 23 
vaikams paslaugas teiksian-
tis centras veikia Kriaunose 
buvusios mokyklos pastate.  
Naują vaikų dienos centrą 
įkūrė ir akreditavo biudže-
tinė įstaiga Obelių sociali-

nių paslaugų namai.  Centre 
paslaugas gaus 15 vaikų ir 
jų šeimų narių.

Kitais metais turėtų pra-
dėti veikti septintas rajone 
vaikų dienos centras Pa-
kriaunių kaime  (Obelių 
sen.). Pakriaunių kaimo 
bendruomenė  „Pakriauna“ 
pirmoji rajone  ryžosi teikti 
vaikų dienos socialinę prie-
žiūrą. 

Šiuo metu vyksta Pa-
kriaunių bendruomenės 
vaikų dienos centro patalpų 
remonto darbai, todėl pas-
laugų  akreditaciją nutarta 
atidėti vėlesniam laikui.

Akredituoti vaikų dienos 
centrai bus finansuojami 
valstybės ir savivaldybės 
biudžetų lėšomis.

Rajono savivaldybės
inform.
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Kreivas snukis veidrodžio šukėse, arba švietimo sistemos grimasos

Gruodžio 8-ąją žurnalas 
„Reitingai“ turėjo skelb-
ti šalies ugdymo įstaigų 
reitingus. Tema velniškai 
skaudi: mat po to praside-
da „griaudžių verksmų“ 
sesija žiniasklaidos prie-
monėse ir socialiniuose 
tinkluose. Skundžiamasi, 
kad eilinį kartą reitingai 
„ne tokie“: lyginamos mo-
kyklos, kurios atsirenka 
mokinius, su tomis, ku-
rios priima visus, didmies-
čių mokyklos su kaimų ir 
miestelių, neatsižvelgiama 
į socioekonominį regio-
no ar konkrečios vietovės 
kontekstą. Žodžiu, kaip vi-
sada, veidrodis kaltas, kad 
snukis kreivas. 

Šįsyk reitingų nekentė-
jai gali džiaugtis – veidrodį 
bent kuriam laikui pavyko 
išjungti. Mat Nacionalinė 
švietimo agentūra per pusę 
metų taip ir nesugebėjo pa-
teikti įvairių dalykų vals-
tybinių brandos egzaminų 
išlaikymo vidurkių. Todėl 
reitingai nebuvo sudaryti. 
Dideliam kai kurių mokyklų 
džiaugsmui. Mat visi pasi-
rinkusieji matematikos eg-
zaminą jį išlaikė tik septy-
niolikoje iš 322 abiturientus 
ugdžiusių mokyklų. Kai ku-
riose mokyklose valstybinio 
matematikos egzamino vi-
durkis – vos keliolika balų, 
kitaip tariant, visi abiturien-
tai balansavo ant išlaikymo 
ribos. Trečdalis abiturientų 
šio egzamino išvis neišlaikė. 

Bet verksnių tikslas pa-
siektas – veidrodį pavyko 
sudaužyti. Ką tai reiškia? 
Tai, kalbėkime tiesiai švie-
siai, reiškia, kad švietimo 
sistema nemato reikalo vi-
suomenei atsiskaityti už 
savo veiklos rezultatus. Kad 
ir kaip verktume, jog švie-
timas finansuojamas nepa-
kankamai, visgi švietimui, 
mokslui ir sportui buvo skir-
ta 1,6 milijardo Eur, arba 9,6 

proc., ir tai buvo trečioji pa-
gal dydį išlaidų eilutė vals-
tybės biudžeto (įskaitant ir 
Sodros bei Privalomojo 
sveikatos draudimo paja-
mas) sandaroje. Daugiau 
lėšų buvo skirta tik sociali-
nei apsaugai (37 proc.) bei 
sveikatai – 13 proc. (šal-
tinis: https://finmin.lrv.lt/
uploads/finmin/documents/
files/2020%20m_%20biu-
d%C5%BEetas%20glaustai.
pdf).

Kad būtų aiškiau, kas 
kiek įneša į galutinį biudže-
to bliūdelį, vėl gi žvilgtel-
kim: liūto dalį pajamų, net 
47 proc., sudaro pridėtinės 
vertės mokestis. O dabar 
pasiimkite bet kurį kasos 
kvitą. Na ir kas ten para-
šyta, a? Teisingai, 21 proc. 
PVM. Štai mano vakarykš-
tis apsilankymas viename 
iš prekybos centrų atsiėjo 
72,6 Eur. Iš jų – 60 Eur už 
prekes, ir 12,60 Eur – PVM. 
Antroji pagal dydį biudžeto 
pajamų eilutė – 22,6 proc. 
– gyventojų pajamų mokes-
tis. 18,2 proc. sudaro akcizo 
mokestis, kuris, aišku, arba 
tenka pačiam gyventojui, 
arba įskaičiuojamas į galuti-
nę prekės ar paslaugos kai-
ną. Taigi, mielieji, štai jums 
akivaizdus įrodymas to, ką 
aš daug kartų bandau išaiš-
kinti – valstybė neturi jokių 
kitų pajamų, išskyrus mūsų, 
mokesčių mokėtojų sumo-
kėtus pinigus. 

O kai reikia atsiskaityti 
visuomenei, kaip naudoja-
ma beveik dešimtadalis iš 
mokesčių mokėtojų surinktų 
pinigų, tai, pasirodo, mūsų 
švietimo sistema – išdidus 
paukštelis. Kalbama apie 
misijas, vizijas, procesus 
ir prestižą, o kai reikia pa-
aiškinti, į ką dvylika metų 
valstybės piliečiai investa-
vo lėšas, tai parodyti nėra 
ką. Duomenų nėra, matote. 
Versle jei nebūtų duomenų 
apie suteiktas prekes ir pas-

laugas bei apie jų kokybę, 
nebūtų ir pinigų. Todėl vers-
las labai greitai sugeba įver-
tinti kokio nors reiškinio ar 
proceso efektyvumą. 

O mes dar švietimą no-
rime padaryti prestižiniu. 
Įsivaizduokite, kaip pavyktų 
padaryti prestižiniu prekės 
ženklą, kuriuo pažymėtas, 
pavyzdžiui, kas trečias auto-
mobilis tiesiog nevažiuoja. 
O kad kas trečią abiturientą 
į gyvenimą išleidžiame ne-
mokantį spręsti paprasčiau-
sių uždavinių, mums nieko 
tokio. Svarbu garsiau pa-
rėkti, kad trūksta pinigų. O 
atsiskaityti už darbo rezulta-
tus, už ką tie pinigai moka-
mi – špyga taukuota. 

Kiek dar ruošiamės in-
vestuoti į nebeveikiančią 
sistemą? Kiek dar ruošia-
mės remti gamyklą, kurio-
je jau kas trečias gaminys 
– brokas? Spangstame apie 
inovacijų, aukštųjų techno-
logijų valstybę, kai nebemo-
kama tiesiog apskaičiuoti 
procentų ar išspręsti papras-
tučio trijų veiksmų kombi-
natorikos uždavinio? Kiek 
dar nuleisime kartelę? 

Lyg tyčia, gruodžio 9-ąją, 
dieną po „Reitingų“ nau-
jausio numerio pristatymo, 
žiniasklaidoje pasirodė Mi-
šos Jakobo viešas laiškas 
Švietimo ministrei. Plačia-
jai visuomenei šis mielas 
žilagalvis senukas beveik 
nepažįstamas. Jis juk ne ko-
kia „vasha“, „maša“ ar „jus-
tinka“, kurių gimtadienio 
dovanas, eglutes ir keksų 
receptus aprašinėja didieji 
žiniasklaidos portalai. Miša 
Jakobas sukūrė Vilniaus Šo-
lomo Aleichemo gimnaziją, 
kuri yra „etatinė“ visų įma-
nomų reitingų dešimtukų 
dalis. 

Skaičiau jo laišką kelis 
kartus. Nuoširdžiai grožė-
damasi, kaip iš teksto liejasi 
rašto tautos, davusios pa-
sauliui dvi didžiąsias religi-
jas, išmintis. Rašto ir min-
ties kultūra, skaičiuojanti 
tūkstantmečius. Mokanti 
įžvelgti prasmę tūkstanme-
čių senumo pranašų tekstuo-
se, davusi pasauliui daugy-
bę išradėjų ir filosofų. Tuo 
tarpu kai mūsų tautos rašto 
istorija tik artėja prie 500 
metų. Miša Jakobas nekal-
ba apie mokytojo profesijos 
pavertimą prestižine, apie 
finansavimą. Jis kalba apie 
esmę. Švietimo turinį. „Mo-
kytojas – šviesus žmogus ir 
asmenybė, kuris moka ieš-
koti, atrasti, degti ir uždegti. 
Privalome įteigti mokytojui 
absoliučią tiesą, kad rezul-
tatų savo darbe jis sulauks 
tada ir tik tada, kai supras, 

jog svarbu yra ne tai, kiek 
pasakyta, o kaip pasakyta“, 
– teigia jis. Sunku nesutikti, 
kai inteligencija ir didžiulė 
vidinė kultūra skverbiasi iš 
kiekvienos teksto eilutės. 
Kai žmogus daro profesiją 
prestižine, o ne profesija – 
prestižinį žmogų. Kai filo-
sofas kuria vertę barzdai, o 
ne barzda daro žmogų filo-
sofu. Apie poną Jakobą ki-
taip, nei gerbiamas, sunku 
pasakyti.

Mandagiai ir švelniai, bet 
labai aiškiai šis Pedagogas 
įvardina tai, kas reformų 
metu buvo negrįžtamai pa-
mesta. Tarp mokymo meto-
dikų, paslaugų krepšelių ir 
visokių „mokymosi nesimo-
kant“ teorijų buvo pamesta 
esmių esmė: mokslas ir mo-
kymasis – tai ne pramoga, o 
kasdienis kruopštus ir nuo-
seklus darbas: „Manoma, 
kad mokykloje ne pamokos, 
o linksmi žaidimai, o loginis 
mąstymas jau seniai paliko 
mokinių protus ir išėjo pasi-
vaikščioti po laukus. Būtina 
susigrąžinti. Kaip? Bus sun-
ku ir vėl užduotis švietimo 
strategams. Ministre, mo-
kytojų savišvieta, kūrybinė 
veikla pasiekė nulinę pada-
lą“. Ir priduria: „Tad klau-
simas dabar jau politikams, 
visokioms daugumoms ir 
visokiems nacionaliniams 
susitarimams: kas paruoš 
mokytojus, kur paruošimo 
bazės, inventorius? Kas iš-
mokys tuos jaunuolius dirbti 
ir būti rimtais mokytojais, o 
ne atėjus į klasę tapti pajuo-
kos objektu, siekiančiu len-
gvai užsidirbti populiarumo 
ir vietoj Pitagoro teoremos 
pasakosiančiu visokius juo-
kelius? O kokia teoremos 
pasaulinė reikšmė ir kur ji 
taikoma – paskaitysite „go-
ogle“. Aha, taip ir bus. Ir 
prireikus suskaičiuoti, kiek 
gausime 2+2:2, vargu, ar 
sulauksime teisingo atsaky-
mo, jei taip ir nesugebėsime 
įskiepyti, kad matematika 
yra griežtų taisyklių rinki-
nys“. 

Ne kartą rašydama apie 
nuotolinį ugdymą, ne kaip 
apie kančią, o kaip apie ga-
limybę, sakiau – dabar yra 
proga, kad geriausi šalies 
pedagogai būtų prieinami 
visiems mokiniams. Kad 
nuotolinis ugdymas trina 
konkrečios vietovės ir kon-
krečios pamokos laiko ribas. 
Malonu matyti, kad čia su 
ponu M. Jakobu esame ben-
draminčiai. Jis rašo: „Gerų 
mokytojų maža, štai tik čia 
nuotolinis mokymas priva-
lo tarti savo žodį. O kodėl 
į rajonų centrus neatvykus 
žvaigždėms ir nepaskaičius 

ištiso ciklo sunkiųjų temų?“. 
Kita tema, kurioje nuo-
monės sutampa, tik aš į tai 
žvelgiu iš savo, kaip gabaus 
mokinio, o jis – tokius ug-
dančio pedagogo patirties, 
kad vienas didesnių trūku-
mų – sustiprintojo mokymo 
klasių atsisakymas. „Kiek 
kartų kalbėjau: kurkime re-
gioninius internatus gabie-
siems. Deja, kapų tyla ir tik 
dabar, tik dabar girdžiu, kad 
kažkas juda į priekį“, – rašo 
jis.

Laiške paliečiamas ir mo-
kinio teisių bei pareigų dis-
balansas. „Pamokoje reikia 
sunkiai dirbti ir mokiniams 
taip pat. Kas nenori dirbti, 
kas trukdo mokytojui įgy-
vendinti pamokos tikslus, 
akiplėšiškai trukdo kitiems, 
yra drąsiai paprašomas pa-
likti patalpas, kuriose dir-
bama ir ruošiamasi šviesiam 
rytojui. Griežtai, be išlygų, 
be teisės skųstis įtakingam 
tėvui arba isteriškai ma-
mytei. Mokytoja pamokoje 
ne bubena, dirba sunkiai ir 
taip, kad išėję jos vaikai ne-
tartų tos siaubingos išvados 
„NIEKO NESUPRANTU“. 

Sveikos švietimo siste-
mos koncentratas yra šis 
laiško sakinys: „Tik jaunoji 
karta yra mūsų šalies ateitis, 
o gerovės valstybės pagrin-
das, deja, kad ir kas bandytų 
man oponuoti, lieka išsilavi-
nimas“.

Tai kodėl daroma atvirkš-
čiai? Nes popierinė sociali-
nė integracija, paukščiukai 
popierėliuose yra svarbiau 
už tuos, kuriems sistema 
turi dirbti. O ką gauname, 
kam rūpi? Kad išleidžiame į 
gyvenimą žmones, gyvenan-
čius pagal principą: „kam 
tos knigos givianimas išmo-
kis“. Kad tokie „givianimo 
išmokiti“ ateina į mūsų vals-
tybės gyvenimą. Kai herojai 
yra „vashos“ ir „lietuviško-
sios Kim Kardašjan“, ku-
rių, vienintelis, dovanokite, 
nuopelnas visuomenei, kad 
užpakalis didesnis nei mazo 
durelės. Su visa pagarba 
mazo durelėms. Prisigyve-
nom tiek, kad diplomatinėje 
tarnyboje, kuri visame pa-
saulyje laikoma viena pres-
tižiškiausių veiklos sričių, 
kurioje išsilavinimas, kul-
tūra ir reputacija yra viskas, 
dirbo žmogus, neturintis 
aukštojo išsilavinimo. Už-
sienio reikalų ministerijai 
buvo gerai, žmogus būtų dar 
dirbęs ir dirbęs, jei velnias 
nebūtų jo pakusęs pereiti į 
Krašto apsaugos ministeriją 
dirbti viceministru. Tiems 
„saldofonams“, kurių visi, 
pradedant leitenantais, turi 
aukštąjį išsilavinimą, sta-

žavęsi daugelyje užsienio 
šalių, matote, beraštis vice-
ministras netiko. 

Kokį signalą siunčiame 
mūsų jaunimui tokiomis 
„vashų“, „agnių“ ir vicemi-
nistrų istorijomis? Kad mo-
kytis nereikia. Svarbu būti 
„prie chebros“, ir tavo gyve-
nimas bus čiki. O jaunimas 
ir tiki. Nes juos taip išmokė.

Norite pasižiūrėti, kas 
mus pakeis? Štai žinomas 
vlogeris Skirmantas Mali-
nauskas neseniai pasidalino 
vieno paauglių pamėgto vlo-
gerio jaunuolio (vardo ne-
minėsiu, nes šlamšto rekla-
muoti nesinori) nufilmuotais 
vaizdeliais. Tai štai, mieli 
savaičių be patyčių, savai-
čių „Ne – patyčioms“ ir kitų 
vajų organizatoriai, būkite 
mieli, pasižiūrėkite, kokie 
yra jūsų darbo vaisiai. Visu 
gražumu. 

Suaugęs žmogus atvirai 
tyčiojasi iš kažkokios mer-
gaitės (gal ir labai negudri 
ta mergaitė, bet čia jau kitas 
klausimas), lenda į jos as-
meninį gyvenimą (nagrinėja 
pletkų lygio nesutarimus su 
drauge, močiute, kačiuko 
įsigijimo ir dovanojimo is-
toriją), tyčiojasi iš tos mer-
gaitės tokiomis frazėmis, 
kuriose ji paverčiama sek-
sualinių „svajų“ (ačiū, kad 
bent veiksmais nepade-
monstravo) objektu. Ir nor-
maliam, sveiko proto suau-
gusiam žmogui, dovanokit, 
bežiūrint į tai vemti norisi. 
Ir šita nesąmonė sulaukė... 
tadadam, 101 tūkst. peržiū-
rų. Spėkite, kas žiūri tokias 
ašaringas vaikučių „razbor-
kes“? Paaugliukai. Ir jiems 
gerai. 

Tai va – tas jaunuolis, 
kuriame nerasta nei išsila-
vinimo, nei kultūros, nei 
smegenų, yra mūsų švietimo 
sistemos produktas. Ir tie, 
kurie jį žiūri, yra tokie pat 
švietimo sistemos produk-
tai. Palyginkite to jaunuo-
lio žodyną, kalbos kultūrą, 
išsilavinimą su pono Mišos 
Jakobo. Ir suprasite, kokį 
„evoliucijos“ kelią mūsų 
švietimo sistema nuėjo. Ir 
gal jau laikas sukti ienas 
atgal? Kol nemokyti di-
plomatai, nepraustaburniai 
„influenseriai“ ir tiesiog 
„givianimo išmokiti“ netapo 
mūsų visuomenės daugu-
ma? Ar ir toliau investuoda-
mi į švietimo sistemą kone 
dešimt procentų visų sumo-
kėtų mokesčių, gausime tik 
tokius, atleiskite, „produk-
tus“? Nes jei neklausyme 
Mišos Jakobo, ir į jį pana-
šių, senatvėje teks klausyti 
va tokių vlogerių. Tad ką 
renkamės?
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Neraminančios žinios – 
covid-19 židinys 
senelių namuose

Gruodžio 10 d. covid-19 
nuo epidemijos pradžios 
užsikrėtė 413 asmenų, 
arba 19 naujų atvejų po to, 
kai gruodžio 9-osios popie-
tę skelbėme duomenis (viso 
nuo gruodžio 9 d. ryto per 
parą fiksuoti 34 nauji atve-
jai). Šias žinias „Rokiškio 
Sirenai“ pranešė Naciona-
linio visuomenės sveikatos 
centro Rokiškio skyriaus 
vyriausioji specialistė, lai-
kinai vykdanti skyriaus 
vedėjo funkcijas, Daivutė 
Bulovienė.

Šiuo metu serga 270 as-
menų, pasveiko 136. Nuo 
covid-19 mirė du rajono 
gyventojai, dar penki – nuo 
gretutinių ligų, bet buvo už-
sikrėtę ir covid-19.

Vakar Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro 
Rokiškio skyrių pasiekė 
labai neramios žinios: co-
vid-19 židinys užfiksuotas 

Rokiškio šv. apaštalo evan-
gelisto Mato parapijos sene-
lių globos namuose. Čia, pa-
sak D. Bulovienės, covid-19 
nustatytas net keturiems 
darbuotojams. Priemonių 
imtasi nedelsiant: infor-
muota Ekstremalių situacijų 
komisija, parengtas planas, 
kaip valdyti epidemijos ži-
dinį. Pasak D. Bulovienės, 
pirmiausia bus testuojami 
visi senelių namų globoti-
niai ir darbuotojai, kurie dar 
nėra saviizoliacijoje.

Plečiasi židiniai ir abie-
jose ligoninėse: Rokiškio 
psichiatrijos ir rajono ligo-
ninėje. Taip pat nustatytas 
židinys Panemunėlio mo-
kykloje-daugiafunkciame 
centre, židiniais taip pat 
laikoma Rokiškio pagrin-
dinė mokykla bei Pandėlio 
universalusis daugiafunkcis 
centras.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Gaisruose dažniau žūsta
kaimų ir miestelių gyventojai

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamen-
to duomenimis, per vie-
nuolika šių metų mėnesių 
Lietuvoje kilo 8151 gais-
ras. Palyginti su praėju-
sių metų tuo pačiu laiko-
tarpiu, jų kilo 25,3  proc. 
mažiau. Pernai užgesinta 
10920 gaisrų. Tai mažiau-
sias 11 mėnesių gaisrų 
skaičius per 17 metų.

Per 11 šių metų mėnesių 
gaisruose žuvo 82 žmonės, 
iš jų 2 vaikai, o 126 gyven-
tojai patyrė traumų. Pernai 
per 11 mėnesių gaisruose 

žuvo 61 žmogus, o per visus 
2019 metus – 70.

Penkerių metų gaisrų sta-
tistikos duomenimis, per 11 
mėnesių gaisruose viduti-
niškai žūsta 87 gyventojai. 
Šiemet gaisruose žuvo 5 
gyventojais, arba 5,7 proc., 
mažiau.

Gaisrų metu ugniagesiai 
išgelbėjo 89 gyventojus, 621 
pastatą, 76 transporto prie-
mones, 904 gyvūnus.

Priešgaisrinės apsaugos
 ir gelbėjimo departa-

mento
 prie Vidaus reikalų 
ministerijos inform.

Per akciją „Garažiukas“  Panevėžio aplinkosaugininkai patikrino 
188 asmenis ardančius ir remontuojančius automobilius

Panevėžio valdybos 
aplinkosaugininkai įgy-
vendindami akciją „Gara-
žiukas“ per du mėnesius 
atliko 41 reidą, patikrino 
127 fizinius asmenis ir 61 
ūkio subjektą. Aplinkosau-
gininkai, tarp patikrintų 
asmenų, kurie vykdo auto-
mobilių remonto ir ardymo 
veiklą, užfiksavo 55 pažei-
dimus.  

„Pastebime kad, palyginti 
su praėjusiais metais, atlie-
kos tvarkomos vis dažniau 
ir pagal reikalavimus. Tačiau 
vis dar netinkamai arba išvis 
nevedama atliekų apskaita 
GPAIS sistemoje. Taigi parei-
gūnams  daugiau reikia tvar-
kytis su popieriniais dalykais 
nei su realiomis šiukšlių krū-
vomis. Nors vis dar pasitai-
ko taršos atvejų, bet galime 
pasidžiaugti, kad Panevėžio 
valdybos pareigūnų įdirbis 
yra juntamas“, – teigia Pa-
nevėžio valdybos viršininkas 
Gintautas Andruškevičius.

Per akcijos laikotarpį Bir-
žų ir Pasvalio rajonuose buvo 
atlikti 5 reidai, jų metu pati-

krinti 25 fiziniai asmenys ir 4 
ūkio subjektai. Pagal Admi-
nistracinio nusižengimo ko-
dekso 247 straipsnį (atliekų 
tvarkymą reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimų ne-
vykdymas) skirtos 5 nuobau-
dos fiziniams asmenims ir 4 
ūkio subjektui.

Biržų aplinkosaugininkai 
Biržų ir Pasvalio r. daugiau-
siai pažeidimų nustatė dėl Vie-
ningos gaminių, pakuočių ir 
atliekų informacinės sistemos 
(GPAIS) apskaitos nevyk-
dymo. Nemažai pažeidimų 
aptikta dėl pavojingų atliekų 
nelaikymo talpose, pagal nu-
statytus teisės aktų reikalavi-
mus. Už minėtus pažeidimus 
buvo surašyti 3 privalomieji 
nurodymai ūkio subjektams ir 
2 privalomieji nurodymai fizi-
niams asmenims.

Aplinkosaugos pareigū-
nai dėl galimai nelegalios 
veiklos, siekiant nustatyti 
10 pastatų paskirtį, kuriuose 
vykdoma transporto priemo-
nių techninės priežiūros ir 
remonto veikla, pateikė infor-
maciją rajonų savivaldybėms. 
O dėl fizinio asmens galimai 

nelegaliai laikomų padangų 
perduota informacija Prieš-
gaisrinei gelbėjimo tarnybai 
ir Nacionalinei žemės tarny-
bai.

Rokiškio ir Kupiškio ra-
jonuose aplinkosaugininkai 
atliko 12 reidų, jų metu pa-
tikrinti 25 fiziniai asmenys 
ir 33 ūkio subjektai. Iš viso 
buvo nustatyta 14 pažeidimų 
fiziniams asmenims. Dau-
giausiai pažeidimų buvo nu-
statyta dėl atliekų susidarymo 
apskaitos nevedimo GPAIS 
sistemoje.

Taip pat aplinkosauginin-
kai nustatė 2 pažeidimus už 
atliekų nerūšiavimą atliekų 
susidarymo vietoje, t.y. atlie-
kos nebuvo laikomos talpose, 
taip kaip numato transporto 
priemonių techninės priežiū-
ros ir remonto aprašas.

Vieno reido metu nusta-
tyta, kad fizinis asmuo, Ro-
kiškio r. esančių dirbtuvių 
teritorijoje ir dirbtuvėse lai-
ko didelį kiekį automobilių 
kėbulų, kitų ardytų dalių, 
padangų. Dėl šio atvejo šiuo 
metu vyksta tyrimas.  

Panevėžio mieste ir rajo-

ne aplinkosaugos pareigūnai 
atliko 24 reidus, patikrinti 77 
fizinius asmenis ir 24 ūkio su-
bjektus.

Panevėžio aplinkosaugi-
ninkai nustatė vieną pažei-
dimą dėl atliekų apskaitos 
nevedimo. Pažeidėjui buvo 
duotas žodinis privalomasis 
nurodymas vesti atliekų aps-
kaitą GPAIS sistemoje.

Nustatytas vienas galimai 
nelegalus Eksploatuoti netin-
kamų transporto priemonių 
ardytojas, medžiaga perduota 
teismui.

Panevėžio aplinkos apsau-
gos inspekcijos pareigūnai 
nustatė gamtos teršimo atve-
jį, kai pavojingos nuotekos 
buvo tiesiogiai pumpuojamos 
į aplinką. Už tai pažeidėjui 
skirta administracinio nusi-
žengimo bauda ir paskaičiuo-
ta žala aplinkai siekia 209 
eurus.

Taip pat nustatytas vienas 
pažeidimas dėl netinkamo 
atliekų tvarkymo, už tai atsa-
kingam asmeniui skirta admi-
nistracinė nuobauda.

Aplinkos apsaugos 
departamento inform.

Tautodailės galerijoje – jauki žiemos pasaka

Rokiškio tautodailininkai 
vėl sukūrė jaukią žiemos pa-
saką savo galerijoje Nepri-
klausomybės aikštėje. Čia ga-
lima rasti visko: nuo įdomių 
pjaustymo ir serviravimo 
lentelių, nebanalių keramikos 
dirbinių, staltiesių, servetėlių, 
papuošalų, iki solidžių meno 
kūrinių.

Aplinka demokratiška: čia 
vietą randa ir močiutės numegz-
tos kojinės, ir tituluotų meistrų, 
pelniusių parodų prizus kerami-
kos, dailės, medžio drožybos 

kūriniai, audiniai, veltiniai. 
Pastarųjų galima rasti labai 

įdomių: štai viena meistrė nu-
vėlė labai smagius suvenyrus 
– artėjančių Naujųjų metų sim-
bolius jautukus. „O kodėl gi ne-
padaryti tokios pat kepuraitės“, 
– pasiūlė galerijos atstovė Rita 
Kirstukaitė. Kokia staigmena 
buvo, kai kitą dieną kūrėja at-
nešė veltą kepurėlę su jaučio 
galva. Dar įdomiau, kad einant 
ta galva kinkuoja.

Norintiems namus padabin-
ti ar kitiems padovanoti jaučio 
skulptūrėlę, švilpynę, jų čia yra 

visokiausių formų, dydžių. 
Stebina ir keramikos darbų, 

paveikslų gausa. Pašnekovė 
atvira: bendradarbiaujama ir su 
kitų miestų kūrėjais: jiems įdo-
mu ir džiugu savo darbų pasiū-
lyti rokiškėnams. Parodos-par-
davimo gausą bei įvairovę 
lemia ir tai, kad daugelis kūrėjų 
ankstesniais metais savo darbus 
šiuo metu siūlydavo didmiesčių 
kalėdinėse mugėse. O dabar, 
kai jų nėra, patys įvairiausi dar-
bai eksponuojami galerijoje.

Grožiu stebina ir mezgėjų, 
nėrėjų darbai. O ir kainos „ne-

sikandžioja“: rokiškėnės vis 
dar labai kukliai vertina savo 
preciziško kruopštumo darbus. 
Itin originalios medinės lentelės 
užkandžių serviravimui, kurios 
išradingai papuoštos metalinė-
mis detalėmis. Gausi ir šaukštų, 
puodynių, saldaininių pasiū-
la. O ir kainos labai nedidelės. 
Skoningą, išliekamąją vertę tu-
rinčią dovaną įmanoma nupirkti 
neišleidus nė dvidešimties eurų. 
O mielos mažos smulkmenėlės 
nekainuoja nė dviejų eurų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Originalų Puma vyrišką džemperį, 
pirktą Puma firminėje parduotuvėje. 
Naujas, nedėvėtas. Dydis M. Visas 
ilgis 70 cm, krūtinės apimtis 57,5 
cm, rankovės ilgis nuo pečių 65,5 
cm. Tel. 8 622 47 259. 
 Anykščiai
• Vieną kartą avėtus batelius, 38 

dydis. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• Naujus batelius. Puikios būklės, 
buvo avėti vos 30 min. Jokių 
defektų nėra. 41 dydis. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 623 20 459.  
Rokiškis
• Dėvėtus puikios būklės verstos 
odos kailinukus. Dydis M, krūtinės 
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Susisiekite su mumis telefonu +370 666 76777 el. paštu reklama@ro-
kiskiosirena.lt ir mes viską padarysime už Jus.

Laikraštį „Rokiškio Sirena“ paštininkai pristatys tiesiai į Jūsų pašto dėžutę!
Taip pat užsiprenumeruoti laikraštį galite Lietuvos pašto skyriuose arba 

www.prenumeruok.lt.
Užsiprenumeravusių „Rokiškio Sireną“ laukia dovana. Kokia? Ją galite pa-

matyti „Rokiškio Sirenos“ interneto svetainėje bei facebook paskyroje rodo-
mame vaizdo siužete.

Dirbame Jums ir informuojame apie svarbiausias naujienas Rokiškyje, Lie-
tuvoje ir pasaulyje.

Jas galite skaityti www.rokiskiosirena.lt bei Facebook profilyje.
Asmeninius skelbimus kviečiame talpinti www.rokiskiosirena.lt svetai-

nėje arba susisiekti su redakcija reklama@rokiskiosirena.lt arba telefonu 
+370 666 76777.

Prenumeruok laikraštį
„Rokiškio Sirena“ 
ir gauk dovanų!

Kaip savanorystės dieną 
mini jauni žmonės?

Tarptautinė savanorių 
diena minima gruodžio 
5 dieną. Ji skirta supa-
žindinti visuomenę su 
savanorių veikla (savano-
ryste), jų tarnybomis ir 
skatinti žmonių norą įvai-
riose srityse pasiūlyti savo 
paslaugas – ne tik savo 
šalyje, bet ir užsienyje. 
Iniciatyvą 1985 m. iškėlė 
Jungtinių tautų organi-
zacija. Tarptautinė sava-
norių diena minima nuo 
1985 m. 

Jaunimo savanoriška
tarnyba, kas tai? 
Jaunimo savanoriška 

tarnyba (JST) – tai inten-
syvi 6 mėn. trukmės pro-
grama jauniems žmonėms 
nuo 14 iki 29 m., kurios 
metu jaunuoliai 40 val./ 
mėnesį savanoriauja pasi-
rinktoje akredituotoje pri-
imančioje organizacijoje, 
kartą per mėnesį susitinka 
su savanorišką veiklą or-
ganizuojančios organizaci-
jos paskirtu mentoriumi ir 
mokosi įveikti sunkumus, 
verčia patirtį išmokimais. 
JST programa - tai galimy-
bė ne tik atrasti patinkan-
čią veiklos kryptį, bet ir 
geriau pažinti save, ugdyti 
bendrąsias kompetencijas. 
Organizacijoms – tai proga 
tapti akredituota savano-
rius priimančia organiza-
cija, t.y. vieta, kurioje gali 

savanoriauti jaunas žmogus. 
Organizacija įsipareigoja sa-
vanoriui sudaryti 40 val. per 
mėnesį savanoriškos veiklos 
planą (grafiką), kuris atitiktų 
savanorio kompetencijas ir 
būtų prasmingas tiek savano-
riui, tiek pačiai organizacijai. 
Kuratorius įsipareigoja ap-
mokyti jauną žmogų, ugdyti 
ir palaikyti tarnybos metu. 

Nuo 2018 m. Rokiškio 
jaunimo organizacijų sąjunga 
„Apvalus stalas“ yra  jaunimo 
savanorišką veiklą organi-
zuojanti  organizacija Rokiš-
kio rajone (SVO). Organiza-
cijoje dirba mentorius, kuris 
siekia surasti geriausiai sa-
vanorio poreikius atitinkan-
čią organizaciją ir užtikrinti 
kokybišką savanoriškos vei-
klos įgyvendinimą bei įgytų 
kompetencijų į(si)vertinimą. 
Taip pat  organizacija palai-
ko priimančių organizacijų 
tinklą, teikia administracinę 
ir metodinę pagalbą įgyven-
dinant programą.

Šiuo metu Rokiškyje yra 
10 akredituotų savanorius pri-
imančių organizacijų:

RJOS „Apvalus stalas“, 
„Rokiškio jaunimo centras“, 
„Rokiškio muziejus“, „Ro-
kiškio baseinas“, „Rokiškio 
socialinės paramos centras“, 
VšĮ „Rokiškio ligoninė“, Ro-
kiškio PASPC, Jaunimo ben-
drija „Sėlos Ramuva“, Rokiš-
kio kultūros centras, Rokiškio 
rajono vietos veiklos grupė. 

Rokiškio 
Jaunimo Organizacijų
Sąjunga „Apvalus 
stalas”  
Rokiškio jaunimo organi-

zacijų sąjunga „Apvalus sta-
las“ (RJOSAS) yra skėtinė 
jaunimo organizacija įkurta 
2004 metais. RJOS „Apva-
lus stalas“ siekia gerinti jau-
nimo organizacijų veiklos 
sąlygas, skatinti jaunimo ini-
ciatyvas, teikti pasiūlymus 
valstybinėms ir savivaldos 
institucijoms, sprendžian-
čioms jaunimo problemas, 
bendradarbiauti informaci-
jos keitimosi srityje, telkti 
jaunimo organizacijas ben-
droms problemoms spręsti. 
Daugiau skaitykite https://
www.apvalusstalas.lt/  

Kaip RJOS 
„Apvalus stalas”
 savanoriai paminėjo 
savanorystės dieną? 
DRIVE IN 
Rokiškio Jaunimo Orga-

nizacijų Sąjungos „Apvalus 
stalas” savanoriai, gruodžio 
5 dieną atvežė kiną į Ro-
kiškį! Drive in - filmas po 
atviru dangumi, tik šį kartą 
jis vyko per mašinos langą. 
Rokiškėnai turėjo galimybę 
trumpam atitrūkti nuo kas-
dienybės ir jaukiai praleisti 
laiką su šeima ir draugais.

RJOS 
„Apvalus stalas“

informacija.

Atnaujinamas Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų mikroautobusų parkas

Vykdant Lietuvos kariuo-
menės modernizaciją ir sti-
prinant jos pajėgumus, Gy-
nybos resursų agentūra prie 
Krašto apsaugos ministe-
rijos gruodžio 8 d. pasirašė 
sutartį su UAB „Autovici“ 
dėl iki 127 vienetų padidinto 
pravažumo multifunkcinių 
mikroautobusų „Peugeot 
Dangel Expert“ įsigijimo.

 Šie keleiviniai-krovini-
niai 4x4 mikroautobusai bus 
skirti Lietuvos kariuomenės 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgoms (KASP). Jie bus 
paskirstyti po visas KASP 
rinktines, esančias visoje Lie-
tuvos teritorijoje.

Mikroautobusas „Peugeot 
Dangel Expert“ 4x4 yra pa-
didinto pravažumo, aštuonių 

vietų, M1 klasės keleivinis 
lengvasis automobilis. Prirei-
kus, visos keleivių skyriaus 
sėdynės gali būti išimamos 
arba apsukamos 180 laipsnių, 
taip mikroautobusą pritaikant 
nedidelių krovinių perveži-
mui. Automobilyje yra susti-
printas akumuliatorius ir ge-
neratorius, sumontuotas antras 
akumuliatorius su skiriamąja 
rele papildomai įrangai mai-
tinti, taip pat šildytuvas skir-
tas šildyti automobilio saloną 
ir lauko palapinę. Dėl papil-
domos įrangos mikroautobusą 

prireikus bus galima naudoti 
kaip mobilią lauko vadavietę.

Visi mikroautobusai, ati-
tinkantys nustatytus reikala-
vimus, KASP bus pristatyti 
per 1,5 metų. Sutarties vertė 
- apie 6 mln. eurų.

Krašto apsaugos savanorių 
pajėgose, kurios yra Lietuvos 
kariuomenės Sausumos pa-
jėgų dalis, šiuo metu tarnau-
ja 5 tūkst. karių savanorių. 
KASP sudaro štabas ir šešios 
rinktinės, apimančios visą 
Lietuvos teritoriją. KASP 
rengia karius savanorius ša-
lies gynybai, dalyvauja tarp-
tautinėse operacijose, teikia 
priimančiosios šalies paramą, 
pagalbą kitoms valstybės ir 
savivaldybių institucijoms, 
vykdo kt. funkcijas.

KAM inform.

apimtis 100 cm. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 650 28 445. Rokiškis
• Mažai dėvėtus natūralaus 
avikailio  50-IV dydžio vyriškus 
kailinius. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Juodą ilgą naują moterišką, 
žieminę striukę su kapišonu. XXL 
dydis. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodus odinius, moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 40 
dydis. Korėja. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius, moteriškus 
sportinius batelius. 38 dydis. 

Vokietija. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 50 porų džinsų po 2 Eur.  
Tel. 8 620 91 098. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Veikiantį stiprintuvą. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis
• AM/FM stereo tiunerį SONY ST 
– 2950F,  1976 m.. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kolonėles, S30. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 27 metų vaikinas ieško darbo. 
Galiu dirbti statybose. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 670 82 679. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
vaikus. Galiu dirbti visomis 
savaitės dienomis ir per išeigines. 
Turiu patirties. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo, galiu 
dirbti ir pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

• Moteris ieško darbo Rokiškyje. 
Tel. 8 692 82 547. Rokiškis
• Ieškau nenuolatinio darbo. 
Galiu atlikti statybų, remonto, 
santechnikos, elektros instaliacijos 
darbus. Rokiškis. Tel. 8 603 63 927. 
Rokiškis
• Miško kirtėjai ieško darbo.  
Tel. 8 623 15 093. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Įmonė UAB GAMUS siūlo darbą 
pardavėjui-vadybininkui. CV galite 
siųsti: info@gamus.lt. Išsamesnė 
informacija telefonu arba Taikos g. 
21, Rokiškis. Kaina 1200 Eur.  

Tel. 8 663 73 703. Rokiškis
• Įmonė skubiai ieško C kategorijos 
vairuotojo darbui Lietuvoje 
ir Baltijos šalyse. Reisas jau 
pirmadienį. Atlyginimas sutartinis, 
darbas pastovus. Kiekvieną 
dieną grįžtame namo. Gyvenimo 
mašinoje nėra. Kaina 800 Eur.  

Tel. 8 693 33 878. Rokiškis
• Ieškome telefonų pardavimų 
vadybininko (ės) Bitės salone 
Rokiškyje. Tel. 8 667 44 224. 
Rokiškis
• Skubiai ieškome 3 dažytojų - 
glaistytojų darbui Norvegijoje. 
Pagrindinės užduotys – vidaus ir 
išorės dažymo darbai, glaistymas, 
gipso kartono plokščių siūlių 
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glaistymas. Darbo užmokestis 190 
– 240 NOK/val (bruto). Kaina 2600 
Eur. Tel. 8 629 97 089.  
Rokiškis
• Ieškome patyrusių grindų klojėjų 
darbui Norvegijoje, Kristiansand 
srityje. Darbo užmokestis 190 – 
240 NOK/val (priklausomai nuo 
kiekvieno kandidato patirties). 
Norvegiška darbo sutartis. Kaina 
2600 Eur. Tel. 8 629 97 089. 
Rokiškis

• Genime sodus, karpome 
gyvatvores, pjauname pavojingai 
augančius medžius, smulkiname 
šakas. Tel. 8 644 41 260.  
Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Atliekame vidaus darbus. 
Pertvarų montavimas, gipso 
sukimas, glaistymo, dažymo darbai, 
plytelių klijavimo darbai, laminato 
klojimas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 625 22 911. Rokiškis
• Medžių genėjimas, vėjovartų 
tvarkymas, žolės pjovimas, krūmų 
pjovimas, gyvatvorių formavimas, 
medžių kirtimas, malkų ruošimas, 
žemės dirbimas, greideriavimas. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

PERKA

KITA

• Pigiai parduodu malkas rąsteliais, 
kaladėmis ir skaldytas. Baltalksnis, 
beržas. Tel. 8 699 03 637.  
Rokiškis
• Nenaudotą prancūzišką servizą: 
6 puodeliai su lėkštutėmis ir 19 
įvairių dydžių lėkščių. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 610 49 507. 
 Rokiškis
• Variklį - reduktorių . Variklis 
trifazis, apie 1 kW, išėjimo velenas 
d 38, 60 aps/min. Būklė gera. Kaina 
77 Eur. Tel. 8 685 06 891.  
Rokiškis
• Sauskelnes Tena, M dydžio, 22 
vnt., 7 Eur. Sauskelnes-kelnaites 
Tena, M dydžio, 8 vnt., 5 Eur.  
Tel. 8 618 34 320. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 612 20 251. Rokiškis

• Vintažines stiklines su stovu, 6 
vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Fasuotus durpių briketus po 10 
kg. Paletės kaina 115 Eur (įskaitant 
PVM). Labai ilgai dega.  
Tel. 8 621 81 824. Rokiškis
• Malkas ir medienos atraižas. 
Atvežu po 2,5 ar 5 metrus.  
Tel. 8 621 30 354. Rokiškis
• Mtz-80 priekinius ratus 
(vientilčio). Kaina už abu. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 610 19 607.  
Rokiškis
• Įvairias knygas, kaina priklauso 
nuo knygos būklės.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Atraižas, supjautos.  
Tel. 8 674 23 854. Rokiškis
• Vežame į namus: briketai nuo 110 
Eur (mišrūs, beržas, uosis, ąžuolas); 
granulės nuo 140 Eur, įskaitant 
pristatymą.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Tabaką. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• Kieto kuro katilą Atmos DC25 
kartu su granulių degikliu.  
Tel. 8 698 16 564. Rokiškis
• Naujas vietines signalizacijas 
pastatams, garažams. Čekiškos, 
siunčiu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus elektrinius prietaisus nuo 
žiurkių, pelių, tarakonų, blakių ir 
t.t. Čekiški, siunčiu. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įkraunamus klausos 
aparatus. Čekiški, siunčiu. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Medienos pjovimo diskus. 
Skersmuo 50 cm, 2 vnt, nauji. 
45Eur/vnt. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• 3 litrų stiklainius, 0,30 Eur/vnt. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Priekabą - traliuką, galima dėti 
talpą vandeniui. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Vonią, buvo naudojama šiltnamiui 
laistyti. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Lankstų, varinį kabelį. 4 x 16 , 4 
m. Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius, 
100 ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380V, 5A. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą, 380 V, iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Elektrinį perjungiklį žvaigždė/
trikampis, 500 V, 25 A. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Laboratorinį ampervoltmetrą M 
253, nuolatinei srovei ir įtampai. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotus magnetinius leistuvus 
PME-211, 380/230 V, 25 A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius el. automatus : AE tipo 
63 A - 1 vnt, 25 A - 2 vnt. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
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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

• Naują vonią. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naujus ketaus radiatorius.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 3 ir 5 kubų metalines cisternas. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medinį šulinio gaubtą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Ekologišką  medų.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medienos atraižas. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieno kaina 0,70 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Ant sienos kabinamą veidrodį. 
Tel. 8 674 23 910. Rokiškis
• Ramundas GM parduoda 
kokybiškus, be priemaišų, 
medienos pjuvenų eko briketus 
RUF. Supakuota ant padėklo. 
Svoris 960 kg. Kaina 1 padėklo 
105 Eur. Atsiėmimas: Miškininkų 
10, Rokiškis. Už papildomą 
mokestį galime pristatyti pirkėjui. 
Papildomas tel. 861006480.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• HP Pavilion, visą arba dalimis. 
Ekranas 17.3 colio, neįsijungia.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Samsung. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį 
Emachines. 7 Windows.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Navitel 
T500. 7c olių, Android 7, 1 GB 
RAM, Mediatek procesorius, 4 
branduolių, 2 Sim, CD iki 128 
GB, nemokama navigacija, plonas 
korpusas. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Monitorių Samsung. Įstrižainė 47 
cm. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 680 41 184. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškų vištų kiaušinius, įvairių 
spalvų. Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• Naminių vištų kiaušinius. 10 vnt - 

2 Eur. Tel. 8 654 89 873.  
Rokiškis
• Darau keptos duonos tortus. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 627 68 469. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Poco x3. Nfc, 6/128 GB. 
Naujas, pilnas komplektas, geras 
Nillkin dėklas. Atsakau į sms, kaina 
galutinė. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 682 07 363. Rokiškis
• Mobilųjį telefoną Samsung A5. 
Be defektų. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Geros būklės Coolpad Modena 
E-502 telefoną. Ekranas kaip 
naujas, be defektų. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 616 02 365. Rokiškis
• Tvarkingus telefonus Huawei P10 
su krovikliu ir dėžute, bei Samsung  
Galaxy S7 edge su krovikliu ir 
dėžute. Puikiai veikiantis, truputį 
skilęs stiklas, praktiškai nematyti, 
naudoti netrukdo. Šeimos telefonai. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Mažai naudotą Smartphone Mate 
30. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 698 85 714. Rokiškis
• Telefoną Redmi 5A. Nedužęs, 
viskas veikia, baterija nelabai ilgai 
laiko. Pasikeitus bateriją būtų 
kaip naujas. Yra dėžutė, dėkliukas 
ir atsarginis stikliukas. Telefono 
kampai pabraižyti. Kaina derinama. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 621 11 547. 
Rokiškis
• Telefoną LG. Skilęs, naudojimui 
netrukdo, veikia puikiai, išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Medinį,čekišką klarnetą. Geros 
būklės. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 629 13 483. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Gruodžio gatvėje, erdvų namą. 5 

kambariai, holas, virtuvė. Pakeistas 
stogas, langai. Ūkinis pastatas, du 
garažai, elektriniai kiemo vartai. 
Lengvai prižiūrimas 6,3 a sklypas. 
Kiemas išklotas trinkelėmis. Yra 
neįrengtas priestatas. Kaina 80000 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Namo dalį antrame aukšte. 
Atskiras įėjimas, garažas, du 
šiltnamiai, rami vieta. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 611 31 617.  
Rokiškis
• 0.8 ha žemės sklypą Mieliūnų 
kaime, Rokiškio raj. Netoli Kamajų 
miestelio, Petriošiškio ežero ir 

dvaro. Kaina 3333 Eur.  
Tel. 8 675 40 244. Rokiškis
• Rąstinį namą Rokiškio centre, 
visos komunikacijos, sklypas 
10,5 a, Sodų g. 16 A, Rokiškis . 
Kaina 9500 Eur. Tel. 8 680 11 500. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Pandelio g. 
Mūriniame name, pirmame aukšte, 
yra balkonas. komunikacijos 
prijungtos prie miesto, šildymas 
kietu kuru. Pigus išlaikymas, 
draugiški kaimynai, yra 3 a žemės 
daržui. Pats Rokiškio miesto 
centras. Kaina galutinė. Kaina 

20500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Garažą pietų pusėje, Šatrijos g.. 
Tel. 8 689 72 813. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Antanašės k., Rokiškio rajone. 
Namas pastatytas 1977 m.  Taip pat 
pridedami įvairaus dydžio žemės 
ūkio sklypai (0.1800 ha, 0.2700 ha, 
1.4600 ha, 0.0900 ha, 1.5400 ha). 
Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 675 75 369. Rokiškis
• Obelių mieste, J. Jablonskio 
gatvėje namo dalį (butą). Priklauso 
46/100 dalis rąstinio gyvenamojo 
namo, 1/3 dalis ūkinio pastato. 
Namo dalis pirmajame namo 
aukšte. Namui reikia remontas. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 608 39 567. 
Rokiškis
• Rąstinę sodybą Buivydiškių 
kaime, Rokiškio rajone. Namas 
pastatytas 1972 m., būklė - 
remontuotina. Nesenai pakeisti 
namo langai į plastikinius. Bendras 
namo plotas - 72,02 kv. m. Sklypo 
plotas - 50 a. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 679 76 044. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių 
kaime, Rokiškio rajone. Namas 
pastatytas 1977 m. Pirmajame 
namo aukšte yra prieškambaris, 
koridorius, virtuvė, 3 kambariai. 
Mansardoje yra 3 kambariai, vienas 
iš jų su balkonu. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 678 75 239. Rokiškis
• Juodupės sen., Sodelių kaime, 
32 arų namų valdos (vienbučių 
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų 
teritorijų) paskirties žemės sklypą 
su jame esančiu naujai pastatytu 
garažu. Yra leidimas statyboms, 
suprojektuotas namas.  
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• Gyvenamą namą Kamajuose, 
Rokiškio r. Namas mūrinis, vieno 
aukšto su mansarda. Bendras 
plotas 92.62 kv. m. Name yra 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, tualeto 
ir vonios kambarys, jauki virtuvė. 
Mansardoje įrengti dar 2 gyvenami 
kambariai. Tel. 8 646 36 702. 
Rokiškis
• Gyvenamą namą Pakriaunių 
kaime, Rokiškio r. Namas mūrinis, 
vieno aukšto su mansarda. Bendras 
plotas 115.29 kv. m. Name yra 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, jauki 
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 
2 gyvenami kambariai. Šildymas 
centrinis kietuoju kuru. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 608 39 583. 
Rokiškis

• 2 kambarių butą Panevėžio 
gatvėje. Trečias aukštas, 50,47 
kv.m. Butas labai šiltas, kambariai 
nepereinami, langai į dvi puses. 
plastikiniai, lieka dalis baldų. 
Nedidelės šildymo kainos. Kaina 
galutinė. Kaina 26500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA

• Ūkininkas išsinuomotų žemės 
ūkio paskirties žemę, gali būti 
apleista, užpelkėjusi.  
Tel. 8 656 76 207.  
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą. 
Gali būti su patogumais ir be. Tinka 
visi variantai. Tel. 8 681 64 516. 
Rokiškis
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Ieškokite  prekybos centruose!
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06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
07:00 Išpažinimai
07:30 Diena, kai mano 
tėtis virto krūmu
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
11:00 Beatos virtuvė
12:00 Odos paslaptys
12:55 Išnykimas
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Pono Byno 

atostogos
00:40 Robinas Hudas
02:55 Odos paslaptys
03:45 Frenki Dreik paslapty
05:10 Ponių rojus

06:30 Galingasis 6
07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Supermergaitės
08:00 Galingasis 6 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Pelkių liūtai
12:20 Kenoloto
12:22 Pelkių liūtai
12:30 Karalienės korgis
14:10 Didžiosios vestuvės
15:55 Vienas namuose 2. 
Pasiklydęs Niujorke
17:20 Kenoloto 
17:22 Vienas namuose 2. 

Pasiklydęs Niujorke
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 Drugelis
01:05 Rembo. Pirmasis 
kraujas 2
02:55 Paliktieji 
05:05 Gyvenimo išdaigos

06:30 Stivenas Visata 
07:15 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:40 Ogis ir tarakonai 
08:00 Padūkėlių lenktynės 
08:30 Tomo ir Džerio pasakos
09:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:30 Saugokis meškinų
10:00 Sėkmės tandemas

10:25 Sujudimas džiunglėse
12:00 Jau atvažiavom?
13:50 Marmadukas
15:30 Išprotėjęs profesorius
17:25 XXI amžiaus laida
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 Robinzono Kruzo sala
21:20 Atrastoji žemė
23:25 Tempk jį čia!
01:30 Globalinė audra

06:30 Kvailiai šėlsta 
07:00 Pričiupom! 
07:30 Snaiperis
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Kvailiai šėlsta 
10:35 Gyvenimas. 
Pirmieji žingsniai 
11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai

13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Juventus - Neptūnas
19:30 Akloji zona 
20:30 Snaiperis 
21:30 Bornas. Galutinis 
tikslas
23:50 Stebėtojų lyga
02:45 Priešprieša

05:35 Pagaliau savaitgalis
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“ 
15:55 Dideli maži ekranai
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Pagaliau savaitgalis
19:00 Lietuvos kūrėjai
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 Lietuvos kūrėjai
05:40 Vantos lapas

A
N

TR
A

D
IE

N
IS

 1
2.

15 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 Vartotojų kontrolė
13:00 Zachor. Atsimink
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Užverbuotas 2 

23:45 Alpių detektyvai
00:30 Šventadienio mintys
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

05:10 Legendinės meilės 
06:25 Bakuganas. Kovos planeta 
06:55 Ilgo plauko istorija 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Karštai su tv3.lt 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai 
11:00 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 Pagrobtas gyvenimas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Pagrobtas gyvenimas
00:15 Kaulai 
01:20 CSI kriminalistai 
02:20 Kobra 11 
03:25 Ką mes veikiame šešėliuose 
03:55 Kaulai 
04:55 Legendinės meilės 
05:45 Gyvenimo išdaigos 

06:15 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 Juodvarnis
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 Sąjungininkai
00:50 Narkotikų prekeiviai
01:45 Arktis. Įkalinti ledynuose
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:55 Kalnietis

06:00 Strėlė
06:55 Mano virtuvė geriausia. 
08:20 Žiurkių medžiotojas
09:25 Pėdsakas
10:20 Rozenheimo policija
11:25 Privatus detektyvas 
Magnumas
12:30 CSI. Majamis

13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Žiurkių medžiotojas
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom!
21:00 Aukštesnis lygis
22:45 Prieš įstatymą
00:55 Fortitudas
01:50 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
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 „Dvaro rūmai” 
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
17.40 Mokslo ritmu
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
00.10 Mokslo ritmu
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
03.50 Mokslo ritmu
04.00 Alfa taškas
04.25 Pagaliau savaitgalis
04.45 „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
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Zachor. Atsimink
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Komanda
00:05 Alpių detektyvai
00:50 Laisvė ir kūryba. 30 

nepriklausomybės metų. 
Muzika.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Zachor. Atsimink
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 Bakuganas. 
Kovos planeta
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 Karalius Artūras
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Karalius Artūras
00:35 Kaulai
01:35 CSI kriminalistai
02:35 Kobra 11

06:15 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 Juodvarnis

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 Arktis. Įkalinti ledynuose
00:35 Narkotikų prekeiviai
01:35 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
05:00 Kalnietis

06:00 Strėlė
06:55 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Žiurkių medžiotojas
09:25 Pėdsakas
10:20 Rozenheimo policija
11:25 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:30 CSI. Majamis
13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Žiurkių medžiotojas

16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom!
21:00 Prieš įstatymą
23:05 Akloji zona
01:00"Legendų biuras
02:05 Okupuoti
02:55 CSI. Majamis

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06.30 Vantos lapas
07.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
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 „Dvaro rūmai” 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
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 su Andriumi 
Tapinu
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
04.00 Alfa taškas
04.25 Partizanų keliais
04.45 „Reali mistika“
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05:10 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. Žąsiaganė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 LMŽ. Lietuvos 
mokyklų žaidynės
12:30 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
12:55 Madagaskaro gamtos 
slėpiniai. Lemūrų salos 
legendos 
13:50 Mis Marpl. Žudyti 
lengva 

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Bloga mergaitė
17:00 Piniginės reikalai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Langas į valdžią
22:00 Nematoma
23:35 Europos kinas. Laisvės kaina
01:20 Madagaskaro gamtos 
slėpiniai. Lemūrų salos legendos
02:15 Pono Byno atostogos
03:40 Mis Marpl. Žudyti lengva
05:15 Ponių rojus

05:05 Gyvenimo išdaigos
07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Galingasis 6 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 

08:45 KINO PUSRYČIAI Pūkuota 
šnipė
10:30 Septynios minutės po 
vidurnakčio
12:40 Karalius Drakonas
14:50 Indiana Džounsas ir 
paskutinis Kryžiaus žygis
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021
19:30 Kaukės. Geriausieji
22:00 Pašėlęs Maksas.
Įtūžio kelias
00:20 Naminių gyvūnėlių kapinės
02:20 Atrastoji žemė

06:00 Pričiupom! 
06:30 STIHL Savickas Classic 
2020. Panevėžys
07:30 Snaiperis 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų pasaulio taurė 2020. 
Kaunas
10:05 Kvailiai šėlsta 
10:35 Gyvenimas. Pirmieji 
žingsniai 

11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
CBet - Lietkabelis
19:30 Akloji zona 
20:30 Snaiperis
21:30 Dakaras 2021
22:00 Legendų biuras
23:15 Okupuoti 
00:20 Bornas. Galutinis tikslas
02:30 Stebėtojų lyga

05:40 Vantos lapas
06:00 Šauliai
07:00 Lietuvos miestai
08:00 Vantos lapas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Pagaliau savaitgalis
09:30 Mokslo ritmu
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 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
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 Žalioji byla 
12:20 Kenoloto
12:22 Žalioji byla
12:30 Operacija "Riešutai" 2
14:15 Armagedonas
17:20 Kenoloto 
17:22 Armagedonas
17:25 Bravo! 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Klo(u)nai 
22:00 Džonas Vikas 3
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Džonas Vikas 3
00:45 Svetimas. Covenant
03:05 Didžiosios vestuvės
04:50 Ką mes veikiame 
šešėliuose

06:20 Stivenas Visata 
07:05 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:30 Ogis ir tarakonai 
07:50 Padūkėlių lenktynės 
08:20 Tomo ir Džerio pasakos
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TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A4 B6. 2003 m., 1.9 l, TDI, 
77 kW. TA iki 2021-12. Variklis, 
dėžė, sankaba, pakaba tvarkingi. 

Važiuoja gerai. Kaina 1470 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Sharan. 2004 m, dyzelis, 96 
kW. Su TA. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 671 75 080. Rokiškis
• Audi A6 C5. 2.5 l, TDI, 120 kW, 
automatas, universalas, su gausia 
komplektacija. Defektai kėbulo 
(skiriasi bagažinės atspalvis ir 
pamestas apiplovimo dangtelis). TA 
iki 2022-03-01. Skambinti po 18 
val arba sms. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 601 58 734. Kaunas
• Toyota Corolla. 2006 m., 1,4 l, 
dyzelis, 66 kW, 90 Ag. Nuvažiuota 
182000 km, iš Italijos. Tvarkingas, 
prižiūrėtas automobilis. 
Spidometras tikrai nesuktas. 
10 metų vienose rankose. Buvo 
mylima ir prižiūrima. Parduodu, 
nes laikas atsinaujinti. Kaina 3200 
Eur. Tel. 8 694 81 521.  
Rokiškis
• Audi A6 C5. 1.9 l, 81 kW, TA iki 
2022 m. Kaina 2200 Eur. Tel. 8 627 
51 033. Rokiškis
• Audi A4. 1997 m., 1.6 l, benzinas. 
Užsiveda puse raktelio pasukimo, 
apynaujos m+s padangos, USB 
automagnetola. Mašina nesupuvusi, 
TA iki 2022.07, draudimas, 3 
rakteliai su pulteliais. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 21  80 689.  
Anykščiai
• Renault Scenic. 1998 m., 
benzinas-dujos. Visiškai 
važiuojanti. Dujų sistema su 
dokumentais, dujomis važiuoja 
gerai, važiuoklė nebilda, ieškančių 

idealaus automobilio prašome 
nesitrukdyti. TA iki 2021.07. 
Kaina 340 Eur. Tel. 8 626 01 716. 
Anykščiai
• 2003 m. Audi A4 universalą. TA 
iki 2021-12-01. Padangos, lieti 
ratlankiai, atnaujinta važiuoklė, 
pilkos spalvos, originali audio 
sistema. Dėl kainos galime derėtis. 
Kaina 1950 Eur. Tel. 8 657 86 927. 
Rokiškis
• Peugeot Expert. 2004 m, 2 
l, dyzelis. Yra kablys, pakeisti 
tepalai, filtrai. Nauja TA, sėdi 
ir važiuoji, geras darbinis 
automobilis. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Visapusiškai tvarkingą automobilį 
Audi A4 B6. 2.5 l, 120 kW. 
Mechaninė greičių dėžė. 6 bėgiai. 
Autopilotas, kondicionierius, 
odinis salonas. TA iki 2022.05.06. . 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 622 94 107. 
Rokiškis
• Audi 80 B4. 1993 m., benzinas-
dujos. TA iki 2022 m. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 606 85 588.  
Rokiškis
• Moskvich. Variklis buvo po 
kapitalinio remonto perrinktas ir 
pastatytas. Ilgai stovėjęs. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 619 32 390.  
Rokiškis
• VW Passat B5, 1.9 l, TDI, 81 kW. 
Važiuoklė gera, rankinis stabdis 
laiko. Kėbulo defektai ir nėra 
stabdžių. Padangos labai geros. TA 
nėra. Kaina 340 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis

• Opel Vectra. 1.7 l, dyzelis, 1998 
m. Važiuoja gerai, važiuoklė gera, 
kėbulo defektai. TA nėra. Taip pat 
yra atskirai ratų komplektas su 
žieminėmis padangomis. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 619 32 390.  
Rokiškis
• Geros būklės valties variklį 
Evenrude 4. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 675 40 529. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Žiemines padangas su ratlankiais. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 600 26 446. 
Rokiškis
• Reno Espace lietus ratlankius. 
R16, 8 vnt. Tel. 8 655 16 412. 
Rokiškis
• Naujas VAZ dalis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Bmw E46 lietus ratus su 
padangomis. M+S, R16, geros 
būklės. Yra 4 vnt. Dusetos.  
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• Lietus ratus su geromis 
žieminėmis padangomis. Land 
Rover discovery.  R16, 235/70.  
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis
• Ratlankius. R15, 5/112. Tinka 
Audi, Volkswagen. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis

• Seat Alhambra dalimis.  
Tel. 8 674 23 854. Rokiškis
• Opel Zafira galini kapotą  su 
stiklu. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Bmw X3 ratlankius su 
padangomis. M+S . Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Dalimis 1999 m. Renault Laguna, 
universalas, 1,9 l, TDI. 2005 m. 
Ford Escort, hečbekas, 1,4 l, TDI. 
2001 m., Renault Senic, 4x4, 
džipas, 2 l, benzinas. 2001 m., 
Sanjong Muso, visureigis, 2,9 l, 
TD. Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• VW Passat B5 komforto blokus, 
1, 2 ir 3  kontaktų, bagažinės 
uždangalą, porankį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Padangas. 185/65, R15. 
Komplekte - 4 vnt. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 615 65 343. Rokiškis
• VW Passat B5, VW Passat B3, 
VW Golf 3 universalo, VW Sharan, 
Ford Galaxy, Audi A4, Toyota 
Celica ir visų kitų automobilių 
naudotas dalis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Seat Codobra dalimis. 1,9 l, TDI, 
66 kW, universalas, 1998 m.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 2000 m. Ford Focus dalimis. 1,8 
l, dyzelis, mėlynas. Yra ir kablys. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra priekinį 
stiklą, kuro siurblį, 011, tinka ir 
015, kolonėlę, sankabą, dėžę ir kita. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• R16 Opel ratus. Padangos 
vasarinės. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 627 26 002. Rokiškis
• Dygliuotos Bridgestone Blizzak 
padangas su ratlankiais. R15, 
195/65, 5x112 . Kaina 100 Eur. Tel. 
8 679 14 253. Rokiškis
• Motociklo Iž dalis.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Geras, minkštas, dygliuotas, 
Nokian firmos, žiemines padangas. 
R16, 225/55 ir R16, 215/60.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• 95/65, R15, žiemines, beveik 
naujas, Verdestein firmos padangas 
su dygliais. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Bmw, R16 ratlankius. Buvo 
uždėti e46 modeliui. Lietuvos 
keliais nevažinėti. Iš Vokietijos. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Nebrangiai, mažai naudotas, 
žiemines automobilio padangas 
su ratlankiais. 4 vnt,185x65x15, 
protektorius 8 mm.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, CDTI, 55 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2002m. Opel Zafira dalimis. 2 l, 
DTI. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Samsung. Plonas, 
su pulteliu. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Gala. 14 

kanalų. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Palydovinę anteną, 1,65 m. 
skersmens. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Televizorių Šilelis SL 1434 su 
priedėliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių MTZ-82 L. 
Kultivatorių, 3 korpusų plūgą. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 620 31 828. Rokiškis
• 2PTS-4 didžiąją priekabą su 
dokumentais. Metaliniai bortai, 
padangos geros, rėmas tiesus, 
dugnas nekiauras. Galiu atvežti. 
Dusetos. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• T-40 AM. Geros padangos, nauja 
el. instaliacija. Vairas lengvas, dėžė 
nekaukia. Durys yra. Galiu atvežti. 
Dusetos. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• MTZ-52, viskas veikia, priekabą 
2PTS-4, didžioji, su dokumentais, 
T-150 variklio galvas. Galiu atvežti 
Dusetos. Kaina 1850 Eur.  
Tel. 8 699 55 273. Rokiškis
• T-25 kabiną. Kaina 270 Eur. Tel. 
8 620 55 819. Rokiškis
• Ventiliatorių, kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Pneumatinių stabdžių komplektą, 
kaina sutartinė. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• Naudotus arklinį plūgą, 22, 20 ir 
13 cm skersmens skriemulius.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo funkcija. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 120 lapų nenaudoto šiferio. 1,25 x 
1 m. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 616 39 787. Rokiškis
• Firmines, mažai naudotas 
skersavimo stakles su dėže ir 
papildomu diskeliu. 100 Eur. 
Taip pat firminį diskinį pjūkliuką, 
yra naujas papildomas diskelis. 
lagaminas, 60 Eur. Siunčiu paštu už 
3 Eur. Kupiškis. 867588304.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Dvejas naudotas buto duris, 
vienerios su stiklu. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lapuočio dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Mažai naudotą elektrinį pjūklą, 
35 Eur. Siuntimas 4 Eur. Elektrinę 
žoliapjovę, mažai naudota, 
su krepšiu 40 Eur. Kupiškis. 
867588304. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Pjūklą Husqwarna 40. Užsiveda 
ir dirba, kompresija gera. Kupiškis. 
Siunčiu paštu. 867588304. Kaina 
110 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
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Gruodžio 11-oji, 
penktadienis, 

50 savaitė
Iki Naujųjų liko 20 dienų
Tarptautinė kalnų diena 
Pasaulinė tango diena

Saulė teka 8.31 val., 
leidžiasi 15.53 val. 

Dienos ilgumas 7.22 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Aistė, Aistis, Artūras, Damas, 
Damazas, Dovydas, Lauksmė, 

Lauksmina, Lauksminas, 
Lauksminė, Lauksvyda, 
Lauksvydas, Tautvaldė.

Rytoj:  Dagmara, Gaiva, Gilmina, 
Gilminas, Kirbutas, Kirkanta, 
Kirkantas, Vainė, Vaingeda, 

Vaingedas, Vainius;.
Poryt: Eiviltė, Kastautas, 

Kastautė, Kastė, Kastytis, Liucė, 
Liucija, Lucė, Lucija, Otilija.

Dienos citata
„Užkopus į didžiulį kalną, 

atrandi dar daugiau kalnų,
 į kuriuos galėtum įkopti“ 

(N. Mandela)..

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1816 m. Indiana tapo 19-ąja JAV 
valstija.

1843 — gimė žymus vokie-
čių bakteriologas, atradęs tu-
berkuliozę, cholerą ir juodligę 
sukeliančias bakterijas, Nobelio 
fiziologijos ir medicinos premijos 
laureatas (1905 m.) Robertas Ko-
chas. Mirė 1910 m.

1894 m. pirmąkart Paryžiaus 
autosalone buvo eksponuoti de-
vyni automobiliai.

1911 m. Nobelio literatūros 
premija buvo apdovanotas pir-
masis arabų kilmės rašytojas Na-
džibas Machfuzas, gimęs Kaire, 
Egipte.

1941 m. JAV paskelbė karą 
Vokietijai ir Italijai.

1972 m. JAV kosminio lai-
vo „Apollo 17“ astronautai sė-
kmingai nusileido Mėnulyje. 

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1618 m. Lenkijos ir Lietuvos Vals-
tybė sudarė Deulino paliaubas su Ru-
sija. Lietuvai pripažintas Smolenskas.

1917 m. Lietuvos Taryba paskelbė 
nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimą sąjungoje su Vokietija.

Post scriptum
Bernas mergą myli, 

kol jos lūpos apie vedybas
 tyli, o kai prabilo - 

meilė išdilo.

Tinginukų Kuršėnų vyniotinis be orkaitės
Ingredientai:
• 20 vienetų biskvitinių sausainių 
(Damų pirštelių)
• 300 gramų 9 proc. riebumo 
varškės
• 200 gramų sviesto
• 150 gramų saldinto sutirštinto 
pieno
• 200 mililitrų pieno

Gaminimas:
Imkite po vieną biskvitinį sau-
sainį ir labai trumpam pamerki-
te į pieną (piene nelaikykite - tik 
pamerkite ir iš karto ištraukite). 
Dėkite ant maistinės plėvelės, 
suformuodami stačiakampį iš 10 
sausainių į ilgį ir 2 į plotį.
Į dubenį dėkite varškę, kubeliais 

supjaustytą minkštą kambario temperatūros sviestą ir sutirštintą pieną. Rankiniu elektri-
niu trintuvu viską sutrinkite iki visiškai vientiso, glotnaus kremo. Trečdalį kremo atidėkite 
vyniotinio viršui aptepti, o likusį kremą tolygiai paskirstykite ant sausainių. Palikite 10-15 
min pastovėti, kad sausainiai dar suminkštėtų nuo kremo. Imkite už toliau nuo Jūsų esan-
čio maistinės plėvelės šono ir versdami į save suformuokite vyniotinį. Nesijaudinkite, jei-
gu „sukant“ sausainiai kažkur įtrūks - viršų užtepsime kremu. Vyniotinį dėkite į šaldytuvą 
2-3 valandoms (arba nakčiai), kad sustingtų. Sustingusio viršų ir šonus aptepkite likusiu 
kremu.

LAISVALAIKIUI

Lietuvos eksportas šiemet sumenko 5,4 proc., 
importas – 11,4 proc.

Lietuvos eksportas šių 
metų sausio–spalio mėnesiais 
buvo 23,367 mlrd. eurų, im-
portas – 23,681 mlrd. eurų, 
arba atitinkamai 5,4 proc. ir 
11,4 proc. mažiau nei per tą 
patį laikotarpį pernai. Vien 
lietuviškos kilmės prekių eks-
portas sumenko 7,5 proc. iki 
13,846 mlrd. eurų.

Lietuvos užsienio prekybos 
deficitas šių metų sausio–spalio 
mėnesiais sudarė 314,1 mln. eurų 
ir buvo 6,4 karto mažesnis nei 
tuo pat metu 2019-aisiais (2,017 
mlrd. eurų), negalutinius duome-
nis pranešė Statistikos departa-
mentas.

Naftos produktų eksportas 
šiemet sumažėjo 51 proc. (kiekis 
tonomis sumažėjo 26,7 proc.), 
antžeminio transporto priemo-
nių – 14,7 proc., plastikų ir jų 
gaminių – 9,5 procento. Naftos 
importas šiemet sumenko 39,7 
proc. (kiekis tonomis sumažėjo 
16,8 proc.), antžeminio transpor-
to priemonių – 26,6 proc., orga-

ninių chemijos produktų – 25,5 
procento.

Be mineralinių produktų eks-
portas šiemet padidėjo 1,2 proc., 
importas – sumenko 4,9 procento. 
Lietuviškos kilmės prekių ekspor-
tas be mineralinių produktų padi-
dėjo 2,5 procento.

Svarbiausios Lietuvos eksporto 
partnerės šiemet buvo Rusija (13,3 
proc.), Latvija (9,4 proc.), Vokieti-
ja (8,2 proc.) ir Lenkija (6,5 proc.), 
importo – Lenkija (13,1 proc.), 
Vokietija (12,3 proc.), Rusija (10,3 
proc.), Latvija (7,8 proc.).

Lietuviškos kilmės prekių dau-
giausia eksportuota į Vokietiją 
(10,4 proc.), Švediją (7 proc.), La-
tviją (7 proc.), Lenkiją (6,9 proc.) 
ir Nyderlandus (6,5 proc.).

Per mėnesį (rugsėjį, palyginti 
su rugpjūčiu), eksportas padidėjo 
3,5 proc. iki 2,739 mlrd. eurų, im-
portas – 7,2 proc. iki 2,688 mlrd. 
eurų (be mineralinių produktų – 
atitinkamai 5,2 proc. ir 6,1 proc.). 
Lietuviškos kilmės prekių ekspor-
tas padidėjo 3,2 proc. iki 1,661 
mlrd. eurų, be mineralinių produk-

tų augimas siekė 3,9 procento.
Per dešimt mėnesių Lietuva 

daugiausia eksportavo mašinų 
ir mechaninių įrenginių, elektros 
įrangos (15,5 proc.), chemijos 
pramonės ir jai giminingų pra-
monės šakų produkcijos (13 
proc.) bei paruoštų maisto pro-
duktų, nealkoholinių ir alkoho-
linių gėrimų, tabako ir perdirbtų 
tabako pakaitalų (9,2 proc.).

Daugiausia importuota ma-
šinų ir mechaninių įrenginių, 
elektros įrangos (19,3 proc.), 
chemijos pramonės ir jai gimi-
ningų pramonės šakų produk-
cijos (13,3 proc.), mineralinių 
produktų (13,3 proc.).

Iš lietuviškos kilmės prekių 
daugiausia eksportuota įvairių 
pramonės dirbinių (12,8 proc.), 
paruoštų maisto produktų, neal-
koholinių ir alkoholinių gėrimų, 
tabako ir perdirbtų tabako pakai-
talų (11,6 proc.), chemijos pra-
monės ir jai giminingų pramonės 
šakų produkcijos (10,6 proc.), 
naftos produktų (9,4 proc.).

BNS inform.

Profesinėms ir aukštosioms 
mokykloms leista 
per karantiną vykdyti 
praktinius užsiėmimus

Kadenciją baigianti Vy-
riausybė trečiadienį leido 
profesinėms ir aukštosioms 
mokykloms karantino metu 
vykdyti praktinius užsiėmi-
mus.

Ministrų kabinetas nu-
matė, kad profesinis, kaip ir 
aukštasis bei kitas mokslas, 
vykdomas nuotoliniu būdu, 
išskyrus „privalomąsias prak-
tikas, praktinius mokymus ar 
kompetencijų vertinimą, ku-
rių neįmanoma įgyvendinti“. 
Taip pat palikta nuostata, jog 
išimtis gali būti taikoma ir 
pirminiam profesiniam mo-
kymui, vykdomam kartu su 
socialinių įgūdžių programa.

„Tas yra aktualu kai ku-
rioms studijų programoms, 
manome, kad tikrai tai kažko-
kios papildomos rizikos netu-
rėtų kelti“, – posėdyje sakė 
laikinasis sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga.

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija pabrėžia, kad pa-
keitimai labiausiai aktualūs 
profesinėms mokykloms, ta-
čiau galioja ir aukštųjų moky-
klų praktiniams praktiniams 
mokymams, kvalifikacijos to-
bulinimui, kai jo neįmanoma 
atlikti nuotoliniu būdu.

„Pakeitimas taip pat padės 
ir sveikatos mokslų studen-
tams, kurie atlieka praktiką 
sveikatos priežiūros įstaigo-
se“, – teigia ŠMSM.

Kontaktinis mokymasis 
turės būti organizuojamas 
užtikrinant visus reikalavi-
mus dėl atstumų tarp asmenų, 
higienos  laikymosi,  asmens 
apsaugos priemonių naudoji-
mo.

Nuo trečiadienio įsiga-
liojus karantino sugriežtini-
mams, kontaktinis ar mišrus 
mokymasis leistas tik pradi-
nių klasių moksleiviams, visi 
kiti turi mokytis nuotoliniu 
būdu.

BNS inform.

Pasaulio ekonomikai prireiks
2-3 metų sugrįžti į ikikrizinį lygį

Pasaulio ekonomikai pri-
reiks dvejų ar trejų metų 
sugrįžti į ikikrizinį lygį, 
tvirtina Pasaulio banko 
(PB) prezidentas Davidas 
Malpassas.

Išsivysčiusios šalys po 
COVID-19 krizės atsigau-
na sparčiau nei tikėtasi, tuo 
tarpu daugelis besivystančių 
ekonomikų atsilieka daugiau-
sia dėl turizmo sektoriaus 
griūties, taip pat dėl šių šalių 
piliečių, dirbančių užsienyje, 
perlaidų sumažėjimo, inter-
viu leidiniui „The Wall Street 
Journal“ sakė jis.

„Kinijos ekonomika paki-
lime, ir tai padeda jos kaimy-
nėms. Taigi, Pietryčių Azijos 
šalių ekonomikų atsigavimas 

vyksta sparčiau, o tai teigia-
mai veikia Japoniją“, – pa-
brėžė D. Malpassas.

„Kitoms besivystančioms 
valstybėms labai svarbi padė-
tis išsivysčiusiose šalyse, nes 
būtent antrosios yra pirmųjų 
pagrindinės eksporto rinkos“, 
– sakė jis.

Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) spalio mėne-
sį skelbtomis prognozėmis, 
2020-aisiais pasaulio bendra-
sis vidaus produktas sumažės 
4,4 proc. – labiausiai nuo Di-
džiosios depresijos laikų. Be 
to, vienintelė iš didžiausių 
ekonomikų pasaulyje, kuri 
šiemet augs, bus Kinija.

Prognozė ateinantiems 
metais – augimas 5,2 procen-
to.

BNS inform.
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Lietuvos vyskupų ganytojiškas laiškas „Kalėdų belaukiant“
Brangieji,
Šie metai mus visus ir pa-

saulį suvienijo netikėtu būdu. 
Pandemijos sukeltas egzisten-
cinis nerimas neaplenkė nei 
vieno iš mūsų. Viruso grėsmė 
verčia susimąstyti apie gyve-
nimo prasmę ir trapumą, apie 
visuomenės solidarumo ir 
savitarpio pagalbos reikšmę. 
Negalime slėpti – asmeniškai 
kiekvienam tai sunkus laikas. 
Jaučiamės nesaugūs, perse-
kioja nerimas dėl ateities, 
dažnas išgyvena bendrystės 
stoką. Tačiau, kaip žmonijos 
istorinė patirtis rodo, kiekvie-
noje krizėje slypi ir naujų ga-
limybių atradimas. Iššūkiai 
ir išbandymai tarsi pabudina 
žmonių jėgas, protus ir kū-
rybiškumą naujai pažvelgti į 
mūsų tikrovę. Pastarieji metai 
tapo mokykla ir jauniems, ir 
vyresniems: atradome virtu-
alaus mokymosi bei komuni-
kacijos galimybių, patyrėme 
nuotolinį darbą, pravėrėme 
elektroninių parduotuvių du-
ris, o svarbiausia – šis laikas 
tapo proga lavinti mūsų ge-
bėjimą atjausti ir padėti vieni 
kitiems. Dar geriau suvokė-
me, kad esame viena žmonių 
šeima. Tikime, kad pasaulį 
šios pamokos teigiamai veiks 
ir įveikus pandemiją.

Artėja Kalėdų šventė. Pa-
saulis prisimena ir švenčia 
įvykį, nuo kurio skaičiuoja 
mūsų eros metus. Dangaus ir 
žemės Kūrėjas įžengia į laiko 
tėkmę gimdamas kūdikiu Be-
tliejaus tvartelyje. Šio įvykio 
prasmę evangelistas Matas 
aprašo žodžiais: „Tamsybėje 
tūnanti tauta išvydo skaisčią 
šviesą“ (Mt 4, 16). Čia auto-
rius drąsiai apibūdina pasau-
lį iki Viešpaties aplankymo, 
kaip „tamsybėse tūnantį,“ o 
Jo užgimimą kaip „skaisčią 
šviesą“. Tai priminimas, kad 
žmogus atranda savo egzis-
tencijos prasmę tik Dievo 
perspektyvoje: kai atpažįsta 
jį aplankiusį Kūrėją bei iš-
girsta jo skelbiamą žinią. O ji 
savitai mums kalba apie žmo-
gaus gyvybės vertę. Kalėdos 
primena, kad užgimstantis 
pasauliui žmogus nešasi sa-
vyje Dievo atvaizdą. Ši min-
tis apie žmogaus gyvybės 
dieviškąją kilmę ypač atsi-
skleidžia Evangelijoje pagal 
Luką užrašytame angelo Ga-
brieliaus pokalbyje su Mer-

gele Marija. Dievo pasiun-
tinys paaiškina Marijai joje 
beužsimegsiančios gyvybės 
slėpinį sakydamas: „Švento-
ji Dvasia nužengs ant tavęs, 
ir Aukščiausiojo galybė pri-
dengs tave savo šešėliu; todėl 
ir tavo kūdikis bus šventas...“ 
(Lk 1, 35). Biblinių įvaizdžių 
turtinga kalba perteikia, kas 
yra žmogaus gyvybės šalti-
nis. Todėl krikščionybė be-
sivadovaudama Viešpaties 
apreiškimu teigia besąlygišką 
žmogaus gyvybės vertę bei 
skelbia, kad kiekvienas as-
muo yra vertas tokios pagar-
bos kaip ir jo autorius Dievas.

Žmogaus gyvybė kyla iš 
Dievo kūrybinės galios ben-
drystėje su žmogumi. Ji nėra 
absoliuti žmogaus nuosavy-
bė. Todėl žmogaus gyvybės 
negalima negerbti ar atimti. 
Ši išvada kyla ir iš šiandienos 
medicinos mokslo įrodytos 
tiesos, kad žmogaus gyvybė 
atsiranda nuo apvaisinimo 
momento ir nėra motinos 
kūno dalis. Nuo tada savo 
egzistavimą pradeda unika-
lus asmuo, skirtingas nuo 
savo motinos bei tėvo, ir jam 
turi būti užtikrinta prigimtinė 
teisė į gyvybę. Juk ir logika 
mums sako: kas iš pradžių 
nėra žmogus ir vėliau nega-
lėtų toks tapti. Tad negimusio 
kūdikio gyvybės nutrauki-
mas, embrionų naikinimas 
mokslinių tyrimų ar dirbtinio 
apvaisinimo metu, eutanazija 
yra nepriimtini (plg. Evan-
gelium vitae, 81). Bažnyčia 
atjaučia moteris ir šeimas, 
kuriose nepavyko išsaugoti 
gyvybės, ir dovanoja joms 
savo gailestingumo tarnystę. 
Drauge skatina visomis išga-
lėmis stengtis padėti mote-
rims ir šeimoms krizinio nėš-
tumo metu, toms šeimoms, 
kurios susiduria su nepagy-
doma artimųjų liga. Kalėdų 
žinia mus kviečia ne tik švęs-
ti Viešpaties užgimimą, bet ir 
pasiryžti besąlygiškai gerbti 
žmogaus gyvybę nuo prasi-
dėjimo iki natūralios mirties. 
Visuomenė tampa nesaugi, 
jeigu to negarantuoja.

Džiaugsmingame Kalėdų 
įvykio apraše nuskamba ir 
slėpiningas žodis. Pranašas 
Simeonas, paėmęs į rankas 
kūdikį Jėzų, kurį paaukoti į 
Jeruzalės šventyklą atnešė 
Juozapas ir Marija, ištaria: 

„Jis bus prieštaravimo žen-
klas“ (Lk 2, 34). Šventoji Šei-
ma netrukus patyrė šių žodžių 
prasmę priverstinai bėgdama 
į Egiptą, kai to meto valdžios 
pareigūnas Erodas, bijoda-
mas šalia savęs kito galimo 
autoriteto, įsakė Betliejuje 
ir jo apylinkėse išžudyti vi-
sus dvejų metų ir jaunesnius 
berniukus (Mt 2, 13–18). Šie 
pranašo žodžiai išsipildė ir 
pirmųjų amžių krikščionių 
kankinystėje, kai Romos im-
peratorius vertė juos išsiža-
dėti tikėjimo į Jėzų. Viešas 
krikščionių tikėjimo išpaži-
nimas tapo „prieštaravimo 
ženklu“ ir XX a. totalitari-
niams režimams, ir šiandie-
nos pasaulyje pasitaikančiam 
fundamentalizmui, kuris 
šiurkščiai pažeidžia tikėjimo 
arba sąžinės laisvės principą. 
Demokratinė visuomenė yra 
pagrįsta pagarba kito žmo-
gaus orumui, įsitikinimų lais-
vei bei prigimtinėms teisėms. 
Dėl tokios laisvės galimybės 
krikščionių kankiniai pra-
liejo savo kraują. Bet kokia 
visuomenės poliarizacija su-
sipriešinant dėl skirtingų įsi-
tikinimų turi būti įveikiama 
pagarba sąžinės laisvei. De-
mokratija yra stipri tiek, kiek 
leidžiama viešojoje erdvėje 
varžytis visokioms, dažnai 
skirtingoms, net priešiškoms 
nuomonėms, neturint neigia-
mo išankstinio nusistatymo. 
Todėl šiandien vis labiau 
tampa svarbi informacinė eti-
ka. Ji kaip ir medicinos etika 
turi laiduoti prigimtinių žmo-
gaus teisių apsaugą ginant 
gyvybę ir skelbiant tiesą.

Kalėdų istorijos dramoje 
Juozapas ir Marija išgelbsti 
kūdikį Jėzų, nes pasitiki ti-
kėjimo ir sąžinės balsu, kuris 
kalbėjo jų širdyse. Jų šeimos 
pavyzdys liudija, kad ištiki-
mybė Dievui ir vienas kitam 
gelbėja juos pačius ir išsaugo 
naują gyvybę. Visuomenė-
je ypatingos apsaugos reikia 
vyro ir moters santuokai, nes 
ji yra naujos žmonių kartos 
lopšys. Vakarų pasaulį, o ir 
mūsų tėvynę, ištikus „demo-
grafinei žiemai“ šis principas 
tampa gyvybiškai svarbus. 
Juozapo ir Marijos sužadėtu-
vių įsipareigojimo rimtumas 
yra pavyzdys, kaip svarbu 
rengtis šeimos gyvenimui ir 
kokia reikšminga yra jį ly-

dinti meilės bei ištikimybės 
priesaika. Tik tokia aplinka 
yra saugi sutuoktiniams ir į 
jų šeimą ateinančiam žmo-
gui. Šeima yra artimiausia 
pagalba ir gimstantiems kū-
dikiams, ir augantiems vai-
kams, ir brandos sulauku-
siems jos nariams, kuriems 
ypač svarbi artimųjų parama. 
Jokia visuomenės ar valdžios 
institucija nepakeis šeimos 
narių. Todėl galima tarti, kad 
visuomenė ir valstybė yra sti-
pri tiek, kiek ji saugo, gina ir 
puoselėja šeimos teises. 

Bažnyčia kviečia visuome-
nę ir valstybę pasirinkti tokius 
teisinio reguliavimo būdus, 
kurie neištrina ribos tarp pri-
gimtinės šeimos sampratos 
ir kitų bendro gyvenimo for-
mų. Šeima nėra tik socialinis 
ar teisinis konstruktas, kurio 
apibrėžimas priklauso vien 
nuo įstatymų leidėjo valios. 
Šeima taip pat nėra vien tik 
bendras gyvenimas, siejamas 
emocinių ar turtinių ryšių. Ji 
yra prigimtinė bendruomenė, 
kylanti iš anksto žmoguje są-
lygoto lyčių papildomumo. 
Skirtingų lyčių papildomumas 
– esminė šeimos atsiradimo 
sąlyga, todėl šeimą išskiria 
iš visų kitų bendro gyvenimo 
formų. Tačiau tai ne tik san-
tuokos sudarymo sąlyga, tai 
prigimtinių tėvystės, motinys-
tės, brolių bei seserų, įskai-
tant vienišų motinų ir tėvų, 
giminystės ryšių atsiradimo 
sąlyga. Įvairių kitų bendro 
gyvenimo formų prilyginimas 
šeimai, ignoruojant prigimtinį 
lyčių papildomumą, neišven-
giamai paneigia natūralų šei-
mos pobūdį bei trina ją kaip 
konstitucinį visuomenės ir 
valstybės pagrindą. Supranta-
ma, kad įstatymų leidėjai ieš-
ko tinkamos kitų bendro gyve-
nimo formų teisinės apsaugos. 
Tačiau tai negali būti daroma 
keičiant šeimos ar santuokos 
sampratas. Jei bet kuri bendro 
gyvenimo forma gali būti šei-
ma, tada pati šeimos sampra-
ta išnyksta. Įstatymų leidėjas 
turi gerbti žmogaus prigimtyje 
atpažįstamą tvarką ir ieškoti 
naujo būdo, kaip įstatymiškai 
pagrįsti bei teisiškai apsaugoti 
įvairias kitas gyvenimo kartu 
formas. 

Evangelistas Lukas Ka-
lėdų įvykio džiaugsmą per-
teikia Viešpaties angelo pa-

drąsinimu „Nebijokite!“ ir 
dangaus kareivijos giesme: 
„Garbė Dievui aukštybėse, o 
žemėje ramybė jo mylimiems 
žmonėms!“ (Lk 2, 10–14). 
Šie vilties kupini šūksniai 
skelbia, kad Dievas žmogų 
myli ir nori dovanoti žemei 
ramybę. Tačiau čia savaip 
priminta, jog ši ramybė yra 
susijusi su dangaus ir žemės 
Kūrėjui teikiama pagarba. O 
ši pagarba reiškiama, kai be-
sąlygiškai gerbiamas jo kūri-
nys – žmogus ir pasaulis. Kito 
žmogaus diskriminacija, nea-
pykanta ar tuo labiau naikini-
mas yra sukilimas prieš Kū-
rėją ir jo mums paliktą būties 
gramatiką. Ši atidos Kūrėjui 
pamoka vėliau Luko evan-
gelijoje nuskamba ir dvyli-
kamečio Jėzaus žodžiuose: 
„... man reikia būti savo Tėvo 
reikaluose“ (Lk 2, 4).

Popiežius Pranciškus ne-
seniai pasirodžiusioje enci-
klikoje Fratelli tutti (2020 m.) 
primena, kokie svarbūs šiuo-
laikiniam pasauliui bendrys-
tės ir brolystės tarp žmonių 
saitai, kylantys iš pagarbos 
žmogui. Pasak popiežiaus, 
kai žmogaus orumas yra 
gerbiamas, o jo teisės pripa-
žįstamos ir garantuojamos, 
tuomet klesti ir kūrybiškumas 
bei iniciatyvumas, o žmogaus 
asmenybė gali įgyvendinti 
įvairias savo iniciatyvas dėl 
bendrojo gėrio (plg. Fratelli 
tutti, 22). Tad bendrojo gėrio 
pagrindas yra pagarba objek-
tyvioms moralinėms tiesoms. 
Nors tolerancija paprastai 
išreiškia pagarbą kitam žmo-
gui, po jos priedanga vis dėl-
to gali slėptis reliatyvizmas, 
kuris moralinių tiesų aiški-
nimą palieka turintiems val-
džią, o ne objektyvios tiesos 
autoritetui (plg. Fratelli tutti, 
206). Universalūs moraliniai 
principai, išdėstyti Dešimties 
Dievo įsakymų teisyne, turi 
būti susikalbėjimo, pagarbos 
vieni kitiems ir ramybės vi-
suomenėje pamatas. Tačiau 
šių tiesų aiškinimas be pa-
garbos Kūrėjui ir jo įdiegtai 
prigimtinei tvarkai praranda 
atskaitos tašką. Amerikos de-
mokratijos tėvai šias tiesas 
vadino „savaime supranta-
momis“, o patį laisvos visuo-
menės projektą be moralinės 
tvarkos viršenybės – neįma-
nomu. Prigimtinės tvarkos 

ignoravimas buvo socializmo 
eksperimento įkurti „bendrys-
tę“ žlugimo priežastis. Visuo-
menės klesti ir ramybė ateina, 
kai pripažįstamos prigimtinės 
žmogaus teisės ir išpažįstamas 
jų autorius Dievas. Ši pagarba 
gelbėja visuomenę nuo tota-
litarizmo grėsmės. Pagarbos 
Kūrėjui ir jo sukurtajam as-
meniui – žmogui kultūra yra 
veiksmingiausia motyvacija 
pagelbėti vargšams, gerbti 
emigrantus ir pabėgėlius, ma-
žinti socialinę atskirtį bei kurti 
žmogiškesnę visuomenę.

Šiandienos pasaulis, ypač 
ištikus globalinei pandemi-
jai, laiko tarpusavio pagalbos 
egzaminą. Ištikę sunkumai, 
socialinė atskirtis ir susiprie-
šinimai turi būti įveikiami 
tiesiant tiltus tarp skirtingų 
socialinių grupių, gerbiant 
skirtingai mąstančius, ieškant 
būdų, kad kiekvienas žmo-
gus, o ypač silpniausi atrastų 
savo vietą visuomenėje bei 
prisidėtų prie valstybės sti-
prinimo. Čia labai svarbi yra 
pagalbos, dosnios širdies, 
atidos kitam žmogui kultūra. 
Prie jos kūrimo prisideda tie, 
kurie gerbia kitų įsitikinimus, 
įsiklauso vieni į kitų argu-
mentus, gerbia teisę pasakyti 
savo nuomonę. Bažnyčia siū-
lo savo pagalbą stiprindama 
piliečių moralinius gebėjimus 
per pagarbą Dievui ir kitam 
žmogui bei kviečia dosniai 
prisidėti kuriant pilietinę vi-
suomenę. Ji jaučia pareigą ir 
atsakomybę tarti žodį svar-
biais moraliniais klausimais ir 
viliasi, kad tokiu būdu tvirti-
na demokratinės visuomenės 
pagrindus bei prisideda prie 
meilės civilizacijos kūrimo. Ji 
tiki, kad toliau tęsia žmonijos 
istorijoje Kalėdų įvykio įkū-
nijimą šiandienos žmonių šir-
dyse ir kultūroje. Ji meldžia, 
kad Dievas, kuris „taip pami-
lo pasaulį, jog atidavė savo 
viengimį Sūnų“ (Jn 3, 16), 
ir toliau globotų šiandienos 
žmones, dovanodamas jiems 
drąsą kurti bendrystę, neblės-
tančią viltį gyventi ir džiaugs-
mą tarnauti vieni kitiems. 

Su artėjančiomis šv. Kalė-
domis!

Lietuvos vyskupai
2020 m. gruodžio 8 d. 

Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo 

iškilmė

Žlugo Lietuvos viltis Vilniaus televizijos bokšte įkurti 
ES kibernetinio saugumo centrą

Lietuvos siekis Televizi-
jos bokšte Vilniuje įkurti 
Europos Sąjungos (ES) ki-
bernetinio saugumo centrą 
nesulaukė pakankamos kitų 
šalių paramos.

ES šalių atstovai ketvirta-
dienio naktį nusprendė, kad 

ši įstaiga bus įkurta Rumuni-
jos sostinėje Bukarešte, BNS 
pranešė laikinai Lietuvos am-
basadoriaus pareigas ES ei-
nantis Simonas Šatūnas.

„Šiąnakt vykusiame balsa-
vime daugiausiai palaikymo 
sulaukė trys šalys. Tarp sep-
tynių konkuravusiųjų Lietuva 

liko trečia. Daugiausiai balsų 
surinko Rumunija, kurioje 
kol kas nėra nė vienos ES 
agentūros“, – teigė diploma-
tas. Lietuva savo paraiškoje 
teigė, kad centre Televizijos 
bokšte galėtų dirbti 30-50 
darbuotojų.

Buvo planuojama, kad Lie-

tuvos indėlis per penkerius 
pirmuosius centro darbo metus 
siektų apie 1 mln. eurų, centro 
veikla bus finansuojama ES 
biudžeto lėšomis.  Lietuvos 
iniciatyva grupė ES šalių šie-
met sukūrė greitojo reagavimo 
kibernetines pajėgas.

BNS inform.

BALDAI

• Naudotą, trijų dalių sekciją. 
Galima ir dalimis.  
Tel. 8 615 42 935. Rokiškis

• Stiklinį kavos staliuką. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 600 26 446.  
Rokiškis
• Dviejų dalių apvalų staliuką: 
skersmuo 0,90 m, aukštis 0,5 cm, su 
ratukais. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 601 62 135. Rokiškis
• Stalą su 4 kėdėmis.  
Tel. 8 680 28 858. Rokiškis
• Sofą, tinkančią naudoti sode 
ar sodyboje. Tel. 8 680 28 858. 
Rokiškis
• 150 metų spintą. Už simbolinę 
kainą. Tel. 8 621 45 788.  
Rokiškis
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ANEKDOTAI
– Būk geras, parodyk, a?
***
Kiškienė rodo kiškučiams 

medžiotoją:
– O dabar, vaikučiai, 

priglaudžiam prie galvytės 
auseles. Nes šitas dėdė kaip 
visada nepataikys, ir po to labai 
negražiai keiksis.

***
Naujalietuviui gimė mažylis. 

Žmoną jis sutinka palatoje, atneša 
kailinius, briliantus. Į palatą ateina 
seselė su mažyliu, ir sako: 3500. 
Naujalietuvis išsitraukia piniginę 
ir atskaičiuoja eurus.

***
Muzikos mokyklos direktorė 

klausia mokinio mamos:
– Kodėl jūs Petriukui 

nupirkote pianiną, jei jis smuiku 
groti mokosi?

– Nes jis pro langą išmetė jau 
trečią smuiką.

***
Marytė paleido vandenį į 

vonią ir trumpam prisėdo prie 
feisbuko. Kai pro šalį praplaukė 
batai, ji suprato, kad vonia jau 
pilna.

***
Nojus, pastatęs laivą, kantriai 

laukia visų gyvūnų po porą. 
Beveik visi susirinko. Nojus 
klausia žmonos:

– O vėžliai kur?
Žmona:
– Na, nereikėjo siųsti sraigės 

jų ieškoti.
***
Vienam architektui per 

maketo pristatymą visuomenei 
nučiuožė stogas.

***
Geriausias būdas papasakoti 

vaikams apie mokesčius – tai 
nuvalgyti pusę jų ledų porcijų.

***
Kodėl katės myli IT 

specialistus? Nes jų rankos 

Močiutė važiuoja 
maršrutiniu taksi. Ji kreipiasi 
į priekyje sėdintį ilgaplaukį 
vaikiną.

– Mergaite, perduokite 
pinigus.

– Aš ne mergaitė.
– Radai kuo didžiuotis.
***
Ateina vyrukas į psichiatro 

kabinetą ir prašo:
– Išrašykite man siuntimą į 

psichiatrijos ligoninę.
– Kodėl norite ten patekti?
– Aplink – vieni kvailiai. 

Įtariu, kad toje ligoninėje dabar 
normalūs žmonės renkasi.

***
Senelis su anūkėliu vaikšto 

po parduotuvę. Berniukas 

pasiūlė naują darbą:
– Klausykit, neseniai mūsų 

gorila padvėsė, o naujos dar 
neatvežė. Kol jos lauksime, 
galėtumėte narve pasėdėti, gorilą 
pavaidinti.

Ką studentas darys, tinka. 
Davė jam gorilos kostiumą, 
bananų,. Sėdi, bananus čiaumoja. 
Nusibodo. Nusprendė ant 
narvo grotų pasisupti. Neišlaikė 
pusiausvyros, ir šleptelėjo tiesiai 
į gretimą narvą. Su liūtu. Liūtas, 
tingiai:

– Ei, kaimyne, iš kurio 
fakulteto būsi?

***
Kruizinis laivas. Damutė iš 

trečios klasės kajutės garsiai 
skundžiasi:

– Pas mane visą naktį bandė 
įsilaužti girtas jūreivis!

Pro šalį einantis jūreivis, 
nustebęs:

– Ponia, negi jūs tikitės, kad 
pas damą trečios klasės kajutėje 
laušis blaivus kapitonas.

***
Skambina žmogelis pagal 

skelbimą:
– Alio, ar čia aiškiaregis.
– Taip, aš aiškeriagis.
– Ar galiu ketvirtadienį 

konsultacijai užsirašyti?
– Negalite.
– Kodėl?
– Nes neateisite. Antradienį 

koją susilaužysite.
***
Vaikai darželyje girias:
– Pas mano tėtį garaže va toks 

leksusas.
– O pas mano tėtį kišenėje va 

toks iphonas.
Petriukas iš neturtingos 

šeimos:
– O pas mus, o pas mus, o 

pas mus rūsyje va tokia žiurkė 
spąstuose.

Vaikai, susižavėję:

pelėmis kvepia.
***
Išaugo ištisa kačių karta, 

kurios nežino, ką reiškia 
miegoti ant šilto monitoriaus.

***
Dukrytė prašo mamos:
– Noriu kačiuko, mama, 

noriu kačiuko. 
Mama:
– Tu gi žinai, kad aš 

alergiška gyvūnams. 
Į pokalbį įsikiša tėtis:
– Vadinasi, katėms tu 

alergiška, o audinių kailiniams 
– ne?

***
Petriuko auklėtoja darželyje 

klausia:
– Kokius gyvūnus laikote 

namuose?
Petriukas:
– Katiną ir rūkytą skumbrę.
***
Katinas meilinasi katei:
– Mieloji, murr, įsitaisysim 

mes dėžę, atsivesim kačiukų, 
užsiveisim žmogų...

***
Kaimyninės šalies 

kariuomenėje per pratybas 
pėstininkai klausia vado:

– Tamsta vade, o ko tankistai 
savo tanke katiną vežiojasi?

– Nes pragėrė naktinio 
matymo prietaisą.

***
Kalbasi dvi benamės katės:
– Klausyk, Murke, paskolink 

iki rytdienos man dvi peles. 
Kačiukai alkani, o rūsys jau 
uždarytas.

***
Kaimynas skundžiasi:
– Pabėgo mano katė.
Kitas kaimynas sako:
– Kai tave paliko žmona, 

mažiau išgyvenai, nei dabar.
– Nes žmona nelaimėjo trijų 

medalių tarptautinėje parodoje.

išlepęs: tai žaislus griebia, tai 
saldainius lupa, senelis tyliai 
bamba:

– Ramiau, Petriuk, ramiau. 
Nebedaug beliko.

Pro šalį eina jauna ponia su 
tokiu pat nedrausmingu vaiku. Ji, 
susižavėjusi sako:

– Iš kur pas jus tiek kantrybės 
maloniai bendrauti su Petriuku?

Senukas atsako:
– Miela ponia, šito nenaudėlio 

vardas – Ausmantas. O Petriukas 
esu aš.

***
Kodėl ralio lenktynininkai 

visada važinėja po du? Paprasta: 
vienas vairuoja, o kitas 
meldžiasi.

***

Vyriškis užtinka žmonos 
meilužį spintoje. Jis klausia:

– Ir ką gi, gerbiamasis, čia 
veikiate?

– Lėktuvo laukiu.
– Lėktuvo – spintoje?
– Taip, lėktuvo. Kuriuo jūs į 

komandiruotę turėjote išskristi.
***
Filosofų atradimas: geriausiai 

begalybę galima suprasti, 
bandant išdaužyti dulkiną kilimą.

***
Studentas iš provincijos jau 

pirmą studijų mėnesį prašvilpė 
pinigus. Teko ieškotis darbo. 
Rado skelbimą, jog zoologijos 
sode reikalingas prižiūrėtojas. 
Kai nuėjo, pasirodė, kad vieta 
užimta. Bet sodo direktorius 

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 11 d. Naktį -5

Dieną -3
PR, 
4-9 m/s

Vietomis plikledis

Gruodžio 12 d. Naktį -2
Dieną 0

PR,
5-10 m/s

Gruodžio 13 d. Naktį -4
Dieną -1

R, 
2-6 m/s

Vietomis plikledis.

Gruodžio 14 d. Naktį -2
Dieną 5

Š,
2-5 m/s

Vietomis rūkas.

Orų prognozė gruodžio 11-14 d. • Geros kokybės, maža naudotą 
sofą-lovą su patalynės dėže ir 
dviem foteliais. Kaina 235 Eur.  
Tel. 8 677 54 746. Rokiškis
• Dvigulę sofą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šildymo katilą Jotul 80. 
Naudotas, idealios būklės, su 
apdaila. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 605 67 687. Rokiškis
• Naudotą šildymo katilą Jotul s93, 
iš Skandinavijos. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 605 67 687. Rokiškis
• Gerai veikiančią skalbimo mašiną 
Candy. 6 kg talpos, A+A klasė. 

Kaina 80 Eur. Tel. 8 622 98 545. 
Rokiškis
• Elektrinį radiatorių. Tepalinis. 
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną Čaika 
134. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju du, veikiančius 
televizorius, ne ploni.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Dovanojamas 3 mėn., norintis 
dėmesio katinas. Tel. 8 656 75 102. 
Rokiškis
• Dovanoju televizorių. Veikia, tik 
pultelio nėra. Tel. 8 627 68 469. 
Rokiškis

• Dovanoju žaislus. Kai kuriems 
žaislams reikia pakeisti baterijas. 
Tel. 8 651 98 478. Rokiškis
• Dovanojamas katinelis. Truputėli 
išdykęs, bet labai meilus, 3 metų. 
Kastruotas. Dovanojame, nes 
nebeturime galimybės pasilikti. 
Atiduodame ir jo drąskyklę, taip 
pat ir tualetą, pridėsime maistelio ir 
kraiko. Tel. 8 621 65 217.  
Rokiškis
• Dovanojame 3 rašomuosius stalus 
su stalčiais ir 2 spintas. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 640 29 129. 
Rokiškis
• Dovanojame mažo augimo, 2 
mėn. kalytę. Tel. 8 620 63 092. 
Rokiškis


