Nepriklausomas rajono laikraštis

2021 m. spalio 5 d., antradienis Nr. 77 (853)

Socialinės paramos centrui –
keturi nauji automobiliai.
Nuomos sistema pasiteisina

Mieli moky�ojai,

Užsidegimo – mokant vaikus aug�i dvasia ir prot�,
kant��bės ir stipr�bės - dalinant jiems šilumą,
žinias ir įžiebiant širdyse išminties, kūr�bos kibirkštį. Linkiu, kad kasdien Jus supt� mokinių, jų
tėvų, visuomenės pagarba. Ir asmeninės laimės bei
sveikatos.
Su Moky�ojo diena!
Liet�vos Respublikos Seimo nar�s
Vidmantas Kanopa

Ruošiasi
matavimo
darbams
2 p.

5 p.
Socialinės paramos centrui atitekę nauji automobiliai, savivaldybės vadovų teigimu, pasitarnaus tolesnei
centro paslaugų plėtrai ir prieinamumui gerinti.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Gerbiami asociacijos Rokiškio rajono
gausių šeimų ,,Agota“ nariai,
skelbiamas visuotinis
asociacijos narių susirinkimas.
Laikas: 2021 m. spalio 20 d. 13 val.
Vieta: Sniegių g. 40, Skemai, Rokiškio raj.
LT- 42101
Tel.: +370 669 50560
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Ateities strateginių veiklų aptarimas, veiklų
plano patvirtinimas;
2. ,,Agota” tarybos rinkimai;
3. Einamieji klausimai.

Aplinkkelyje –
neįprastas
sujudimas
5 p.

Santykiai su Kinija:
problema ar galimybė?
3 p.
Dėlionėlių istorija

Naujas piešinys pristatytas
visuomenei: ir jaukiu pokalbiu,
ir elektronikos ritmais

Salų dvare – naujas
darbuotojas

4 p.

Mažiau nei pusė rajono
moksleivių testuojasi
4 p.
dėl Covid-19

5 p.

Turizmo ir amatų informacijos centro direktorė Lina Valotkienė ir
karpinio, pagal kurį sukurtas piešinys, autorė Gita Kolosovienė kalbėjo
apie tradicijų reikšmę ir metamorfozes.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Siekiant apsaugoti nuo bebrų, Rokiškio krašto muziejaus
aplinkos medžiai apjuosti tinklu

Seniūnijoms išdalinta apie 30 000 vnt.
pavasarinių svogūninių gėlių

Beveik prieš metus rašėme apie tai, kaip nuniokodami medžius muziejaus aplinką „patvarkė bebrai“. Tąkart su pažeistais medžiais teko atsisveikinti.
Siekdama, jog tas pats scenarijus nepasikartotų ir šiemet, Rokiškio rajono savivaldybė nupirko metalinio
tinklo, kuriuo Rokiškio krašto muziejaus darbuotojai apjuosė alėjoje dar likusius sveikus medžius.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Ruošiasi matavimo darbams

Topolių gatvės gyventojai apsidžiaugė: šį rudenį seniūnija
nušienavo jau daug metų neliestą krūmokšnių prižėlusią pievą.
„Pagaliau išnaikintas erkynas“,
– sakė šios gatvės gyventojai. Ar
tik dėl erkių keliamo pavojaus
imta tvarkyti daug metų neliestą
valstybinės žemės plotą?
Dar vos prieš kokius 10 m. šis
plotas buvo gana gerai prižiūrėtas:
čia buvo įveisti aplinkinių gatvių
gyventojų daržiukai. Tačiau pastaraisiais metais bedirbami vos pora
žemės lopinėlių. Likusieji apžėlė
žole ir menkaverčiais krūmais.
Patys gyventojai į šiuos plotus nosies nekiša: niekas nenori rizikuoti
parnešti erkių. Pastaraisiais metais
čia apsigyveno net laukinių žvėrių: kiškių, stirnų. Tačiau juos išbaidė pavasarį kilęs didelis pievų
gaisras. Tiesa, tuomet išdegė ne

Šiemet Rokiškio gėlynai
neliko nepastebėti ir džiugino akį tiek miestelėnams, tiek
miesto svečiams. Todėl ir toliau rajonas gražės ir puošis
įvairiausiais gėlių žiedais seniūnijoms išdalinta apie 30
000 vnt. pavasarinių svogūninių gėlių.
„Gėlių asortimente vyraus
narcizai, tulpės, dekoratyviniai

česnakai. Šiomis gėlėmis pavasarį pražys Rokiškio miestas, Rokiškio dvaro gėlynai, Salų dvaro
gėlynai, Obelių, Jūžintų, Kamajų, Kazliškio, Pandėlio ir Panemunėlio seniūnijos", - informavo
Architektūros ir paveldosaugos
skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė.
Rajono savivaldybės
inform.

Vairavo neblaivus

Spalio 2 d. apie 18.15 val. Rokiškio r., Bernotiškio k., neblaivus
(3.06 prom.), neturintis teisės vairuoti vyras (g. 1973 m.) vairavo automobilį „VW“.
Panevėžio VPK inform.

Pavogė įrankius

Spalio 1 d. 11 val., pranešta, kad Rokiškyje, iš ūkinio pastato, išlaužus duris, pavogti darbo įrankiai. Nuostolis- 1400 eurų.
Panevėžio VPK inform.

visa teritorija: ugniagesiai kovojo,
kad ji nepriartėtų prie aplinkkelio
ir už jo esančių namų.
Rokiškio miesto seniūnas Arūnas Krasauskas sakė, kad ši teritorija nušienauta dėl dviejų priežasčių: pirmiausia, dėl būsimų žemės
matavimų. Mat čia formuojamas

naujas gyvenamųjų namų kvartalas. „Matininkams bus patogiau ir
paprasčiau atlikti darbus“, – sakė
seniūnas. Ir pridūrė, kad buvo
svarbu sutvarkyti šį plotą ir ruošiantis žiemai.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Aplinkkelyje – neįprastas sujudimas. Kas vyksta?

Rokiškėnai pastebėjo, kad
pastaruoju metu aplinkkelyje
darbininkus, kurie tvarko kone
visus šios gatvės apšvietimo
stulpus. Kas jiems nutiko, klausėme Rokiškio miesto seniūno
Arūno Krasausko.

Rado sprogmenį

Rugsėjo 30 d. 13.34 val. Rokiškio r., Kamajų sen., Čižų k. Rastas
sprogmuo, įvestas planas ,,Skydas“. Atvykę išminuotojai 75 mm minosvaidžio miną sunaikino Kriūnų karjere.
Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento inform.

Namų rungtynės neįvyko:
neatvyko varžovai

Šeštadienį Rokiškio kūno kultūros ir sporto centro stadione
turėjo vykti Panevėžio apskrities futbolo federacijos pirmenybių
(Lietuvos futbolo federacijos III lyga) rungtynės Rokiškio futbolo
klubas – Panevėžio „Atomas“. Deja, į stadioną vienuolikės neišėjo: varžovai pranešė, kad negali atvykti į Rokiškį.
Iki pirmenybių pabaigos (įskaitant ir neįvykusias rungtynes) Rokiškio futbolo klubui dar reikia sužaisti dvejas rungtynes. Mūsiškių
varžovais šį savaitgalį turėtų būti Panevėžio „Orfos“ futbolininkai.
Rungtynės numatytos Rokiškyje. Mūsų futbolo klubas jau praėjusiame ture užsitikrino pirmenybių bronzos medalius.
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Pasak pašnekovo, jokio detektyvo čia nėra ir apšvietimas nesugedo.
Tiesiog senosios apšvietimo
lempos keičiamos naujomis LED
lempomis. Kurios ir švies ryškiau, ir elektros energiją taupys.
O kartu ir lėšas.
Pasak pašnekovo, kol kas apšvietimo lempos keičiamos tik

dalyje aplinkkelio, tačiau ketinama jas pakeisti šio kelio atkarpoje
iki pat Pirminės asmens priežiū-

ros centro.

Degalai per praėjusį mėnesį pabrango visose trijose Baltijos valstybėse. Mažiausiai populiariausios markės
benzinas ir dyzelinas kainuoja Lietuvoje, rodo agentūros BNS kaupiami duomenys.

95 markės benzino litro vidutinė kaina
„Circle K“ degalinėse Vilniuje per mėnesį
pakilo 2,5 proc. iki 1,359 euro, Rygoje –
4,2 proc. iki 1,384 euro, Taline – 2,7 proc.
iki 1,499 euro.
98 markės benzino kaina – atitinka-

mai 1,458 euro, 1,434 euro ir 1,549 euro
už litrą. Dyzelino litras Vilniuje rugsėjį
pabrango vidutiniškai 6,9 proc. iki 1,279
euro, Rygoje – 4,6 proc. iki 1,284 euro,
Taline – 5,7 proc. iki 1,299 euro.
BNS inform.

Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Degalai rugsėjį brango visose trijose Baltijos valstybėse

Iki 2024-ųjų galima išasfaltuoti beveik
visus žvyrkelius kaimuose

Iki 2024-ųjų galima išasfaltuoti beveik visus žvyrkelius, einančius per kaimus,
kur gyvena ne mažiau kaip 10 žmonių, sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.
„Tikrai galime iki 2023 metų, iki 2024 metų išasfaltuoti visas gyvenvietes, valstybinius žvyrkelius per gyvenvietes, kuriose gyvena virš 10 gyventojų, ir šitą klausimą
praktiškai uždaryti“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė ministras.
„Ambicijos lygis priklausys tik nuo turimo finansavimo“, – pridūrė M. Skuodis,
atsakydamas į parlamentarės Laimos Nagienės priekaištus dėl planų perskirstyti Kelių
priežiūros ir plėtros programoje įvairiose eilutėse suplanuotas lėšas žvyrkelių asfaltavimui. M. Skuodis tvirtino, kad numatytas žvyrkeliams lėšas perskirsčius, vidutiniškai savivaldybių gaunamas bendras finansavimas išaugs penktadaliu.
BNS inform.
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Santykiai su Kinija: problema ar galimybė? Dėlionėlių istorija

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Pastaruoju metu Lietuvos ir
Kinijos santykiai primena komediją. Maža valstybė versus
didžiausia gyventojų skaičiumi
šalis. Kas gali būti juokingiau.
Bet, kaip sakė klasikas, ne tas
yra didis...
Prieš keletą dienų buvo publikuotas Nacionalinio kibernetinio saugumo centro atliktas
tyrimas, kaip Kinijos gamintojų
telefonai nutekina jų naudotojų duomenis. Tyrimas, be abejonės, puikus. Ir jis, faktiškai
pramiegotas Lietuvoje, atsidūrė
didžiausių pasaulio naujienų
tarnybų akiratyje.
Pirmiausia, galime didžiuotis savo šalies analitikais ir kitais
specialistais. Kurie aiškiai ir suprantamai įvardino, kad karalius –
nuogas. Bet tik įvardinti nepakanka. Reikia dar ir imtis veiksmų.
Kodėl ši problema Vakarų pasaulyje nebuvo keliama, sunku
pasakyti. Kas galėtų paneigti galimybę, kad situacija su šnipinėjančiais įrenginiais yra tokia
pat, kaip pričiupus neištikimą sutuoktinį. Daug kas naiviai mano,
kad apgaudinėjamieji nežino, jog
jiems statomi ragai. Dažnu atveju
yra kiek kitaip: apgaudinėjamieji
APSIMETA, jog nežino. Mat jei
pasakysi, kad žinai, tuomet reikės
imtis veiksmų: arba vyti neištikimąjį lauk, skirtis, arba prarasti
paskutinius savigarbos likučius
ir sakyti: aš taip myliu šitą niekšą, kad leidžiu jam, dovanokite,
dergti ant galvos. Nežinojimas yra
patogus tuo, kad nereikia priimti
sprendimo ir metų metus vienam
vaikščioti pas svetimus, o kitam
išsaugoti paskutinius orumo ir savigarbos likučius.
Situacija su Kinija yra būtent
tokia. Lietuvių tyrimas atskleidė
tai, kas visiems seniai buvo aišku.
Kad mums, liaudiškai sakant, dergia ant galvos. Kodėl nesiimama
priemonių? Nes Vakarų pasaulis
seniausiai sėdi ant Kinijos pramoninės ir technologinės adatos.
O kai nutraukiamas narkotikų
tiekimas, prasideda kas? Prasideda lomkės. Vienintelis iš Vakarų
lyderių, ne iš biurokratinės, o iš

verslo aplinkos atėjęs buvęs JAV
prezidentas Donaldas Trumpas
suprato, kad vienas svarbiausių
jo valstybės uždavinių – grąžinti gamybą į JAV. Ir jo išėjimas iš
pasaulinės klimato kaitos susitarimų buvo protingas žingsnis:
jei tu ringe šoki baletą, kai tavo
varžovas kaunasi pagal kovų be
taisyklių sistemą, akivaizdu, kad
tave sukals jau pirmajame raunde. Juk Kinijos produkcija ir yra
pigi dėl to, kad jie nesilaiko jokių
taisyklių. Jiems tiesiog nusišvilpt
ant taršos protokolų. O kol Europa ir JAV apie juos tūpčioja, kinai
nebaudžiami gamina, teršia ir turtėja. Jau 2019 m. Kinija į aplinką
išmetė daugiau teršalų, nei visos
išsivysčiusios šalys kartu sudėjus.
Ką tai reiškia: tai reiškia viena:
arba išsivysčiusių šalių technologijos tokios pažangios, kad faktiškai neteršia aplinkos (kas iš principo sunkiai įmanoma), arba tai,
kad išsivysčiusių šalių gamybos
mastai ima nusileisti Kinijai. Kitas
svarbus aspektas: gamtosauginių
reikalavimų jurisdikcijon papuola
tik maždaug pusė (o gal net ir mažiau) visos taršos. Tuomet kyla kitas klausimas: ką tie klimato susitarimai bereguliuoja, jei didžiajam
teršėjui jie visiškai dzin?
Kuo Kinija pranašesnė už išgverusius ir išlepusius Vakarus?
Pirmiausia tuo, kad ji dėjo skersą
ant Vakarų vertybių. O Vakarai
neturi net menkiausios galios priversti tų vertybių paisyti. Kinija
kur kas gudresnė už tiesmuką ir
buką Rusijos buvusių komuniagų
šaiką. Ji savo vertybes diegia ne
karu ir raudonomis vėliavomis, o
ekonomine galia.
Kai vakariečiai eilinį kartą
sriūbauja apie visuotinį klimato
atšilimą ir keičia automobilius į
paspirtukus, Kinija visu pajėgumu
teršia planetą ir vargo dėl to nemato. Kaip sakoma, raganosis beveik
aklas ir kurčias, bet žinant jo gabaritus, tai čia jau ne jo problema.
Ką reiškia Kioto ir kitų konvencijų dėl klimato kaitos laikymasis? Paaiškinsiu paprastai. Žalioji
energetika kainuoja kur kas brangiau nei atominė. Popierinis šiaudelis – brangiau nei plastikinis. Iš

vilnos, lino ar tikro šilko pasiūtas
drabužis – brangiau nei vienkartinis sintetinis.
Kad suvoktume, kokia didžiulė
šiandien Kinijos ekonominė galia,
prisiminkite, iš kur siunčiatės reikalingus įrenginius: nuo ausinių
iki vaizdo kamerų. Teisingai, iš
aliexpress. Kur užsisakote drabužius, apatinį trikotažą? Teisingai,
iš ten pat.
Visas apysmulkes buitines prekes išgverusios Vakarų valstybės
siunčiasi iš Kinijos. Kodėl? Nes
tos prekės pigios. Štai elementarus
pavyzdys: turiu aš tokį pomėgį –
klijuoti vadinamąsias deimantines
dėliones. Principas panašaus į siuvinėjimą kryželiu, tik vietoj siuvinėjimo, piešinio langeliuose klijuojami plastikiniai „deimančiukai“.
Vidutinė tokio piešinėlio su visais
jam atlikti reikiamais įrankiais, pagaminto Europos gamyklose, svyruoja apie 25 Eur. O Kinijoje tokia
pat dėlionėlė kainuoja... maždaug
5-7 Eur. Kyla natūralus klausimas
– kažin kur gi pirksite tokią dėlionėlę? Netgi įvedus pridėtinės vertės mokestį smulkioms prekėms,
ta dėlionėlė iš Kinijos išbrango...
maždaug 1,5 Eur.
Ir jei perkate tokią pat dėlionėlę iš Europos gamintojo, visai gali
būti, kad visgi perkate toje pačioje
Kinijoje pagamintą daiktą. Juk tuos
pačius „deimantukus“ europiečiai
sėkmingai gali siųstis iš Kinijos,
perpakuoti į gražesnes, brangesnes pakuotes, ir viskas. Įdomu tai,
kad nepriklausomai nuo gamintojo, „deimantukų“ spalvos kodai
yra vienodi. Sumokate už dėlionėlės kelionę, jos perpakavimą ir
tarpininkų Europoje paslaugas.
Daiktelis išbrangsta keliskart. Juk
dėlionėlė – tai tik smagus laiko
praleidimo būdas, į meną toli gražu
nepretenduojantis. Tai elementarus
kičas, kurį smagu dėlioti, ir tiek.
Didžiuoju mano atradimu tapo
tai, kad pernai nusipirkus dujinę viryklę ir sugedus jos orkaitės tenui,
garantinio aptarnavimo meistras
maloniai paaiškino, kad nepaisant
firmų, dizaino, iš esmės viryklės
„vidurius“ gamina vos kelios firmos. Maloni naujiena, vienok.
Juk mes, iš esmės, ir investuojame į Kinijos galią. Į jos ekonomikos augimą. Tai mūsų pinigais
ji maitinama, mūsų pinigais kuria
moderniausias laboratorijas, kol
mūsų pačių mokslas dūsta nuo
bado dietos.
Kol, vadinkime tikraisiais vardais, nupezusi Europa kūrė švietimo sistemas, kuriose bandoma
pasiekti neįmanomo dalyko – padaryti žmogų ne išsilavinusiu, o
laimingu, Kinija, alkana žinių ir
išradimų, kūrė mokslo ir žinių visuomenę. Tą, apie kurią mes svajojame, bet niekaip nepasiekiame.
Kinija nežaidė ir nežaidžia tvarios
plėtros ir kitų kvailų žaidimų, kurie Europą padarė nekonkurencin-

gą. Europa nebemoka ir nebegali
gaminti. Ji lėta ir technologiškai
atsilikusi. Beviltiškai atsilikusi.
Kodėl taip yra? Nes Europa įtikėjo, kad jos vaikams nebereikia
mokytis, jaunuoliams – nebereikia
dirbti. Nes eiti ir bliauti Vilniaus,
Paryžiaus ar Berlyno gatvėse
„Black lives matter“, „Mytiutiū“
ar kokią kitą nesąmonę yra nesulyginamai lengviau, nei sėdėti mokyklos suole, universiteto auditorijoje, ir studijuoti fiziką, chemiją,
biologiją, matematiką. Nes kurti
mokyklą, kurioje visi vaikučiai
laimingi, nepalyginamai lengviau,
nei toje pat mokykloje kurti laboratorijas. Nes mėtyti į šiukšlyną
pasaulinės klasikos šedevrus dėl
juodaodžių, moterų ar dar kieno
nors diskriminacijos yra nepalyginamai lengviau, nei parašyti naujas
knygas.
Kinija tuo neserga. Kinija mokosi. Tai jos tradicija. Tai civilizacija, davusi žmonijai balnakilpes,
popierių ir paraką. Tai civilizacija,
davusi pasauliui Sun Tzu „Karo
meną“, kuris netikėtai tapo labai populiaria knyga europiečių,
įskaitant ir lietuvius, lentynose.
Tačiau knygas reikia ne lentynose
dėlioti, knygas reikia skaityti.
Europa tingi. Vakarų pasaulis
tingus. Aišku, galima ir reikia
sutikti, kad Kinijos pramonė ne
viską pati išrado. Ten pramoninis špionažas pasiekė neregėtas
aukštumas. Kaip manote, ką šnipinėja tie mobilieji kiniški telefonai? Tamstos pirkinių sąrašą ir
nuotraukas su katinukais? Visai
ne. Jie šnipinėja idėjas. Tam, kad
jas plėtotų ir įgyvendintų penkis
kartus pigiau, nei Europa. Suvokite, kad pramoninis špionažas
efektyvus ten, kur pramonės lygis yra toks aukštas, kad nereikia
didelių pastangų ir investicijų
įgyvendinti perimtas žinias. Pavyzdys čia pat: prieš gerus dešimt metų rašiau apie tai, kaip
„Baltic mills“ fabriko Juodupėje
audiniai dalyvavo namų tekstilės
pasaulinio lygio parodoje. Technologai atvirai kalbėjo: kinai nė
nesislėpdami fotografavo jų stendą, raštus ir audinius. Kur šiandien fabrikas Juodupėje? Kas jį
nukonkuravo? Kiniški audiniai.
Ko norėti iš Juodupės fabriko,
kai kinai klupdo pasaulinius
technologijų milžinus.
Dėl pigesnės darbo jėgos ir kitų
kaštų, europietiškos įmonės savo
gamybą perkėlė į Azijos šalis,
įskaitant ir Kiniją. Mūsų, Vakarų
pasaulio, svajos apie garsiąją Fukujamos „Istorijos pabaigą“ buvo
naivios ir klaidingos. O kad jos
tokios, puikiai parodė ta pati covid-19 krizė, kai sutriko prekių iš
Kinijos tiekimas.
Kad ir dabartinis tyrimas apie
mobiliuosius telefonus. Kad jis
neatsigultų į stalčių, reikalingi
sprendimai. Reikalingi tokie pat
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pigūs ir tokie pat geri, ar net dar
geresni už kiniškus, mobilieji telefonai. Ir ne tik telefonai. Pažiūrėkit, kas užrašyta ant jūsų modemo.
Ar tik ne „Huawei“? Juk dauguma
interneto tiekėjų iš esmės ir siūlo
tokius modemus. Nes panašių kokybe ir kaina alternatyvų kaip ir
nerasta.
Lietuvos santykiai su Kinija
paaštrėjo dėl visiško nieko: Taivanio atstovybės Vilniuje būsimo
atidarymo. Kinijai tai principinis
dalykas. Kaip principinis dalykas
ir vertybių politiką vaizduojančiai mūsų diplomatijai. Bėda ta,
kad kol kas diplomatiją mūsų šalis tik vaizduoja. Jei ji turėtų bent
truputį sveiko proto, ir savo laiku
būtų įvykdžiusi savo užgaidą tapti aukštųjų technologijų, o ne visų
mosčių vadybybininkų šalimi,
vertybine politika vadovautis būtų
lengviau. Kur kas lengviau. Bet,
kaip sakoma, dar ne per vėlu.
Norint realiai kovoti su Kinija,
reikia ne liežuviais malti. Gendantys santykiai su Kinija yra ne tik
problema. Tai galimybė. Galimybė, kuria būtina pasinaudoti. Bet
tam reikia vystyti mokslą, grąžinti
į Europą pramonę.
Iš esmės keisti švietimo sistemą vietoj laimingų ugdant išsilavinusius žmones. Vietoj genderinių ideologijų mokyklose grįžti
prie fizikos, chemijos ir matematikos. Šimtus kartų daugiau investuoti į universitetų mokslines
bazes, į mokslinius tyrimus. Perorientuoti švietimo sistemą, kad
ji, užuot švaisčiusi lėšas pigiai
išmokomiems, bet niekam nereikalingiems vadibybininkams,
pagaliau imtų ruošti inžinierius,
technologus. Kad garbės piliečiais
skelbtume ne tik dailininkus, bet
ir jaunuosius mokslininkus. Kad
pavyzdžiu jaunimui būtų ne influenseriai, o savo sričių korifėjai.
Tada, kai mokslas bus kasdienio
gyvenimo dalykas, kai kiekvienas
svaigstantis, kad išvestinių niekam ir niekada neprireiks, būtų
įvardijamas tuo, kuo jis ir yra –
durniumi. Tada, kai švietimui ims
vadovauti ne mokinių emocijos ir
užgaidos, kai aukštos kvalifikacijos specialistų ir technologijų
valstybės imsime siekti darbais,
o ne popieriuje, padėtis pasikeis.
Kai visuomenė ims klausti, kodėl
iš jos kišenių ugdomi ne mokslininkai ir tyrėjai, o nekvalifikuoti
bukulaurai, tada galėsime bent
pasvajoti konkuruoti su Kinija.
Kai mes kursime, kai mes gaminsime, o ne svaigsime. Kai Europa
ar Lietuva padės ant stalo ne naują
šūkį, o naują, geresnį ir pigesnį už
kinišką, mobilųjį telefoną. Kodėl
gi ne? Bet tam reikia mokytis ir
kurti. O ne sėdėti ant šaligatvio su
plakatu. O ne didžiuotis, kad kuriame laimingų kvailių, kurių kas
trečias nesugeba matematikos egzamino išlaikyt, visuomenę.
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Salų dvare - naujas darbuotojas

Spalį prasideda tradicinė
aplinkosauginė akcija
„Garažiukas“

Rokiškio rajone esančio
Salų dvaro lankytojus nuo
šiol pasitiks naujas išmanus darbuotojas – robotukas-padavėjas, nuo kitos
savaitės pradedantis darbą
naujoje vaikams skirtoje
kavinėje.

Aptarnavimo robotas Katytė Bela atkeliavo iš įmonės
UAB „Girioms ir sodams“
internetinės
parduotuvės
manorobortas.lt ir yra pasiruošusi džiuginti Salų dvaro
lankytojus
bebaigiančioje
įsikurti naujoje kavinukėje
vaikams. Robotukas atkeliavo anksčiau, nei atsidarė kavinė, tačiau jau dabar talkininkauja restorane ir salėse.
Lietuvos tautodailininkų
sąjungos Panevėžio bendrijos Rokiškio skyriaus bei
Rokiškio
Tautodailininkų
asociacijos pirmininkė Birutė Dapkienė „Rokiškio
Sirenai“ pasakojo, jog idėja
tokiam pirkiniui kilo siekiant sukurti dvare atskirą
erdvę būtent mažiesiems,
kad šie turėtų kur smagiai
leisti laiką, švęsti gimtadienius ar kitokias progas, o
robotukas tokiam kampeliui
– ne tik smagus pašnekovas,
bet ir puikus pagalbininkas
aptarnaujant būsimus kavi-

Nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d. Aplinkos apsaugos
departamentas vykdys tradicinę akciją „Garažiukas
2021“. Aplinkosaugos pareigūnai tikrins įmones ir
asmenis, remontuojančius ir
ardančius automobilius.

nės svečius. Dvare atstumas
nuo virtuvės iki vaikų kavinės – tolimas ir paprastą darbuotoją per dieną ne juokais
nuvarginantis, o robotukui
važinėtis pirmyn atgal – vienas juokas, kadangi vieno
įkrovimo užtenka net 20-iai
valandų.
Katytė Bela be galo išmani: gali aptarnauti net keturis
staliukus vienu metu, moka
lietuviškai pasisveikinti, gali
padainuoti sveikinimą su
gimtadieniu ir ištarti jubiliato vardą. Pagrindinė katytės
kalba – anglų, tačiau pasak
B. Dapkienės, šiandieniniam
vaikui tai – ne problema, o
Salų dvaro darbuotojams pokalbiai su robotuku – puiki
treniruotė lavinant savo anglų kalbos žinias bei gebė-

jimą kuo aiškiau ištarti tam
tikras frazes, kad modernioji
„kolegė“ suprastų, kas jai sakoma. Toks veikiantis aptarnavimo robotas – vos trečias
visoje Lietuvoje, todėl B.
Dapkienė tikisi, kad katytė
Bela pritrauks lankytojus iš
įvairiausių šalies kampelių.
„Pasauliui
nepaliaujamai
modernėjant džiaugiamės,
kad naujos technologijos
gali šitaip palengvinti darbo
sąlygas. Jau dabar įsitikinome, koks robotukas mums
reikalingas dvare ir kiek jis
padeda nuveikti“, - pasakojo
Birutė Dapkienė.
Vos atvykęs robotukas
tapo nepakeičiamu pagalbininku: vykstant furšetams
padeda vežioti maistą bei
gėrimus, indus ir įvairius

kitokius daiktus, kuriuos
vienam žmogui nešioti dideliais atstumais būtų išties
varginantis darbas. Nors toks
aptarnavimo robotas – tikrai
nepigi investicija (12 000
Eur), tačiau skaičiuojama,
kad prekė netruks atsipirkti:
klientai daugiau nepaliks padavėjui arbatpinigių, taip pat
liks sutaupytas vienas pilnas
etatas, o kur dar fizinė sveikata ir nuovargis dirbant tokiose didelėse patalpose.
Jau kitą savaitę duris atversianti kavinukė vaikams
labai kviečia visus atvykti
susipažinti su robotuke Bela,
ją pakalbinti, pasidžiaugti
bei įvertinti naująją darbuotoją.
Evelina
JASIULIONYTĖ

Mažiau nei pusė Rokiškio rajono moksleivių testuojasi dėl Covid-19

Praėjusios savaitės duomenimis, Lietuvoje dėl
Covid-19 testuojasi apie
40 proc. 1–12 klasių moksleivių. Švietimo, mokslo
ir sporto ministrė Jurgita
Šiugždinienė minėjo, jog
vis daugiau tėvelių sutinka, kad jų vaikai būtų
testuojami. „Rokiškio Sirena“ domėjosi, kokia situacija mokinių testavimo
klausimu vyrauja Rokiškio rajone.

Rokiškio rajono švietimo įstaigose, kurios vykdo
vaikų testavimą, šiuo metu
mokosi 2633 moksleiviai,
iš kurių besitestuojančių –
1171. Vaikai testuojami vidutiniškai kas 3–4 dienas,
tačiau testų skaičius vienam
vaikui – labai nevienodas:
vieniems per mėnesį padaroma iki 9 testų, kitiems dėl
neatvykimo į mokyklas ar
kitokių priežasčių vos 4 ar
5. Rugsėjo mėnesį iš viso
greitųjų testų sunaudota
3815, kas rodo, jog atskirų
vaikų testavimasis labai netolygus – jei visiems testai
būtų daromi reguliariai, su-

naudotų testų skaičius turėtų siekti mažiausiai 6000.
Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro vaikų ir jaunimo
sveikatos priežiūros specialistė Valentina Mickienė
komentavo, kad toks moksleivių testavimasis ne itin
prasmingas: daugiau kaip
pusės vaikų tėvai nesutinka,
jog jų atžalos būtų testuojamos, taip pat nemažai vaikų
jaučia labai lengvus simptomus arba nešioja virusą
visai be jų, todėl užkirsti
kelią ligos plitimui tokiomis
sąlygomis yra pakankamai
sudėtinga. Mokyklose vyk-

domų testavimų metu per
rugsėjo mėnesį užfiksuoti 8
užsikrėtimai, o iš viso atvejų – 20, kadangi jei šeimoje
atsiranda užsikrėtusių asmenų, tėvai vaikus testuoja atskirai ir apie teigiamą
testo rezultatą patys praneša
mokyklai. V. Mickienė taip
pat paminėjo, kad pastebėtas suaktyvėjimas paskutinę
rugsėjo savaitę, kada beveik
kasdien buvo fiksuojama po
1–2 teigiamus atvejus.
Moksleivių
testavimas
dėl Covid-19 šiuo metu nėra
privalomas, todėl tėvai patys sprendžia, ar leis testuoti
savo vaikus. Rokiškio rajono

mokyklose testavimus kas
3–4 dienas atlieka visuomenės sveikatos biuro specialistai, o mažesnių miestelių,
tokių kaip Panemunėlis ar
Jūžintai, mokyklose atlikti
greituosius testus apmokyti
ten dirbantys mokytojai, socialiniai pedagogai ar klasių
auklėtojai. Rokiškio lopšeliai-darželiai vykdo patalpų
testavimus, kada mėginiai
imami nuo skirtingų paviršių, išskyrus darželį-mokyklą „Ąžuoliukas“, kuris
vykdo ir paviršių, ir besimokančių vaikų testavimą.
Evelina
JASIULIONYTĖ

www.rokiskiosirena.lt
Nepriklausomas rajono laikraštis

Praėjusiais metais aplinkosaugininkai, vykdydami akciją
„Garažiukas“, patikrino 287
ūkio subjektus ir 720 fizinių
asmenų. Nustatyti 404 pažeidimai, skirta 65 privalomieji nurodymai. Dažniausi pažeidimai
– aplinkos užteršimas, atliekų
deginimas, apskaitos nevykdymas, ženklinimo reikalavimų
nesilaikymas.
Per antrą akcijos „Garažiukas“ etapą, aplinkosaugininkai
dėmesį kreips į asmenis, garažų
bendrijose, pavieniuose garažuose, ūkiniuose pastatuose,
fermose, angaruose ir gamybinėse patalpose vykdančius
transporto priemonių techninę
priežiūrą, remontuojančius ir
ardančius eksploatuoti netinkamas transporto priemones
(ENTP).
Ypatingas dėmesys bus
kreipiamas į tuos veiklų vykdytojus, kurie tuo užsiima nelegaliai.
Bus tikrinama, ar šias priemones surenkantys, apdorojantys asmenys turi TIPK ar Taršos leidimą, kuriame nurodytos
ENTP surinkimo ir apdorojimo
sąlygos, atliekų laikymo ir išrinkimo vietos.
„Visiems, kurie užsiima
transporto priemonių priežiūra,
remontu ar ardymu, norisi priminti, kad tokia veikla turi kuo
mažiau kenkti aplinkai. Norisi
pabrėžti, kad akcijos tikslas ne
bausti, o skatinti veiklą vykdyti neteršiant aplinkos“, – sako
Aplinkos kokybės departamento Atliekų tvarkymo kontrolės
skyriaus patarėjas Paulius Rutkauskas.
Pasak aplinkosaugininko,
svarbu, kad atliekomis nebūtų
atsikratoma bet kur, ypač gamtoje, nes netinkamas atliekų
šalinimo būdas daro neigiamą
poveikį ne tik aplinkai, bet ir
pačių žmonių sveikatai.
Taip pat, pabrėžia P. Rutkauskas, akcija „Garažiukas“
siekiama šviesti ir informuoti
veiklos vykdytojus apie sutarčių sudarymo su teisėtais,
skaidriai veikiančiais atliekų
tvarkytojais, svarbą: „Taip užtikrinsite, kad atliekos bus tvarkomos visuomenei ir aplinkai
saugiu būdu.“
Automobilius
ardantiems asmenims
Aplinkosaugininkai tikrins,
ar ENTP veikla vykdoma tik
negyvenamosiose patalpose.
Tais atvejais, kai dirbama lauke, svarbu užtikrinti, kad teršalai nesusigertų į žemės paviršių.
Taip pat bus tikrinamos
patalpos, kuriose ardomi automobiliai, nutekėjusių skysčių

surinkimo ir tvarkymo sistemos.
Pareigūnai kreips dėmesį, ar
asmenys turi oficialias sutartis
su atliekų tvarkytojais, kuriems
perduodamos susidariusios pavojingosios ir nepavojingosios
atliekos.
Bus tikrinama, ar, prieš priimant ardyti nebetinkamą naudoti
automobilį, patikrinama „Regitroje“ skelbiama informacija,
pvz., ar automobilis nėra įkeistas, areštuotas ir kt.
Autoservisams
Departamento pareigūnai tikrins ir autoservisų patalpas: ar
jos atitinka nustatytus reikalavimus, ar remonto dirbtuvėse yra
priemonės, skirtos išsiliejusiems
pavojingiems skysčiams neutralizuoti.
Ypatingas dėmesys bus kreipiamas, ar tinkamai rūšiuojamos
ir laikomos atliekos, ar jų ne per
daug sukaupta.
Taip pat svarbu, kad autoserviso savininkas būtų sudaręs
sutartis su teisėtais atliekų tvarkytojais.
Pareigūnai primena, kad bus
tikrinama, kokie dažai, lakai ir
gruntai naudojami pakartotiniam
dažymui. Taip pat, ar reikalavimų laikomasi tuose servisuose,
kuriuose remontuojamos kondicionavimo sistemos.
Be abejo, bus tikrinama, ar
autoserviso savininkas, remontuojantis detales, darančias įtaką išmetamųjų dujų kokybei,
turi dujų matavimo prietaisą su
galiojančiu valstybinės patikros
sertifikatu.
SVARBU
Įmonės, kurių veikloje susidaro pavojingos ir nepavojingos
atliekos (išskyrus tam tikras teisės aktuose numatytas išimtis),
turi atliekų susidarymo apskaitą
vesti Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).
Užsiimant ENTP ardymo
veikla neturint leidimo arba nesilaikant šiame leidime nustatytų sąlygų, fiziniams asmenims
užtraukia baudą nuo 300 iki 560
eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 300 iki 1700 eurų ir
kitiems atsakingiems asmenims
– nuo 600 iki 1150 eurų.
Juridiniams asmenims vykdant ENTP ardymo veiklą neturint leidimo numatyta bauda
nuo 10 tūkst. iki 30 tūkst. eurų.
Vykdant ENTP ardymo veiklą
pažeidžiant leidimo sąlygas, juridiniams asmenims gresia bauda nuo 1000–2000 eurų.
Už atliekų tvarkymo pažeidimus fiziniams asmenims taikoma atsakomybė nuo įspėjimo iki
4100 eurų.
Juridiniams asmenims, perdavusiems pavojingas atliekas
nelegaliems atliekų tvarkytojams, gresia bauda nuo 150 iki
55 tūkst. eurų, o atliekų apskaitos pažeidimai gali užtraukti
baudą nuo 150 iki 1400 eurų.
Aplinkos apsaugos
departamento
inform.
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Socialinės paramos centrui – keturi nauji automobiliai. Nuomos sistema pasiteisina

Penktadienį apie pietus
prie rajono savivaldybės
atvyko vilkikas, kurio priekaboje – naujutėlaičiai automobiliai: trys visureigiai
„Dacia“ bei „Toyota“ markės automobilis. Jie skirti
Socialinės paramos centro
darbuotojams. Visurgeigiai
teks lankomosios priežiūros
specialistams, o „Toyota“ –
kitiems šio centro specialistams. Rajono meras Ramūnas Godeliauskas mano, kad
automobilių nuomos sistema
pasiteisino: taupoma ir etatams, ir automobilių priežiūrai. Ir važinėjama naujais
automobiliais. O juk tokio
kiekio automobilių, kiek jų
reikia, savivaldybė nupirkti
neįstengtų.

Ir darbui, ir žmogiškajam
orumui
Socialinės paramos centro
direktorė Jolanta Paukštienė
neslepia: automobiliai centro
lankomosios priežiūros specialistams labai reikalingi. Mat
tie žmonės, kuriems šie specialistai teikia pagalbą, yra visame rajone. Ir ne tik kaimuose
ir miesteliuose, į kuriuos veda
patogūs keliai, bet ir atokiuose

paramos gavėjai jiems padedančius specialistus bandė laikyti tiesiog savo tarnais. „Pamačius, kad žmogus atvažiavo
pas juos nauju automobiliu,
požiūris ir įspūdis turėtų pasikeisti“, – sakė J. Paukštienė
ir pridūrė, kad ne įvaizdis yra
svarbiausia. Svarbiausia – kad
gerinamos darbo sąlygos išties
sunkų darbą dirbantiems centro
specialistams; važiuodami naujais automobiliais jie jausis ir
saugesni, ir oresni.

Socialinės paramos centro direktorė Jolanta Paukštienė džiaugėsi, kad centro specialistams gerinamos darbo
sąlygos.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

vienkiemiuose, kur keliai prasti, o žiemą sunkiai pravažiuojami. Todėl viena svarbiausių
priežasčių rinktis visureigius
buvo jų pravažumas.
Rajono vicemeras Tadas Barauskas ir savivaldybės administracijos direktorius Valerijus
Rancevas teigė, kad „Dacia“
visureigiai buvo tai, kas atitiko
kainos ir kokybės santykį.
Socialinės paramos centro
direktorė atvirai sako: centrui
reikia ne paradinių, o darbinių

automobilių. Ir jie garažuose nestovės. Vienas visureigis
iškeliaus į Jūžintus, kitas – į
Pandėlį, kadangi iš seniūnijų
centrų lankomosios priežiūros
specialistai vyksta į darbą, į
šeimas, kurioms reikia jų pagalbos.
Trečiasis visureigis liks
Rokiškyje: čia gyvenanti specialistė lanko po visą rajoną
išsibarsčiusius
lankomosios
priežiūros reikalingus žmones.
Ketvirtasis, Toyota markės

Naujas piešinys pristatytas visuomenei:
ir jaukiu pokalbiu, ir elektronikos ritmais
Jaukia švente ir elektronikos ritmais visuomenei buvo pristatytas piešinys-karpinys, kuris padabino Taikos
g. 7-ąjį namą. Jo gyventojos, atėjusios
į pristatymą, džiaugėsi, kad dabar svečiams galės pasakyti, kad jie ateitų į
namą su piešiniu. O jaunųjų rokiškėnų,
„Alchemikų“ išradingumas vėl maloniai
nustebino, ir ne tik linksmybių ištroškusius žmones. Jaunimo išradingumo
vakarėliui parengtu klubu paverčiant
Liongino Šepkos gatvės turgelį, gali pavydėti daugelis.

Šventė prasidėjo temstant: tik taip piešinys-karpinys gali atskleisti visą savo grožį.
Karpinio, pagal kurį kaunietis menininkas
Tadas Šimkus (rajono žmonėms puikiai žinomas ir kaip piešinių Juodupėje autorius)
sukūrė įspūdingą piešinį, autorė, visoje šalyje žinoma karpinių autorė, Obelių krašto
garbės pilietė Gita Kolosovienė sakė, jog labai džiaugiasi, kaip jos darbas perteiktas ant
namo sienos. Kruopščiai parinkti atspalviai
kuria 3 D, erdvės ir gylio pojūtį. Piešinys
puikiai dera prie tos pačios autorės kito darbo, kuris ant Taikos 5-ojo namo sienos buvo
perteiktas pernai. Kūrybingai miestas puošiamas Turizmo ir tradicinių amatų informacijos centro dėka. Jo direktorė Lina Valotkienė dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie šios
unikalios idėjos. Ir užsiminė, kad jei pernai
dar teko gyventojus įkalbinėti, kad šie leistų
papuošti namą, tai dabar jau ir kitų mikrorajono daugiabučių žmonės vis dažniau klausia, o ar negali piešinys papuošti ir jų namo?
Taikos 7-ojo namo gyventojos atviros: ir
jų name ne visi tikėjo projekto sėkme: buvo
dvejojančių, kam gi čia reikia? Tačiau dabar
daugiabučio žmonės galės drąsiai svečius
kviesti... į namą su piešiniu.
Jauki piešinio pristatymo ceremonija baigėsi šiltomis diskusijomis. O čia pat L. Šepkos parkelio paviljone jau griaudėjo projekto
bičiulių „Alchemikų“ ritmai. Ir jie jaunimo
nusėdėtą, nebe pirmos jaunystės turgelį sugebėjo paversti tikru klubu.
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

automobilis reikalingas centro
specialistams: „Rokiškio Sirena“ primena, kad šio centro
padaliniai yra ne tik Rokiškyje,
bet ir Jūžintuose, Obeliuose.
Socialinės paramos centro
direktorė džiaugėsi ir dėl to,
kad gerinamos sąlygos darbuotojams. Mat centras jau daugybę metų dirba, bandydamas
pakeisti visuomenės ir paramos
gavėjų požiūrį į lankomosios
priežiūros specialistus. Pasitaikė ne vienas atvejis, kai

Idėja nuomotis –
pasiteisino
Automobilius rajono savivaldybė nuomoja. Tai jau ne
pirmieji automobiliai, įsigyti
tokiu būdu. Rajono meras Ramūnas Godeliauskas neslepia:
sprendimas pasiteisino. Pirmiausia, taip taupomos lėšos.
Atrodytų, lyg ir savinininku
būti geriau nei nuomininku. Iš
tiesų gi nėra taip: nuomotojas
prisiima visą atsaomybę už
automobilio priežiūrą: ne tik
jo gedimų šalinimą, bet ir padangų keitimą, netgi draudimą.
Buvo atvejų, kad nuomotojas
įsipareigojo netgi pildyti langų
plovimo skystį, kai jo pritrūks.
„Kalbėkime atvirai: per me-

tus savivaldybė daugų daugiausia galėtų įsigyti vieną naują
automobilį. Kada taip pakeistume seną automobilių parką?
Juk dar nespėtume visų pakeisti, o jau nauji pasentų“, – sakė
meras. Juolab, kad automobilių
reikia ir savivaldybei, ir jos įstaigoms.
Be to, senas automobilių
parkas – smūgis per kišenę.
„Pasižiūrėkite, kaip atrodė sovietmečio įstaigos: vairuotojas,
šaltkalvis-remontininkas, dar
keli darbininkai? Kiek kainuoja
išlaikyti žmones, kurie užsiima
senų mašinų remontu. O kur
dar išlaidos detalėms?“ – retoriškai klausė meras.
Rajono savivaldybė aukcionuose išparduoda senus įstaigų,
seniūnijų automobilius vien dėl
to, kad senos mašinos dažnai
genda, jų remontas brangus ir
trumpalaikis. Sugedus automobiliui, reikdavo jam ieškoti
pakaitinio.
Patikėdama priežiūrą mašinų nuomotojams, savivaldybė
nesuka galvos dėl išlaidų remontui ir turi kur kas naujesnius automobilius, nei galėtų
įsigyti nuosavybės teisėmis.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Pasitinka naują knygą
2021-ieji Rokiškio dvaro
rūmams - neeiliniai. Ant cokolinio dvaro aukšto sienos tarp
langų yra įmūrytas akmuo su
data „1801“ ir Ignoto Tyzenhauzo inicialais „IT“. Ši data
laikoma Rokiškio mūrinių
rūmų pastatymo data.

Šiam įvykiui paminėti Rokiškio krašto muziejus Lietuvos
kultūros tarybos finansuojamai
programai teikė projektą „Leidinio „Rokiškio dvaro rūmai"
parengimas“. Dr. Marius Daraškevičius parengė išsamią studiją, skirtą Rokiškio dvaro rūmų
raidai.
„Taikydamas mikroistorinį
metodą M. Daraškevičius savo
knygoje analizuoja Rokiškio
dvaro valgomojo architektūros
raidą, atspirties tašku pasirinkdamas skirtingų valdytojų vykdytas pirmųjų rūmų statybą ir jų
rekonstrukciją beveik po šimto
metų – taip antraštėse atsiranda
Tyzenhauzų ir Pšezdeckių rūmai, bet iš esmės kalbama apie
tą patį Rokiškio dvarą, statytą
1801 m. ir iš pagrindų rekonstruotą 1905 metais. Autoriaus
atliktas darbas yra nuoseklus ir
išsamus, paremtas nuodugniu
archyvinių ir ikonografinių šaltinių tyrimu, jų interpretavimu,
kontekstine analize. Tekstas
papildytas paties M. Daraškevičiaus atliktais valgomojo planais, gausiomis iliustracijomis.
Visos teksto dalys yra vertintinos kaip vertingos, originalios,
autorius daug neplėtoja sintetinio pobūdžio tekstų, kontekstinės analizės įterpdamas tik tiek,
kiek iš tiesų jos reikia“. Taip
apie parengtą studiją atsiliepė
Dr. Aušra Vasiliauskienė.
Dr. Dalės Puodžiukienės

Nepriklausomas rajono laikraštis

nuomone – „tyrimo medžiaga
originali, gili ir savitai interpretuojama. Sumanymas susieti
rūmų istoriją su vienos specifinės
funkcijos patalpos - valgomojo
- raida labai įdomus ir netikėtas.
Tyrinėjant architektūrą, interjero
dekorą perteikiami XIX a. aristokratijos gyvensenos ir mentaliteto
pokyčiai. Tyrimų laukas platus,
apima XVIII a. pab. – XX a per.
vietos ir europinei dvarų kultūrai
būdingų tendencijų analizę. Platus naudotos literatūros ir šaltinių spektras parodo sveikintiną
autoriaus siekį nuosekliai ir giliai
ištyrinėti objektą, suvokti jį ben-

drame europinės dvarų kultūros
kontekste“.
Gausiai iliustruota knyga parengta dviem kalbomis - lietuvių
ir anglų. Šis leidinys bus įdomus
besidomintiems Lietuvos dvarų
istorija ir kultūra.
Knygą „Rokiškio dvaro
rūmų valgomojo interjeras.
NUO EGIPTO IKI ZAKOPANĖS“ įsigyti galima Rokiškio
krašto muziejaus kasoje.
Projektą finansavo Lietuvos
Kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.
Rokiškio krašto muziejaus
inform.
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Socialinės paramos centras plečia paslaugas – įveiklintas buvęs bendrabutis
mos centro direktorė Jolanta
Paukštienė neslėpė: akivaizdu, kad kiemas bus įveiklintas
– atsiras pavėsinė, suoleliai,
želdynėliai. Be to, patogu į jį
atvažiuoti su neįgaliojo vežimėliu – kaip tik toje pusėje
įrengta nuovaža.
Rajono vadovai neslepia –
ateities planuose ir aikštelė,
pritaikyta neįgaliesiems atvežti.

Buvusiame Juozo Tumo-Vaižganto
gimnazijos
moksleivių bendrabutyje –
žymūs pokyčiai. Sovietinius
laikus menantį interjerą
keičia šiuolaikiškos erdvės,
skirtos neįgaliesiems žmonėms. Netrukus jose bus
sustatyti baldai, ir atkeliaus
autobusiukai,
atvešiantys
negalią turinčius žmones
trumpalaikei ir dienos institucinei globai.
Socialinės paramos centro veiklas ir paslaugas viešinti Rokiškio ir visos šalies
žmonėms skirtas projektas
„Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines
paslaugas sklaida Rokiškio
mieste“, projekto kodas Nr.
08.6.1-ESFA-T-927-01-0525,
finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kurio dėka ir
pasakojama apie Socialinės
paramos centro veiklą.

Norėjo ūkiško požiūrio
Socialinės paramos centras – ypatinga įstaiga dar ir
tuo, kad ji niekuomet nedirba
dėl pliusiukų ir popieriukų.
Centro vadovė J. Paukštienė
mano, kad kiekvienoje veiklos
sferoje turi būti sisteminis ir
ūkiškas požiūris, neturima
gyventi vien tik šios dienos
aktualijomis, bet kokia paslaugos plėtra turi būti numatoma keleriems metams ar net
dešimtmečiams į priekį. Tą
liudija ir remonto aktualijos.
Kadangi pastatas – sovietinis,
tai vien tik perplanuoti kambarius, perdažyti sienas, įrengti
sanitarinius vamzdžius nepakako. „Kai rangovai nuplėšė
medines grindis, pasirodė, kad
vamzdynų būklė siaubinga. Ką
daryti? Rangovas ir klausia: ar
darom tik gražiai, ar ir ūkiškai? Aš sakau, žinoma, kad
ūkiškai. Ir jau kitą dieną stovėjau mero kabinete, prašydama
papildomų 8 tūkst. Eur vamzdynams sutvarkyti. Meras pritarė – pastatą reikia tvarkyti iš
esmės“, – sakė J. Paukštienė.

Visiems gerai
Pastatui rekonstruoti lėšų
skyrė rajono savivaldybė. Rokiškio rajono vicemeras Tadas Barauskas ir savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas Valerijus Rancevas neslėpė nuostabos, kartu
su Socialinės paramos centro
direktore Jolanta Paukštiene,
rangovais bei savivaldybės
administracijos specialistais
apžiūrėdami suremontuotas ir
neįgaliesiems pritaikytas bendrabučio pirmojo aukšto patalpas. „Kad jūs matytumėte, kas
čia buvo: medinės, išsiklaipę
girgždančios grindys, palubėmis nutiesti, plika akimi matomi elektros laidai. Žinoma,
žmonėms jie pavojaus nekėlė,
bet estetinis vaizdas išties nekoks“, – sakė vicemeras.
Džiugu, kad pastato metamorfozė akivaizdi: šviesūs,
erdvūs kambariai, pritaikyti
neįgaliesiems. Čia pat – jų
poreikiams pritaikytos sanitarinės patalpos. „Vietoj keturių
„kamurkėlių“ – erdvus kambarys“, – pokyčius apibūdino
savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas V.
Rancevas.
Pašnekovai neslėpė: vieta
neįgaliesiems – ideali. Viena
vertus, pats Rokiškio centras.
Kita vertus, čia viskas kelių
šimtų metrų atstumu: Rokiškio
krašto muziejus, Nepriklausomybės aikštė, ežeras... O Kūno
kultūros ir sporto centras su jo
stadionu ir sporto sale – vos
per gatvę. „Labai graži, rami
vieta. O kartu ir visos galimybės žmones lavinti bei užimti“,
– sakė V. Rancevas.
Prie bendrabučio – patogus privažiavimas. Ir erdvus
vidinis kiemas, kuris toli nuo
miesto šurmulio, toli nuo judrių gatvių. Socialinės para-

Naudingas visuomenei
Buvusio gimnazijos bendrabučio įveiklinimas – puikus
pavyzdys, kaip derama elgtis
su nebereikalingais pastatais.
Kodėl moksleivių apgyvendinimo paslauga tapo atgyvena?
Rajono vicemeras T. Barauskas neslepia: viską pakeitė
mokinių pavėžėjimas. Kas gi
benorės likti bendrabutyje,
kai į namus galima parvykti
mokyklinių autobusiuku? V.
Rancevas pridūrė, kad paslauga pastaruoju metu buvo aktualesnė šeimų, kurioms stinga
socialinių įgūdžių, vaikams:
čia jie gavo ne tik stogą virš
galvos, bet ir reguliarų maitinimą skaniu, šiltu maistu.
Menka paslaptis, kad bendrabutis tapo dar mažiau
aktualus, kai dėl covid-19
epidemijos pernai buvo įdiegtas nuotolinis mokymas. Iš
pradžių pastatas dar tarnavo
žmonėms, kurie neturėjo kur
saviizoliuotis, o vėliau ir ši
paslauga tapo nebeaktuali.
Tačiau, jei prireiktų, Socialinės paramos centras, pasak
direktorės, pasirengęs teikti
apgyvendimo paslaugą moksleiviams.
Taigi, nenuostabu, kad pastatui pačiame Rokiškio centre,
strateginėje vietoje imta ieškoti
naujų įveiklinimo galimybių.
Su žvilgsniu į plėtrą
Kol kas sutvarkytas ir tuojau bus įveiklintas pirmasis
pastato aukštas. Socialinės
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paramos centras garsėja labai
intensyviu darbu su neįgaliaisiais: jiems siūloma įvairios
veiklos – nuo ekskursijų po
Rokiškį ir Lietuvą, sporto,
pasivaikščiojimų iki maisto
gaminimo ir net makiažo pamokėlių. Tačiau centro veiklą
ribojo patalpų Vytauto g. 25
nedidelės erdvės. „Reikalingas
ne tik užimtumas, bet ir dienos
globa. Ne viena šeima, besirūpinanti neįgaliu artimuoju, išreiškė tokį poreikį“, – akcentavo Socialinės paramos centro
direktorė. Tokia paslauga yra
numatyta ir jai teikti licenciją
turi kitas šio centro padalinys:
Jūžintų dienos ir trumpalaikės
socialinės globos centras. Tačiau ir ten, dėl vietos stokos,
kol kas teikiama tik trumpalaikė globa.
Bendrabučio
pastatas
įveiklinamas su žvilgsniu į
perspektyvą. Nors, kaip sako
rajono vicemeras T. Barauskas, mūsų rajone yra vienas
plačiausių šalyje socialinių
paslaugų spektras, paslaugų
plėtra – nuolatinis procesas.
Taigi akivaizdu, kad klausimas, kada bus įveiklinti ir kiti
pastato aukštai, yra laikinas.
Socialinės paramos centro direktorė J. Paukštienė neslepia:
plėtrai idėjų jau yra, ir ne tik
idėjų, bet ir konkrečių planų.
Štai artimiausiu metu trečiajame pastato aukšte bus įrengti
dušai, kad būtų galima teikti
apgyvendinimo paslaugą.
Labai svarbi paslauga
Taigi, poreikis dienos globai yra labai aktualus.
Kas yra toji dienos globa?
J. Paukštienė paaiškino paprastai: ryte artimieji atveža
ar įstaigos specialiu transportu
neįgalusis atvežamas į dienos
globos centrą. Jame jis leidžia
laiką iki vakaro: specialistų
prižiūrimas užsiima įvairia
veikla, yra maitinamas, prausiamas, kitaip prižiūrimas, pavargęs turi kambarį, kuriame
gali pailsėti. Pasibaigus darbo
dienai žmogus iškeliauja namo
artimųjų transportu ar parvežamas įstaigos.
Tokia paslauga labai svarbi,
visų pirma, dėl pačių neįgaliųjų gerovės: jiems suteikiamos kvalifikuotų specialistų
paslaugos, žmogus yra lavinamas, prižiūrimas. Po turiningai
praleistos dienos toks žmogus grįžta į jam įprastą namų
aplinką. O jo artimieji, kol jis
centre, gali dirbti, rūpintis kitais šeimos nariais, nebereikia
neįgalaus asmens priežiūrai
aukoti darbo, bendravimo su
kitais šeimos nariais, rūpinimosi savo poreikiais.
Pasak J. Paukštienės, apklausos rodo, kad tokios paslaugos poreikis didžiulis. Kol kas
planuojama, kad naujose patalpose įkurtame dienos centre galės būti 24 neįgalieji. Jau dabar
aišku, kad iš karto bus užpildytos kone visos vietos, o dienos
centrą lankys net 11 asmenų,
turinčių sunkią negalią.
„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Klaipėdos dziudo čempionate jaunųjų sportininkų prizinės vietos

Net 10 Rokiškio sportininkų iš Klaipėdos miesto dziudo čempionato grįžo su medaliais.

Rugsėjo 24-25 dienomis
Rokiškio rajono kūno kultūros
ir sporto centro jaunieji dziudo auklėtiniai (trenerė Gita
Čečienė) dalyvavo atvirajame
Klaipėdos miesto jaunių, jaunučių ir vaikų dziudo čempionate. Išvyka buvo sėkminga
ir net 10 Rokiškio sportininkų

grįžo su medaliais.
Pirmąsias vietas iškovojo
Nojus Laužadis (81 kg) ir Kamilė Rakickaitė (57 kg).
Antrosios vietos medaliais
pasidabino Deividas Zibolis (66
kg), Tichomir Narviš (73 kg),
Danielius Guogas (46 kg) ir
Ieva Matulytė (63 kg).

KKSC nuotr.

Trečiąsias vietas pelnė Kotryna Smirnovaitė (52 kg),
Ignas Ievaltas (50 kg), Erikas
Snetkovas (60 kg) ir Margiris
Motiejūnas (55 kg).
Sveikiname Rokiškio KKSC
auklėtinius ir trenerę su sėkmingu pasirodymu!
KKSC inform.

Rokiškio rajono savivaldybės
delegacija lankėsi Austrijoje,
Judenburgo mieste

Rugsėjo 23-26 dienomis
Rokiškio rajono savivaldybės delegacija Rokiškio rajono savivaldybės mero patarėja Vita Mykolaitienė,
Komunikacijos ir kultūros
skyriaus vedėjo pavaduotoja Justina Daščioraitė,
Rokiškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas
Algis Veikšys bei Rokiškio
socialinės paramos centro
socialinė darbuotoja – padalinio vadovė Irma Rutkauskienė lankėsi Austrijoje, Judenburgo mieste.
Vizito tikslas – susitikimas su projekto „Juniors
for seniors. Active ageing“
dalyviais, dalyvavimas organizuotose dirbtuvėse bei
veiklose, skirtose patiems
pamatyti ir pajausti, kaip

miestai, jų infrastruktūra pritaikyta (arba su kokiais barjerais galima susidurti) žmonėms, turintiems judėjimo
problemų ir neįgaliesiems.
Gauti rezultatai buvo aptarti
skirtingose grupėse, diskutuojant buvo dalijamasi pastebėjimais, skirtingomis patirtimis
bei ieškoma sprendimų.
Šio projekto iniciatorius –
vienas iš „Douzelage“ šeimos
narių – Škofja Loca savivaldybė (Slovėnija). Susitikime
dalyvavo atstovai iš 8 Europos
šalių – Vengrijos, Lietuvos,
Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos, Slovėnijos, Čekijos ir
Airijos.
„Visa Europa, ne tik atskiros valstybės ar miestai, tarp
kurių ir Rokiškis, susiduria su
visuomenės senėjimo proble-

momis. Šis procesas Europoje vyksta bene sparčiausiai.
Kai esi jaunas, dažnai nesusimąstai, su kokiomis problemomis susiduria senyvo
amžiaus žmonės ar žmonės,
turintys negalią. A. Veikšys
bei I. Rutkauskienė prieš išvykstant į susitikimą užfiksavo vietas Rokiškio mieste,
kurios yra sunkiai pasiekiamos, privažiuojamos asmenims, turintiems negalią bei
senyvo amžiaus žmonėms.
Visa informacija buvo perkelta į prezentaciją, kurios
tema – judėjimo barjerai Rokiškio mieste. Ją, kaip ir visi
kiti miestai, pristatėme vizito
metu“, – kalbėjo J. Daščioraitė.
Rajono savivaldybės
inform.

Ministerija siūlo naujai nuo COVID-19 pasiskiepijusiems
senjorams skirti 100 eurų išmoką
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija (SADM) siūlo naujai
nuo koronaviruso pasiskiepijusiems senjorams skirti 100 eurų
vienkartinę išmoką.

SADM registravo tokį Išmokos
pasiskiepijus vakcina nuo COVID-19 ligos įstatymo projektą.
Pagal jį, teisę į vienkartinę

išmoką turėtų 75 ir daugiau metų
sulaukęs asmuo, kuris iki šių metų
rugsėjo nebuvo pasiskiepijęs nei
viena vakcinos doze ir iki gruodžio
1 dienos pilnai pasiskiepytų.
Taip pat išmoka būtų mokama
75-erių ir vyresniems senjorams,
kurie šiuo metu yra pilnai pasiskiepiję ir iki balandžio 1 dienos pasiskiepytų sustiprinančiąja, t. y. tre-

čia arba antra doze, priklausomai
nuo pasirinktos vakcinos.
Vienkartinės išmokos dydis
būtų 100 eurų. Pinigai būtų išmokėti gruodžio ir balandžio mėnesiais, kartu su pensija, atskiro prašymo senjorams teikti nereikėtų.
Asmuo turėtų teisę gauti tik vieną
išmoką.
BNS inform.

Rokiškio rajono savivaldybės
Šeimos tarybos vizitas į Utenos
rajono savivaldybę

Rugpjūčio 17 d. Utenos rajono savivaldybės
administracijoje susitiko
Utenos rajono savivaldybės Šeimos komisija ir Rokiškio rajono savivaldybės
Šeimos taryba. Rokiškėnus kolegos uteniškiai sutiko ypač svetingai ir dėmesingai.
Susitikime dalyvavo ir
sveikinimo žodį rokiškėnams
tarė Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita
Ringeliavičienė. Atsakomąjį

žodį, susitikimo proga, tarė
Rokiškio rajono savivaldybės
Šeimos tarybos pirmininkas
Stasys Meliūnas. Abi pusės
apsikeitė savų savivaldybių reprezentaciniais suvenyrais.
Kolegų uteniškių veiklą
išsamiai pristatė Komisijos pirmininkė Dalia Vilkauskienė.
Rokiškėnai, taip pat, pasidalino
nuveiktų darbų pavyzdžiais.
Susitikime abi pusės apsikeitė geros, naudingos veiklos
pavyzdžiais ir patirtimi rūpinimosi šeimų gerovės srityje.
Po oficialios susitikimo dalies uteniškiai kolegas rokiškė-

nus pakvietė aplankyti Utenos
kraštotyros muziejaus įžymųjį Vytauto Valiušio keramikos
muziejų Leliūnuose. Muziejaus įkūrėjas Vytautas V. ir
jo sukaupta įspūdinga molio
gaminių ekspozicija rokiškėnams padarė didžiulį įspūdį.
Baigiantis vizitui abiejų
rajonų kolegos labai teigiamai įvertino susitikimą ir
pasižadėjo ateityje tęsti savivaldybėms naudingą bendradarbiavimą.
Rajono savivaldybės
Švietimo centro
inform.

Rokiškio krašto muziejuje atgijo
senų laikų grafaitės

Rokiškio krašto muziejuje atgijo senų laikų grafaitės, kurias įkūnijo Rokiškio
technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos VŽPT-21
grupės mokinės.
Atsiskaitymui už įgytas
žinias, merginos turėjo sukurti senovės laikų šukuosenas,
tačiau atsiskaitymas mokykloje virto bendru šios vizažo grupės ir Rokiškio krašto
muziejaus projektu - merginos
pasidabino ištaigingomis šukuosenomis bei makiažais, o
Rokiškio krašto muziejus paskolino senovinių suknelių bei
aksesuarų.
Nemokamą
fotosesiją
RTVŽŪM mokinėms padova-
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nojo fotografė Ineta Sakapilvytė (NemNem Photo).

„Rokiškio Sirena“
inform.

Ieškokite prekybos centruose!
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Dėl prašymų pateikimo rengiant
Panevėžio apskrities Rokiškio rajono
(savivaldybės) Juodupės seniūnijos
Onuškio kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Rokiškio skyrius (toliau ‒ Skyrius)
informuoja, kad 2021 m. spalio 29 d. bus pradėtas rengti 345,8457 ha teritorijos Panevėžio
apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės) Juodupės seniūnijos Onuškio kadastro vietovės žemės
reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn
neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės,
gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise
valdyti žemę, iki 2021 m. spalio 27 d. gali pateikti
prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo:
Virginija Grišinienė (valstybės įmonės Valstybės
žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, tel. 8 626 22 951. Su laisvos žemės
fondo žemės planu galima susipažinti interneto
svetainėje www.nzt.lt.
Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr.
7347/0007:4 ir 7347/0007:196), esančių Ragelių
k., Rokiškio r., savininkus, kad UAB „Geo optimus“
matininkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2021-10-14 13 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 7347/0007:158),
esančio Malūno skg.4, Ragelių 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

BALDAI

• Tvarkingą trijų dalių
sekciją. Kaina 158 Eur.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Viengulius fotelius. Rudas
52 Eur, mėlynas 67 Eur.

PENKTADIENIS 10.08

KETVIRTADIENIS 10.07

TREČIADIENIS 10.06

9 psl.

05:05 Dizaino
dokumentika
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 Premjera. Kalnų
daktaras
17:10 Premjera. Ponių
rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Kitą kartą Afrikoje
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

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.
Socialinė dokumentika
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 Eurolyga per LRT.
Tiesioginė transliacija
19:45 Eurolygos
krepšinio turnyras.
Kauno „Žalgiris” – Sank
Peterburgo „Zenit”

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 Laisvės banga
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

Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulius fotelius.
Languotas 78 Eur, kitas
93 Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Lentyną. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 674 44 147. Rokiškis
• Veidrodį. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 674 44 147. Rokiškis

2021-10-05
21:30
22:30
23:00
molo
23:45
00:30
01:00
01:05
02:00
02:05
03:00
03:05
03:30
04:00
04:05
05:00
05:05
05:15

Lietuva kalba
Dviračio žinios
Laukiniai Vakarai prie
Komisaras Reksas
Erdvės menas
LRT radijo žinios
Kitą kartą Afrikoje
LRT radijo žinios
Lietuva kalba
LRT radijo žinios
Kas ir kodėl?
Dviračio žinios
LRT radijo žinios
Stilius
LRT radijo žinios
Šoka Lietuva
Ponių rojus

05:10 Moderni šeima
06:15 Transformeriai.
Kibernetinė Visata
06:40 Ilgo plauko istorija
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Prieš srovę
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Ačiū už prisiminimus
22:10 Kelionių atvirukai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukiniai Vakarai prie
molo
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Erdvės menas
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 roju

05:20 Moderni šeima
06:15 Transformeriai.
Kibernetinė Visata
06:40 Ilgo plauko istorija
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Gero vakaro šou
08:35 Meilės sūkuryje
21:30 Auksinis protas
22:55 Palikti
00:25 Milžinas Halkas
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

05:05 Moderni šeima
06:15 Transformeriai.
Kibernetinė Visata
06:40 Ilgo plauko istorija
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Farai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Ieškant tavęs
11:45 Midsomerio
žmogžudystės
12:40 Kenoloto

skerdieną. Tel. 8 604 61 511.
Rokiškis
• Žąsis. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 688 26 049. Rokiškis
• Kaimiškai augintas kiaules,
kilogramo kaina 2,8 Eur.
Tel. 8 620 31 985. Rokiškis

KITA

GYVULIAI, GYVŪNAI
• 6 veršių karvę.
Tel. 8 630 23 272. Rokiškis
• 1 m amžiaus ir šio
pavasario žąsis. Kaina 25
Eur. Tel. 8 625 50 844.
Rokiškis
• Triušių pateles ir patinus
7 mėn. Ir ekologišką

• Grūdų malimo malūną,

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 Nokautas
22:45 Vikinglotto
22:50 Nokautas
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Nokautas
00:25 Pasirodymas
01:30 Havajai 5.0
02:30 X failai
03:30 Mažieji genijai
04:00 Atostogos rifuose
04:55 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės spalva
09:45 Mano pusseserė, meilė
ir aš
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 Nesuvestos sąskaitos
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Nesuvestos sąskaitos
00:30 Pasirodymas
01:35 Havajai 5.0
02:35 X failai
03:35 Mažieji genijai
04:05 Atostogos rifuose
05:05 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės spalva
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 Karališka drąsa
21:20 Iksmenai. Praėjusios
ateities dienos
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Iksmenai. Praėjusios
ateities dienos
00:00 Pasiruoškite smūgiui
01:55 Vaikų žaidimai
03:35 Nesuvestos sąskaitos

07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras,
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus
ir Džiugo šou
21:00 Monikai reikia
meilės
21:30 Žinios
22:30 Dvasia šarvuose
00:35 Begėdis
01:50 Pabėgimas
03:30 Volkeris, Teksaso
reindžeris

06:30 Mano virtuvė
geriausia
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Flynas
00:35 Juodasis sąrašas
01:35 Dvasia šarvuose
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris
05:00 Alchemija
05:25 RETROSPEKTYVA

06:10 CSI. Majamis
07:10 Mano virtuvė geriausia
09:00 Teisingumo agentai
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras,
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Apsauginis
22:50 Maksimali rizika
00:55 Tikrasis Flynas
02:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris

05:25 RETROSPEKTYVA
06:00 Balta - meilės
spalva
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia
meilės

06:30 Mano virtuvė
geriausia
08:10 Teisingumo agentai
09:10 Pėdsakas
10:10 Apuokas
11:10 Jūrų pėstininkai
12:10 CSI. Majamis

trifazis. Kultivatorių 1,7 m.
Tel. 8 624 68 883. Rokiškis
• Gerą automobilinį dujų
baką su reduktoriumi,
laikikliu (pamatu).
Senovinius motociklininkų
šalmus. Nedidelį kiekį
raudonų plytų.
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Šildymo katilą. Kaina
200 Eur. Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• Žalias malkas. Rąsteliais
baltalksnis 18 Eur, blindė 19
Eur, juodalksnis, beržas 20
Eur. Kaladėlėmis baltalksnis
20 Eur, blindė 21 Eur,
juodalksnis, beržas 22 Eur.
Skaldytas baltalksnis 22 Eur,

blindė 23 Eur, juodalksnis,
beržas 24 Eur. Tel. 8 605 26
260. Rokiškis
• Skaldytas lapuočių malkas.
8 m 250 Eur. Tel. 8 615 83
220. Rokiškis
• Geros būklės orinį šautuvą
4,5 mm. Leidimo nereikia.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 648 13
107. Rokiškis
• Lapuočių mišrias malkas.
8 m, 250 Eur. Pristatau į
namus. Tel. 8 627 49 715.
Rokiškis
• Variklį - reduktorių. 0,9
kW, trifazis, išėjimo velenas
d 35, 60 aps/min. Kaina
55 Eur. Tel. 8 685 06 891.
Rokiškis

08:10 Teisingumo agentai
09:10 Pėdsakas
10:10 Apuokas
11:10 Jūrų pėstininkai
12:10 CSI. Majamis
13:10 Mano virtuvė
geriausia
14:55 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Betsafe–LKL
čempionatas. Neptūnas Lietkabelis
21:00 Atpildas
22:50 Pragaras
00:35 Ekstremalūs išbandymai

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Partizanų keliais
07:00 Švyturių žmonės
07:30 Lietuvos dvarai
08:00 „Žiedas su rubinu“
09:00 „Teisingumo agentai“
10:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
10:10 Pėdsakas
11:10 Jūrų pėstininkai
12:10 CSI. Majamis
13:10 Mano virtuvė geriausia
14:55 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Apuokas
19:30 Snaiperis
20:30 Pričiupom!
21:00 Rokenrola
23:20 Atpildas
01:10 Ekstremalūs išbandymai
02:10 Snaiperis

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Mano vieta
07:00 „Slaptas Hitlerio
seksualinis gyvenimas“
08:00 „Žiedas su rubinu“
09:00 „Teisingumo agentai“
10:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“
13:10 Mano virtuvė
geriausia
14:55 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Apuokas
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Trigubas X
00:00 Rokenrola
02:20 Ekstremalūs išbandymai

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
07:00 „Slaptas Hitlerio
seksualinis gyvenimas“
08:00 „Žiedas su rubinu“
09:00 „Teisingumo agentai“
10:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Monitorių Benq FP73G.
17 colių įstrižainė. Yra visi
laidai. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Kompiuterius.
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su
monitoriumi.
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis
• Monitorių ACR 19 colių.
Tel. 8 664 64 155.
Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Vyras ieško darbo.
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Moteris, turinti aukštąjį

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

11:00 „Daktarė Kovalčiuk“
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 „Zoologijos sodas“
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Pėdsakas“
01:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“
03:20 Alfa taškas
03:40 Mokslo ritmu
03:55 Laikykitės ten
04:50 „Reali mistika“
05:15 Nauja diena
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 „Zoologijos sodas“
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika “Europa - tai aš”
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika “Europa - tai aš”
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Pėdsakas“
01:30 „Vieno nusikaltimo istorija“
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“
03:20 Alfa taškas
03:40 Mokslo ritmu
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“
05:15 Nauja diena
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 „Zoologijos sodas“
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Pėdsakas“
01:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“
03:20 Alfa taškas
03:40 Mokslo ritmu
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“
05:20 Laisvės TV
valanda

išsilavinimą ir slaugytojos
pažymėjimą, ieško darbo.
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo po
17 val. Tel. 8 636 30 673.
Rokiškis
• Ieškau pardavėjos darbo.
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis
• Ieškau darbo pusei dienos.
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 648 13 107. Rokiškis
• Vyras 35 m. ieško darbo.
Gali dirbti pagalbiniu
virtuvės darbuotoju, indų
plovėju, parduotuvės salės
darbuotoju. Kaina 700 Eur.
Tel. 8 646 51 495.
Rokiškis
• Moteris ieško darbo, gali

2021-10-05
būti ir nenuolatinis.
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• 38 m. vyras ieško darbo.
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas vairuotojas,
darbui po Lietuvą. Vilkikas
su savivarte puspriekabe.
Išsamesnė informacija
telefonu. Tel. 8 685 12 728.
Rokiškis
• Darbui lentpjūvėje
Rokiškyje reikalingas
darbininkas.
Tel. 8 606 10 353. Rokiškis
• Ieškoma namų šeimininkė
dirbti Los Andželas.
Tvarkyti namą, daryti
valgyti. Atlyginimas pirmus
3 mėn. 2000 USD, vėliau
yra galimybė uždirbti
daugiau. Pragyvenimas,
maitinimas šeimininkų
sąskaita. Rusų kalba būtina.
Išsamesnė informacija
telefonu. Kaina 2000 Eur.
Tel. 8 605 53 408. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB
reikalingas(-a) pjuvenų
džiovyklos operatorius(-ė).
Reikalavimai: turėti
nemažiau kaip B kategorijos
teises arba traktoriaus
vairavimo kategoriją. Darbo
vieta - Antanašės km.,
Rokiškio r. Tel. 865620131.
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• Siūlome darbą žurnalistei
(-ui). CV siųskite el. paštu
info@rokiskiosirena.lt.
Tel. 8 666 76 777. Rokiškis

10 psl.
• Avietes. Kaina 2 Eur/kg.
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis
• Ančių ir žąsų skerdieną.
Kaina 6 Eur/kg. Jūžintai.
Tel. 8 607 65 446. Rokiškis
• Miško spanguoles. Atvežu.
Kaina 3 Eur.
Tel. 8 606 86 719. Rokiškis
• Jautienos skerdieną. Jautis
augintas be jokių priedų.5
Eur/kg. Tel. 8 638 56 589.
Rokiškis
• Bulves. Tel. 8 698 23 123.
Rokiškis
• Pašarines bulves. 0,10 Eur/
kg. Laibgalių k. Nuo 500 kg
pristatome į namus. Tel. nr.
862863811.
Tel. 8 662 39 632. Rokiškis
• Maistines bulves.
Raudonos, Senna veislės,
panašios į Laura, verdant
nesukrenta, geltonu vidumi
5 Eur/10 kg, 10 Eur/20
kg. Pristatome į Rokiškį ir
aplink. Tel. nr. 862863811.
Tel. 8 662 39 632. Rokiškis
• Visada šviežią triušių
skerdieną. 6,50 eur/kg.
Tel. 8 676 30 362. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

MOBILIEJI TELEFONAI
• Redmi Note 9S, 6/128 GB.
Baterija 5000 talpos. Kaina
185 Eur. Tel. 8 601 14 335.
Rokiškis
• Geros būklės Samsung
Galaxy A51. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 665 88 999. Rokiškis
• Samsung Galaxy A70,
128 GB, juodos spalvos.
Įskilęs ekranas, naudojimui
netrukdo. Baterija laiko
puikiai ir įkraunama labai
greitai. Kaina derinama.
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 622 31 039. Rokiškis
• Idealios būklės Huawei P
Smart. Pilnas komplektas.
Kaina 75 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• Medų kibirėliais po 1,5 kg.
Aleknų km., Juodupė. Kaina
7 Eur. Tel. 8 682 20 536.
Rokiškis

• Namą su ūkiniais pastatais
Žilių g., Panemunėlio
gelež. st. Yra tifazė elektros
instaliacija, pirtis, 28 a
žemės. Tel. 8 614 19 157.
Rokiškis
• Suremontuotą 1 kambario
butą su baldais ir buitine
technika Panevėžio g. 1
aukštas, tvarkinga laiptinė,
ramūs kaimynai. Kaina
27500 Eur.
Tel. 8 682 31 499. Rokiškis
• 1 kambario butą. 36 kv.
m, Panevėžio g. Trečias
aukštas. Kaina sutartinė.
Tel. 8 647 87 342. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g.,
Rokiškyje. Kaina sutartinė.
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Jaukų tvarkingą 2
kambarių butą Juodupėje,
Rokiškio raj. Atliktas

kapitalinis remontas. Yra
didelis balkonas, rūsys.
Tvarkinga laiptinė. Aukštas
4 iš 4. Su dokumentais, be
skolų. Kaina sutartinė.
Tel. 8 600 88 612. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų
valdos sklypus už miškų
urėdijos. Graži vieta, geras
susisiekimas, šalia yra
autobusų stotelė.
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą
Kamajuose, Rokiškio r.
Mūrinis, vieno aukšto su
mansarda. Kaina 15000 Eur.
Tel. 8 678 84 219. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda
Antanašės k., Rokiškio r.
Kaina 21000 Eur.
Tel. 8 675 77 641. Rokiškis
• 6,83 ha žemės ūkio
paskirties sklypą Kalučiškių
k., Južintų sen. Kaina 17000
Eur. Tel. 8 607 54 230.
Rokiškis
• Namo dalį Statybos g.,
Rokiškis. Priklauso 1/2 dalis
mūrinio gyvenamojo namo,
ūkinis pastatas, du garažai ir
šiltnamis, 3 a žemės. Namo
dalis išsidėsčiusi antrajame
namo aukšte, turinti atskirą
įėjimą. Kaina 28500 Eur.
Tel. 8 679 57 028. Rokiškis
• Namo dalį Aušros g.,
Rokiškis. Priklauso 1/2
dalis gyvenamojo namo,
1/2 ūkinio pastato, garažas,
šiltnamis ir 3,4 a žemės
sklypas. Kaina 28000 Eur.
Tel. 8 607 54 596. Rokiškis
• Namo dalį su 4 a žemės
sklypu Respublikos g.,
Rokiškis. Reikalingas
remontas. Priklauso 1/2
dalis rąstinio gyvenamojo
namo ir garažas. Kaina
17000 Eur.
Tel. 8 668 07 809. Rokiškis
• Jaukioje vietoje mūrinį
gyvenamąjį namą su sklypu
Dariaus ir Girėno g.,
Rokiškis. Kaina 62000 Eur.
Tel. 8 667 61 531. Rokiškis
• Namo dalį su 13 a žemės
sklypu Respublikos g.,
Rokiškis. Priklauso 1/2 dalis
rąstinio gyvenamojo namo
ir ūkinis pastatas. Bendrasis
namo dalies plotas yra 64
kv. m. Šildoma krosnimi,
įvestas miesto vandentiekis.
Kaina 33500 Eur.
Tel. 8 667 61 437. Rokiškis
• 0.14 ha namų valdos
(mažaaukščių gyvenamųjų
namų statybos) paskirties
žemės sklypą Strazdo g.,
Kamajuose, Rokiškio r.
Sklype atvesta elektra, yra
šulinys. Kaina 7500 Eur.
Tel. 8 667 26 361. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą
Juodupėje., Rokiškio r.
Karkasinis apmūrytas,
vieno aukšto su mansarda,
pastatytas 1960 m.
Bendrasis plotas 73.68 kv.
m. Yra 2 šviesūs, erdvūs
ir jaukūs kambariai, erdvi
virtuvė ir vonios kambarys.
Kaina 19000 Eur.
Tel. 8 648 23 722. Rokiškis
• Erdvų 4 kambarių butą
Lašų k., Kriaunų sen.,

Rokiškio raj. Namas
mūrinis, statytas 1973 m.
Butas pirmame aukšte iš
dviejų. Bendras plotas
76,23 kv. m. Patogus buto
išplanavimas, 4 nepereinami
kambariai, erdvi virtuvė.
Kaina 19500 Eur.
Tel. 8 679 63 833. Rokiškis
• Autentišką sodybą Kukių
k. Rokiškio r. Namas
tvirtų rąstų, 71,66 kv. m
bendro ploto. Viduje yra
3 kambariai, virtuvė ir
didelis akmeninis rūsys.
Namas apšildomas krosniniu
šildymu. Kaina 13500 Eur.
Tel. 8 648 23 707. Rokiškis
• Namo dalį su 8,6 a žemės
sklypu Respublikos g.,
Rokiškis. Priklauso 1/2 dalis
rąstinio gyvenamojo namo ir
dalis ūkinio pastato. Kaina
13500 Eur.
Tel. 8 609 89 027. Rokiškis
• Ant kalvos, gražioje
vietoje sodybą su 7,1564
ha žemės sklypu Vaičėnų
k., Obelių sen., Rokiškio r.
Kaina 23500 Eur.
Tel. 8 605 68 539. Rokiškis
• Karkasinį namą Obelių
m., Rokiškio r. Bendrasis
plotas 90.07 kv. m. Namas
šildomas kietuoju kuru.
Vietinis vandentiekis
ir kanalizacija. Namui
priklauso 12 a namų valdos
žemės sklypas. Kaina 15000
Eur. Tel. 8 604 63 022.
Rokiškis
• Erdvų 80 kv. m, 4
kambarių butą, 5 aukšte.
Patogioje vietoje prie J.
Tūbelio progimnazijos. Nėra
pereinamų kambarių, didelis
balkonas, priklauso rūsys.
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• 3 kambarių butą 4 aukšte
Panevėžio g. Statytas 1991
m. Naujai pakeisti langai,
įstiklintas balkonas, pakeisti
radiatoriai. Tvarkinga
laiptinė. Kaina 38000 Eur.
Tel. 8 686 77 101. Rokiškis
• 1,5 ha malkinį mišką
Kriaunų seniūnijoje.
Tel. 8 612 72 422. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės
g. 12. Mūrinis namas, 4
aukštas. Kaina 32500 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

• Namą Vejų g., Pandėlio
pakraštyje. 81,23 kv. m,
žemės sklypas 30 a, ūkinis
pastatas, rūsys, miestelio
vandentiekis. Sklypas
kraštinis. Reikia remonto.
Kaina 7200 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Rokiškio centre,
Putinų skersgatvyje.
6 a žemės, miesto
komunikacijos, šildymas
kietu kuru. Visai šalia
darželis, mokykla. Viduje
reikia remonto. Kaina 63000
Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis

NUOMA

• Nuomoju dviejų kambarių
butą Rokiškyje. Kaina
sutartinė. Tel. 8 611 18 123.
Rokiškis
• Išnuomosiu 1 kambario
butą netoli miesto centro
ramioje vietoje. Tel.
pasiteirauti 861537064 arba
862081869.
Tel. 8 687 89 376. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1-2
kambarių butą su baldais.
Tel. 8 600 46 571. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę
Rokiškio rajone.
Tel. 8 670 37 379.
Panevėžys
• Išsinuomosiu 1 kambario
butą. Tel. 8 636 35 260.
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• Geros būklės naudotas
dygliuotas padangas R15
195/65, 4 vnt.
Tel. 8 680 45 645. Rokiškis
• Motociklo ratus, 2 vnt.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
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• Metalinius ratlankius R15
Opel. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Lietus ratlankius su
padangomis R16 235/60
BMW. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• VW Golf universalo kablį
15 Eur, naudotus galinio
dangčio amortizatorius 10
Eur už porą.
Tel. 8 685 06 891. Rokiškis
• Naujas žiemines padangas
195/65 R15. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Vairo kolonėles: 2001 m.
Opel Zafira, 1998 m. Audi
A4, VW Passat B5, 2000 m.
Volvo V40, 2001 m. Renault
Senic. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Lietus ratlankius su
padangomis M+S R16.
Kaina 280 Eur.
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• VW Passat B5 B5+
dalimis. 1,9 l, 85 kW, 96
kW. Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• 1995 m. VW Passat
dalimis. 1,9 l, TDI, 66 kW.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Golf 4 padangas
R16 205/55, M+S, 4 vnt.,
protektoriaus likutis 5 mm.
Yra ratlankiai. VW Sharan
ratai M+S 4 vnt. Kaina
15 Eur. Tel. 8 624 39 429.
Rokiškis
• Dalimis Audi A6. 1999 m.,
1,9 l, TDI, 81 kW.
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Dalimis Ford C-Max. 2006
m., 1,6 l, 80 kW, dyzelinas.
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira. 2004
m., dyzelinas.
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Puikios būklės Kenwood
Kiv-700. Usb, iPod, Aux,
DVD. Bluetooth. Galimybė
pasijungti 2 TV arba galinio
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vaizdo kamerą. Nuotolinio
valdymo pultas. Daugybė
garso nustatymų. Keičiama
apšvietimo spalva. Kaina
100 Eur. Tel. 8 625 12 233.
Rokiškis
• Toyota Avensis 3 bagažinės
kilimėlį. Kaina 19 Eur. Tel.
8 687 30 638. Rokiškis
• Mažai naudotas padangas
185/65/R15 M+S.
Protektorius apie 7 mm.
4 vnt. Kaina negalutinė.
Į SMS neatsakau. Kaina
70 Eur. Tel. 8 605 03 189.
Rokiškis
• Ratlankius su padangomis
R16 4 vnt. Subraižyti.
Komplekto kaina 80 Eur.
Tel. 8 622 93 924. Rokiškis
• Audi užuolaidą tarp salono
ir bagažinės. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Padangas mikroautobusui
225/70/R15C 2 vnt., 195/70/
R15C 2 vnt., dygliuotas
Nokian 195/70/R15 4 vnt.
Kaina 25 Eur.
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Geras dygliuotas padangas
R16/215/70 Yokohama.
Protektorius virš 8 mm,
dygliai neiškritę. 2 vnt. po
25 Eur. Tel. 8 624 20 355.
Rokiškis
• Naudotas žiemines
padangas. Likutis apie 5-6
mm. Kaina sutartinė.
Tel. 8 650 26 221. Rokiškis
• Nissan X-trail stogo
bagažinės skersinius. Kaina

30 Eur. Tel. 8 681 70 762.
Rokiškis
• Lietus ratlankius R16 nuo
Golf 4, tinka ir Audi A3.
Kaina 85 Eur. Tel. 8 621 11
047. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2002
m., DTI. Tel. 8 619 11 054.
Rokiškis
• Opel Astra G naują
valytuvų valymo
mechanizmą (priekio).
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 686 98 456. Rokiškis
• Skubiai R15 lietus ratus
be padangų. Visi ratai tik
50 Eur. Tel. 8 687 49 303.
Rokiškis
• VW Passat dalimis. 2000
m., 1,9 l, TDI, 85 kW,
automatas. Tel. 8 612 67
305. Rokiškis
• Variklių dangčius.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Lempas Renault Senic ir
Ford Focus lempas.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Golf 3 bagažinės
dangtį (armoniką). Kaina
8 Eur. Tel. 8 685 06 891.
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Toyota Corolla Verso.
2004 m., 2,0 l, 85 kW,
dyzelis, D4D, TA iki 202309, 7 vietos. Išsamensė
informacija telefonu. Kaina
2000 Eur. Tel. 8 698 10 296.
Rokiškis
• Visureigį Kia Sorent.

2004 m., 2,5 l, 103 kW,
mechaninė greičių dėžė,
dyzelis, 216000 km. Ką tik
atlikta TA. Kaina 3250 Eur.
Rokiškis.
Tel. 8 648 64 061. Rokiškis
• VW Touran. 2007 m.,
2 l, TDI, 103 kW, TA 2
m. Variklio ir sankabos
defektai. Važiuojantis.
Tel. 8 680 45 645. Rokiškis
• Rožinės spalvos bėginį
dviratį mergaitei. 20 colių
ratai. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
• Ford Fiesta. 2004 m.,
1,2 cm, 51 kW, benzinas,
TA iki 2023-07. Šildo,
šaldo. Tikra rida. Nėra
rudžių. Katalizatorius yra.
Naujas akumuliatorius.
Galima apžiūrėti Taikos
g. 18, Rokiškis. Galimas
pardavimas išsimokėtinai be
banko. Kaina 1450 Eur.
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Golf, 2000 m., 1,9 l,
66 kW, TA iki 2023-06-28,
universalas. 600 Eur.
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Geros būklės moterišką
dviratį. 7 bėgiai. Kaina
100 Eur. Tel. 8 674 41 488.
Rokiškis
• Puikiai važiuojantį naudotą
dviratį. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• 2004 m. VW Touran. 1,6
l, benzinas, TA 2 m. Labai
tvarkingas. Kaina 1900 Eur.
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Dviratį. 24 colių ratai, 3x7
pavaros, aliumininis rėmas.
Kaina ne galutinė. Kaina
85 Eur. Tel. 8 611 09 005.
Rokiškis
• Renault Megane. 2003-06
m., dyzelinas, 1870 kub. m,
TA 2022-02. Geros būklės,

sėdi ir važiuoji. Kaina 1100
Eur. Tel. 8 698 03 364.
Rokiškis
• Opel Vectra, 2,2 l, dyzelis,
TA iki 2022-01-10. Turbinos
defektas. Kaina 350 Eur.
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• Reno Espace Grand-3 visą
arba dalimis.
Tel. 8 682 38 722. Rokiškis
• Mikroautobusą Ford
Transit. 1991 m., TA iki
2023-03-22. Registruotas
kaip lengvasis automobilis.
Kaina 550 Eur.
Tel. 8 651 61 586. Rokiškis
• 2002 m. Nissan X Trail.
2,2 l, 84 kW, dyzelinas.
Kaina 1100 Eur.
Tel. 8 681 70 762. Rokiškis

PASLAUGOS

vidaus apdailą.
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Skaldytas malkas. Vežu po
8 m. Kaina 230 Eur.
Tel. 8 696 19 043. Rokiškis
• Skaldytas juodalksnio
malkas. Kaina 230 Eur.
Tel. 8 696 19 043. Rokiškis
• Skaldytas malkas.
Tel. 8 696 19 043. Rokiškis

PERKA
automobilį. Gali būti
daužtas, išregistruotas
nurašytas, nevažiuojantis,
be numerių, tinkamas tik
dalimis arba į metalo laužą.
Siūlyti ir kitus variantus.
Tinkamą variantą paimu
iškarto. Kaina 1000 Eur.
Tel. 8 611 68 404. Rokiškis
• Perku 2pts-4 priekabą.
Gali būti netvarkinga be
dokumentų.
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Statome pastatus nuo
pamatų, atliekame lauko ir

• Ieškau automobilio kėbulo
(kuzavo) nuo 3 iki 5 m ilgio
priekabos gamybai. Tel. 8
606 68 316. Rokiškis
• Pirkčiau nebrangiai
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• Ieškau kas padovanotų
didesnį kiekį knygų.
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti
nedidelį traktoriuką. Būklė
nesvarbi. Ačiū.
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
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PREKĖS VAIKAMS
• Matematikos uždavinynus.
Kaina 2 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Gerą tvarkingą
nesuplyšusią automobilinę
kėdutę. Tinka vaikui iki 15
kg. Galima padaryti pusiau
gulimą padėtį Kaina galima
derinti. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 671 56 278. Rokiškis
• Tvarkingą trijų dalių
vežimėlį. Automobilinė
kėdutė, lopšys ir sportinė
dalis. Yra tinklelis nuo uodų
ir krepšys. Tik skambinti.
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 650 78 391. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Benzininę žoliapjovę 35.
Kaina 25 Eur.
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis

Siūlo įvesti nemokamus COVID-19 antikūnų testus senjorams

SPORTO IR
LAISVALAIKIO PREKĖS

• Jodinėjimo balną iš
Belgijos. Tel. 8 623 03 533.
Rokiškis
• 38 - 39 dydžio riedučius.
Kaina 9 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Suktuvą Bosh. Kaina 60
Eur. Tel. 8 674 54 495.
Rokiškis
• Naują perforatorių. Kaina
150 Eur. Tel. 8 674 54 495.
Rokiškis
• Naudotą šiferinę
beasbestinę stogo dangą.
Rudos spalvos. 100 vnt.
lapų. Matmenys: 1,15x1,85.
Tel. 8 623 03 533.
Rokiškis
• Mažai naudotus galingus
betono atskėlimo plaktukus
Boxer 2 vnt. Kaina 140 Eur.
Tel. 8 605 03 052.
Rokiškis
• Medieną, sijas 15x15x600,
virš 2 kub. m. Sausa,
spygliuotis. Kaina 550 Eur.
Tel. 8 692 81 510.
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą.
Pridedu 2 diskus. Kaina
150 Eur. Tel. 8 650 67 359.
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Jumz kablį ir naują durų
stiklą. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis
• Traktoriaus T-40 priekines
padangas. Dviejų korpusų
plūgelį, tinka T-25 traktoriui
ir japoniškam traktoriukui.
Priekabą Skif (reikia
remonto). Tel. 8 647 87 342.
Rokiškis
• Tvarkingą mažai naudotą
smulkintuvą-mulčerį. 1,70
m pločio peiliukai. Kaina
1200 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• Mtz-50 dalimis.
Tel. 8 670 37 379.
Panevėžys
• T-16. Dokumentai,

gamyklinis hidraulinis gale,
vagotuvas, kultivatorius.
Kaina 950 Eur.
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Naują traktoriaus T-40
paleidimo varikliuko
korpusą. Tel. 8 616 35 640.
Rokiškis
• Kampinį reduktorių ant
MTZ darbinio veleno.
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• MTZ-50 galinį tiltą
dalimis. Tel. 8 626 61 092.
Rokiškis
• Grėblį, sėjamąją. Ratai
priekiniai kombaino Niva.
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis
• Gerą tvarkingą T-40 AM.
Kaina 2800 Eur.
Tel. 8 625 17 722.
Kupiškis

Nuo spalio 1-osios lieka vienas
skubiosios pagalbos numeris – 112

Nuo spalio 1-osios liko vienas skubiosios pagalbos numeris – 112, iki šiol veikusiais numeriais 01, 02, 03, 101,
102, 103, 011, 022, 033 tarnybos nebus pasiekiamos.
kambinant senaisiais numeriais pusę metų vartotojai girdės
informacinį pranešimą, kuriuo bus siūloma naudotis numeriu
112. Pranešimas bus transliuojamas lietuvių ir rusų kalbomis.
BNS inform.

Prezidentūros
suburti ekspertai siūlo įtvirtinti
nemokamus
greituosius
COVID-19 antikūnų testus
senjorams, sako prezidento
vyriausioji patarėja Irena
Segalovičienė.

„Ekspertai siūlo priimti
sprendimus, kad nemokami
greitieji antikūnų testai būtų
prieinami mūsų senjorams,
taip padedant nustatyti jų
imuniteto lygį, konsultuoti
juos dėl imuniteto ir priimti
sprendimus dėl jų vakcinacijos“, – spaudos konferen-

cijoje po Sveikatos ekspertų
tarybos posėdžio penktadienį
sakė I. Segalovičienė.
Anot jos, taryba taip pat
aptarė klausimą dėl visos populiacijos skiepijimo.
„Manytina, kad vakcinos
iš tiesų išgelbėjo jau labai
daug žmonių, galima manyti,
kad tas žmonių skaičius prilygsta Pagėgių miestelio dydžiui – nuo 900 iki 1,5 tūkstančio žmonių“, – sakė ji.
Prezidento patarėja taip
pat tvirtino, kad sergamumas
COVID-19 ir mirtys nuo šios
infekcijos rodo itin prastą

situaciją, o tam įtakos turi ir
„ultralėti vakcinavimo tempai“, nepakankamas 65-erių
ir vyresnio amžiaus gyventojų skiepijimas.
„Už rezultatą yra atsakinga Vyriausybė ir būtent
ministras, kuris koordinuoja
šią sritį (...). Rezultatai kalba
patys už save, jie yra prasti,
ypatingai , kai lyginame su
kitomis šalimis. Yra daug
sisteminių, vadybinių spragų, kurios mums kainuoja
mirtis“, – tvirtino I. Segalovičienė.
BNS inform.

Iš savivaldybių suteiktų patalpų iškelti visi migrantai

Iš savivaldybių suteiktų patalpų iškelti visi migrantai, neteisėtai
kirtę Baltarusijos ir Lietuvos sieną,
penktadienį pranešė Vidaus reikalų
ministerija (VRM).
„Dėkoju savivaldybėms, vietos bendruomenėms, savanoriams
už bendradarbiavimą, supratimą ir
susitelkimą. Susidūrę su neteisėtos
migracijos krize turėjome skubiai ieškoti sprendimų, kur neteisėtai atvykę
asmenys galės gyventi“, – pranešime
teigė ministrė Agnė Bilotaitė.
„Savivaldybės prisiėmė šį įsipareigojimą ir rūpinosi migrantais, suteikė jiems ne tik patalpas, bet taip pat
tiekė maistą, rūpinosi medicinine pagalba. Nuveiktas milžiniškas darbas.
Visiems kartu mums pavyko stabili-

zuoti situaciją ir suvaldyti neteisėtos
migracijos krizę“, – pridūrė ji.
Savivaldybių patalpose buvo
apgyvendinti 684 migrantai: 186 asmenys buvo apgyvendinti Ignalinos
rajone, 167 – Alytaus, 149 – Varėnos,
81 – Lazdijų, 71 – Alytaus mieste ir
30 – Šalčininkų rajone.
Nuo šiol visi migrantai gyvens
jiems pritaikytuose centruose Rukloje, Pabradėje, Medininkuose, Kybartuose ir Vilniuje.
Socialiai pažeidžiamiausios migrantų grupės – šeimos su mažais
vaikais, besilaukiančios moterys,
žmonės su negalia – apgyvendintos
Pabėgėlių priėmimo centro pastate
ir modulinių namelių stovyklavietėje
Rukloje bei buvusiuose Naujininkų
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nakvynės namuose Vilniuje.
Skirtingos migrantų grupės apgyvendinamos moduliniuose nameliuose Pasieniečių mokyklos Medininkuose ir Užsieniečių apgyvendinimo
centro Pabradėje teritorijoje.
Iš didžiausios migrantų stovyklavietės Rūdninkuose migrantai buvo
perkelti į Užsieniečių registracijos
centrą Kybartuose, jis įkurtas buvusiuose pataisos namuose.
Į šalį šiemet per pasienį su Baltarusija pateko beveik 4,2 tūkst. neteisėtų migrantų, dauguma jų – irakiečiai.
Vilnius kaltina Minsko režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina
tai hibridine agresija. Dėl to šalyje
paskelbta ekstremali situacija.
BNS inform.

13 psl.

2021-10-05

Sunkiausiai gyvenantiems šildymo išlaidos bus kompensuojamos

Didėjant būsto šildymo
kainoms, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad nepasiturintiems šalies gyventojams
kaip ir anksčiau mokesčiai
už šildymą bus kompensuojami.

Kainos – kaip prieš
porą metų
„Šildymo kainos sugrįžta į buvusį 2018 – 2019
metų kainų lygį. Mes skaičiuojame, kad šį šaltąjį sezoną paramos gavėjų skaičius bus panašiai toks pats,
kaip buvo prieš dvejus-trejus metus. Kaip bebūtų,
sunkiau
besiverčiantys
senjorai, šeimos su vaikais,
neįgalieji nebus palikti likimo valiai, nes kompensacijų skaičiavimo formulė
sukonstruota taip, kad kiek
beaugtų šilumos kainos,
nepasiturintys gyventojai
finansinės naštos nepajus –

bus skirta didesnė kompensacija“, – sako socialinės
apsaugos ir darbo ministrė
Monika Navickienė.

sistemoje www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų
kompensacijos skaičiuokle.

Kam priklauso
kompensacija
už būsto šildymą?
Būsto šildymo išlaidų
kompensacija teikiama nepriklausomai nuo šildymo
būdo, t. y. nėra skirtumo,
ar būstas šildomas centralizuotai, ar kitos rūšies kuru
(malkomis, anglimi, dujomis
ar pan.).
Nepasiturintiems
gyventojams kompensuojama
mokesčio už būsto šildymą
dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos ar vieno
gyvenančio asmens pajamų
ir VRP dydžio. Iš šeimos
gaunamų pajamų „į rankas“
per mėnesį atimamas 1 VRP
dydis (128 Eur), padaugintas
iš šeimos narių skaičiaus, o
iš vieno gyvenančio asmens

gaunamų pajamų per mėnesį atimama 1,5 VRP dydžio
(192 Eur).
Kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo
būsto ploto normatyvas:
· kai būste gyvenamąją
vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2;
· kai būste gyvenamąją
vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos
nariui – 38 m2; antram – 12
m2; trečiam ir kiekvienam
paskesniam – 10 m2.
Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai būtų
kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už ne didesnį nei 70 kvadratinių metrų
naudingąjį būsto plotą.
Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso būsto
šildymo išlaidų kompensacija ir preliminarų jos dydį
– pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje

Kur kreiptis
dėl kompensacijų
skyrimo?
Gyventojai dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo
vandens išlaidų kompensacijų skyrimo gali kreiptis į savo
gyvenamosios vietos savivaldybę (prašymai priimami ir
seniūnijose), taip pat elektroniniu būdu www.spis.lt
Svarbu. Primename, kad
karantino ir ekstremalios
situacijos metu (bei 6 mėnesius po jų atšaukimo) nepasiturintiems gyventojams
kreipiantis dėl piniginės
socialinės paramos (t. y.
socialinės pašalpos ir būsto
šildymo, karšto ir geriamojo
vandens išlaidų kompensacijų) jų turimas turtas nevertinamas.
Statistika: kiek gyventojų

dinti mažiausiai uždirbančių
biudžetinių įstaigų darbuotojų
atlyginimus“, – sako socialinės
apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.
Mažiausiai uždirbantiems
A, B ir C lygio pareigybių biudžetinio sektoriaus darbuotojams minimalūs pareiginės algos koeficientai nuo kitų metų
pradžios augtų 0,5 koeficiento.
Vyriausybei ir Seimui pritarus,
beveik 25000 mažiausiai uždirbančių biudžetinių įstaigų
darbuotojų, įvertinus bazinio
dydžio bei minimalių koeficientų kilimą, kitąmet gautų
daugiau kaip 100 eurų didesnį
atlyginimą.
Padidinus bazinį pareiginės algos dydį nuo 177 iki 181
eurų, biudžetinių įstaigų tar-

nautojų, darbuotojų, pareigūnų,
karių, teisėjų atlyginimai vidutiniškai padidėtų 2,3 proc. Tai
paliestų virš 200 000 viešajame
sektoriuje dirbančių šalies gyventojų. Nuo šių metų pradžios
bazinis pareiginės algos dydis
kilo 1 euru.
SVARBU! Pareiginės algos
pastovioji dalis apskaičiuojama
bazinį pareiginės algos dydį
dauginant iš konkrečiai pareigybei taikomo koeficiento. Prie
darbo užmokesčio dar paprastai
pridedama kintamoji pareiginės algos dalis, kuri priklauso
nuo pasiektų darbo tikslų, taip
pat gali būti mokamos priemokos, premijos ar užmokestis už
darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį
darbą, jeigu jis buvo dirbtas.

Dėl bazinio pareiginės algos
dydžio ir minimalių pareiginės algos koeficientų didinimo
sutarta ir su nacionalinėmis
profesinių sąjungų organizacijomis.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Vyriausybei taip
pat siūlo nuo 2022 metų pradžios minimalią mėnesinę algą
(MMA) didinti iki 730 eurų, o
minimalųjį valandinį atlygį –
iki 4,47 euro. Tai būtų vienas
reikšmingiausių MMA padidėjimų per dešimtmetį. Paskutinį kartą MMA daugiausia kilo
2013 metais, kuomet padidėjo
43 eurais, kitąmet MMA didėtų
88 eurais arba 13,6 proc.
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
inform.

socialinės rizikos asmenims –
ugniagesiai užsuka į bet kuriuos
namus bei dalija patarimus, kaip
apsisaugoti nuo gaisrų. Daugiausia dėmesio skiriama socialinių
įgūdžių stokojantiems asmenims
bei vienišiems senoliams. Taip
pat lankomasi būstuose, kuriuose anksčiau jau yra kilę gaisrų.
Ugniagesiai aplanko ir daugiavaikes šeimas. Jie ne tik pasižiūri, ar
įrengti dūmų jutikliai, bet ir patikrina šildymo įrenginius, elektros
instaliaciją, įvertina veiksnius,
galinčius sukelti gaisrus.
Gyventojai dažniausiai palankiai vertina prevencinius ugniagesių vizitus. Nes jei jau atidaro
duris, tuomet įsileidžia ir į būstus
bei teiraujasi apie įvairius galimus elektros ar dujų prietaisų
gedimus, kurie gali sukelti gaisrą. Daugelis paprašo apžiūrėti
jiems nerimą keliančius elektros
prietaisus, dujines virykles, krosnis, židinius ar katilines. Taip pat
domisi, ar gerai pritvirtinti dūmų
detektoriai bei ar jų įsirengta pakankamai.

Pavyzdžiui, per metus vien
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos pareigūnai ir ugniagesiai gelbėtojai ketina aplankyti
daugiau nei 23 tūkstančius gyvenamųjų būstų. Ugniagesių tikslas
– ne bausti, o patarti, įspėti apie
grėsmes, pamokyti, kaip nepadaryti nepataisomų klaidų.
Apie daugelį galimų gaisrų
ugniagesiai net nesužino, nes
žmones dūmų detektoriaus signalas įspėja apie gresiančią nelaimę
ir vos beįsiplieskiantį gaisrą jie
užgesina patys.
Dūmų detektorius reaguoja į
dūmų ar nematomų degimo produktų kiekį ore. Jis gali aptikti ir
rusenimą, ir degimą. Kambaryje
atsiradus net nedideliam dūmų kiekiui, jis ima skleisti garso signalą,
kuris pažadina miegančiuosius ir
perspėja apie kilusį gaisrą.
Dūmų detektorius būtina
įrengti prie miegamųjų kambarių ir kiekviename namo aukšte.
Jei miegama užsidarius duris, jie
būtini ir miegamuosiuose kambariuose.

Kartą per mėnesį būtina patikrinti, ar dūmų detektorius veikia. Tam tereikia paspausti kontrolinį mygtuką. Jeigu signalo
nėra, gali tekti keisti jo maitinimo
elementus. Bent kartą per mėnesį
reikia nuvalyti nuo dūmų jutiklių
dulkes ir voratinklius.
Dūmų detektorių jautrumas
bėgant laikui mažėja. Kartą per
dešimt metų juos reikia pakeisti
naujais. Gyvenamajame būste
(kiekviename aukšte) turi būti
įrengtas bent vienas autonominis dūmų detektorius. Tai yra
minimalus reikalavimas, tačiau
dūmų plitimą riboja įvairios pastato konstrukcijos (sienos, durys,
perdangos ir pan.). Rekomenduojama šiuos prietaisus įrengti kiekvienoje patalpoje, kurioje žmonės miega, ir koridoriuose arba
bendrose erdvėse prieš miegamuosius. Nepatariama jų įrengti
virtuvėje ar tose vietose, kur gali
išsiskirti garai.
Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento
inform.

100 eurų – tiek kitąmet didės mažiausiai uždirbančių
biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija siūlo
kitąmet 4 eurais padidinti bazinį pareiginės algos
dydį nuo 177 iki 181 eurų.
Mažiausiai uždirbantiems
viešojo sektoriaus darbuotojams numatoma kilstelti
minimalius pareiginės algos
koeficientus.
„Ne vienerius metus viešajam sektoriui sudėtinga pritraukti kvalifikuotų specialistų. Labai svarbu, kad pajamos
augtų ir jiems. Atsižvelgdami į
praėjusių metų vidutinę metinę
infliaciją, minimaliosios mėnesinės algos dydį, siūlome didinti bazinį pareiginės algos dydį
ir minimalius pareiginės algos
koeficientus. Tai leistų padi-

Dūmų detektoriai gelbsti gyvybes

Šiemet Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai prevencinės
akcijos „Gyvenkime saugiai“
metu aplankė beveik 74 tūkst.
gyventojų būstų, iš jų autonominiai dūmų detektoriai buvo
įrengti per 47 tūkst. būstų. Tačiau kai kurie gyventojai jų įsigyti nė neketina, o į tai, kad šis
mažas prietaisas gali išgelbėti
gyvybę, numoja ranka. Beje,
kaip paaiškėjo per ugniagesių
rengtą akciją „Gyvenkime saugiai“, dažnas mano, kad dūmų
detektoriai privalomi tik nuosavuose namuose, o butuose jų
nereikia.

Priešgaisrinės priežiūros pareigūnai ir ugniagesiai jau ne vienerius metus lankosi žmonių būstuose ir tikrina, kaip gyventojai
pasiruošę apsisaugoti nuo gaisrų,
ar yra įsirengę apie pavojų įspėjančius dūmų detektorius, pataria
gaisrinės saugos klausimais.
Šie patikrinimai skirti ne tik

gavo būsto šildymo išlaidų
kompensacijas?
2020 m. duomenimis, vidutiniškai per mėnesį būsto
šildymo ir vandens išlaidų
kompensacijas gavo 93,7
tūkst. žmonių, t. y. apie
3,3 proc. visų Lietuvos gyventojų. Palyginti su 2019
m., gavėjų skaičius sumažėjo daugiau nei penktadaliu (nuo 120,52 iki 93,7
tūkst. asmenų). Didžioji
dalis gavusių kompensaciją
– žmonės, gyvenantys centralizuotai šildomame būste
(virš 76 tūkst. asmenų).
Vidutinis būsto šildymo
išlaidų kompensacijos dydis
vienam asmeniui būstą šildant centralizuotai – apie 16
Eur (2019 m. – 27,2 Eur), kt.
energijos ir kuro rūšimis –
43 Eur (2019 m. – 51 Eur).
Kompensacijoms 2020
m. išleista apie 13 mln. Eur,
ir, lyginant su 2019 m., išlaidos sumažėjo beveik

trečdaliu.
2021 m. I pusm. duomenimis, vidutiniškai per mėnesį būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas
gavo 95,2 tūkst. žmonių, t.
y. 3,4 proc. visų Lietuvos
gyventojų. Didžioji dalis
gavusių kompensaciją –
žmonės, gyvenantys centralizuotai šildomame būste
(beveik 78 tūkst. asmenų).
Vidutinis būsto šildymo
išlaidų kompensacijos dydis vienam asmeniui būstą
šildant centralizuotai – apie
24,46 Eur (2020 m. I pusm.
– 16 Eur), kt. energijos ir
kuro rūšimis – 43,27 Eur
(2020 m. I pusm. – 43 Eur).
Kompensacijoms išleista
virš 10 mln. Eur, ir, palyginus su 2020 m. I pusm.,
išlaidos išaugo daugiau kaip
35 proc.
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
inform.

„Lašiša 2021“: sugautą
lašišą ar šlakį nuo spalio
1-osios privaloma paleisti

Aplinkos apsaugos departamentas, tęsdamas
akciją „Lašiša 2021“,
primena, kad prasideda
naujas jos etapas „Sugavai ir paleisk“. Žvejai
mėgėjai spalio 1–15 d.
galės žvejoti tik paleisdami visus sugautus šlakius
ir lašišas.

Akcija „Lašiša“ rengiama tam, kad neršti plaukiančios lašišinės žuvys
būtų apsaugotos nuo brakonierių. Be to, pabrėžia
Aplinkos kokybės departamento Gamtos išteklių
apsaugos skyriaus vedėjas Kęstutis Motiekaitis,
aplinkosaugininkams rūpi
ne tik išaiškinti darančius
ar padariusius pažeidimą
asmenis: „Labai svarbi ir
nusižengimų prevencija –
mūsų tikslas užkirsti kelią
galimam neteisėtam lašišų
ir šlakių išteklių naudojimui.“
Taip pat aplinkosaugininkai primena, kad iki
spalio 15 d. žvejoti šias
žuvis Neryje ir tose upėse,
kurios nurodytos Limituotos žvejybos tvarkos apraše, bus galima tik turint
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vieną dieną galiojančią
žvejo mėgėjo kortelę. Be
to, Nemune žvejoti neršti
plaukiančias lašišas draudžiama.
Tam, kad lašišos ir šlakiai lengviau migruotų, kai
kuriose užtvankose, elektrinėse įrengti žuvitakiai
– žuvų pralaidos. „Būtent
todėl teisės aktai reikalauja, kad lašišinėse upėse
įrengti žuvitakiai funkcionuotų nuo rugsėjo 1 d. iki
gruodžio 31 d., kad būtų
sudarytų sąlygos žuvims
pasiekti nerštavietes“, –
priduria K. Motiekaitis.
Nurodytose vietose bus
organizuojami reidai, vyks
reguliari verslinės, mėgėjų
ir specialiosios žvejybos
kontrolė. Taigi ir vairuotojai turi žinoti, kad pareigūnai stabdys ir tikrins,
ypač tamsiu paros metu,
asmenų, įtariamų žvejybą
reglamentuojančių teisės
aktų pažeidimais, transporto priemones.
Privalu įsidėmėti ir tai,
kad yra vietų, kuriose iki
spalio 15 d. apskritai draudžiama žvejoti
Aplinkos apsaugos
departamento inform.
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Moliūgų traškučiai – čipsai

Spalio 5-oji,
antradienis,
41 savaitė

Ingredientai:
• 1 nedidelio moliūgo
• žiupsnelio džiovinto rozmarino:
• žiupsnelio druskos
• žiupsnelio juodųjų pipirų
• 100 mililitrų alyvuogių aliejaus

Iki Naujųjų liko 87 dienos
Tarptautinė mokytojų diena
Saulė teka 7.26 val.,
leidžiasi 18.49 val.
Dienos ilgumas 11.23 val.
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Donata, Gilda, Palemonas,
Placidas.
Rytoj: Brunonas, Budvydas,
Brutenis, Eismantas, Vytenė.
Poryt: Butrimas, Eivina, Justina,
Justė, Morkus, Renatas.

Dienos citata

„Nelaimingiausi žmonės tada,
kai jų gyvenime nelieka vietos
svajonėms“
(Dž. Kenedis).

Šiandien pasaulio
istorijoje

1285 m. nuo maro mirė Prancūzijos karalius Pilypas III.
1908 m. Bulgarija paskelbė
apie nepriklausomybę nuo Osmanų imperijos.
1930 m. Prancūzijoje sudužus britų orlaiviui žuvo 48 iš 54
keleivių.
1936 m. gimė dramaturgas
Vaclavas Havelas. 1989 metais jis
tapo Čekoslovakijos prezidentu,
o nuo 1993 metų - Čekijos prezidentu.
1983 m. Lenkijos „Solidarumo“ profesinės sąjungos lyderis
Lechas Valensa gavo Nobelio taikos premiją.
1989 m. Nobelio taikos premija paskirta dvasiniam ir pasaulietiniam Tibeto vadovui Dalailamai.
1999 m. centrinėje Londono dalyje susidūrus ir užsidegus
dviem sausakimšiems traukiniams žuvo 31 žmogus.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1865 m. Rusijos imperijoje įteisintas lietuviškos spaudos draudimas
- uždrausta spausdinti ir įvežti iš užsienio bet kokius lietuviškus leidinius
lotynišku raidynu.
1927 m. Vilniaus krašte uždaryta
lietuvių mokytojų seminarija.
1990 m. įkurtas Atviros Lietuvos
fondas.
1991 m. Prancūzijos nacionalinis
bankas grąžino Lietuvos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos auksą - 2 tonas
246 kilogramus.

Post scriptum
Brangi žuvis nenardo
visų akivaizdoje.

Seimas svarstys siūlymą leisti
savivaldybių tarybų komitetams
posėdžiauti nuotoliu

Seimas svarstys siūlymą
savivaldybių tarybų komitetams ir komisijoms posėdžiauti nuotoliniu būdu ir
tuo atveju, jei šalyje nėra
paskelbto karantino ar ekstremalios padėties.
Pagal šią savaitę parlamente
pateiktas pataisas, komitetų bei
komisijų posėdžiai galėtų vykti ir mišriu būdu, daliai narių
fiziškai susirenkant į komiteto
posėdį, o kitai daliai savivaldybės tarybos narių dalyvaujant
nuotoliniu būdu.
Tokiems pakeitimams pritarta po pateikimo, toliau Seimo
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) inicijuotas pataisas svarstys komitetai.
Nuotoliniu būdu ar mišriu
būdu savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų posėdžiai
vykti negalėtų, jeigu tam raštu

prieštarautų daugiau kaip pusė
jų narių, nebent paskelbta ekstremali padėtis ar karantinas.
Pataisas pristatęs VVSK vadovas, Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas Ričardas Juška
teigė, kad leidimas posėdžiauti
nuotoliu sudarys sąlygas savivaldybėms optimaliau organizuoti darbą.
Šiuo metu savivaldybių tarybų
komitetai ir komisijos gali posėdžiauti nuotoliniu būdu nepaprastosios padėties, ekstremaliosios
situacijos ar karantino metu.
Savivaldybių tarybų posėdžiai nuotoliniu būdu irgi gali
būti rengiami, jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios
situacijos ar karantino jie negali vykti savivaldybės tarybos
nariams posėdyje dalyvaujant
fiziškai. Šios nuostatos Seimo
VVSK pildyti nesiūlo.
BNS inform.

Naujų automobilių rinka šiemet
sumenko 4,9 proc.

Lietuvoje sausio-rugsėjo
mėnesiais įregistruota apie
29,1 tūkst. naujų lengvųjų
automobilių – 4,9 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu
(30,6 tūkst.).

Vien rugsėjį naujų lengvųjų automobilių registravimas
smuko 53,6 proc. iki beveik
2,3 tūkst., kai pernai rugsėjį jų
registruota apie 4,9 tūkst., skelbia bendrovė „AutoTyrimai“,
remdamasi „Regitros“ duomenimis.
„Pagrindinės šio nuosmukio
priežastys – dėl mikroprocesorių stygiaus smarkiai sumažinta
daugumos automobilių modelių
gamyba ir labai apribotos galimybės patenkinti didelę reeksporto paklausą“, – teigiama
„AutoTyrimų“ pranešime.
Greitojo reeksporto mastai
praeitą mėnesį buvo maži: tik
95 įregistruoti nauji automobiliai (iš jų – 50 „Fiat“ ir 22
„Seat“) buvo išregistruoti iki
mėnesio pabaigos, o dar 18 bus
išregistruota artimiausiu metu.
Rugsėjį asmeninių automobilių registravimas sumažėjo
56,6 proc. iki 2 tūkst. vienetų,
tuo metu lengvųjų komercinių

transporto priemonių apimtis
padidėjo 17,9 proc. iki 231 vieneto.
Praeitą mėnesį Lietuvos naujų automobilių rinkoje pirmavo
„Toyota“ markė (482 vienetai),
antroje vietoje buvo „Volkswagen“ (228 vienetai), trečiąją vietą užėmė „Peugeot“ (157 vienetai). Tarp prestižinių markių
pirmavo BMW (61 vienetas).
Rugsėjį tarp asmeninės paskirties automobilių pirmavo
„Toyota Corolla“ (153 vienetai.), „Toyota RAV4“ (147
vienetai), „Fiat Panda“ (98 vienetai), „Opel Crossland“ (60
vienetų) ir „Volkswagen Golf“
(50 vienetų). Tarp lengvųjų
komercinių automobilių populiariausi buvo „Volkswagen
Crafter“ (51 vienetas) ir „Toyota Proace City“ (22 vienetai).
Praeitą mėnesį įregistruota 160 tikrųjų elektromobilių
(EV), tai yra net 190,9 proc.
daugiau nei prieš metus. Populiariausias modelis – „Volkswagen Crafter“ (45 vienetai).
Rugsėjo mėnesį Lietuvos
rinkoje įregistruotas pirmasis
„Tesla Model Y“ elektromobilis.
BNS inform.

Gaminimas:
Pirmiausia įkaitinkite orkaitę iki 190 laipsnių.
Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi.
Tada dideliame puode užvirinkite vandenį.
Per tą laiką, kol vanduo kaista, supjaustykite
moliūgą. Gerai nuplaukite, nupjaukite odelę ir
išimkite sėklas. Supjaustykite kaip įmanoma plonesniais griežinėliais. Kai vanduo užverda,
suberkite į jį paruoštus moliūgų gabaliukus. Pavirkite maždaug 1-2 minutes. Išimkite ir
visiškai nusausinkite. Tik visiškai nusausintus gabaliukus perkelkite ant kepimo popieriumi išklotos kepimo skardos. Išdėliokite juos vienu sluoksniu, kad būtų šalia vienas kito,
bet nepersidengtų. Tuomet aptepkite šlakeliu aliejaus, apibarstykite druska bei juodaisiais
pipirais. Užberiame žiupsnelį džiovinto rozmarino. Kepkite įkaitintoje orkaitėje maždaug
20 minučių. Nuolatos stebėkite, kad moliūgai nepradėtų degti. Iškepę traškučiai privalo
būti traškūs bei dailiai parudę. Iškepusius traškučius išimkite iš orkaitės ir dar apibarstykite
žiupsniu druskos. Atvėsinkite ir nieko nelaukdami patiekite. Skanaujame!

SAM pripažįsta savo klaidą dėl sutarties sąlygų
su „Kitokių pasikalbėjimų“ kūrėjais

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) mato savo klaidą dėl sutarties sąlygų su laidos „Kitokie pasikalbėjimai“
kūrėjais.

SAM sako minėtą laidą
užsakiusi siekdama geriau informuoti visuomenę apie COVID-19 pandemiją, vakcinaciją
ir medikų darbą pandemijos
metu.
Centrinių viešųjų pirkimų
portale skelbiama, jog už „Kitokių pasikalbėjimų“ laidą, kurioje kalbinamas ministro Arūno
Dulkio visuomeninis patarėjas,
chirurgas Edgaras Kulikauskas,
ministerija sumokėjo 12 tūkst.
eurų su mokesčiais.
Laidoje, kurioje kalbinamas
socialiniuose tinkluose populiarus medikas, žinomas Ciniško
chirurgo slapyvardžiu, nėra
nurodoma, jog už ją sumokėjo
ministerija.
„Pripažįstame, kad pirkimo
dokumentuose nebuvo įtraukta sąlyga paslaugos tiekėjams
nurodyti, kad laida apmokėta SAM lėšomis, ir tai buvo
klaida“, – sakoma penktadienį
išplatintame ministerijos pranešime.
Ministerija taip pat nurodo
gavusi laidos prodiuserio Manto Bertulio prašymą nemokėti
už suteiktas paslaugas ir į šį
prašymą atsižvelgsianti.
„SAM yra atsakinga už priimtus sprendimus dėl komunikacijos. Todėl apgailestaujame,
kad Edgarui Kulikauskui ir

Mantui Bertuliui tenka atsakyti
už mūsų pasirinkimus“, – sakoma SAM pareiškime.
Pasak ministerijos, išorės
komunikacijos ekspertai skatina
komunikuojant pasitelkti ir netradicines komunikacijos priemones bei kanalus.
„Apmokamam ir viešinamam turiniui yra pasitelkiami
medikai, kurie prie visuomenės
informavimo prisideda neatlygintinai. Ne išimtis ir laida „Kitokie pasikalbėjimai“, kurioje
neatlygintinai sutiko dalyvauti
visuomeninis konsultantas, gydytojas E. Kulikauskas“, – aiškinasi ministerija.
Pasak pranešimo, šiuo metu
ministerija viešina mokamą turinį pagal socialinę informacinę
kampaniją „Koronaviruso (COVID-19) informacijos sklaida
šalies žiniasklaidos priemonėse“
įvairiose žiniasklaidos priemonėse.
Paaiškėjus, kad SAM sumokėjo už „Kitokių pasikalbėjimų“
laidą su ministro patarėju, portalas Delfi.lt pranešė nutraukiantis
sutartį su laidos kūrėjais.
„Kitokie
pasikalbėjimai“
buvo viena iš tų laidų, kurias
Delfi pirko iš laidos kūrėjų. Paaiškėjus tokiam faktui, tenka tik
apgailestauti ir atsiprašyti publikos, kuri buvo be mūsų žinios
suklaidinta. Tai netoleruotina –
nei verslo, nei etikos, nei žurnalistine prasme“, – teigia „Delfi“
Rinkodaros vadovas Irmantas
Matilionis.
SAM sutartį dėl laidos pasi-

rašė su M. Bertuliu, jis nurodo
esantis „Kitokių pasikalbėjimų“ sumanytojas ir prodiuseris.
Kaip feisbuke penktadienį
rašo M. Bertulis, į jį ministerija
kreipėsi po to, kai dar gegužę jis
savo iniciatyva sukūrė filmuką
apie skiepus, kurį naudojo Vilniaus, Kauno savivaldybės bei
ministerija. Jis teigia po jo ir
sulaukęs šio pasiūlymo.
„Rugpjūčio 25 dieną sulaukiau skambučio iš SAM. Jie
dar kartą padėkojo už tą filmuką apie skiepus ir paklausė, ar
būtų galima padaryti „Kitokius
pasikalbėjimus“, kurių metu
būtų pakalbėta apie vakcinų
naudą. Aš, kaip pats didžiausias
vakseris, aišku, sutikau su šituo
pasiūlymu“, – rašo M. Bertulis.
Jis tvirtina, jog pakviesti E.
Kulikauską buvo jo idėja, tačiau iš pradžių laidoje dalyvauti
jis atsisakė.
„Nei turinys, nei niekas su
juo derinta nebuvo. Apie vakcinas kalbėjome labai mažą segmentą, nes pats Edgaras kaip
pašnekovas buvo labiau įdomus, nei tos vakcinos“, – teigia
M. Bertulis.
Jis teigia, kad pašnekovas
nežinojo apie šią sutartį.
M. Bertulis pripažįsta, jog
padarė klaidą nepažymėjęs, jog
laida yra finansuota ministerijos. Jis teigia, kad tai įvyko dėl
patirties stokos, o tokio prašymo iš ministerijos negavo, nors
apie tai teiravosi.
BNS inform.

Energijos kainos pakėlė euro zonos infliaciją į 13 metų aukštumas
Išaugus energijos kainoms,
euro zonoje infliacija rugsėjį kilo
sparčiausiai nuo 2008-ųjų, parodė
penktadienį paskelbti oficialūs duomenys.

Pasak Eurostato, euro zonoje
metų infliacija rugsėjį siekė 3,4 proc.,
tuo tarpu energijos kainos padidėjo
17,4 procento.
Vartotojų kainos augo gerokai
daugiau nei Europos Centrinio Banko (ECB) numatyto 2 proc. tikslinio

lygio. Tai reiškia, kad ES vyriausybės
jaus didesnį spaudimą imtis priemonių
palengvinti energijos sąnaudų naštą
vartotojams.
ECB prezidentė Christine Lagarde
tvirtina, kad aukšta infliacija bus laikinas reiškinys, susijęs su koronaviruso
pandemija, kuri sujaukė tiekimo grandines ir sutrikdė energijos rinką.
Visgi Eurostatas nurodė, kad pagrindinė infliacija, neįtraukiant energijos kainų ir kitų elementų, siekė 1,9
proc., palyginti su 1,6 proc. mėnesiu

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

anksčiau.
Energijos kainos ES tampa politine problema, o šalys svarsto įvairius
skubius planus, kaip sumažinti kainas vartotojams.
Briuselis rengia keletą trumpalaikių priemonių, tokių kaip pridėtinės
vertės mokesčio mažinimas ir akcizų
mokesčių netaikymas energijai, tikėdamasis kartu išsaugoti įsipareigojimus dėl atsinaujinančių energijos
šaltinių dalies didinimo.
BNS inform.
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Astrologinė prognozė savaitei

AV I N A S .
Mėgaukitės viskuo, kas su jumis
vyksta. Laukia
turininga ir sėkminga darbo
savaitė, puikūs santykai su su
artimaisiais namuose ir jūsų
tikslų įgyvendinimas. Viskas
klostysis taip, kaip jums reikia. Savaitės viduryje gausite
nemenką priedą prie darbo užmokesčio. Vadovybė įvertins
jūsų pastangas, todėl nuspręs
motyvuoti premija. Sutelkite
dėmesį tiems darbo reikalams,
kurie turi ir ateities perspektyvų. Didelė tikimybė pakilti
karjeros laiptais. Savaitgalį
sėkmingai įgyvendisite savo
planus. Todėl skirkite tam
laiko. Taip pat ir generalinei
savitvarkai, namų jaukumo
kūrimui. Pakeiskite interjerą,
atsikratykite senų daiktų, kuriais nesinaudojate.
JAUTIS. Savaitė tiesiog ideali
savianalizei, rinktis kelius tolesnei
saviugdai ir raidai. Laikas palankus svarbiems
sprendimams priimti, sudėti
visus taškus ant „i“. Nuo antradienio iki šeštadienio puikus
metas įsigyti brangių pirkinių.
Jei turite galimybių, neatsisakykite papildomo uždarbio.
Nesiimkite visų darbų iš karto:
nesunku persistengti ir perdegti. Imkitės svarbiausių reikalų,
o po to palaipsniui – ir kitų reikalų. Nebijokite prašyti draugų
ir kolegų pagalbos, jei neįstengiate susitvarkyti patys. Savaitės pabaigoje leiskite laiką su
draugais ir artimaisiais. Ypač
dėmesingi būkite savo antrajai
pusei. Dėl jūsų užimtumo jis
jaučiasi nebereikalingas.
DVYNIAI.
Sėkmės pagrindas – savidisciplina. Netingėkite
skirti laisvalaikio
svarbiems reikalams, ir pirmuosius rezultatus jau greitai
pamatysite. Šią savaitę laukia
puikus darbinis laikotarpis.
Darbo kolektyve tvyros draugiška atmosfera, įvykiai klostysis įdomiai bei intensyviai.
Pagal galimybes su kolegomis
surenkite smagų vakarėlį, kuris dar labiau suartins. Vieničiams reikia atkreipti dėmesį
į draugų kvietimus. Tikriausiai
draugų dėka sutiksite žmogų,
santykiai su kuriuo peraugs į
rimtus ir perspektyvius. Sekmadienį praleiskite su artimaisiais.
VĖŽYS. Savaitės pradžioje
saugokitės kreditų,
skolų ir operacijų
su svetimais pinigais. Šiuo laikotarpiu netgi
nederėtų atiduoti netgi pasiskolintus pinigus. Paprašykite
skolintojų, kad dar truputėlį,

bent kelias dienas palauktų.
Pasikliaukite savo intuicija ir
nerizikuokite veltui. Savaitė
palanki komandiruotėms planuoti. Jos seksis. Trečiadienis
– puikus metas mokytis. Jausite
įkvėpimą, per trumpą laikotarpį
įsisavinsite daug įdomių temų.
Penktadienį venkite konfliktų
su kolegomis. Savaitgalis – puikus metas saviugdai.
L I Ū TA S .
Laukia ne pati
lengviausiai savaitė. Teks per
labai
trumpą
laikotarpį išspręsti nemažai
svarbių reikalų. Santykiuose
su mylimu žmogumi tikėtini
nesutarimai. Ir jie daugiausia
bus susiję su materialine šeimos gyvenimo dalimi. Jums
reikia mažiau koncentruotis
į pinigus. Būkite savarankiški priimdami sprendimus: tik
taip galėsite augti ir eiti toliau.
Nereikia perkelti savo atsakomybės už savo sprendimus.
Planuokite savo laiką ir darbe,
ir namuose. Savaitgalį praleiskite namuose, be skubos, nesiimkite jokių darbinių reikalų.
MERGELĖ.
Jus jaudins sunkumai jūsų kelyje. Problemos ne
tik atims jėgas,
bet ir sugadins nuotaiką. Nenusiminkite, viskas gana greitai išsispręs. Kontroliuokite
savo finansus, neišlaidaukite
nereikalingiems daiktams, rūpinkitės santaupomis. Antradienį aplinkybės privers imtis
naujo, neįprasto darbo. Viskas
gerai, greitai įsisavinsite naujoves. Savaitgalį turėsite galimybę savo genialias mintis
įgyvendinti. Jūs tiesiog turėsite
sukurti planą ir jo laikytis, nebijokite naujovių, jos pakeis į
gera jūsų gyvenimą.
S VA R S T YKLĖS. Palankios permainos
jūsų gyvenime.
Neabejokite savo
jėgomis ir galimybėmis. Turėsite pakankamai energijos,
kad įgyvendintumėte savo
planus. Reiktų pabaigti visus
savo reikalus, kad siektumėte
aukštesnių tikslų be senų darbų uodegos. Pamirškite nesklandumus ir imkitės aktyvių
pokyčių. Kai tik imsite veiktis, viskas kardinaliai pasikeis.
Nebijokite svajoti. Savaitgalį
skirkite poilsiui. Užsiimkite
kūryba ar keliaukite į gamtą
iškylauti. Nedidelė iškyla dovanos gerų emocijų.
SKORPIONAS.
Laukiai
įprastinė darbinė
savaitė. Ramiai
vykdysite savo
darbines pareigas. Laisvu laiku teks padėti artimiesiems.
Būkite atviri naujoms pažintims, kurios bus naudingos

netolimoje ateityje. Nebijokite atsikratyti toksinių santykių. Jei šalia jūsų yra žmogus,
kuris nepaiso jūsų interesų,
jei kelia save aukščiau jūsų,
paleiskite tokį žmogų ramia
širdimi. Vietoj jo atsiras žmonės, su kuriais jūs jausitės puikiai. Savaitgalį savo dėmesio
neblaškykite niekams. Užsiimkite kuo nors naudingu,
teikiančiu malonumą. Sekmadienį palankus laikas apsipirkti, o sekmadienis – palankus
laikas susitikti su draugais.
Š A U LY S .
Nepervarkite ir
nepersitemkite,
nes jums reikės
jėgų ir įkvėpimo
būsimiems išbandymams. Artėja labai įdomus gimtadienio
laikotarpis. Kad sėkmė lydėtų,
teks išeiti iš komforto zonos ir
imtis dalykų, kurių iki šiol nemokėjote. Jūsų ateitį lems šis
laikotarpis. Apgalvokite, kas
tenkina jus gyvenime, kas liūdina. Pasistenkite, dėkite daug
pastangų, kad viską pakeistumėte į gera. Atminkite, kad
jūsų gyvenimas – jūsų rankose.
Reiktų dar skirti laiko ir medicinos tyrimams, vizitui pas.
OŽIARAGIS. Būkite atsargūs su pinigais,
kad vėliau netektų
gailėtis dėl brangių ir nereikalingų daiktų. Nesiimkite reikalų, susijusių su
nekilnojamuoju turtu. O visą
laisvą laiką teks skirti asmeninių problemų sprendimui. Kils
įdomių idėjų, kurios tiks naujiems projektams. Pagalvokite,
kaip galėtumėte jas įgyvendinti. Savaitgalį bent jau vakarus
skirkite sau, teatrui, kinui, stalo
žaidimams.
VA N D E NIS. Jūsų problema: nepasitikėjimas savimi
ir savo jėgomis.
Nepasitikėjimas sukelia nerimą, baimę ir trukdo atlikti savo
pareigas bei išnaudoti galimybes. Priimkite save objektyviai.
Savaitės viduryje kils menkų
konfliktų, neatidėliokite jų.
Ginčų metu nekelkite balso, neįžeidinėkite. Tai liečia ir namų,
ir darbo aplinką. Savaitgalį daugiau laiko skirkite sau.
ŽUVYS. Savaitė bus palanki
svarbiems susitarimams, planuoti
būsimiems tikslams. Asmeniniame gyvenime
pagaliau išspręsite jus kamuojančius svarbius klausimus.
Savaitė palanki persikraustyti.
Geras laikas keisti aplinką. Darbe būkite atkaklūs, neplaukite
pasroviui. Savaitgalį sutiksite
žmogų, kuris padės jums ateityje. Klauskite jo patarimų, jis
padės teisingai nuspręsti.
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Dėl PVM grobstymo šiemet 87 įmonėms
priskaičiuota 1,2 mln. eurų baudų

Valstybinė mokesčių
inspekcija (VMI) nubaudė 87 iš 100 tikrintų
įmonių dėl piktybiško
pridėtinės vertės mokesčio (PVM) nemokėjimo.

Šioms įmonėms per pirmą šių metų pusmetį skirtos
baudos siekė 1,2 mln. eurų,
jos dar įpareigotos sumokėti 4,41 mln. eurų bandyto
nuslėpti PVM.
„Mokestinis
patikrinimas yra griežčiausias
veiksmas, kai jau mokesčių mokėtojas nebendradarbiauja (su VMI – BNS)
geranoriškai“, – teigė VMI
komunikacijos vadovė Rūta
Asadauskaitė.
„Tai nereiškia, kad tik

tiek (nesumokėto – BNS)
PVM priskaičiuota po
(VMI – BNS) kontrolės
veiksmų. Tai reiškia, kad
kalbama apie patikrinimus,
kurie sudaro mažą dalį
mūsų kontrolės veiksmų,
nes, pavyzdžiui, po tyrimų baudos dar nerašomos,
įmonė pasitaiso, sumoka
PVM ir delspinigius, todėl
joms baudos neskiriamos“,
– BNS teigė ji.
Pernai dėl PVM grobstymo patikrintos 289 įmonės,
iš kurių 228-ioms skirta 1,8
mln. eurų baudų, jos įpareigotos sumokėti 9,06 mln.
eurų PVM.
Kaip BNS informavo
VMI 2019-2021 metais pagal nustatomų PVM pažei-

dimų dažnumą ir už tai skiriamų baudų dydį išsiskyrė
trys – didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos ir statybos
sektoriai.
Seimas šią savaitę priėmė svarstyti dešimties
įvairioms frakcijoms priklausančių
parlamentarų
parengtą Pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo pataisą, kuria siūloma nuo 2022
metų liepos baudas PVM
grobstytojams didinti iki
50-100 proc. nesumokėto
mokesčio.
Dabar už PVM nemokėjimą galioja 10-50 proc.
nesumokėtos sumos dydžio
baudos.
BNS inform.

Siūloma šauliams ir kariams savanoriams
leisti namie laikyti automatinius ginklus

Seimas svarstys siūlymą kariams savanoriams ir
šauliams leisti namie laikyti
automatinius ginklus.

Pagal pataisas, kariai savanoriai ir šauliai galėtų įsigyti
ir namuose laikyti asmeninį A
kategorijos ginklą ir šaudmenis, taip pat namuose laikyti
tarnybinį ginklą, o asmeninį
ginklą naudoti kaip tarnybinį.
Tokioms „valstiečių“ Kęstučio Mažeikos ir Jono Jaručio inicijuotoms Ginklų ir
šaudmenų kontrolės įstatymo
pataisoms šią savaitę 55 balsais „už“, 11 balsų „prieš“ ir
18 parlamentarų susilaikius
po pateikimo pritarta Seime.
Toliau projektą svarstys Nacionalinio saugumo ir gynybos
komitetas.
„Siūlome, kad šie pareigūnai, kariai savo A kategorijos
ginklus galėtų laikyti namuose ir kilus kariniam konfliktui tai būtų puiki atgrasymo
priemonė. Kurie galvoja, kad
tai yra žmonės, kurie nemoka elgtis su ginklais, reikia
nuraminti, daugelis karių savanorių, šaulių turi ginklus
namuose, aišku, daugiausiai

tai yra pistoletai ir kiti ginklai,
kuriuos pagal dabartinę praktiką jie gali turėti“, – pristatydamas projektą sakė K. Mažeika.
Pasak K. Mažeikos, priėmus pataisas A kategorijos
ginklus laikyti įgytų teisę apie
10 tūkst. asmenų, prognozuojama, kad tokia galimybe pasinaudotų apie pusę jų. „Tai nėra
tikslus skaičius, bet mes preliminariai vertinam, kad tiek
žmonių galėtų (įsigyti ginklus)
ir įsirengti tinkamas patalpas“,
– sakė parlamentaras.
Socialdemokratas
Julius
Sabatauskas teigė, jog nėra
saugiklių, kad leidus šauliams
ir savanoriams namie laikyti
A kategorijos ginklus jie nepakliūtų į netinkamas rankas,
nebūtinai iš piktos valios, bet
taip pat iš neatsargumo, užmaršumo.
„A kategorijos ginklai – tai
raketos su sprogstamais užtaisais, automatiniai šaudomieji ginklai, šaudmenys su
šarvamušiais, sprogstamais ar
padegamais sviediniais ir taip
toliau. Ar aš čia kažko nesuprantu, ar labai norima susilyginti su tomis valstybėmis,
kuriose šaudo universitetuose,
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parduotuvėse ir kitose viešose
vietose?“ – sakė socialdemokratas.
„Kaip bus panaudojami
tokie ginklai, kuriuos turės
išvardinti asmenys namuose,
nes liaudies išmintis byloja,
kad kartą per metus ir pagalys
iššauna. (...) Nėra realiai jokių
planų, priemonių, kad A kategorijos ginklai nepakliūtų į ne
tas rankas, dėl užmaršumo ar
neatsakingumo, palikti neužrakintam seife“, – sakė socialdemokratas.
Konservatorius
Paulius
Saudargas teigė, kad leidimas
šauliams, kariams savanoriams namuose laikyti A kategorijos ginklus prisidėtų prie
valstybės saugumo.
„Priešas turbūt neis į tą teritoriją, kur iš kiekvieno balkono į jį gali būti nukreiptas
ginklas, kur visa visuomenė
yra pasiruošusi ir pasiryžusi
gintis“, – sakė P. Saudargas,
Šiuo metu šauliai ir kariai
savanoriai gali įsigyti ir namie
laikyti pusiau automatinius,
B ir C kategorijos ginklus. A
kategorijos ginklai civilinėje
apyvartoje draudžiami.
BNS inform.
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AUGALAI
• Penkis maišus po 50 kg
pašarinių bulvių. Maišas
6 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Skalbimo mašiną. Reikia
pasikeisti guolį. Kaina
sutartinė. Tel. 8 623 80 373.
Rokiškis

• Siuvimo mašiną Pfaﬀ.
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 686 98 456.
Rokiškis

ANEKDOTAI

– O kodėl Seimo salė
apvali?
– O kur tu matei cirką
kvadratinį?
***
Vienam diedui atsibodo
gulėti ant sofkutės.Jis jau
norėjo atsikelti ir kažką
nuveikti.Bet į kambarį
užėjo žmona ir tarė:
– Gal atsikeltum
nuo sofkutės ir kažką
nuveiktum?
***
Įpėdiniai teisme
įnirtingai dalijosi juos
netikėtai užgriuvusia
nelaime.
***
– Šventasis tėve, aš
kasdien girdžiu balsą,
aiškinantį, ką man daryti.
Ar aš apsėstas?
– Tu vedęs, sūnau
mano.
***
Nereikia kiaušinių
rodyt, juos reikia turėti
(siciliečių patarlė).
***
– Vaikai,rytoj visi
atneškite po 50 Eur

mokyklos remontui.
– Tamsta mokytoja,
mano tėtis sakė, kad jei jūs
dar kartą rinksit pinigus
mokyklos remontui, tai jis ją
susprogdins!
– Petriuk,perduok savo
tėčiui, kad tada mokyklos
remontui reiks duoti ne 50, o
po 500 Eur.
***
Jachtą reikia pirkti, kol tu
jaunas ir kvailas,nes paskui
visi pinigai sodinukams
išeina...
***
Moteris – kaip vulkanas:
kuo ilgiau tyli, tuo
pavojingesnė.
***
– Petriuk, kuriame
mėnesyje yra 28 dienos?
– Kiekviename, tamsta
mokytoja!
***
– Petriuk, kodėl tavo
rašinėlis apie katę labai
panašus į brolio?
– Katė tai ta pati, tamsta
mokytoja.
***
Stiuardesė:

– Ar yra lėktuve
gydytojas?!
Vienas vyriškis pašoko
iš savo krėslo ir nubėgo
į lakūnų kabiną. Po
pusvalandžio išeina ir sako
stiuardesei:
– Atleiskite, bet bijau, kad
šiomis sąlygomis aš negaliu
išgydyti aukščio baimės.
***
Ir gimė elektriko šeimoje
dvynukai. Pavadino Katodu
ir Anodu.
***
Mano žadintuvas neturi
mygtuko „išjungti“, jis turi
letenelės, ūsus ir garsiai
kniaukia.
***
Skambina vyras žmonai:
– Mieloji, mes ir
negalvojom gerti. Bet va
Petras prisiminė, kad iki
Naujųjų liko 87 dienos.
***
Daugiavaikės šeimos
mamos klausia:
– Kodėl jūs įsigijote
šunelį taksą?
– Kad visi vaikai galėtų
vienu metu jį glostyti.

***
Kalbasi du politologai:
– Ar Krymas ir Donbasas
yra kertiniai geopolitikos
akmenys?
– Tikrai taip. JAV ir
Europai. O va Rusijai –
akmuo po kaklu.
***
Mandariniai –
Naujametinės saulėgrąžos.
***
Krokodilienė migdo
krokodiliukus:
– Jūs, vaikai, gerbkit save.
Juk ne kiekvieno krokodilo
tėtis dirba ambasadoje...
diplomatu.
***
– Atleiskite, kodėl jūs
trečią savaitę nenuimate savo
diktatoriaus nuo kartuvių?
– O kam? Jis vėjo kryptį
rodo. Vis kokia nauda iš to
kvailio.
***
Iš dažasvydžio meistro
pasakojimo:
– O po to baigėsi šoviniai,
ir aš pasiėmęs teptuką, stojau
į žūtbūtinę kovą.
***
Daug žmonių mirė nuo
alkoholio. Kita vertus, ir
gimė dėl jo daug.
***
Kokių tik vyrų neturėjau.
Ir gražių neturėjau. Ir
turtingų neturėjau...
***
Iš tiesų, tai moterims kur
kas sunkiau rasti kojines
nei vyrams. Vyrų kojinės
voliojasi pakampėmis. O
moterų rūpestingai sudėtos.
Velniai žino kur.
***
Aš neverkiu. Man tiesiog
gyvenimas į akį pataikė.
***
Studentas ginčijasi su
medicinos universiteto
dėstytoju:
– Bet gi, dėstytojau, aš
lankiau visas jūsų paskaitas,
perskaičiau visas jūsų knygas
ir atlikau visas užduotis.
– Klausykite, vaikeli,

kai aš kariavau, mūsų
būryje buvo asilas. Jis
dalyvavo visuose mūšiuse,
pavojingiausiose užduotyse
sviedinius nešė. Bet kaip
buvo asilas, taip juo ir liko.
***
Viena mama giriasi kitai:
– Žinai, mano sūnus
pradėjo lankyti dailės
mokyklą. Portretus žymių
žmonių piešia. Kaskart vis
panašesni...
– Į įžymybes?
– Į žmones.
***
– Norint apsisaugoti nuo
hakerių, geriausia atjungti
kompiuterį nuo tinklo.
– Nuo interneto?
– Nuo elektros.
***
– Iš kur tu žinai, kad
Petras tave myli?
– 20 šypsenėlių atsiuntė.
***
Uošvienė prarijo 20
centų. Smulkmena, bet
maloni.
***
Viengungio devizas:
geriau pienas iš pakelio, nei
karvė virtuvėje.
***
Prancūzo reakcija į
šaltibarščius:
– O kodėl jūs salotas
verdate?
***
Ištrauka iš straipsnio:
„Slidininkų varžybas
laimėjo Petraitis. Antras
atšliaužė meškinas. Likusių
slidininkų ieško policija“.
***
Dar negimė toks priešas,
kuriam atiduočiau savo
vakarienę.
***
Nereikia manyje ieškoti
pliusų ir minusų: aš jums ne
baterija kokia.
***
Mokytoja pirmokams:
– Kuo kvepia miškas?
Petriukas:
– Marytės sumuštiniais
su rūkyta dešra.
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DOVANOJA
• Dovanoju vokiečių
aviganį. Tel. 8 618 33 571.
Rokiškis
• Dovanoju mėšlą. Išsivežti
patiems. Juodupės sen.
Tel. 8 624 54 217. Rokiškis
• Naujų plastikinių durų
rėmus. Tel. 8 679 95 305.
Rokiškis
• Dovanojami 4 šuniukai.
Augs nedideli.
Tel. 8 648 25 418. Rokiškis
• Dovanojame vaikišką
maniežą ir vaikštynę.
Tel. 8 615 65 662. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ
• Labai mažai avėtus
batelius su platformomis.
Jokių defektų nėra, kaip
nauji. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Naujus vyriškus batus
42/43 dydis. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Geros būklės dėvėtus
originalius vyriškus batus
Nike 45,5 dydis. Kaina
20 Eur. Tel. 8 694 01 027.
Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Muzikinį grotuvą Bolna
Stereo. Tel. 8 646 49 930.
Rokiškis
• Koloneles S-30A su
defektu. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis

DIENOS
KETUREILIS
BĖDAI
PRISPYRUS...

Jei skubios pagalbos reikia
Vienas vienas du ją teikia.
Numerius senus ištrinki,
O prireikus šitą rinki!
Na, o jei vargai kitoki –
Soc. darbuotojui pamoki.
Reikia centų dėl batono?
Neprašyk praeivio pono...
Štai kiti vargams prispyrus
Bijo būt našta, įkyrūs...
Požiūris labai toks blogas.
Nepadės čia astrologas!
Jau seniai nebe mada
Džiaugtis kai kitam bėda.
Jei matai, kad reik padėti –
Reikia veikti ne stebėti!
Greta Paliulionytė
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1000 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
tiražas – 1984 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

