
Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Nepriklausomas rajono laikraštis 2021 m. rugpjūčio 31 d., antradienis Nr. 67 (843)

2 p.

TS-LKDTS-LKD
  ROKIŠKIO SKYRIAUS ROKIŠKIO SKYRIAUS 

NARIŲ NARIŲ 
DĖMESIUIDĖMESIUI

Š. m. rugsėjo 2 d. 18 
val. Rokiškio rajono savi-
valdybės I a. salėje vyks 
visuotinis narių susirin-
kimas. 

Kviečiame dalyvauti.

Salų Šv. Kryžiaus bažnyčioje vasaros 
išlydėtuvių proga – koncertas 
SALVE MUSICA

4 p.

Knygos „Kovido 
frontas“ 
pristatymas

4 p.

3 p.
Rokiškio futbolo klubas 
įsitvirtino tarp lyderių

4 p.

Jubiliejinis ralis aplink 
Lietuvą Rokiškyje 
bei šonaslydžio 
pasirodymas

Kraštiečio rengiamuose mokymuose – 
šalies žurnalistų ir visuomenininkų desantas

2-3 p.

3 p.

Kol lektorius iš Estijos rengėsi pranešimui, kraštietis, mokymų vadovas Tomas Kazulėnas (viduryje) diskutavo su Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovu 
Dainiumi Radzevičiumi.                                                                                                                                                                                    L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Šiluma ir karštas vanduo 
brangs

Savivaldybės specialistai 
susitiko su Lietuvos 
gamtos fondo 
atstovais

Penktadienį 
„Rokiškio Sirenos“
skaitytojų laukia 
STAIGMENA!
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Savivaldybės specialistai 
susitiko su Lietuvos gamtos 
fondo atstovais

Rugpjūčio 27-ąją, Ro-
kiškio rajono savival-
dybės Architektūros ir 
paveldosaugos skyriaus 
specialistai susitiko su 
Lietuvos gamtos fondo 
atstovais, kurie speci-
alistus supažindino su 
šiuo metu Lietuvos gam-
tos fonde rengiama pa-
raiška projektui, kurio 
tikslas - senų medžių ir 
su jais susijusių retų rū-
šių (vabzdžiai, grybai, 
kerpės) išsaugojimas. 

 
Pagrindinė praktinė vei-

kla - senų vertingų medžių 
inventorizacija, arboristinė 
priežiūra ir apsaugos sutar-

čių su savininkais pasirašy-
mas.

Rokiškio rajono savival-
dybė pakviesta dalyvauti šio-
je veikloje, kuri būtų finan-
suojama iš Europos sąjungos 
ir Aplinkos ministerijos lėšų 
(LIFE programa), numatoma 
trukmė: 2022 m lapkritis - 
2029 kovas.

 Paraiškos rengimas, dar-
bų vykdymas ir finansavimas 
bus vykdomas per Lietuvos 
gamtos fondą ir kitus projek-
to partnerius, iš savivaldybės 
bus reikalingas pritarimas 
darbams, leidimų jiems išda-
vimas.

Rajono savivaldybės
inform.

Trečiadienį rajone sulaikyti 
du neblaivūs vairuotojai

Rugpjūčio 25-ąją, Rokiškio rajone sulaikyti du neblai-
vūs vairuotojai.

8.15 val. Rokiškyje, Panevėžio g., neblaivus (2,01 prom.) 
vyras (g. 1968 m.) vairavo „Mercedes Benz“.

17.15 val. Rokiškio r., Obeliuose, neblaivus (2,03 prom.) 
vyras (g. 1956 m.) vairavo automobilį „Audi“.

Panevėžio VPK inform.

Apvogė sodybą
Rugpjūčio 28 d. apie 16 val. pastebėta, kad įsibrauta į so-

dybos ūkinį pastatą Rokiškio r., Obelių sen., Vabolių k., din-
go motoblokas su šienapjove, motoroleris, pripučiama valtis 
ir kiti smulkūs daiktai. Nuostolis – 771 euras.

Panevėžio VPK inform.

Šiluma ir karštas vanduo brangs
Rugsėjo 1 d. nustatyta 

AB „Panevėžio energija“ 
vienanarė šilumos kaina už 
suvartotą šilumos kiekį – 
4,44 ct/kWh (be PVM). 

Palyginus su rugpjūčiu, ši-
lumos kaina didėja 1,1 proc., 
arba 0,05 cento už kilovatva-
landę. Centralizuotai tiekia-
mos šilumos kainos didėjimą 
lėmė padidėjusios kuro ir iš 
nepriklausomų šilumos ga-
mintojų perkamos šilumos 

kainos. Gyventojams šiluma 
kainuos 4,84 ct/kWh (su 9 
proc. PVM), kitiems varto-
tojams – 5,37 ct/kWh (su 21 
proc. PVM).

Karšto vandens kaina per-
skaičiuojama pagal nustatytą 
šilumos kainą. Nuo 2021 m. 
rugsėjo 1 d.  gyventojams 
karštas vanduo kainuos 4,68 
Eur (su 9 proc. PVM) už ku-
binį metrą.

Rajono savivaldybės 
inform.

Kraštiečio organizuojamuose mokymuose – 
šalies žurnalistų ir visuomenininkų desantas

Marius Janukonis, Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento direktorius, 
sulaukė daug klausimų ir dėl migrantų, ir dėl Kinijos.

 Otto Tabuns, Baltijos Saugumo Fondo vadovas, apžvelgė žiniasklaidos situaciją kaimyninėje Latvijoje.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

„Pilietinio atsparumo ini-
ciatyva“, kuriai vadovauja 
kraštietis Tomas Kazulėnas, 
sostinėje surengė mokymus 
„Skaitmeninio atsparumo 
stiprinimas Baltijos šalyse“. 
Juose dalyvavo nemažas 
būrys įvairių šalies žinias-
klaidos priemonių atstovų, 
visuomenininkų, dvasinin-
kų. Mokymai ypač aktualūs 
dabar, kai Lietuva atsidūrė 
hibridinio karo sūkuryje. 

Didžiulis įdirbis
 „Pilietinio atsparumo ini-

ciatyva“, vadovaujama kraš-
tiečio Tomo Kazulėno, žino-
ma kiekvienam, kuris bent 
šiek tiek domisi dezinforma-
cijos, propagandos, netikrų 
naujienų, melagienų (fakene-
ws) bei visuomenės skaitme-
ninio saugumo klausimais. 
Šios organizacijos dėka ir 
mūsų rajone buvo rengiami 
kursai žiniasklaidai, moky-
mai ir paskaitos visuomenei, 
moksleiviams itin aktualio-
mis skaitmeninio atsparumo, 
informacinio atsparumo te-
momis. Mokymų srityje ši or-
ganizacija turi didžiulį įdirbį, 
garsėja puikiais mokymais, 
lektoriais kviečiami žinomi 
Lietuvos ir užsienio šalių 
ekspertai. 

Tokie mokymai dabar 
ypač aktualūs: jau aukščiausi 
šalies vadovai pripažįsta, kad 
prieš mūsų valstybę vykdo-
mas hibridinis karas, kuriam 
pasitelkiamos įvairios prie-
monės: nuo migrantų srautų 
organizavimo, iki dezinfor-
macijos ir melagienų sklai-
dos. Užsienio reikalų minis-
terijos duomenimis, šių metų 
sausį– liepą Lietuvai nedrau-
giškoje žiniasklaidoje neigia-
mų paminėjimų skaičus apie 
mūsų šalį išaugo nuo 104 
kartų sausį iki... beveik 1700 
kartų liepą.

O kur dar ir mūsų pačių 
žiniasklaidoje pasitaikę, švel-
niai tariant, „įdomios“ naujie-
nos apie, pavyzdžiui, tiesia-
moje pasienyje koncertinoje 
neva įsipainiojusį ir žuvusį 
elnią, kuris, kaip paaiškėjo, 
iš tiesų žuvo Kroatijoje. Abe-
jonių kelia ir tokios valsty-
binio transliuotojo straipsnių 
antraštės apie „basakojus 
migrantus“: „800 vyrų ir 20 
porų batų: britas savanoris 
perspėja, kad maisto ir dra-
bužių trūkumas migrantų 
stovyklose virs humanitarine 
katastrofa“ arba 15 min.lt pa-
sirodęs straipsnis, šlovinantis 
sovietinio specnazo „darbe-
lius“ Afganistane, įpliesku-
sius karą (šis straipsnis vėliau 
buvo pašalintas). Taigi, tema 
iš tiesų aktuali ir svarbi.

Juolab, kad technologijų 
raida itin sparti, todėl ir skai-
tmeninėje erdvėje kyla vis 

nauji iššūkiai ir problemos.

Nuo žiniasklaidos 
situacijos iki darbo 
įrankių
Svečias iš Estijos, Priit 

Talv, dezinformacijos ir in-
formacijos manipuliacijos 
ekspertas, žurnalistams ir 
visuomenininkams pasakojo 
apie kasdienių darbo įran-
kių – atvirųjų informacijos 
šaltinių, duomenų bazių pa-
naudojimą, efektyvią ir greitą 
informacijos paiešką. Nors 
tema, atrodytų, labai specifi-
nė, ji yra labai svarbi: darbo 
efektyvumas, informacijos 
surinkimo ir patikrinimo 
greitis yra vienas esminių 
šiandienos žurnalisto užda-
vinių. Kaip greitai patikrin-
ti bent keliuose šaltiniuose 
pateikiamus duomenis, kaip 
juos efektyviai susisteminti, 
svečias iš Estijos demonstra-
vo praktiškai. 

Svečias iš Latvijos, Balti-
jos Saugumo Fondo vadovas 
Otto Tabuns apžvelgė savo 
šalies iššūkius ir patirtį sti-
prinant informacinį saugu-
mą. Patirtis panaši į mūsų: 
tie patys demografiniai iššū-
kiai, ekonomikos transfor-
macija, sovietmečio paliki-

mas, ekstremalios situacijos 
ir išoriniai veiksniai. Kaip 
ir Lietuvoje, didelę įtaką in-
formacinio saugumo srityje 
turi politinis populizmas, co-
vid-19 krizės valdymo pro-
blemos. Kaip ir Lietuvoje, 
susiduriama ir su trolių, botų 
kenkėjiška veikla. 

Apie tai, kaip kuriami to-
kie neegzistuojantys asme-
nys, aktyviai veikiantys in-
formacinėje erdvėje, svečias 
iliustravo tyrimo apie „Spu-
tnik“ neva žurnalistę „Oksa-
ną Pych“ atveju. „Žurnalistė“ 
„Sputnike“ parašė net 182 
straipsnius, kurių dauguma 
– propagandiniai. Tačiau nie-
kur nepavyko rasti apie ją jo-
kių duomenų. 

Svečias iš Latvijos palietė 
ir tokias svarbias problemas, 
kaip pasitikėjimas žiniasklai-
da. Kaip ir Lietuvoje, pasta-
ruoju metu jis gerokai smuk-
telėjo. Tai siejama būtent su 
covid-19 krize.

Kolegos žurnalistai domė-
josi, kaip Latvijoje ugdomas 
informacinis atsparumas. 
Lektorius pateikė pavyzdžių, 
kaip sutvarkyta kaimyninės 
šalies teisinė sistema. Antai, 
už finansų srities melagienas 
jų autoriams gresia net krimi-

nalinė atsakomybė.
Tačiau ne tik įstatymais ir 

bausmėmis prižiūrimas in-
formacinės erdvės saugumas 
bei patikimumas. Latvijoje 
informacinis raštingumas ug-
domas ir mokyklose bei uni-
versitetuose.

Kinijos ir 
Baltarusijos klausimai
Marius Janukonis, Už-

sienio reikalų ministerijos 
Komunikacijos ir kultūrinės 
diplomatijos departamento 
direktorius, apžvelgė strate-
ginės komunikacijos situa-
ciją ir iššūkius Lietuvoje bei 
užsienyje. Jis pažymėjo, kad 
šiemet iš esmės pasikeitė 
nedraugiškos užsienio šalių 
žiniasklaidos naratyvas apie 
Lietuvą. Jei anksčiau buvo 
bandoma įrodyti, kad mūsų 
šalis yra nesavarankiška, 
nevykusi valstybė, neturinti 
jokio politinio, karinio svo-
rio, žaidžianti geopolitinius 
didžiųjų valstybių žaidimus, 
net jei tai kenkia jos pilie-
čiams bei ekonomikai. Po 
pernykščių suklastotų Balta-
rusijos prezidento rinkimų ir 
prasidėjusio hibridinio karo, 
naratyvas ima keistis.

Į 3 p.

Rokiškio kultūros centras 
kviečia 9–11 metų vaikus vaidinti 
jaunimo teatre GRĮŽULO RATAI

Rokiškio kultūros centras kviečia 9–11 metų vaikus 
vaidinti Rokiškio kultūros centro vaikų ir jaunimo tea-
tre GRĮŽULO RATAI.

Išmoksite teatrinio meno pagrindų, lavinsite vaizduo-
tę bei drąsą, kursite, improvizuosite, dalyvausite Rokiškio 
kultūros centro renginiuose!

Užsiėmimai vyks Rokiškio kultūros centre
Vaikų teatro vadovė Svetlana Artemieva

Registracija tel. +370 687 49257
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„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai su-
tampa su išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ galite 
pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosire-
na.lt arba paprastu paštu Nepriklausomybės aikštė 12, 
Rokiškis

TRIBŪNA

Rokiškio futbolo klubas 
įsitvirtino tarp lyderių

Praėjusį penktadienį 
Panevėžio apskrities fut-
bolo pirmenybėse Rokiš-
kio futbolo klubo koman-
da išvykoje lygiosiomis 
1:1 sužaidė su autsaide-
riais Panevėžio futbolo 
akademijos auklėtiniais. 
Po septynerių rungtynių 
surinkę 11 taškų, mūsų 
futbolininkai įsitvirtino 
pirmenybių turnyrinės 
lentelės trečiojoje vietoje. 
Nuo pirmąją vietą uži-
mančių „PSSK Atomas“ 
rokiškėnai atsilieka 9 taš-
kais, nuo antroje vietoje 
esančio „FK Dembava“ – 
8 taškais. Tačiau ir rung-
tynių mūsiškiai sužaidė 
mažiau, nei varžovai.

Rokiškėnai kol kas sužai-
dė septynerias rungtynes, tuo 
tarpu kai kurios komandos – 
jau po devynerias. Vienerių 
rungtynės namuose Rokiškio 
futbolo klubo sirgaliai neiš-
vydo pirmajame pirmenybių 
ture. Susitikimas su Pane-
vėžio futbolo akademijos 
auklėtiniais, kaip teigiama 
varžybų svetainėje www.
lietuvosfutbolas.lt, nukeltos į 
rugsėjo 26-ąją.  Buvo atidė-

tos iki spalio 2-osios ir prieš 
porą savaičių Rokiškyje tu-
rėjusios vykti rungtynės su 
lyderiais – „FSSK Atomas“.

Šį šeštadienį, rugpjūčio 
28-ąją rokiškėnai išvykoje 
susitiko su Futbolo akademi-
jos auklėtiniais. Rungtynės 
mūsiškiams iš pradžių ne-
susiklostė: pirmojo kėlinio 
pradžioje praleido įvartį. Tai 
neturėtų stebinti: jaunieji pa-
nevėžiečiai pastaruoju metu 
gerokai pagerino savo žai-
dimą. Nepaisant didelių pa-
stangų, mūsiškių pastangos 
atakuoti varžovų vartus įvar-
čiais nesibaigė iki pat antrojo 
kėlinio pabaigos. „Po aštraus 
perdavimo į varžovų baudos 
aikštelę Modestui Baltrūnui 
pirmu lietimu pavyksta su-
kontroliuoti kamuolį, o antru 
smūgiu nuginkluoti varžovų 
vartininką 1:1“ – taip apie 
pergalingą ataką pasakojo 
Rokiškio futbolo klubo pre-
zidentas Erikas Gaigalas.

Rokiškėnai futbolininkai 
kitas pirmenybių rungtynes 
žais po poros savaičių na-
muose su kaimynais – Biržų 
„Širvėnos“ komanda.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Dėkingi už pagalbą

Ugniagesių savanorių draugija vykdo projektą ,, Socia-
linių paslaugų teikimas Rokiškio mieste”, Informaciją apie 
teikiamas nemokamas transporto paslaugas sužinojome iš 
koordinatorės Liucijos Pipinienės. Labai apsidžiaugėme, kad 
buvo galimybė mums šia nemokama transporto paslauga pa-
sinaudoti.

  Liepos 31d. Panemunėlio parapijoje vyko Panevėžio vys-
kupijos XVI Gyvojo Rožinio draugijos kongresas. Reikėjo 
nuvežti choristus ir Gyvojo Rožinio dalyvius į Panemunėlį. 
Dėkojame ugniagesiams savanoriams už  pagalbą.

  Rugpjūčio 16 d. vykome į Krekenavą, į Žolinės atlaidus. 
Mums labai maloniai patarnavo vairuotojas Alvydas Proko-
pavičius. Iš Krekenavos mus nuvežė į Paberžę. Kadangi buvo 
pietų metas, draugiškai pasivaišinome.  Aplankėme  ir pasi-
meldėme prie T. Stanislovo Dobrovolskio OFM Cap. Kapo, 
gėrėjomės meno kūriniais  kuklioje medinėje bažnyčioje. 
Vietinė ekskursijų vadovė supažindino su T. Stanislovo gy-
venimo būdu, Jo pagalba vargstantiems, aprodė turtingą litur-
giniais rūbais ir relikvijomis muziejų. Pilni įspūdžių grįžome 
namo. Vairuotojas   kiekvieną nuvežė į namus. Diena buvo 
kupina Dvasinių malonių.     

Ona Seibutienė
Rokiškio parapijos GR vadovė

Kraštiečio organizuojamuose mokymuose – 
šalies žurnalistų ir visuomenininkų desantas

Iš 2 p.
 Imamos išnaudoti migran-

tų aktualijos. Dabar Lietuvos 
įvaizdis nedraugiškoje žinias-
klaidoje formuojamas kaip 
kaimynams nedraugiškos, 
nacistinės, migrantus skriau-
džiančios JAV satelitės. 

Aišku, neapleidžiamos ir 
„tradicinės“ temos: kvesti-
onuojama Lietuvos istorija, 
niekinami ir šmeižiami jos 
didvyriai. 

Užsienio reikalų ministe-
rija vykdo plačią informacinę 
kampaniją socialiniuose tin-
kluose, neigdama tokius mi-
tus ir aiškindama objektyviai 
Lietuvos istoriją, jos šiandie-
ninę situaciją.

Tačiau pastaruoju metu 
susiduriama ir su kitais iššū-
kiais. Lektorius pažymėjo, 
kad ženkliai išaugo užsienio 
valstybių žiniasklaidos susi-
domėjimas migrantų krize. Į 
„Rokiškio Sirenos“ klausimą, 
kaip šalies įvaizdžiui pasitar-
nauja tokie straipsniai, koks 
praėjusią savaitę pasirodė 
ne Rusijos propagandiniame 
tinklalapyje „Sputinik“, o 
visuomeninio, už mokesčių 
mokėtojų lėšas išlaikomo, 
transliuotojo portale apie 
„basakojus“ migrantus, „800 
vyrų ir 20 porų batų: britas 
savanoris perspėja, kad mais-
to ir drabužių trūkumas mi-
grantų stovyklose virs huma-
nitarine katastrofa“, kas yra 
labai švelniai tariant, abejoti-
nas teiginys, arba kad maisto 
šildymui deginamos lovelės 
(kurios yra kareiviškos, paga-
mintos iš audinio ir metalinio 
rėmelio, ir, mandagiai tariant, 
šiaip jau nedega) Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas 
diplomatiškai atsakė, kad mi-
grantų aprūpinimas artimiau-

siu metu bus gerinamas. Tam 
šalies Vyriausybė skiria daug 
dėmesio.

Taip pat svečias sulaukė 
klausimų ir dėl santykių su 
Baltarusija. Pasak pašneko-
vo, Lietuva ne pati įspraudė 
save į kampą santykiuose su 
kaimyne (kaip kartais ban-
doma teigti), tačiau dėl skir-
tingų vertybinių požiūrių šie 
santykiai pasidarė itin sudė-
tingi, ir savo vertybinių po-
zicijų mūsų šalis išsižadėti 
neketina.

Buvo paliesti ir atšalę 
santykiai su Kinija dėl pla-
nuojamos atidaryti Taivano 
atstovybės. „Rokiškio Sire-
ną“ domino, kaip klostysis 
šalių ekonominiai santykiai, 
mat „Rokiškio sūris“ anks-

čiau neslėpė noro patekti į 
šią didžiulę ir perspektyvią, 
nuolatos augančią rinką. Lek-
torius pažymėjo, kad į Rytų 
rinkas integruotis šalies įmo-
nėms nėra paprasta ne tik dėl 
politikos aktualijų, bet ir dėl 
didžiulių kultūrinių skirtumų. 
Buvo paliestas ir Rokiškio 
bei Kinijos Harbino miesto 
bendradarbiavimo klausi-
mas. M. Janukonis progno-
zavo, kad bendradarbiavimas 
bent artimiausiu laiku nebus 
toks intensyvus. Domėtasi 
ir Kinijos įmonių investicijų 
klausimais, kaip užkardomas 
nepatikimų investuotojų, to-
kių kaip garsieji Indijos in-
vestuotojai Rokiškyje, klau-
simas. Lektorius atsakė, kad 
šiuo klausimu valstybės ins-

titucijos stebi situaciją, tačiau 
ir šalies verslui, politikams 
prieš užmezgant ryšius vertė-
tų patiems įsitikinti ketinimų 
patikimumu.

Tikrinti, tikrinti 
ir perpatikrinti
Dezinformacijos ekspertas 

Lukas Andriukaitis pristatė 
„Pilietinio atsparumo inicia-
tyva“ išleistą knygą Baltijos 
šalių visuomenei, kurioje pri-
statomi esminiai informacijos 
tikrinimo įrankiai. 

Kol kas ši knyga anglų 
kalba, bet netrukus tikimasi 
sulaukti ir lietuviško leidinio. 
Joje kalbama ne tik apie įpras-
tinę šaltinių patikrą, informa-
cijos apie įvykį ar duomenų 
paiešką keliuose skirtinguose 
šaltiniuose. Kalbama ir apie 
tam tikrus socialinių tinklų 
patikros įrankius, leidžiančius 
atskleisti tam tikrų organizaci-
jų, asmenų tarpusavio ryšius 
(tai labai svarbu tikrinant, ar 
informacija yra pateikta ne-
susijusiuose šaltiniuose). Mat 
vienas iš melagienų platinimo 
būdų – dalinimasis įvairiose, 
iš pirmo žvilgsnio nesusiju-
siose, tačiau tų pačių organi-
zacijų ar asmenų valdomose 
grupėse.

Ypač atidžiai vertėtų ti-
krinti ir tai, kas iki šiol atrodė 
patikima: nuotraukas, vaizdo 
įrašus. Mat kasmet tobulėja 
technologijos, kurios leidžia 
lengvai klastoti įrašus ar nuo-
traukas, ir technologijų tobu-
lėjimo dėka, tokios klastotės 
iš pirmo žvilgsnio sunkiai nu-
statomos. Tą galima padaryti 
naudojantis specialiomis pro-
gramomis. Apie jų panaudoji-
mą ir kalbėjo lektorius.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Nuo rugsėjo 1 d. visiems mėsos ir paukštienos turgaus 
prekybininkams - elektroniniai turgavietės žurnalai

Panevėžio apskrities vals-
tybinė mokesčių inspekcija 
(toliau – AVMI) primena, kad 
nuo rugsėjo 1 d. apie 80 pre-
kybininkų Panevėžio ir Ute-
nos apskrityse, prekiaujančių 
mėsa ir paukštiena bei jų pro-
duktais turgavietėse ir viešo-
siose prekybos vietose, turės 
pildyti Turgavietės e. žurna-
lą (i.ŽUR). Pradėti dirbti su 
sistema buvo galima jau nuo 
liepos mėn. – prekybininkams 
buvo skirtas 2 mėn. pereina-
masis laikotarpis.

„Tam, kad perėjimas prie Tur-
gavietės e. žurnalo i.ŽUR smul-
kiesiems verslininkams būtų 
kuo sklandesnis, aktyviai ben-
dradarbiavome su turgavietėmis, 
rengėme mokymus bei teikėme 
konsultacijas susitikimų metu 
bei atvykus į AVMI aptarnavi-

mo padalinius“, - sako Panevė-
žio AVMI Mokestinių prievolių 
departamento direktorė Rasita 
Žilinskienė, pažymėdama, kad 
likus savaitei mokesčių specia-
listai ir toliau prekybininkams 
teiks pagalbą telefonu ar atvykus 
į vieną iš VMI padalinių.

Pagrindinis Turgavietės e. 
žurnalo tikslas – užtikrinti par-
duodamų maisto produktų at-
sekamumą, saugą,  kokybę bei 
apskaitą. Pasak R. Žilinskienės, 
kuriant i.ŽUR sistemą taip pat 
buvo siekiama palengvinti visą 
apskaitos procesą: „Prekybi-
ninkai nerimauja dėl poreikio į 
žurnalą suvesti didelius kiekius 
duomenų, tačiau įrašant naują 
produkciją sistema geba įsiminti 
pavadinimus ir kitą kartą vedant 
pasiūlyti kaip pasirinkimą. Dėl 
šios priežasties vieną kartą tei-
singai suvedus duomenis vėliau 

užteks tik pasirinkti“. Supapras-
tės ir likučių skaičiavimas, nes 
dienos gale tai padarys sistema. 
Taip pat visi turimi užregistruotų 
pardavimų vietų apskaitos žur-
nalai bus vienoje vietoje - auto-
matiškai sukurti i.ŽUR.

Valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos (toliau 
- VMVT) išduotą leidimą tur-
gavietėje ar viešojoje prekybos 
vietoje prekiauti mėsa, paukš-
tiena ar jų produktais turintiems 
prekybininkams e. žurnalai  
buvo sukurti automatiškai. Pri-
sijungti prie i.ŽUR galima per 
išmaniąją mokesčių administra-
vimo sistemą (i.MAS) tuo pa-
čiu būdu kaip ir jungiantis prie 
kitų VMI informacinių sistemų 
(pvz.: Mano VMI, EDS ir kt.)

Kaip ir popierinį apskai-
tos žurnalą, taip ir elektroninį, 
reikės pildyti kiekvieną dieną: 

prieš pradedant darbą ir darbo 
metu į Turgavietės e. žurnalą 
suvesti  duomenis apie naują 
gautą, atsivežtą produkciją[1], 
o dienos gale – apie nurašytą, 
išvežtą bei parduotą produkci-
ją. Prekybininkai įrašus galės 
tikslinti - padarius klaidą, ją bus 
lengva ištaisyti, o Turgavietės e. 
žurnale duomenys išliks atseka-
mi. Daugiau informacijos apie 
i.ŽUR galima rasti čia. VMI 
internetinėje svetainėje taip 
pat patalpintos i.ŽUR sistemos 
naudojimo instrukcijos, kuriose 
žingsnis po žingsnio pristato-
mas visas Turgavietės e. žurnalo 
naudojimo procesas. Pasikon-
sultuoti su mokesčių specialis-
tais galima telefonu 1882 arba, 
iš anksto užsiregistravus, atvyk-
ti į artimiausią VMI klientų ap-
tarnavimo padalinį.

VMI inform.
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Salų Šv. Kryžiaus bažnyčioje 
vasaros išlydėtuvių proga – 
koncertas SALVE MUSICA

Salų Šv. Kryžiaus bažny-
čioje šeštadienį kraštiečiai 
rinkosi į kamerinį gyvo gar-
so pasirodymą.

Beveik be perstojo pliau-
piantis lietus pakoregavo Salo-
se ruoštos vasaros išlydėtuvių 
šventės planus: programoje 
numatytos dvi teatralizuotos 
ekskursijos, putų šou, jodinė-
jimas žirgais ir kitos pramo-
gos paprasčiausiai neįvyko 
dėl prasto oro, todėl kraštiečiai 
susirinko į vakarinę programos 
dalį – gyvo garso koncertą. 
Pasirodymą atliko svečiai An-
drius Apšega (baritonas) kartu 

su Čiurlionio kvartetu: Jonu 
Tankevičiumi (I smuikas), Da-
riumi Dikšaičiu (II smuikas), 
Gediminu Dačinsku (altas) ir 
Gleb Pyšniak (violončelė).

Gyvai skambėjęs pasirody-
mas buvo tarptautinio vargonų 
muzikos festivalio dalis. Pas-
tarasis skirtas čekų muzikui, 
pedagogui, vargonininkui Ru-
dolfui Lymanui ir vyksta jau 
22-ąjį kartą. Nuo kitų praėjusių 
festivalių šiemetinis skiriasi 
tuo, kad pasirodymai vyksta 
ne tik Rokiškio Šv. Apaštalo 
Evangelisto Mato, bet ir ap-
linkinių miestelių bei kaimelių 
bažnyčiose – Salose, Žiobišky-

je ir Kazliškyje.
Rokiškio kultūros centro 

darbuotoja Birutė Bagdonienė 
apgailestavo, kad prastas oras 
šitaip sujaukė vasaros išlydė-
tuvių šventės planus, tačiau 
nenusimena: kraštiečiai vis 
tiek išgirdo nuostabų pasirody-
mą bažnyčioje ir registravosi 
šventinei vakarienei paslap-
tingame Salų dvare, o teatrali-
zuotas ekskursijas kiekvienas 
gali išvysti Rokiškio dvare bei 
artėjančioje miesto šventėje 
rugsėjo 19 d.

Evelina 
JASIULIONYTĖ,

autorės nuotr.

Knygos „Kovido frontas“ pristatymas

Rokiškio Juozo Keliuo-
čio viešojoje biblioteko-
je vyko knygos „Kovido 
frontas“ pristatymas ir 
dokumentinio filmo tokiu 
pačiu pavadinimu peržiū-
ra. Renginyje dalyvavo 
ir patys knygos autoriai 
Paulius Saudargas ir Goda 
Krukauskienė.

Šiemet išleista knyga 
„Kovido frontas“ – tai ko-
vos su pasaulio dar neaplei-
džiančia pandemija kronika: 
paeiliui nuo 2019-ųjų gruo-
džio iki 2021-ųjų pavasario 
surinkta ir išsamiai išdėstyta 
įvykių seka, medikų, kariš-
kių, savanorių pasakojimai 
ir susidūrimas su mirtimi ko-
vojant dėl žmonių gyvybių 
Covid-19 įkarštyje. P. Sau-

dargas ir G. Krukauskienė, 
patys būdami Lietuvos šaulių 
sąjungos nariais, iš arti matė 
priešakines linijas, kuriose 
medikai grūmėsi dėl kiekvie-
no reanimacijoje atsidūrusio 
paciento, ir savo patirtis su-
dėjo į bendrą knygą, norėda-
mi skaitytojams papasakoti, 
kas iš tikrųjų dėjosi mūsų 
šalyje ir pasaulyje praėjusių 
metų užsikrėtimų piko metu.

Susirinkę dalyviai peržiū-
rėjo ir neilgą dokumentinį 
filmą tokiu pačiu kaip nau-
joji knyga pavadinimu: jame 
sudėti įvairiausi kadrai iš 
pokalbių su pandemijos piko 
metu dirbusiais medikais ir 
savanoriais, kurie dalinosi 
kartais iki ašarų skausmin-
ga patirtimi, kai liga žiauriai 
nugalėdavo net ir labiausiai 

į gyvenimą besikabinančius 
pacientus. Po filmo abu au-
toriai mielai atsakinėjo į žiū-
rovams iškilusius klausimus 
apie šiandienines šalies ak-
tualijas, savanorystės reika-
lingumą ir naudą, buvusios 
vyriausybės valdymo metu 
priimtus sprendimus ir dar 
daugybę kitų temų.

Visi susirinkusieji gavo 
po prasmingą dovaną: „Ko-
vido frontas“ knygos eg-
zempliorių ir praėjusiais 
metais abiejų autorių išleis-
tą „Kalinio riba: Gulagas 
vs mokslas“. Po pristatymo 
autoriai skyrė laiko abejoms 
knygoms pasirašyti ir pasiš-
nekučiuoti su svečiais.

Evelina 
JASIULIONYTĖ,

autorės nuotr.

Jubiliejinis ralis aplink Lietuvą Rokiškyje 
bei šonaslydžio pasirodymas

Po ganėtinai ilgos pertraukos į Rokiškį sugrįžo tra-
dicinis ralis „Aplink Lietuvą“, kurio dalyviai varžosi dėl 
Lietuvos Respublikos Prezidento taurės. Tradiciškai 
Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštėje buvo rengia-
mos ralio slalomo varžybos. Tradicija išsaugota, tik 
štai slalomui trasa parinkta jau kita – prie rajono sa-
vivaldybės. Kaip ir dera, varžybų trasa iš anksto buvo 
pažymėta. Ir tai sukėlė kai kurių rokiškėnų įtarimus: 
ar tik  greta vykdant šilumos tinklų rekonstrukcijos 
darbus nebuvo atkastas koks sprogmuo. Įtarimai ne-
pasitvirtino. Rokiškėnai galėjo grožėtis ne tik auto-
mobilių slalomu, bet ir šonaslydžio, kitaip vadinamo 
driftu, važiavimu. 

Autokrosas ir bulių 
kautynės Bajorų trasoje

Besibaigiant vasarai, į Bajorų trasą automobilių 
sporto mėgėjus sukvietė autokroso ir bulių kauty-
nių varžybos. Joms netrūko nei sportininkų, nei žiū-
rovų dėmesio. Renginio nesugadino ir lietus: oras 
varžytis buvo palankus. Žiūrovai išvydo ir atkaklią 
autokroso lenktynininkų kovą, ir įnirtingas bulių 
kautynes. Kuriose dalyvavo ir išties antikvariniai 
automobiliai.

D. Šinkūno nuotr.
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Rokiškis jungiasi prie projekto „Globalūs regionai“
Lietuvoje pastaraisiais 

metais emigracijos skaičiai 
nebuvo džiuginantys, todėl 
dar 2017 m. Lietuvos savi-
valdybių asociacija su Tau-
ragės savivaldybe inicijavo 
pilotinį projektą „Globali 
Lietuva“. „Nors projektas 
jau veikia ne vienerius me-
tus, tačiau geriau prisijungti 
prie iniciatyvos vėliau, nei 
niekada, juolab, kad galima 
bus pasisemti gerosios pa-
tirties iš kitų savivaldybių 
– veikia iniciatyvos „Globa-
lūs regionai“ koordinatorių 
tinklas“, – kalbėjo savival-
dybės Komunikacijos ir kul-
tūros skyriaus vedėjo pava-
duotoja Justina Daščioraitė, 
kurios iniciatyva Rokiškis 
jungiasi prie „Globalių regi-
onų“ ir turės savo „Globalus 
Rokiškis“ platformą. Bet 
apie viską iš pradžių.

Globalūs regionai – Lietu-
vos savivaldybių asociacijos 
iniciatyva, siekianti išplėsti 
Lietuvos ribas integruojant 
išvykusius lietuvius į savo 
gimtojo miestelio, miesto gy-

venimą, suteikiant galimybę 
prisidėti kuriant miestelio 
ekonominę, socialinę, kultū-
rinę gerovę, viešinant regiono 
potencialą. Kuriama išvyku-
siųjų bendruomenė/vietos am-
basadorių klubas, su kuriais 
nuolat palaikomas ryšys. Taip 
pat siekiama suburti išvyku-
sių talentų duomenų bazę, 
kuriems būtų siūlomos darbo 
galimybės įsikūrus naujam in-
vestuotojui.

„Projekto tikslas – kurti 
ryšius tarp gimtojo miesto ir 
rokiškėnų, išvykusių į už-
sienį, suburti bendruomenę 

ir motyvuoti juos būti savo 
miesto ambasadoriais arba 
grįžti kurti savo miestui. Dar 
viena priežastis įgyvendinti 
projektą – surinkti išvykusių 
asmenų duomenų bazę bei iš-
komunikuoti, koks yra gimta-
sis Rokiškis šiuo metu ir kuo 
jis patrauklus. Todėl paraleliai 
įgyvendinant šį projektą bei 
atsiradus Rokiškio rajono pre-
kės ženklui, šios dvi priemo-
nės labai papildys viena kitą 
bei sustiprins pačias rajono 
pozicijas“, – kalbėjo J. Dašči-
oraitė.

Rajono mero Ramūno Go-

deliausko manymu, anksčiau 
dėmesio žmonėms, išvyku-
siems iš Rokiškio buvo skirta 
tikrai mažai. „Vertiname ne 
tik savo šalyje gyvenančius, 
dirbančius kraštiečius, bet ir 
išvykusius. Manau, kad sve-
tur įgyta patirtis, gebėjimai 
ir idėjos gali realizuotis Ro-
kiškyje. Todėl šis projektas 
mums svarbus, norint skleisti 
žinią apie gyvenimo sąlygas, 
atmosferą rajone, kviesti su-
grįžti arba nelikti abejingais 
savo gimtajam kraštui – dali-
nantis tuo, kas gali jį gražinti 
ir auginti. Mes to labai tiki-

mės, norime ir laukiame, juo 
labiau, kad kitaip į išvykusius 
skatina žiūrėti ir darbo rinkos 
situacija, talentų pritraukimas 
į regionus, žmogiškųjų ište-
klių paieškos. O ir miesteliai, 
regionai keičiasi bei darosi 
patrauklesni, užtikrinantys 
kokybišką gyvenimo būdą. 
Todėl mūsų siekis – taip pat 
stengtis išlaikyti konkurenci-
nio pranašumo pozicijas”, – 
kalbėjo rajono vadovas.

Tikimasi, kad pavyks su-
burti rokiškėnų žmonių ben-
druomenę, kurie sutiks būti 
savo krašto ambasadoriais ir 
aktyviau įsitrauks į gimtinės 
gyvenimą. „Vasarą tikriausiai 
ne vienas sulaukėme sugrįžu-
sių draugų, giminaičių, kurie 
Rokiškyje nesilankė kelerius 
metus. Tenka išgirsti, jog grį-
žę emigrantai nustemba maty-
dami, koks Rokiškis pasikei-
tęs, išgražėjęs. Norime, kad 
sukurta svetainė būtų patogi 
ir vienijanti platforma išvyku-
siems, kurioje lengvai galima 
rasti visą reikiamą informaciją 
ne tik apie dabartinę situaciją 
rajone, tačiau ir artimiausius 

planus, perspektyvas“, – pozi-
ciją dėstė meras.

Projekto koordinatorius 
bus tas asmuo, į kurį taip pat 
bus galima kreiptis tiesiogiai 
nurodytais kontaktais ar su-
kurtoje facebook paskyroje. 
Taip pat, atsiradus užsienio 
duomenų bazei, savivaldybei 
tai galės pasitarnauti didinant 
savo investicinės aplinkos pa-
trauklumą – išauga žmogiško-
jo kapitalo kiekis. Atsiradus 
patraukliam darbo pasiūly-
mui, savivaldybė gali pasinau-
doti platforma informuojant 
apie tai išvykusius asmenis. 
„Nuolatinis bendradarbiavi-
mas su išvykusiais leis suži-
noti tikruosius poreikius ir pa-
gal tai įgyvendinti pokyčius, 
sukurti tinkamas skatinimo 
grįžti priemones, paslaugas. 
Atsižvelgiant į užsienyje gy-
venančių lietuvių poreikius, 
bus išskirtos 4 pagrindinės 
interneto svetainės temos: 
GYVENTI, DIRBTI, INVES-
TUOTI, ATOSTOGAUTI“, – 
sakė J. Daščioraitė.

Rajono savivaldybės
inform.

Ugniagesių patarimai artėjant šildymo sezonui
„Artėjant šildymo se-

zonui norime priminti gy-
ventojams, kad jau pats 
laikas išsivalyti dūmtrau-
kius, apžiūrėti šildymo 
įrangą ir susiremontuoti 
krosnis, – sako Priešgaisri-
nės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento Valstybinės 
priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos viršininkas Jūris 
Targonskas. – Tuo labiau, 
kad rugpjūčio pabaigoje 
ugniagesiams gelbėtojams 
jau ne kartą teko važiuoti 
gesinti kaminuose degan-
čių suodžių.“ 

Dėl neišvalytų dūmtraukių 
ir netvarkingų krosnių kyla 
nemažai gaisrų. Šaltuoju metų 
sezonu nuo 2020 m. rugsėjo 
30 iki šių metų balandžio 30 
d. šalyje kilo 5056 gaisrai,  iš 
jų 1947 – individualiuosiuose 
ir daugiabučiuose gyvena-
muosiuose namuose. Šių gais-
ru metu dėl krosnių, židinių 
bei dūmtraukių gedimo ar jų 
įrengimo ir eksploatavimo rei-
kalavimų pažeidimų kilo 1044 
gaisrai, juose žuvo 19 žmonių, 
iš jų 3 vaikai.  

Kai dūmtraukyje susikau-

pę suodžiai ir dervos užside-
ga, ugnis gali išplisti į degias 
pastato konstrukcijas. Todėl 
prieš pradedant kūrenimo se-
zoną, iš dūmtraukių ir krosnių 
būtina išvalyti suodžius, o jo 
metu, kūrenant kietuoju kuru, 
kaminas turi būti valomas kas 
tris mėnesius. Suodžius reko-
menduojama valyti mechani-
niu būdu – specialiu šepečiu 
užlipus ant stogo. Palėpėse 
ir kitose gaisro atžvilgiu pa-
vojingose patalpose mūriniai 
dūmtraukiai  su dūmų kanalais  
turi būti išbaltinti, kad matytų-
si įskilimai. 

Ugniagesiai gelbėtojai taip 
pat įspėja nelaikyti šalia šildy-
mo įrenginių degiųjų medžia-
gų. Draudžiama džiovinti ir 

laikyti malkas ar kitas degias 
medžiagas arčiau kaip 0,5 m 
nuo krosnių, šildymo katilų ir 
jų vamzdynų arba ant jų.

Gaisrų statistika rodo, kad 
prasidėjus  kūrenimo sezonui, 
didėja ir gaisrų rizika. Todėl 
ugniagesiai pataria, jog norint 
išvengti  skaudžių nelaimių, 
namuose būtina įsirengti au-
tonominius dūmų detektorius, 
nes jie gelbsti gyvybes ir pa-
deda išvengti didelių nuosto-
lių.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio

priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos

inform.

Aplinkosaugininkai primena: draudžiama 
deginti ražienas, žolę ir šiaudus

Baigiantis javapjūtei, 
aplinkosaugininkai įspė-
ja, kad griežtai draudžia-
ma deginti ražienas, ne-
nušienautą ir nesurinktą į 
kompaktiškas krūvas žolę 
bei nesurinktus šiaudus.

„Atrodo, kad žolės degi-
nimas – pavasario problema, 
bet, baigiantis javapjūtei, 
daug kam vis dar kyla noras 
padegti ir taip susitvarkyti 
likusius nesurinktus šiaudus 
bei ražienas“, – sako Biržų 
aplinkos apsaugos inspekci-
jos vyr. specialistė Kristina 
Petkauskaitė.

Aplinkosaugininkė paste-
bi, kad asmenys nesusimąs-
to, kad žolės deginimas – nu-

sikaltimas, galintis užtraukti 
sankcijas, patuštinsiančias 
kišenes, nes už sukeltą gaisrą 
gresia administracinės bau-
dos.

Pavyzdžiui, ražienų, ne-
nupjautų ir nesugrėbtų (nesu-
rinktų) žolių, nendrių, javų ir 
kitų žemės ūkio kultūrų degi-
nimas užtraukia baudą asme-
nims nuo 50 iki 300 eurų, ju-
ridinių asmenų vadovams ar 
kitiems atsakingiems asme-
nims – nuo 120 iki 350 eurų.

Taip pat priešgaisrinės ap-
saugos priemonių nesiėmimas 
pastebėjus savo žemėje ražie-
nų ar nesugrėbtų (nesurinktų) 
šiaudų gaisrą užtraukia baudą 
žemės savininkams, naudo-
tojams ir valdytojams nuo 30  

iki 170 eurų.
O sausos žolės, nendrių, 

nukritusių medžių lapų, šiau-
dų, laukininkystės ir darži-
ninkystės atliekų deginimas 
pažeidžiant aplinkos apsau-
gos reikalavimus užtraukia 
baudą asmenims nuo 30 iki 
230 eurų, juridinių asmenų 
vadovams ar kitiems atsa-
kingiems asmenims – nuo 60 
iki 300 eurų.

„Prisiminkite, kad nesi-
laikant saugumo reikalavi-
mų ugnis gali išplisti ir tapti 
nevaldoma, o ugnies sukelti 
nuostoliai gali būti nesusi-
skaičiuojami“, – teigė K. 
Petkauskaitė.

Aplinkos apsaugos
departamento inform.

Iš Kabulo grįžo afganistaniečių evakuaciją 
vykdę Lietuvos kariai

Iš Kabulo į Lietuvą penk-
tadienį parskrido afganis-
taniečių evakuaciją vykdę 
Lietuvos kariuomenės Spe-
cialiųjų operacijų pajėgų 
kariai, patvirtino krašto ap-
saugos ministras Arvydas 
Anušauskas.

„Jie jau yra Lietuvoje, jie 
grįžo šiandien“, –  teigė minis-
tras. Jis dar kartą patvirtino, kad 
kariai paliko Kabulo oro uostą 
ketvirtadienį, dar prieš sprogi-
mus, pareikalavusius per šimto 
aukų ir daugybės sužeistųjų.

Iš viso per dešimties dienų 
trukmės misiją vadinamasis 

„Kabulo vienuoliktukas“ padė-
jo pargabenti per 170 Lietuvai 
talkinusių afganistaniečių ver-
tėjų su šeimos nariais, bėgančių 
nuo jų šalį perėmusių talibų. Jie 
laikinai apgyvendinti Raseinių 
rajono savivaldybėje.

Afganistaniečių poreikiams 
Vyriausybė numatė skirti 600 
tūkst. eurų.

A. Anušauskas pabrėžė, kad 
visų šių žmonių gyvybei grėsė 
pavojus.

Lietuvoje afganistaniečiai iš 
pradžių privalo pabūti karanti-
ne, vėliau prasidės migracijos 
procedūros dėl prieglobsčio su-
teikimo.

Lietuva misiją Afganistane 
vykdė beveik 20 metų – 2002–
2021 metais, ten tarnavo apie 
5000 karių, jie dalyvavo JAV 
vadovaujamoje operacijoje 
„Tvirta taika“ bei vykdė dvi 
pagrindines NATO operacijas: 
Tarptautinės saugumo paramos 
pajėgos (2002–2014 metais) ir 
„Tvirta parama“ (2015–2021 
metais).     

Afganistano kontrolę rug-
pjūčio viduryje, išvykstant pa-
skutiniams JAV kariams, perė-
mė Talibanas, užėmęs sostinę 
Kabulą. Nuo to laiko išvykti iš 
Afganistano tapo sudėtinga.

BNS inform.

Vakcinavimo tempai ir toliau lėtėja
Vakcinavimo tempai ir toliau lėtė-

ja: pirmąja doze per savaitę pasiskie-
pijo beveik 15 tūkst. žmonių mažiau 
nei savaitę prieš tai, rodo BNS ir 
Statistikos departamento surinkti 
duomenys.

Nuo praėjusio penktadienio iki šio 
ketvirtadienio pirmąja vakcinos doze 
per parą vidutiniškai paskiepyta 5,9 
tūkst. žmonių. Ankstesnę savaitę šis vi-
durkis siekė 8 tūkst., o savaite anksčiau 
– 10,7 tūkst.

Iš viso per savaitę pirmąjį skiepą 
gavo per 41,6 tūkst. žmonių, kai anks-
tesnę savaitę jų buvo 56,4 tūkst., prieš 
tai – 74,7 tūkstančio.

Rekomenduojamą 70 proc. paskie-
pytų gyventojų ribą yra pasiekusios jau 
penkios savivaldybės: Neringa (99,4 
proc. paskiepytų), Akmenės rajonas 
(80,8 proc.), Alytaus rajonas (80,7 
proc.), Anykščių rajonas (71,6 proc.) ir 
Ignalinos rajonas (70,2 proc.).

Tarp didžiųjų miestų daugiausiai 
žmonių bent viena doze vakcinuota iš-

lieka Alytuje – 64,2 proc., Panevėžyje 
jų – 63 proc., Kaune – 61,9 proc., Vil-
niuje – 59,8 proc., Šiauliuose – 57,1 
proc., Klaipėdoje – 50,1 procento. Klai-
pėda išlieka septintoji mažiausiai pa-
skiepytų gyventojų turinti savivaldybė.

Mažiausiai paskiepytų gyventojų 
yra Šalčininkų rajone – vos 35,8 proc. 
gyventojų. Antroji – Vilniaus rajono 
savivaldybė, kur pasiskiepijo 47,4 proc. 
gyventojų, trečias – Klaipėdos rajonas, 
kur yra 49,1 proc. pasiskiepijusių.

BNS inform.
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Keleivių dėmesiui,
Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. vietinio susisiekimo (priemiesčio) autobusai 
važiuos šiais maršrutų reisais:
Eil. Nr. Maršrutas Važiavimo dienos Išvykimo laikas Pastabos
1. Rokiškis–Aleksandravėlė K. Š. 6.00
2. Rokiškis–Aleksandravėlė P. A. T. K. Pn. 14.45
3. Rokiškis–Aleksandravėlė Š. 12.00
4. Rokiškis–Aleksandravėlė S. (I ir III mėn. sav.) 14.25
5. Rokiškis–Obeliai P. A. T. Pn 6.40
6. Rokiškis–Obeliai P. A. T. K. Pn. 12.00
7. Rokiškis–Obeliai per Lukštus K. 15.10
8. Rokiškis–Obeliai per Lukštus Š. 14.00
9. Rokiškis–Bučiūnai per Lukštus P. A. T. K. Pn. Š. 6.20
10. Rokiškis–Bučiūnai per Lukštus P. A. T. Pn. 15.10
11. Rokiškis–Alksniai P. A. T. K. Pn 15.00
12. Rokiškis–Alksniai P. A. T. K. Pn. Š. S. 5.55 13.05
13. Rokiškis–Alksniai P. A. T. K. Pn. S. 16.30
14. Rokiškis–Onuškis Š. 16.30
15. Rokiškis–Juodupė P. A. T. K. Pn. 9.00
16. Rokiškis–Juodupė Š. 9.30
17. Rokiškis–Juodupė P. A. T. Pn. 11.20
18. Rokiškis–Didsodė K. Š. S. 11.20
19. Rokiškis–Čedasai per Daliečius A. T. Pn. 6.10
20. Rokiškis–Čedasai per Daliečius A. T. 15.00
21. Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius P. K. Š. 5.20
22. Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius Š. 12.00
23. Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius P. K. Pn. 15.00
24. Rokiškis–Augustinava K. Š. 6.15 15.00
25. Rokiškis–Panemunėlio gel.st. P. A. T. Pn. 6.30 15.00
26. Rokiškis–Pakriauniai per Skemus S. (I ir III mėn. sav.) 10.30
27. Rokiškis–Skemų soc. gl. namai P. A. T. K. Pn. 6.35 14.55
28. Rokiškis–Jūžintai P. A. T. K. Pn. 6.00
29. Rokiškis–Jūžintai Š. 7.50
30. Rokiškis–Jūžintai P. A. T. K. Pn. 15.40
31. Rokiškis–Panemunis P. A. T. K. Pn. 5.45 15.40
32. Rokiškis-Panemunis Š. 5.45 14.50
33. Rokiškis–Salos P. K. Š. 5.50
34. Rokiškis–Salos P. A. T. K. Pn. Š. 13.15
35. Rokiškis–Kamajai A. T. Pn. 6.30
36. Rokiškis–Kriaunos per Laibgalius Š. 7.50 12.00
37. Rokiškis–Kriaunos per Laibgalius P. A. T. K. Pn. 14.00
38. Rokiškis–Kriaunos per Obelius, 

Zarinkiškį
P. A. T. K. Pn. 6.45 iš Kriaunų

39. Rokiškis–Kriaunos per Obelius Š. 6.45
40. Rokiškis–Kazliškėlis M.M.D. 6.30
41. Jūžintai–Rokiškis per Aušrėnus K. 13.05 8.30 iš Jūžintų
42. Duokiškis–Rokiškis K. 12.40 8.50 iš Kamajų

P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, Š-šeštadie-
niais, S-sekmadieniais, M.M.D.-mokslo metų dienomis.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ 
ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7330/0001:125) esančio Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Pakluonių k.  savininką D.T., kad VĮ Registrų 
centro matininkas Audrius Rimkevičius (kvalifika-
cijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2066), 2021-09-07, 
12 val. vykdys žemės sklypo (projektinis Nr. 238), 
esančio Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Pakluonių k. 
ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į VĮ Registrų centrą 

adresu P. Puzino g. 7 Panevėžys,
 el. paštu audrius.rimkevicius@registrucentras.lt

 arba telefonu 8-672-35291.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ 
ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7330/0001:125) esančio Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Pakluonių k.  savininką (paveldėtoją) V.T., kad 
VĮ Registrų centro matininkas Audrius Rimkevičius 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2066), 2021-
09-07, 12 val. vykdys žemės sklypo (projektinis Nr. 
238), esančio Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Pakluo-
nių k. ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į VĮ Registrų centrą 

adresu P. Puzino g. 7 Panevėžys, 
el. paštu audrius.rimkevicius@registrucentras.lt

 arba telefonu 8-672-35291.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ 
ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
3648/0007:125) esančio Rokiškio r. sav., Kriaunų 
sen., Kriaunų k.  savininką J. D., kad VĮ Registrų 
centro matininkas Audrius Rimkevičius (kvalifika-
cijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2066), 2021-10-06, 
13 val. vykdys žemės sklypo (projektinis Nr. 239), 
esančio Rokiškio r. sav., Kriaunų sen., Kriaunų k. 
ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į VĮ Registrų centrą

 adresu P. Puzino g. 7 Panevėžys,
 el. paštu audrius.rimkevicius@registrucentras.lt

 arba telefonu 8-672-35291.

AUGALAI

• Miežius, kviečius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, įvairius miltus, jų 
mišinius. Atvežu.  
Tel. 8 682 36 692. Rokiškis
• Žieminius kvietrugius sėklai 
Meloman. Tel. 8 618 60 325. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Radiotechnika S-90d  kolonėles 
ir Kenwood stiprintuvą.  Viskas 
veikia puikiai. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 693 04 817.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Įvairaus amžiaus Kalifornijos 
triušius. Ir skerdiena 6 Eur/kg.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Limuzinų veislės karvę su dviejų 
savaičių limuzinų veislės buliuku. 
Tel. 8 606 24 569. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 2 vyrai ieško bet kokio darbo. 
Galime dirbti pagalbinius darbus. 
Gali būti ir vienadieniai darbai.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Esu moksleivė, už trijų mėn. 
18 m., jauna mama, draugiška, 
bendraujanti ir patikima. Ieškau 
lengvo darbo. Tiktų turgelyje. Kitų 
miestų nesiūlyti. Tel. 8 600 80 662. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu traktoriaus 

vairuotojo pažymėjimą. Galiu 
pjauti žolę trimeriu.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Moteris su aukštuoju pedagoginiu  
išsilavinimu ieško darbo. Gali 
prižiūrėti vaikus, turi patirties. Gali 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmogų. 
Turi slaugytojos pažymėjimą 
ir patirties. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų. Turiu 
patirties. Galiu dirbti ryte, per 
pietus, vakare ir per išeigines.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Galiu dirbti pagalbinių darbininkų 
statybose. Taip pat turiu licenciją ir 
griovimo darbų patirtį.  
Tel. 8 604 89 459. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Įmonėje reikalingas teleskopinio 

krautuvo vairuotojas. el. 8 672 43 
467. Rokiškis
• Ieškau statybininkų segmentinei 
tvorai pastatyti. Tel. 8 672 76 403. 
Rokiškis
• Siūlau darbą statybose 
pagalbiniams darbininkams.  
Tel. 8 626 99 150. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, savomis 
darbo priemonėmis, galintis 
supjauti ir sukrauti 7 kipus 
medienos atraižų. Skambinkite po 
20 val. Tel. 8 692 13 892.  
Rokiškis
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Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7357/0006:150), esančio Parokiškės k., Rokiškio r., 
savininko A.A.S. paveldėtojus, kad  UAB „Geo op-
timus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2021-09-07 16 val. vyk-
dys žemės sklypo (kadastro Nr. 7357/0006:203), 
esančio Parokiškės k., Rokiškio r., ribų ženklinimo 
darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ 

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

arba telefonu 8 685 77037

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7373/0003:188), esančio Panemunėlio k., Rokiškio 
r., savininką V.R., kad  UAB „Geo optimus“ mati-
ninkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-59) 2021-09-14 14 val. vykdys žemės 
sklypo (kadastro Nr. 7373/0003:171), esančio Pa-
nemunėlio k., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ 

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

arba telefonu 8 685 77037

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7373/0003:215), esančio Panemunėlio k., Rokiškio 
r., savininko I.S. paveldėtojus, kad  UAB „Geo op-
timus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2021-09-14 14 val. vyk-
dys žemės sklypo (kadastro Nr. 7373/0003:171), 
esančio Panemunėlio k., Rokiškio r., ribų ženklini-
mo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ 

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

arba telefonu 8 685 77037

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ 
ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7347/0008:75) esančio Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Didėjos k.  savininką,  kad VĮ Registrų centro 
matininkas/asistentas Simoanas Moksvytis 2021-
09-09, 14 val. vykdys žemės sklypo (projektinis Nr. 
107/8), esančio Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Didė-
jos k. ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į VĮ Registrų centrą 

adresu P. Puzino g. 7 Panevėžys, el. paštu 
Simonas.moksvytis@registrucentras.lt

 arba telefonu 8-63139181

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ 
ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7307/0002:189) esančio Rokiškio r. sav., Pandėlio 
sen., Ažubalio k.  savininką,  kad VĮ Registrų centro 
matininkas/asistentas Simoanas Moksvytis 2021-
09-15, 13 val. vykdys žemės sklypo (projektinis Nr. 
45/2), esančio Rokiškio r. sav., Pandėlio sen., Ažu-
balio k. ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į VĮ Registrų centrą 

adresu P. Puzino g. 7 Panevėžys, 
el. paštu Simonas.moksvytis@registrucentras.lt

 arba telefonu 8-63139181

KITA

• Mažai naudotas užuolaidas su 
žiedais, 2 vnt. 137x215 cm. Stalo 
takelius, 2 vnt. 45x215 cm. Stalo 
takelius galima persiūti į pagalvėlių 
užvalkalus ar pasidaryti keletą 
didesnių servetėlių. 100 proc. 
medvilnė. Rokiškis arba galiu 

siųsti. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 646 23 829. Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Išmanųjį laikrodį. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Verpimo ratelį. Kaina 17 Eur.  

Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naujus, įkraunamus, įvairius 
klausos aparatus. Pagaminti 
Čekijoje, Vokietijoje. Siunčiu nuo 
50 Eur. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus, įvairius žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naminius pomidorus 1 kg 1 Eur. 
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Tepalinį radiatorių. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Puodą. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Narvą graužikui. Ilgis 77 cm, 
plotis 45 cm, aukštis 43 cm, grotos 
sulankstomos. Pridedu namuką, 
tualetą, dubenėlį, šieninę ir narvo 
laikiklius. Subraižyti narvo šonai 
iš vidaus. Siunčiu kurjeriu arba 
autobusu. Siuntimą apmoka 
pirkėjas. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 35 831. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems Tena.. 
Tel. 8 613 79 826. Rokiškis
• Sausas lapuočių malkas. Kaina 
280 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Pašarines bulves. Galiu atvežti. 
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Dvi šulinių žiedų ir dangčių 
gamybos formas. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• Dvi metalines dėžes su dangčiais. 
Matmenys 1,5x2,0x1,25 m ir 
1,0x2,0x1,25 m. Metalas tinkamas 
priekabų remontui.  

Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Naudotą 38 l aliuminio bidoną. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 58 345. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškai augintų mėsinių 
viščiukų skerdieną. 5 Eur/kg. 
Rokiškio raj.  
Tel. 8 631 88 901. Rokiškis
• Pomidorus 1 kg – 1,3 Eur. 
Rokiškyje galiu atvežti.  
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung Galaxy A02s. Pirktas 
naujas prieš 4 mėn. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 641 59 413. Rokiškis
• Samsung S8. Pilnas komplektas. 
Skilęs priekinio stiklelis, naudotis 
netrukdo. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Dviejų kambarių butą Juodupėje. 
4. Penktas aukštas, 50 kv. m, 
lauko sienos apšiltintos. Butas 
suremontuotas, saulėtas, šiltas.  
Tel. 8 650 93 123. Rokiškis
• Mūrinį namą Kavoliškyje. Kaina 
65000 Eur. Tel. 8 695 73 607. 
Rokiškis
• Geroje vietoje 15 a sklypą Ryto 
sk. 4, Rokiškis. Komunikacijos. 
Kaina 15500 Eur.  
Tel. 8 687 93 066. Rokiškis

• 2 kambarių butą Obeliuose, 
Mokyklos g. Bendrasis plotas 47,49 
kv. m. Antras aukštas iš dviejų. Yra 
žemės sklypelis. Tel. 8 648 43 517. 
Rokiškis
• Mūrinį namą Kamajuose su 20 a 
žemės. Kaina 8999 Eur.  
Tel. 8 629 48 859. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 4 kambarių butą Taikos g. 9. 
Ketvirtas aukštas. 70 kv. m. Be 
remonto. Už renovaciją sumokėta. 

Kaina 38000 Eur.  
Tel. 8 675 44 720. Rokiškis
• Netoli Rokiškio centro, Sodų g. 
3 kamb. butą. Antrasis aukštas, 
atskiras įėjimas, išvedžiota nauja 
elektros instaliacija, plastikiniai 
langai, nauji laiptai, pradėtas 
remontas. Yra vandentiekis. 
Šildoma kietuoju kuru. Yra 
malkinė. Apsvarstytume parduoti 
išsimokėtinai. Kaina 5800 Eur.  
Tel. 8 673 46 003. Rokiškis
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05:05 Kuršių nerija
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Triumfo kelias.
 Jonas Karolis 
Chodkevičius
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kalnų daktaras
17:10 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Kitą kartą Afrikoje
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba

22:30 Dviračio žinios
23:00 „Tredstounas“
23:45 Grančesteris
00:30 Po laukinę gamtą
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Kitą kartą Afrikoje
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:20 Snieguolė ir septyni 
nykštukai
06:45 Lobių planeta
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Saldus ruduo
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės 

14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 I.T. Neribota prieiga
22:45 Vikinglotto 
22:50 I.T. Neribota prieiga
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 I.T. Neribota prieiga
00:25 Kaulai 
01:30 Havajai 5.0 
02:25 Perėja 
03:25 Vieniši tėvai 
03:55 Kaulai 
04:55 Saldainiukas

06:30 Balta - meilės spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris 
10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Palaidotas
00:25 Strėlė 
01:25 Mergina traukiny
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:55 Du gyvenimai

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Herbas ar skaičius. 

Pasaulio stebuklai 
11:35 Naujokai 
12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Naujokai 
18:30 Herbas ar skaičius. 
Pasaulio stebuklai 
19:30 Snaiperis 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Sergėtojas
22:50 Vertikali riba
01:15 Mirties įšalas 
02:15 Snaiperis

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Triguba apsauga“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 

12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kryptys LT
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Nauja diena
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
01:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:40 „Netikėtas teisingumas“ 
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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03 05:05 Dizaino 
dokumentika
05:15 Ponių rojus
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Gyventi kaime gera
13:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kalnų daktaras 
17:10 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Premjera. Greiti ir įsiutę 8 
01:10 Ingrid keliauja į vakarus
02:45 Kelionių atvirukai 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Mūsų gyvūnai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:40 Gyvenimo išdaigos 
06:15 Vėžliukai nindzės 
06:40 Ančiukų istorijos 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Farai 
08:35 Meilės sūkuryje 

09:45 Rudenį pražydusi meilė
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės 
14:00 Gyvenimo išdaigos 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Vajana
21:40 Toras. Pasaulių pabaiga
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Toras. Pasaulių pabaiga
00:15 Vedybos, skyrybos ir 
barsukas
01:50 I.T. Neribota prieiga 
03:45 Kita sesuo

06:30 Balta - meilės spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 

10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Pabėgimo planas
23:45 Laukinės aistros
01:55 Artimi priešai

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai 
11:35 Naujokai 
12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 

14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Naujokai 
18:30 Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Beatodairiški veiksmai
23:25 Asas
01:20 Mirties įšalas

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Triguba apsauga“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Pagaliau savaitgalis

13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Nauja diena
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
01:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:40 „Netikėtas teisingumas“ 
04:25 Vantos lapas
04:50 Kaimo akademija
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:20 „Reali mistika“
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9.
02 05:05 Šoka Lietuva

05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir 
tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kitą kartą Afrikoje
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kalnų daktaras 
17:10 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią 
dieną
22:30 Dviračio žinios

23:00 „Tredstounas“ 
23:45 Grančesteris 
00:30 Po laukinę gamtą 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

06:15 Vėžliukai nindzės 
06:40 Ančiukų istorijos 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Gero vakaro šou
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Krioklių medžiotojai
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės 

14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Greitojo reagavimo 
būrys
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Greitojo reagavimo 
būrys
00:15 Kaulai
01:15 Havajai 5.0 
02:15 Perėja 
03:15 Vieniši tėvai 
03:45 Kaulai 
04:45 Saldainiukas
05:40 Gyvenimo išdaigos

06:30 Balta - meilės spalva 
08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris 
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Stebuklas 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Artimi priešai
00:15 Strėlė 
01:15 Palaidotas
03:05 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:35 Alchemija
05:05 RETROSPEKTYVA

06:15 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai 

11:35 Naujokai 
12:30 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Naujokai 
18:30 Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai 
19:30 Snaiperis 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Asas
22:55 Sergėtojas
00:45 Mirties įšalas 
01:45 Snaiperis 

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
07:00 „Netikėtas teisingumas“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Triguba apsauga“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė

12:15 Tiek žinių
12:30 4 kampai
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kryptys LT
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika "Europa - tai aš"
18:30 „Vieno nusikaltimo
 istorija“ 
19:30 Mūsų gyvūnai
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika "Europa - tai aš"
23:00 Nauja diena
00:00 „Netikėtas teisingumas“ 
01:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
02:50 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:40 „Netikėtas teisingumas“ 
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena

• Mūrinį namą su 10 a sklypu 
Ramybės g., Rokiškyje (priešais 
polikliniką). 3 kambariai, virtuvė, 
vonios kambarys, rūsys. Ūkinis 
pastatas su garažu. Reikalingas 
remontas. Kaina 42000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Rąstinį namą nusikelti, 6 
plastikiniai langai. Kaina 4000 Eur. 
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Sodybą Vanagynės kaime 
( Rokiškis - 14 km, Lukštai 
- 3 km) . Elektra šiuo metu 
nepajungta. Namas kelerius metus 
negyvenamas. Tai graži, rami 
vieta Jūsų poilsiui ar nuolatiniam 
gyvenimui. Kaina 5100 Eur.  
Tel. 8 603 53 641. Rokiškis
• Garažą prie PC Norfa, 2 korpusas. 
Pietinė pusė. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 34 607. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 35 
kv. m, 4 aukštas iš 9, plastikiniai 
langai, šarvo durys, balkonas. 

Kaina 18500 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 2 kambarių butą Liepų g., 
Juodupėje. 51 kv. m. Pirmas 
aukštas (pakeltas), yra balkonas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 658 23 025. 
Rokiškis
• 2 kambarių, 49,35 kv. m butą 
P. Širvio g. Penktas aukštas iš 
5. Patogus buto išplanavimas 
(kambariai nepereinami). Butas 
šiltas, šviesus. Su baldais, buitine 
technika. Du rūsiai. Arti mokyklos, 
darželiai, parduotuvės. Kaina 
derinama. Kaina 29500 Eur.  
Tel. 8 687 55 242. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g., 
Rokiškyje. Mūrinis namas, 3 
aukštas, 37,29 kv. m, didelis 6 m 
ilgio stiklintas balkonas. Kaina 
derinama 22 500 Eur.  
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• Tvarkingą 1 kambario butą.  
Tel. 8 692 64 076. Rokiškis
• 4,2 ha žemės sklypą prie pat 
Rokiškio miesto ribos. Žemės 
paskirtis - inžinerinių tinklų ir jų 
aptarnavimo teritorijos, galima 
pakeisti pagal Jūsų poreikį. Kaina 

28000 Eur. Tel. 8 625 13 670. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Obeliuose. 46,87 
kv. m, 1 aukštas, šalia 4,6 a sodo 
sklypas. Rami vieta.  
Tel. 8 655 58 561. Rokiškis
• Labai geroje vietoje, Panemunėlio 
gelež. st,, Klišių km. namą su 
ūkiniais pastatais, yra trifazė 
elektros instaliacija. 0,28 ha žemės. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Ant kalvos, gražioje vietoje, 
netoli piliakalnių, kalnuotoje 
vietovėje, Vaičėnų k., Obelių sen., 
Rokiškio r., sodybą su 2 tvenkiniais 
ir 7,1564 ha žemės sklypu. Namas 
rąstinis, statytas 1939 m., bendras 
plotas 84,67 kv. m. Kaina 29000 
Eur. Tel. 8 659 12 691.  
Rokiškis
• Mišką su žeme, 1 ha.  
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis

NUOMA

• Dirbanti pora ieško išsinuomoti 
butą. Privalumai: baldai ir buitinė 
technika. Tel. 8 664 67 979. 
Rokiškis

• Šalia Rokiškio išnuomojamas 
namelis. Visos komunikacijos, 
baldai, dušo kabina, tualetas, 
židinys, šalia yra malkinė. Galimi 
įvairūs nuomos variantai – tiek 
trumpalaikė, tiek ilgalaikė nuoma. 
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Išnuomoju antrą aukštą 
nuosavame name. 3 kambariai, 
virtuvė atskira, tualetas. Baldai, 
buitinė technika, aikštelė 
automobiliams. Pirmame 
aukšte šeimininkai, tad norėtųsi 
ramybės. 150 Eur. + mokesčiai už 
komunalines paslaugas. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis
• Išnuomojamas 2-jų kambarių 
butas. Butas tvarkingas, nauja 
buitinė technika. Tel. 8 667 24 327. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Motorinę valtį Kolibri KM-
280. Dugno tipas: knyga. Yra 
transportavimo ratukai, 2 meškerių 
laikikliai. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 656 44 820. Rokiškis
•  VW Golf 4, 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, TA beveik metams, 
universalas, juodos spalvos. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 616 37 038. 
Rokiškis
• GAZ-53, 1992 m. Nauja kabina. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 682 24 675. 
Rokiškis
• BMW E61 530, 2005 m., 160 
kW, TA iki 2021-12-12. Puikiai 
važiuojantis, prižiūrėtas. Pakeisti 
tepalai, nauji filtrai, priekiniai 
amortizatoriai. Kaina derinama. 

Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 3700 Eur. Tel. 8 625 12 405. 
Rokiškis
• Dviratį 11-12 m. paaugliui. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 605 35 922.  
Rokiškis
• Ford Galaxy, 1998 m., 1,9 l, 
81 kW, TDI, TA iki 2022-02-02, 
mechaninė pavarų dėžė. 7-ios 
sėdynės, žieminių ratų komplektas, 
kablys. Yra rūdžių, neveikia 
kondicionierius ir ABS, įkaitusiu 
varikliu sunkiau užsiveda, skilęs 
priekinis stiklas. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 615 29 174. Rokiškis
• 2 bėginius dviračius. Vienas 
vyriškas, kitas moteriškas. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 625 53 137. 
Rokiškis
• Puikiai važiuojantį moterišką 
dviratį Globe. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• Ford Focus. 2003 m., 1,9 l, 66 
kW, nėra TA. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 654 53 848. Rokiškis
• VW Passat, 1992 m., 1,9 l, 55 
kW, TA iki 2022-04. Darbinis 
automobilis, užsiveda, važiuoja. 
Kėbulas nesupuvęs, pervirinti 

• Išsinuomočiau 1 kambario butą. 
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti vieno 
kambario butą Rokiškyje arba 
Kavoliškyje. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 628 75 022. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą arba namą. Tel. 8 609 04 904. 
Rokiškis
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Dalimis 2001 m. Opel Zafira, 
Astra 2 l, 74 kW. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1997 m., 
benzinas, sedanas, juodos spalvos. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 2001 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW. 4 durų.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. 2,5 l, TDI. 
Kėbulo detalių nebėra.  
Tel. 8 624 11 834. Rokiškis
• VW Passat 1999 m. gerą variklį 
su turbina, siurbliu, generatoriumi, 
starteriu (300 Eur) arba visą 
automobilį dalimis.  
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• Opel Zafira spyruokles po 10 Eur. 
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Audi A4 spyruoklių komplektą. 
Tinka ir Passat 5. Pastiprintos nuo 
2,6 l variklio. Po 10 Eur.  
Tel. 8 687 18 224. Rokiškis
• 4 originalius Opel R15 lietus 
ratlankius, nėra vieno dangtelio, 80 
Eur. 4 vnt. R15 ratlankių originalius 
gaubtus, 20 Eur. Tel. 8 686 44 756. 
Rokiškis
• Geros būklės Audi originalus 
ratus R16, tarpai 5x112. Padangos 
205-55-16, dvi po 5 mm, M+S, dvi 
po 4 mm, M+S (vienos padangos 
kraštai labiau nudilę). Komplekto 
galutinė kaina 90 Eur. Kaina 90 

Eur. Tel. 8 647 88 088.  
Rokiškis
• Opel ratlankius R16 5/110 su 
geromis žieminėmis padangomis 
Michelin. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW, Audi originalius ratų gaubtus 
R15, R16. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius R16. Tinka VW, Audi. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1996 m., 2,5 l, 
103 kW, TDI. Dusetos.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat kablį, 
bagažinės uždangalą, galinius 
žibintus ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2000 m., Ford Focus galinį 
tiltą, žibintus, buferius, bagažinės 
užuolaidą ir kitas detales.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dujų įrangą. Tel. 8 698 37 381. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, Žiguli dalis. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Originalius VW Passat ratlankius 
R17. Padangos nudėvėtos. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis
• Ratlankius su padangomis R13, 
R14, R15. Tel. 8 607 01 199. 
Rokiškis
• Lietus ratus su geromis 
padangomis R15. Tinka Audi A4 
B5, VW Passat B5.  
Tel. 8 607 01 199. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ-82 UK 1992 m., 
neperdažytas. 2000 m/val.  Kaina 
6700 Eur. Mažai naudotą sėjamąją 
SZ-3,6. Kaina 1600 Eur. Šienapjovę 
KSF-2,1. Kaina 170 Eur. T-25 
variklį, rėmą, šonines pavaras. 

Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• 2 korpusų plūgą, trifazį grūdų 
malūną, vienašę savadarbę 
priekabą. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 615 65 377. Rokiškis
• 2015 m. bulvių rūšiuotuvą 
Rolmet. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Kombainą Claas Merkur visą arba 
dalimis. Tel. 8 618 60 325.  
Rokiškis
• Kombainą Niva SK-5 ir kaupikus. 
Tel. 8 623 39 570. Rokiškis
• Elektros variklį, didžiąsias 
akėčias, Zid variklį, dviejų korpusų 
plūgą. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Geros būklės prižiūrėtą lenkišką 
rotacinę šienapjovę  ir dviejų 
korpusų hidraulinius plūgus. Kaina 
derinama. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 610 66 432. Rokiškis
• 1992 m. traktorių T25. Užsiveda 
ir važiuoja gerai. Yra smulkių 
defektų. Kaina derinama. Jūžintai. 
Kaina 2850 Eur. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Veikiantį televizorių LG su 
priedeliu. Įstrižainė 80 cm. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 608 96 502.  
Rokiškis
• Geros būklės televizorių Samsung 
6 Series Smart TV. Įstrižainė 125 
cm. Prijungiamas internetas, veikia 
visos funkcijos. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 627 57 222. Rokiškis

PASLAUGOS

slenksčiai, dugnas geras, 
naujos R15 M+S padangos, 
geras akumuliatorius.  Pakeisti 
paskirstymo generatoriaus diržai, 
filtrai tepalai. Kaina 470 Eur.  
Tel. 8 695 80 146. Anykščiai
• Tvarkingą Audi A6. 2000 m., 
2,5 l, 110 kW, TA iki 2022-06. 
Mechaninė greičių dėžė. Kaina 650 
Eur. Tel. 8 670 69 390.  
Rokiškis

• Cheminis baldų valymas, 
ekologinis valymas garais. Garais 
valančio siurblio nuoma.  
Tel. 8 662 19 643.  
Rokiškis
• Automobilių antikorozinis dugnų 
purškimas, suvirinimo darbai ir kt.. 
Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• Išpjauname krūmus iš pagriovių, 
ganyklų. Taip pat perkame malkas 
rąsteliais. Tel. 8 615 83 220. 
Vilnius
• Manikiūras/pedikiūras VYRAMS 
ir MOTERIMS. Laukiame Jūsų 
adresu Respublikos g. 86 (įėjimas 
iš kiemo pusės). Meistrė Margarita. 
Tel. +370 620 14 179.  
Tel. 8 620 14 179. 
Rokiškis

PERKA

• Perku priekabą 1pts2. Gali būti 
netvarkinga. Tel. 8 628 65 180. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas galite padovanoti ar 
nebrangiai parduoti tuščią dujų 
balioną. Tel. 8 604 36 830.  
Rokiškis
• Gal kas turite padovanoti mažą 
pūkuota katinėlį (patinėlį)?  
Tel. 8 623 84 828. Rokiškis
• Gal turite užsilikusių senų 
nenaudojamų virtuvinių baldų, 
skalbimo mašiną, šaldytuvą 
ar kitus baldus, galėtumėte 
padovanoti jaunai šeimai, būtume 
labai dėkingi. Tel. 8 607 24 432. 
Rokiškis
• Gal kas galėtų padovanoti seną 
nenaudojamą sodo traktoriuką. 
Arba parduoti už simbolinę kainą. 
Ačiū. Tel. 8 678 81 317.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai mažai naudotą geros būklės 
vaikišką dviratuką.  
Tel. 8 616 32 952. Rokiškis
• Sulankstomas vaikiškas sūpynes. 
Tinkamos naudoti kambaryje. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 674 12 217. 
Rokiškis
• Geros būklės sportinį vežimėlį. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 678 00 250. 
Rokiškis
• 3 dalių vaikišką vežimėlį. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 678 00 250.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Dingo žalia papūga pilka galvyte. 
Mačiusius prašome pranešti.  
Tel. 8 613 18 119. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naudotą veikiančią elektrinę 
žoliapjovę Vagner SDH YT5111. 
Darbinis plotis 420 mm, galia 1600 
W, 5 pjovimo aukščio padėtys, 
įtampa 220-240 V, triukšmo lygis 
96 dB. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 625 38 960. Rokiškis
• Rankinį vagotuvą - plūgą. 
Pagamintas Baltarusijoje.  
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Geros būklės, didelius bičių 
avilius. Viršuje dedami magazinai.  
Yra 8 vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Trifazes galingas gręžimo stakles. 
Šiuo metu prijungtos nuo 220 W 
per kondensatorius. Galite išbandyti 
vietoje. Kupiškis. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Vienfazį suvirinimo įrenginį. 
Reguliuojama srovė. Galite 
išbandyti vietoje. Kupiškis. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 675 88 304.  
Kupiškis
• Naudotą bituminę stogo dangą. 
Lapo dydis 2x0,88 m, buvo 
uždengtas 6x8 m stogas. Lapo 
kaina 3,5 Eur. Parduodu visus 
kartu. Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis
• Juodalksnio lentas, 3 cm storio 
4,5 m ilgio. Tel. 8 626 38 881. 
Rokiškis
• Pigiai 20 kW šildymo katilą 
su ketaus durelėmis. Pagamintas 
Stropuvoje, geltonos spalvos.  
Tel. 8 687 18 224. Rokiškis
• Ketaus šulinio dangtį. Tarybinis, 
aukštas. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 18 224. Rokiškis
• Žvyrą, skaldą, maišytą betoną. Iki 
3 t. Atvežu. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą statybinę 
medieną. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. Išilginis 
ir skersinis pjovimas su 30 cm 
obliavimu. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Mažai naudotą Esant firmos 
vienfazį pusautomatį kempą. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 646 75 905. 
Rokiškis

Moterų vidutinis 
darbo užmokestis 
Lietuvoje toliau 
atsilieka nuo vyrų

Vyrų paskaičiuotasis (bru-
to) darbo užmokestis Lietu-
voje šių metų antrąjį ketvirtį 
171,6 euro viršijo moterų at-
lyginimą, rodo Statistikos de-
partamento duomenys.

Vidutinis paskaičiuotas mo-
terų darbo užmokestis šalies 
ūkyje, išskyrus individualias 
įmones, antrąjį ketvirtį sudarė 
89,6 proc., o išmokėtas (neto) – 
90,6 proc. vyrų algos.

Statistikų duomenimis, an-
trąjį ketvirtį vidutinis paskai-
čiuotas moterų darbo užmokes-
tis Lietuvoje (be individualių 
įmonių) buvo 1479,3 euro, vyrų 
– 1650,9 euro, o išmokėtas – ati-
tinkamai 944,9 euro bei 1042,5 
euro.

Vien valstybės sektoriuje 
vidutinis moterų paskaičiuotas 
atlyginimas balandžio–birže-
lio mėnesiais siekė 1598 eurus, 
privačiame sektoriuje – 1396,4 
euro ir buvo atitinkamai 212,3 
bei 215,2 euro mažesnis už vyrų 
darbo užmokestį.

Vidutinis išmokėtas moterų 
atlyginimas valstybės sektoriu-
je antrąjį ketvirtį siekė 1012,4 
euro, privačiame – 897,7 euro 
ir nuo vyrų darbo užmokesčio 
atsiliko atitinkamai 120,8 bei 
122,4 euro.

BNS inform.
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Rugpjūčio 31-oji, 
antradienis, 
36 savaitė

Iki Naujųjų liko 122 dienos
Laisvės diena

Interneto dienoraščių
 (blogų) diena

Saulė teka 6.21 val., 
leidžiasi 20.17 val. 

Dienos ilgumas 13.56 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Aristidas, Izabelė, Leonidas, 
Raimonda, Raimondas, Raimunda, 

Raimundas, Rimgaudas, 
Vilmantas, Vilmantė, Žvainys.
Rytoj: LBurkanta, Burkantas, 
Burtautas, Burtautė, Burvilas, 
Burvilė, Burvyda, Burvydas, 

Eigidas, Eigidė, Egidija, Egidijus, 
Gytautas, Gytautė, Gytenė, 
Gytenis, Gytė, Gytis, Verena.

Poryt:  Ingrida, Jauvaida, 
Jauvaidas, Jauvyda, Jauvydas, 
Protenė, Protenis, Vaidevutis, 

Vilgaudė.

Dienos citata
„Iš pradžių reikia būti 

blogu piliečiu, kad vėliau 
taptum geru vergu" 

(Š. Monteskjė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1920 m. radijo stotis 8MK 
Detroite, JAV Mičigano valstijoje, 
perdavė pirmąsias žinias radijo 
bangomis.

1980 m. po du mėnesius tru-
kusių streikų Lenkijos vyriausybė 
sutiko imtis reformų bei pripa-
žinti nepriklausomą "Solidaru-
mo" profesinę sąjungą.

1986 m. po susidūrimo ore 
Los Andželo priemiestyje nukri-
tus dviem lėktuvams žuvo 85 
žmonės.

1997 m. per autoavariją Par-
yžiuje žuvo Didžiosios Britanijos 
princesė Diana ir jos draugas 
Dodis al Fajedas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1993 m. artėjant vidurnakčiui 
paskutinis ešelonas su sovietų 
kariuomenės kariais pervažiavo 
Lietuvos sieną. Iš Lietuvos baigti 
išvesti sovietinės armijos daliniai.

2000 m. pirmaisiais donoro 
kortelių savininkais Lietuvoje 
tapo per 20 Seimo narių, medi-
kų, katalikų Bažnyčios hierarchų, 
žurnalistų, savo parašu įteisinu-
sių sutikimą, kad jų organai po 
mirties būtų panaudoti trans-
plantacijai.

Post scriptum
Kur beeisi, visur save rasi.

Drėgnas cukinijų pyragas su obuoliais
Ingredientai: 
• 4 vidutinio dydžio obuoliai
• 350 gramų cukinijų (gryno 
svorio)
• 4 M dydžio kiaušiniai
• 250 gramų kvietinių miltų
• 120 gramų cukraus
• 100 gramų sviesto
• 2 šaukšteliai kepimo miltelių
• žiupsnelis druskos
• šiek tiek  cukraus pudros 
(nebūtina)

Gaminimas:
 Sviestą ištirpinti ir palikti šiek 
tiek atvėsti. Nupjaustyti cuki-

nijos žievelę. Jei naudojate peraugusią, išimti sėklas. Cukiniją stambiai sutar-
kuoti. Jei naudojate jauną, nuspausti nebūtina, jei peraugusi ir vandeninga 
– nuspausti šiek tiek skysčio. Jau paruoštos naudojimui cukinijos svoris turėtų 
būti apie 350 g. Kiaušinius lengvai išplakti su cukrumi ir druska. Berti miltus ir 
kepimo miltelius, supilti tirpintą sviestą. Išmaišyti iki vientisos konsistencijos, 
kad nebūtų sausų gumuliukų. Obuolius perpjauti pusiau, išimti sėklalizdžius, 
supjaustyti nedideliais kubeliais. Tarkuotas cukinijas ir obuolius įmaišyti į teš-
lą. Tešlą pilti į formą, išlyginti paviršių. Formą pakelti kelis centimetrus nuo 
stalviršio ir švelniai stuktelėti dugną į stalviršį, kad išeitų oro burbuliukai.  Dėti 
kepti į iki 180 C laipsnių įkaitintą (kaitinimas viršus-apačia) orkaitę. Kepti apie 
45 – 55 minutes. Ar iškepė, tikrinti mediniu smeigtuku – įsmeigus ir ištraukus 
jis turėtų būti sausas, neaplipęs tešla. Jei bus aplipęs, kepti dar 5 – 10 minučių 
ir vėl tikrinti. Iškepusį palikti kelias minutes pravėsti formoje, tinka pabarstyti 
cukraus pudra.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugpjūčio 31 d. Naktį 15

Dieną 17
ŠR,  
3-8 m/s

Rugsėjo 1 d. Naktį 13
Dieną 16

ŠV,
4-9 m/s

Rugsėjo 2 d. Naktį 11
Dieną 17

ŠV, 
4-9 m/s

Orų prognozė rugpjūčio 31 - rugsėjo 2 d.

Mažmeninės prekybos 
įmonių apyvarta šiemet 
padidėjo 13,9 proc.

Mažmeninės prekybos 
apimtys Lietuvoje, išskyrus 
automobilių pardavimo ir 
remonto bei maitinimo ir 
gėrimų įmones, per šių metų 
septynis mėnesius buvo 
8,018 mlrd. eurų (be PVM) 
– 13,9 proc. daugiau (palygi-
namosios kainomis) nei per-
nai sausį-liepą.

Maitinimo ir gėrimų įmo-
nių apyvarta šiemet siekė 
370,342 mln. eurų ir, palygi-
namosios kainomis, buvo 3,8 
proc. mažesnė nei pernai sau-
sį-liepą, pranešė Statistikos 
departamentas.

Mažmeninės prekybos 
įmonių, prekiaujančių maisto 
prekėmis, alkoholiu ir tabaku, 
apyvarta per metus padidėjo 
8,1 proc. iki 3,162 mlrd. eurų, 
ne maisto prekėmis prekiau-
jančių įmonių – 20,2 proc. iki 
3,225 mlrd. eurų, automobilių 
degalų mažmeninės prekybos 
įmonių – 12,9 proc. iki 1,631 
mlrd. eurų.

Mažmeninės prekybos 
įmonių, išskyrus automobi-
lių pardavimo ir remonto bei 
maitinimo ir gėrimų įmones, 
apyvarta per mėnesį (liepą, 
palyginti su birželiu), palygi-
namosiomis kainomis sumen-
ko 0,9 proc. iki 1,336 mlrd. 
eurų. Per metus – liepą, paly-
ginti su 2020 metų liepos mė-

nesiu – mažmeninės prekybos 
įmonių apyvarta palyginamo-
siomis kainomis išaugo 12,4 
procento.

Per mėnesį maisto pre-
kėmis prekiaujančių įmonių 
apyvarta palyginamosiomis 
kainomis ūgtelėjo 0,8 proc. 
iki 502,884 mln. eurų, pre-
kiaujančių ne maisto prekėmis 
smuko 3,2 proc. iki 533,289 
mln. eurų, automobilių degalų 
mažmeninės prekybos įmonių 
apyvarta padidėjo 0,8 proc. iki 
299,43 mln. eurų.

Per metus – liepą, palyginti 
su 2020 metų liepos mėnesiu 
– maisto prekėmis prekiaujan-
čių įmonių apyvarta palygina-
mosiomis kainomis padidėjo 
7,1 proc., ne maisto prekėmis 
prekiaujančių įmonių – 16,2 
proc., automobilių degalų 
mažmeninės prekybos įmonių 
– 14,5 procento.

Maitinimo ir gėrimų tei-
kimo įmonių apyvarta liepą 
siekė 103,135 mln. eurų ir 
per mėnesį palyginamosiomis 
kainomis padidėjo 0,8 proc., o 
per metus – 14,5 procento.

Užsakomasis pardavimas 
paštu arba internetu liepą, pa-
lyginti su birželiu, smuktelėjo 
0,5 proc., o per šių metų sep-
tynis mėnesius, palyginti su 
tuo pačiu 2020-ųjų laikotar-
piu, išaugo 56,9 procento.

BNS inform.

Vyriausybė ėmėsi palengvinimų dėl galimybių pasų 
išdavimo vaistinėse, kitose vietose

Vyriausybė sutarė dėl 
palengvinimų, leisiančių 
išduoti atspausdintus gali-
mybių pasus vaistinėse ir 
kitose vietose.

Vyriausybė pasitarime pri-
tarė, kad sveikatos apsaugos 
ministras,  valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos 
valstybės operacijų vadovas 
Arūnas Dulkys pavestų Re-
gistrų centrui teikti galimybių 
paso spausdinimo paslaugą, 
kartu „numatant galimybę 
pasitelkti šios paslaugos tei-
kimui ir kitus subjektus“.

„Antras dalykas – kadangi 
galimybių paso naudojimas 
reikšmingai prisideda prie 
valstybės lygio ekstremalios 
situacijos ir infekcijos pliti-
mo grėsmės valdymo, norime 
daryti taip, kad būtų neap-
sunkinti paslaugos teikėjai 
reikalavimais ir kad nebūtų 
mažinamas paslaugos teiki-
mo patrauklumas, adminis-
travimo našta“, – tvirtino A. 
Dulkys.

Anot jo, taip pat ketinama 
pavesti Registrų centrui už-
tikrinti technines priemones, 

kad teikiant galimybių paso 
spausdinimo paslaugą, kai 
yra asmens rašytinis ar žodi-
nis prašymas, būtų išsaugomi 
įrašai apie tokios paslaugos 
suteikimą ir apie paslaugą su-
teikusį asmenį. Tai, ministro 
teigimu, leistų teikti paslau-
gas, pavyzdžiui, „Perlo“ ter-
minaluose, „jei atsirastų toks 
noras“.

„Kaip visa tai veiktų – 
paslaugos teikėjai gautų 
duomenis pagal su Registrų 
centru sudarytas bendradar-
biavimo ir duomenų tvarkymo 
sutartis, duomenys, be abejo, 
būtų tvarkomi tik pažymėji-
mo atspausdinimo tikslu, būtų 
draudžiama pažymėjimą ir jo 
duomenis saugoti. Labai svar-

bu, kad paslauga būtų teikia-
ma neatlygintinai“, – tvirtino 
ministras.

Jis žadėjo dar penktadienį 
pasirašyti operacijų vadovo 
sprendimus, nustatant tvarką, 
kad galimybių paso išduoti 
galėtų ir valstybės, ir savival-
dybių institucijos, įstaigos, 
įmonės, vaistinės, t.y. „visi, 
kurie sudarytų sutartis su Re-
gistrų centru“.

„Bet tai būtų savanoriškas, 
neatlygintinas ir nemokamas 
paslaugos teikimas“, – tvirti-
no jis. 

Ministras sako, kad vien iš 
Vaistinių asociacijos gautas 
patikinimas, kad galimybių 
pasą galėtų išduoti bent 800 
šalies vaistinių.

Ekonomikos ir inovacijų 
ministrės Aušrinės Armonai-
tės teigimu, RC vidutiniškai 
kasdien išspausdina po 4,5 
tūkst. galimybių pasų.

„Suprantame, kad dalyvių 
turėtų būti daugiau, daugiau 
vietų, ir vaistinių tinklas, ku-
ris yra puikiai Lietuvoje iš-
plėtotas, bus puiki paspirtis“, 
– sakė ji.

BNS inform.

Valstybė ir savivaldybės 
šiemet gavo 404 mln. eurų 
neplanuotų pajamų

Valstybės biudžetas ir savi-
valdybių biudžetai sausio-liepos 
mėnesiais pajamų gavo 404,2 mln. 
eurų (5,7 proc.) daugiau negu pro-
gnozuota ir 1,636 mlrd. eurų (28 
proc.) daugiau nei 2020 metais tuo 
pačiu laikotarpiu.

Faktinės bendros minėtų biudžetų 
šių metų septynių mėnesių pajamos 
– 7,483 mlrd. eurų (prognozuotos – 
7,079 mlrd. eurų), praneša Finansų 
ministerija.

Į valstybės biudžetą sausį-liepą 
gauta apie 6,154 mlrd. eurų – tai 1,439 
mlrd. eurų (30,5 proc.) daugiau nei 
praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. 

Pajamų iš mokesčių į valstybės 
biudžetą gauta beveik 5,746 mlrd. 
eurų. Tai yra 1,358 mlrd. eurų arba 
31 proc. daugiau nei 2020 metų sau-
sio-liepos mėnesiais. 

Iš pridėtinės vertės mokesčio 
(PVM) gauta beveik 2,765 mlrd. eurų 
pajamų – 817,9 mln. eurų (42 proc.) 
daugiau nei pernai tuo pačiu metu ir 
76,4 mln. eurų (2,8 proc.) daugiau nei 
prognozuota.

Valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų pajamos iš gyventojų pajamų 
mokesčio (GPM) buvo 2,195 mlrd. 
eurų. Tai 279,7 mln. eurų (14,6 proc.) 
daugiau nei 2020 metų sausį-liepą.

BNS inform.
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AVINAS. Fi-
nasinė situacija, 
švelniai tariant, ne-
stabili. Todėl nepa-

tartina investuoti į verslą: tiek 
savo, tiek ir svetimą. Būkite la-
bai atidūs naudodami kreditines 
korteles, neviršykite jų limitų, 
taupykite ir neišlaidaukite. Sa-
vaitės pradžioje teks savaran-
kiškai spręsti problemas, kurias 
patys ir sukaupėte. Susitvar-
kykite bent jau neatidėliotinus 
reikalus. Savaitės viduryje pra-
džiugins smagūs susitikimai. 
Savaitgalį laikykite liežuvį už 
dantų: netgi iš pirmo žvilgsnio 
ramiose situacijose, netgi visai 
nekalti juokai ar griežtesnis ver-
tinimas gali įplieksti konfliktą. 
Svarbiausias savaitės uždavi-
nys: laiku ir užtikrintai pasi-
rinkti. Meilės fronte ne viskas 
pinigais matuojama.      

JAUTIS. Besi-
vaikydami lengvo 
uždarbio rizikuoja-
te prarasti daugiau 

laiko ir jėgų, nei tikėjotės. Tad 
ar verta? Ketvirtadienį laukia 
nenumatytos išlaidos. Antra-
dienį ir trečiadienį neplanuokite 
darbo susirinkimų. Penktadienį 
laukite pajamų. Būkite kantrūs, 
nedemonstruokite emocijų. 
Taip jūs išvengsite konfliktų 
darbe bei šeimoje. Stenkitės 
nebūti pernelyg užsispyrę: ir 
aršiuose ginčuose, ir maloniose 
diskusijose svarbu neprarasti 
takto ir diplomatiškumo. Girdė-
kite ne tik savo, bet ir oponentų 
argumentus. Savaitgalį tikėtini 
malonūs įvykiai. Meilės fronte 
pajusite, kokie esate svarbūs 
vienas kitam. O taip ir iki visiš-
ko savitarpio supratimo netoli.  

DVYNIAI. At-
eina malonus lai-
kas, kai uždirbsite 
daugiau nei išlei-

site. Pasivaikščiojimas po par-
duotuves, daiktų, kuriuos įsigyti 
seniai svajojote, pirkimas su-
kels daug gerų emocijų. O gal-
būt metas seniai lauktai šventei? 
Likimas šią savaitę pildys jūsų 
norus, dovanos romantiškas 
pažintis bei nuotykius, galbūt 
netgi sulauksite pasiūlymo kurti 
šeimą. Darbe turėsite daugiau 
laisvo laiko, todėl sprendžiant 
darbo uždavinius išnaudosite 
savo kūrybiškumą ir pasieksite 
puikių rezultatų. Jums reikalin-
ga rami ir harmoninga aplinka. 
Leiskite sau atsipalaiduoti, ir 
netrukus suprasite, kuriuo keliu 
jums eiti. Jei atsiras nesklandu-
mų, juos nesunkiai įveiksite.  

VĖŽYS. Didelių 
finansinių problemų 
nebus. Mat be pa-
kankamai stabilaus 

pagrindinio uždarbio, rasite ne-
mažai galimybių, kaip užsidirbti 
papildomai. O ir artimi žmonės, 
bičiuliai padės spręsti iškilusias 
finansines problemas. Antradie-
nis ir šeštadienis – puikios dienos 
pirkiniams. Aplinkybės iš jūsų 
reikalaus maksimalaus susikau-
pimo, gebėjimo sutelkti dėmesį, 

Astrologinė prognozė savaitei 
mąstyti nestandartiškai. Saugo-
kite dvasinę pusiausvyrą. Pagal-
vokite apie romantišką kelionę, 
nes jums reikia naujų įspūdžių. 
Ketvirtadienis – labai palanki 
diena, todėl vykite tingulį, ir im-
kitės svarbiausių užduočių.  

LIŪTAS. Sa-
vaitės pradžioje 
netaškykite pinigų: 
netrukus pajusite, 

kad jų prireiks daug svarbes-
niems reikalams. Trečiadienį 
būkite ypač atidūs darbe, nes 
jūsų klaidos neliks nepastebėtos. 
Jei neatostogavote, skubiai tuo 
susirūpinkite. Nuovargis kau-
piasi, ir jis gali sutrukdyti pačiu 
netinkamiausiu metu. Jei visgi 
nuspręsite dirbti, tai pirmiausia 
imkitės dokumentų tvarkymo 
ir finansinių reikalų. Trečiadie-
nį stenkitės nieko nežadėti, nes 
rizikuojate pažadų neištesėti. 
Visko apžioti neįmanoma, tad 
pasirinkite svarbiausias užduo-
tis. Galite be vargo užkariauti 
mylimo žmogaus širdį. Jausitės 
itin patraukliu..  

M E R G E L Ė .  
SLikimas prana-
šauja tolimą kelio-
nę darbo reikalais. 

Tikėtina, kad sulauksite brangių 
dovanų. Jūsų finansinė sėkmė 
priklausys nuo partnerių patiki-
mumo. Taigi, net pasitikėdami 
retkarčiais tikrinkite. Darbų ir 
užduočių kiekis sparčiai augs. 
Jausite, kad prarandate teisę 
ne tik į poilsį, bet ir į pietus bei 
miegą. Nesikuklinkite prašyti 
kolegų pagalbos. Ketvirtadienį 
nešvaistykite laiko paskaloms. 
Ir neplanuokite svarbių reikalų, 
nes didelė rizika likti apgautam.   
Dėl didelio užimtumo darbe bus 
problemų šeimoje ir meilėje.   

S VA R S T Y -
KLĖS. Pagaliau 
pagavote laimės 
paukštę. Finansiniai 

reikalai sparčiai tvarkosi, savai-
tės vidurys palankus verslo su-
sitikimams ir kelionėms. Savai-
tės pabaigoje sąskaitą, tikėtina, 
papildys nemenka lėšų suma. 
Lankys nemažai vertingų idėjų. 
Telieka smulkmena – jas visas 
įgyvendinti. Antradienį, tikėti-
na, šiek tiek nusivilsite savimi ir 
artimaisiais. Trečiadienį likimo 
dovana bus susitikimas su ypa-
tingu žmogumi, palankios per-
mainos asmeniniame gyvenime. 
Meilės fronte palankus metas, 
išskyrus trečiadienį. Tądien su-
planuoti pasimatymai nuvils. 

S K O R P I O -
NAS. Iš jau esamų 
verslo santykių 
stenkitės išspausti 

tiek, kiek tik įmanoma. Tikėti-
nas perspektyvus darbo pasiū-
lymas: asmeniniam gyvenimui 
liks daugiau laiko, o pajamos 
padidės. Metas keisti pasenu-
sias nuostatas ir į gyvenimą įsi-
leisti šiek tiek naujovių. Gana 
dvejoti, metas veikti. Jau ir 
taip sukaupėt per daug nebaig-
tų reikalų bei problemų, dabar 
juos spręsti palankus metas. 

Jei pabaigsite svarbų projektą, 
laukia nemenkas pelnas. Mei-
lės srityje laikas žaisti atviromis 
kortomis, neslėpkite jausmų po 
šaltumo ir abejingimo kauke. 
Ateina švelnumo ir romantikos 
metas: jūsų jausmai abipusiai. 

ŠAULYS. Pas-
taruoju metu lei-
džiate sau per daug 
išlaidauti ir šeimos 

biudžetas ima braškėti per siū-
les. Mažinkite išlaidas, ieškoki-
te naujų pajamų šaltinių. Ven-
kite rizikingų situacijų, ypač 
trečiadienį. Penktadienį galite 
gauti šiek tiek lėšų. Savaitės 
pradžia – nepalankus metas 
rodyti asmenines iniciatyvas, 
verčiau plaukite pasrovui, ne-
išsiskirkite iš kolektyvo. Iki 
trečiadienio daugiau dėmesio 
skirkite namų reikalams. Ne-
leiskite sau nukabinti nosies.  

OŽIARAGIS. Sa-
vaitė nesėkminga. 
Ypač stigs sėkmės 
tvarkant finansinius 

reikalus. Atidėkite didesnius 
pirkinius. Neslėpkite nuo arti-
mųjų finansinių problemų. Sa-
vaitė bus įtempta, tad kaupkite 
kantrybę. Antradienį nesivel-
kite į konfliktus darbe, venki-
te patekti į vadovybės akiratį. 
Ketvirtadienį elkitės atvirkščiai 
– drąsiai siūlykite savo idėjas. 
Venkite apie save pasakoti, 
ypač mažai pažįstamiems žmo-
nėms. Savaitgalį skirkite poil-
siui.Tikrinkite savo santykius: 
jei pagalvojus apie partnerį, 
užlieja šilti jausmai, vadinasi, 
pasirinkote teisingai.

VA N D E N I S . 
Finansinė padėtis 
stabilizuojasi ir net-
gi ima po truputį 

gerėti. Ketvirtadienį atsargiai 
vertinkite net pačius patrau-
kliausius pasiūlymus. Jei šią sa-
vaitę imate paskolą, išsiaiškin-
kite, ar nėra kokių paslėptų jos 
punktų. Savaitės pradžia bus 
pakankamai nebloga, nors kai 
kurie jūsų planai ir grius. Tai 
tik į gera – siekite realių tikslų. 
Antradienį bus sėkmingos de-
rybos, verslo pažintys. Savaitės 
viduryje daugiau laiko skirkite 
artimiesiems. 

ŽUVYS. Jei 
tinkamu metu pa-
trauksite vadovy-
bės dėmesį, jūsų 

idėjos duos naudos, galite 
tikėtis nemenkos premijos. 
Gal net ir paaukštinimo darbe. 
Laukia būsto remonto išlai-
dos, todėl objektyviai vertin-
kite savo finansines galimy-
bes. Bet kokia jūsų iniciatyva, 
idėjos, netgi pačios beprotiš-
kiausios, sulauks palaikymo ir 
bus sėkmingai įgyvendintos. 
Puikus metas pažintims, netgi 
romanui. Penktadienį tikėtini 
smagūs netikėtumai darbe ar 
asmeniniame gyvenime. Visgi 
nepameskite iš laimės galvos. 
Savaitgalį praleiskite gamto-
je, draugų ar giminaičių kom-
panijoje.

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
STEFANIJA BUTĖNIENĖ 1927-11-07 - 2021-08-22

Panemunėlio seniūnija
RIMANTAS KIRLYS  1952-10-17 - 2021-08-25

www.rokiskiosirena.lt

Teisingumo ministerija planuoja 
didinti notarų skaičių

Siekdama didinti nota-
rinių veiksmų prieinamu-
mą visoje šalies teritorijo-
je, Teisingumo ministerija 
planuoja artimiausiu metu 
didinti notarų skaičių ir 
skelbti viešuosius konkur-
sus notaro pareigoms.

„Mes planuojam skelbti 
konkursus daugiau nei į dešimt 
vietų. Toks pasiūlymas iško-
munikuotas Notarų rūmams“, 
– BNS sakė viceministrė Ga-
bija Grigaitė-Daugirdė.

Konkursai notarų parei-
goms eiti bus skelbiami Vil-
niaus, Kauno miestų ir rajonų 
savivaldybėse bei kituose ša-
lies regionuose, pranešė Tei-
singumo ministerija.

„Valstybė, perdavusi nota-

rams funkciją užtikrinti fizinių 
ir juridinių asmenų sudaromų 
sandorų teisėtumą bei kitų 
asmenų ir valstybės interesų 
apsaugą, privalo užtikrinti ir 
tinkamą notarų paslaugų pri-
einamumą“, – rašoma minis-
terijos pranešime.

Dalyvauti notaro konkurse 
galės asmenys, atitinkantys 
Notariato įstatymo nustatytus 
reikalavimus.

„Didieji miestai, Vilnius, 
aišku, daugiausia vietų pla-
nuojame. Paskutinis konkur-
sas, kuris vyko 2019 metais, 
buvo dėl dviejų vietų būtent 
Vilniuje. Notarų skaičius yra  
nustatomas pagal Notariato 
įstatyme nustatytus kriterijus 
– gyventojų skaičių savival-
dybėje ir praėjusių trejų metų 

notarų pajamų vidurkį toje 
savivaldybėje“, – sakė G. 
Grigaitė-Daugirdė.

Siekiant padidinti konku-
renciją ir sudaryti galimy-
bę asmenims, siekiantiems 
notaro karjeros, dalyvauti 
viešuose konkursuose eiti 
notaro pareigas, jau organi-
zuojamas ir notaro kvalifika-
cinis egzaminas.

Teisingumo ministerija 
taip pat paskelbė konkursą 
10 kandidatų į notarus (ase-
sorių) vietoms užimti.

Lietuvoje notaro profe-
sinę veiklą vykdo 236 nota-
rai, veikia 208 notarų biurai. 
Notarai vienijasi į Notarų rū-
mus. Notarų rūmai – notarų 
savivaldos organas.

BNS inform.

Kraštovaizdžio vertybėms – apsauga nuo vizualinės taršos
Lietuvoje sparčiai vys-

tantis atsinaujinantiems 
energijos ištekliams 
(AEI), o tarp jų ir vėjo 
energetikai, imamasi 
veiksmų apsaugoti ver-
tingiausias šalies krašto-
vaizdžio erdves nuo vi-
zualinės aukštų statinių 
taršos.

Aplinkos ministerija pra-
nešė patikslinusi Planuoja-

mos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo tvarką. 
Vėjo jėgainės galės būti iš 
dalies matomos raiškiame 
kraštovaizdyje, tačiau nega-
lės iškilti vertingiausiose jo 
erdvėse ar vyrauti artimoje 
aplinkoje.

„Nebelikus vietos subjek-
tyviems vertinimams, sukū-
rus paprastesnį reglamentavi-
mą, vėjo energetika vystysis 
sklandžiau“, – pranešime sako 

aplinkos viceministras Danas 
Augutis.

Pakeitimai, susiję su aukš-
tų statinių poveikio krašto-
vaizdžiui vertinimu, įsigalios 
gruodžio 1 dieną, kai bus 
parengti kraštovaizdžio pa-
noramų ir kultūros paveldo 
objektų apžvalgos taškų są-
rašai. Manoma, kad per visą 
šalį susidarys apie 1,5 tūkst. 
apžvalgos taškų.

BNS inform.

Išmanieji elektros skaitikliai bus pradėti diegti kitąmet
Išmaniųjų elektros 

skaitiklių diegimas pra-
sidės 2022 metų pirmąjį 
pusmetį, nors buvo numa-
tyta pradėti šiuos darbus 
dar šiemet. „Energijos 
skirstymo operatorius“ 
(ESO) korekcijas moty-
vuoja būtinybe užtikrinti 
kibernetinį saugumą ir su-
mažinti bet kokias galimas 
grėsmes. 

Pasak ESO, pokyčius 
daugiausiai lėmė tai, kad su 
tiekėja Prancūzijos bendro-
ve „Sagemcom Energy and 
Telecom“ atlikta analizė pa-
rodė, jog siekiant užtikrinti 
kibernetinės saugos rizikų 
valdymą ir sprendimo pati-
kimumą ilguoju laikotarpiu, 
prieš pradedant išmaniųjų 
skaitiklių diegimą, turi būti 
įdiegta bei ištestuota fizinė ir 
programinė saugumo infras-
truktūra.

Anksčiau planuota, kad iš-
maniųjų skaitiklių diegimas 
bei fizinės ir programinės sau-
gumo infrastruktūros instalia-
cija vyks lygiagrečiai, tačiau 
nuspręsta, kad toks grafiko 
pakeitimas yra būtinas.  

ESO ir Prancūzijos ben-
drovė „Sagemcom Energy 
and Telecom“ gegužę pasirašė 
apie 77 mln. eurų (be PVM) 
vertės išmaniųjų elektros skai-
tiklių diegimo sutartį. Pagal 
ją tiekėja įdiegs apie 1,2 mln. 
naujos kartos išmaniųjų elek-
tros skaitiklių bei sistemos 
duomenų valdymo ir ryšio 
sprendimus.

Bendra didžiausio Baltijos 
šalyse išmaniosios apskaitos 
projekto vertė siekia iki 150 
mln. eurų. „Sagemcom“ par-
tneriai yra „Siemens“ ir „Bitė 
Lietuva“. 

Pagal atnaujintą grafiką 
gyventojams, kurie per metus 
vartoja daugiau nei 1 tūkst. 

kWh elektros bei visoms 
verslo įmonėms, skaitikliai 
bus pradėti diegti kitų metų 
sausį-birželį, o pabaig-
ti – 2025 metais. Anksčiau 
skelbta, kad diegimo darbai 
bus pradėti įgyvendinti 2021 
metų ketvirtą ketvirtį ir pa-
baigti iki 2023 metų pabai-
gos.

Kaip skelbta anksčiau, 
nuo 2024 metų skaitikliai 
bus keičiami visiems liku-
siems gyventojams, pasibai-
gus senųjų skaitiklių metro-
loginei patikrai. Skaitiklio 
keitimas gyventojams papil-
domai nekainuos – tai ESO 
vykdomų tinklo investicijų 
dalis.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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ANEKDOTAI

galima vilkėti.
***
Gyvenimo prasmę rasti 

nesunku, bet kaip sunku 
susigyventi su šituo radiniu.

***
Jaunavedžiai pietauja. Vyras 

klausia:
– Kas šiandien pas mus 

pietums?
– Pipirai.
– Farširuoti?
– Malti!
***
Afrikos savanoje ant 

kelmelio stovi smuikininkas 
ir nepaprastai gražiai groja 
įvairias melodijas. Ateina 
prie jo liūtas,atsigula šalia jo 
ir klausosi. Ateina dar vienas 
liūtas, atsigula ir klausosi.
Atėjo dar du liūtai irgi atsigula 
ir klausosi. Ateina penktas – 
vienu šuoliu verčia smuikininką 
nuo kelmelio ir jį suėda. Ant 
medžio sėdi dvi beždžionės.
Viena kitai:

– Aš gi tau sakiau, kai ateis 
kurčias – muzika baigsis!

***
Apie žmogaus nuotaiką 

galima spręsti iš jo batų. 

Jei batas artėja prie jūsų 
nosies, vadinasi, tas 
žmogus akivaizdžiai jumis 
nepatenkintas.

***
Vadybininkas daininkui:
– Tu nori už vieną koncertą 

gauti daugiau negu Prezidentas 
uždirba per mėnesį?

–Tai gal pasikviesk 
Prezidentą padainuoti?

***
Jogo klausia:
– Ar skauda ant lentos su 

vinimis gulėti?
– Skauda pirmą kartą. 

Paskui svarbiausia į tas pačias 
skylutes pataikyt.

***
– Man nepatinka, kad tu 

mane su buvusiąja lygini!
– O žinai, kam dar 

nepatikdavo?
***
– Mieloji panele, jūs savo 

instagrame geriau atrodot...
– O jūs savo bloge irgi ne 

toks kvailas.
***
Ir iš kur tiek sienos apsaugos 

specialistų priviso. Juk tokie 
puikūs imunologai buvo.

***
– Kaip tavo reikalai biržoje?
– Milijonas.
– Neblogai.
– O buvo du.
***
– Petrai, su gimimo diena!
– O kas čia skambina?
– Tavo neišsipildžiusi 

svajonė.
– O geras! Kalbantis 

motociklas!
***
– Apie ką reiktų kalbėtis su 

dama?
– Apie tai, kad ji gražuolė.
– O jei ji, švelniai tariant, ne 

gražuolė?
– Tada apie kitos damos 

trūkumus.
***
Kvėpuojantys sportbačiai 

per lietų tampa dar ir 
geriančiais.

***
„Mūsų stalas jūsų stalui“, – 

tokį raštelį nuo chirurgo gavo 

Kaprizingesnis už nėščią 
moterį būna tik persišaldęs 
vyras. 

***
Petriukas, paliktas antroje 

klasėje antrus metus, tapo 
ekstrasensu: jis klasės 
draugams iš anksto aiškino, 
apie ką mokytoja pasakos 
pamokose.

***
Napoleonas: kai tik 

atsisakiau sosto, kaip mat 
paleido iš psichiatrinės 
ligoninės.

***
Žmona vyrui:
– Žinai, vakar naktį pro 

miegus tu mane įžeidinėjai...
– O kas sakė, kad pro 

miegus?
***
Dvi vienišumo stadijos: 

pirmoji – į jūsų pašto dėželę 
nesiunčiamas net spamas. 
Antroji – jau rugsėjis, o niekas 
taip ir nepasiūlė nė mažiausios 
cukinijos.

***
Suvalkietė žmona kalbasi su 

bendruomenės policininku:
– Įsivaizduokit, mano Petras 

visiškai nemoka žaisti kortomis. 
– Nieko baisaus.
– Kaip tai nieko baisaus?! Jis 

nemoka žaisti, bet žaidžia!
***
Protingas įsivėlė į ginčą su 

kvailiu. Ir atsirado vienu kvailiu 
daugiau.

***
– Gerbiamasis kunige, iš kur 

pas jus paakyje mėlynė?
– Pradžioje buvo žodis.
***
Žmona vyrui:
– Ką tu be manęs darytum?
– Tą patį, tik su kita.
***
Viena didžiausių melagysčių 

studentų darbuose yra 
„Naudotos literatūros sąrašas“.

***
Pas mus paprastai būna dvi 

problemos: arba valstybei ant 
tavęs nusispjaut, arba ji tavimi 
susidomėjo.

***
Šokis – menas patraukti koją 

anksčiau, nei kažkas ant jos 
užsirioglins.

***
Drabužių rūšys pagal vyrus: 

purvina ir purvina, bet dar 

patologoanatomas.
***
Dieve, duok žmonėms 

smegenų, o kai kuriems dar 
instrukciją, kaip juos įjungti ir 
naudoti.

***
– Su savim susilažinau,kad 

mesiu rūkyti.
– Ir kaip?
– Pralošiau alų.
***
Policijoje:
– Sakykit,o kodėl jūs taip 

vėlai pranešėte apie vagystę? 
Juk pati sakėte,kad vagys 
apvertė kambarius nuo galvos 
iki kojų?

– Ai,aš iš pradžių 
pagalvojau,kad čia maniškis 
ieškojo švarių marškinių...

***
Jei žmonos ir jos draugių 

pokalbyje nugirsite, kad 
žmona sako: „Maniškis irgi“, 
patikėkit, ji jūsų negiria.

***
Pragaras. Liuciferis sėdi 

soste ir su kažkuo kalba 
telefonu:

– Dėl pandemijos pragaras 
dirba nuotoliniu būdu! Ir 
užteks uždavinėt kvailus 
klausimus, kodėl pas jus 
mieste taip karšta!

***
Premjerė: 
– Gyventojų pajamos 

ženkliai išaugo nuo 
pandemijos pradžios!

Žmonės:
– O galima būtų sužinoti tų 

gyventojų pavardes?
***
Mane žiauriai nervina, kai 

musės trina letenėles. Ką tu 
ten planuoji,kai tavo gyvenimo 
trukmė tik 4 dienos?

***
Niekas taip nepakelia vyro 

savivertės moters akyse, kaip 
surinkta spinta iš IKEA.

***
– Tėti, o kaip atrodo angelas 

sargas?
– Toks mažas, su sparneliais, 

ir visada apie tave skraido.
– Tai taip ir sakykit, kad 

uodas.

DIENOS 
KETUREILIS
PIRTIES LIKIMAS
Liūdi Rokiškio pirtis
Panašu, kad jau mirtis…
Kaip garinei pirčiai dera
Leidžia paskutinį garą.

Pirmas, antras aukcionas
Norinčių – ne milijonas.
Aš pasakysiu iš širdies –
Nenori niekas tos pirties.

O dar prisimenu, kadais
Daug veiksmo vykdavo tenais.
Su vantos šluota užanty
Klientai rinkdavos pirty.

Ar prieš Kalėdas ar Velykas
Mazgotis – būtinas dalykas!
Iš kaminėlio rūko garas,
Dabar jis tik aksesuaras...

Greta Paliulionytė

BALDAI

• 1 mėn. naudotą čiužinį nuo 
pragulų. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Geros būklės ištiesiamą minkštą 

kampą ir 2 fotelius. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 604 09 285.  
Rokiškis
• Rudos spalvos fotelį. Patogus 
sėdėti. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Rašomąjį stalą su pakabinamomis 

ir pastatomomis spintelėmis.  
Tel. 8 695 15 135. Rokiškis
• Minkštą kampą su miegojimo 
funkcija. Dvi patalynės dėžės. 

Kaina 150 Eur. Tel. 8 610 41 937. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują vandens šildytuvą. Talpa 45 
l. Kaina 40 Eur. Tel. 8 610 10 342. 
Rokiškis
• Mažai naudotą šaldytuvą 
Standart. Apie 150 cm aukščio. 
Galioja gamintojo garantija.  Kaina 
70 Eur. Tel. 8 626 75 848.  
Rokiškis
• Gerai veikiančią skalbimo mašiną 
Beko. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 679 94 126. Rokiškis
• Gruzdintuvę. Karšto oro garais. 
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame sofą -lovą. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 611 43 533. 
Rokiškis
• Dovanojamos dvi mažos kalytės. 
Tel. 8 681 98 589. Rokiškis
• Dovanojame sekciją. Išsinešti 
patiems. Tel. 8 657 48 987. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naują suknelę LOL. Ilgis 64 cm, 
liemuo 30 cm. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 604 87 522.  
Rokiškis
• Naują puošnią suknelę. Kaspinas 
nusegamas. Ilgis 60 cm, liemuo 30 
cm. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 604 87 522.  
Rokiškis
• Naujus sportinius batus Umbro. 
41 dydis, mažinti, vidpadis 26 cm. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 679 35 608. 
Rokiškis
• Pilką puspaltį, 38 dydis, iki 10 
Eur. Maišas mažai dėvėtų vasarinių 
suknelių, palaidinių ir panašiai. 
S-M, visas maišas iki 10 Eur. 
Puspaltį, megztinį ir liemenę, S-M, 
už viską iki 10 Eur. Mažai dėvėtus 
džinsus ir kelnes, 28/32 dydis, iki 
5 Eur už 1 porą. Tel. 8 686 87 492. 
Rokiškis


