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Kamajų miestelio istorijos ir poeto Antano Strazdo muziejus – be abejo, moderniausias rajone.
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Rudeninė „Maisto banko“ akcija: rokiškėnai saldino stokojančių gyvenimą
Savaitgalį vyko rudeninė
„Maisto banko“ akcija: Rokiškio prekybos centruose buvo
renkami maisto produktai stokojantiems gyventojams. Kaip
sakė „Caritas“ Rokiškyje vedėja Dangira Šatienė, akcijos metu
buvo surinkta mažiau produktų,
nei ankstesniais metais: atsiliepia įtempta situacija. Tačiau ji
nuoširdžiai dėkoja kiekvienam,
paaukojusiam stokojantiems:
aukojama kur kas daugiau, ne
tik maisto produktai, kartu su
jais dovanojamas ir laikas, ir
dėmesys, rūpestis.
Pasaldino gyvenimą
„Maisto banko“ rudeninė akcija vyko keliuose Rokiškio prekybos centruose. „Maksimoje“
aukas rinko „Carito“ savanoriai,
o IKI – gausių šeimų asociacijos
„Agota“ atstovai, šeimynos.
Kaip pasakojo „Caritas“ Rokiškyje vedėja D. Šatienė, šiemet aukojo mažiau žmonių, nei įprastai,
tačiau gausiau: dažnas neapsiribojo kokiu vienu produktu, o atnešė
visą jų maišelį. Faktinis dovanų
kiekis gerokai mažesnis: šiemet
surinkta 879 vienetai ilgai galiojančių maisto produktų, tuo tarpu
ankstesnių akcijų metu būdavo
paaukojama ir per 1400 maisto
produktų. „Suprantame, kad daugelis žmonių išgyvena ne pačius
lengviausius laikus, jaučia nerimą
dėl ateities. Todėl nuoširdžiausiai
dėkingi kiekvienam, nors truputį
prisidėjusiam prie akcijos: ir aukotojams, ir savanoriams“, – sakė
D. Šatienė. Ji neslėpė, kad esant
tokiai situacijai labai džiaugiasi
žmonių aktyvumu ir gerumu.
Ji prasitarė, kad visuomenėje
tvyranti įtampa ir slogulys juntami. Savanoriams teko išgirsti ir
daugiau, nei anksčiau, piktų replikų, nepasitenkinimo. O juk šie
žmonės tiesiog stengiasi palen-

Šį sekmadienį Rokiškio tikintieji meldėsi už Carito savanorius.
Rokiškio dekanato Caritas paskyros nuotr.

gvinti vargstančių žmonių gyvenimą. Pasak pašnekovės, daugiausia
piktų replikų savanoriai sulaukė
penktadienį.
Jau kelinti metai populiariausia
auka – cukrus. Ir visai ne todėl,
kad tomis dienomis „Maksimoje“
jo buvo galima nupirkti už eurą
du pakelius. Šis maisto produktas
universalus: dar yra obuolių, todėl
vargstančioms šeimoms jis pravers ir obuolienei, ir kompotams
virti, ir pyragui kepti, ir arbatoms.
Šįkart, pasak D. Šatienės, populiaru buvo aukoti ir mėsos konservus. Tai irgi labai reikalinga prekė.
Galvoja rinkti
ir gyvūnėlių prekes
Smagus nuotykis nutiko, kai
vaikinas prie savanorių stalelio
privežė visą vežimėlį produktų.
„Pajuokavome, kad jei jau atiduoda visus produktus, tai gal paliktų
su visu vežimėliu. Jaunuolis sakė,

kad mielai paliktų, tik vežimėlyje
yra dar produktų gyvūnėliams: katinui ir šuniui, kurių mes nerenkame“, – pasakojo D. Šatienė.
Tai ir paskatino pagalvoti, o ar
nevertėtų priimti ir maistelį gyvūnams? „Juk ir vargstantys žmonės
neretai laiko kokį augintinį: šuniuką ar katiną, tai gal jiems irgi
praverstų parama gyvūnų maistu.
Be to, juk toks maistas labai reikalingas gyvūnų prieglaudoms.
Manyčiau, kad ir gyvūnų maistelį
mielai priimtume“, – apie naują
idėją svarstė D. Šatienė.
Rokiškėnų suaukoti maisto
produktai „Carito“ savanorių rūšiuojami, registruojami ir netrukus
iškeliaus pas stokojančius rajono
gyventojus.
Šalyje – panašios
tendencijos
Per savaitgalį vykusią „Maisto
banko“ akciją parduotuvių lan-

Rokiškio futbolo klubas – oficialiai
Panevėžio apskrities futbolo federacijos
pirmenybių bronzos medalių laimėtojas
Šeštadienį Rokiškio futbolo
klubas sužaidė paskutiniąsias
Panevėžio apskirties futbolo
federacijos (Lietuvos futbolo
federacijos III lyga) rungtynes.
Mūsiškių varžovais buvo Panevėžio „Orfos“ futbolininkai.
Šios rungtynės nieko nebelėmė:
rokiškėnai jau anksčiau buvo
užsitikrinę bronzos medalius.
O panevėžiečiai nuo rokiškėnų atsiliko jau gerokai, tad net
pergalė jiems medalių nelėmė.
Rokiškėnai rungtynes išbėgo
žaisti ne stipriausios sudėties.
Nors ir paleido pergalę iš rankų, vis tiek mūsiškiai jau oficialiai pasidabins pirmenybių
bronzos medaliais.
Kaip teigė Rokiškio futbolo
klubo prezidentas Erikas Gaigalas, šiose rungtynėse dėl įvairių

priežasčių negalėjo žaisti 9 iš
10 pagrindinės sudėties žaidėjų.
Daugelis jų tądien žaidė labai
svarbias rungtynes Anykščiuose.
Tai, kad sprortininkai žaidžia iš
karto keliose komandose keliuose skirtinguose turnyruose jau seniai nestebina: gerų futbolininkų
provincijos komandoms trūksta.
Nuo atsarginių žaidėjų suolelio pakilusiems sportininkams,
ypač jauniesiems, tokios rungtynės, kai jau rezultatas nėra labai
svarbus, – puki proga įgyti vertingos patirties, atsiskleisti. Taip
nutiko ir rokiškėnų rungtynėse su
„Orfa“: klubo prezidentas išskyrė
net kelis futbolininkus. Jis akcentavo, kad buvo žaidžiama bene
jauniausia sudėtimi per klubo
istoriją. Jau penktąją minutę mūsiškių gretose pasižymėjo Erikas

Matešiūnas. 59-ąją minutę antrąjį įvartį mūsiškiams pelnė Lukas
Sirvydis. Kaip komandos vienas
lyderių atsiskleidė ir Haroldas
Gaigalas. Deja, ekipai persvaros
išlaikyti nepavyko. Panevėžiečių
patirtis lėmė, kad jie ne tik išlygino, bet ir persvėrė rezultatą. Nors
ir nusileidę 2:3, rokiškėnai laukia
apdovanojimų ceremonijos, kai
galės pasipuošti pelnytais bronzos medaliais.
Septynių komandų pirmenybėse rokiškėnai kol kas sužaidė 11
iš 12 rungtynių (praėjusį turą neatvyko lyderiai Panevėžio „Atomas“). Kol kas jų sąskaitoje penkios pergalės, dvejos lygiosios
ir keturi pralaimėjimai. Įvarčių
įmušta 21, praleista 17.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

kytojai paaukojo daugiau nei 216
tūkstančių ilgiau negendančių
maisto produktų nepasiturintiesiems.
Kaip pranešė akciją organizavęs „Maisto bankas“, surinkti
maisto produktai atiteko 304 nepasiturinčius žmones globojančioms
nevyriausybinėms
organizacijoms. Paramą rinkti padėjo 4933
savanoriai iš 69 skirtingų Lietuvos
miestų bei miestelių.
Organizatorių teigimu, palyginti su pavasarį vykusia akcija,
rudeninės rinkliavos rezultatas
yra mažesnis. „Dar prieš renginį
girdėjome prekybininkų žinutes
apie stipriai sumažėjusius pirkėjų
srautus, savaitgalį tuo įsitikino ir
mūsų savanoriai“ – pranešime cituojamas „Maisto banko“ vadovas
Simonas Gurevičius.
Anot S. Gurevičiaus, „Maisto
banko“, kaip ir daugelio kitų nevyriausybinių organizacijų laukia
sunkus periodas.
„Šaltasis žiemos laikotarpis
visuomet į mus kreiptis paskatina daugiau žmonių. Šį kartą labai
neramina ir sparčiai augančios
paslaugų bei maisto kainos. Todėl

tikėtina, jog savaitgalį surinkta parama bus išdalina daug greičiau ne
tik dėl sumažėjusio jos kiekio, bet
ir dėl augančio paramos prašančiųjų skaičiaus“ – sako „Maisto
banko“ vadovas.
Nors daugiausiai maisto produktų surinkta penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tačiau
didžiausia vidutinė vieno paaukoto krepšelio vertė buvo Žiežmariuose – 4,21 euro, taip pat Pasvalyje – 3,49 euro ir Druskininkuose
– 3,49 euro.
Lyginant paaukoto maisto kiekius, po didžiųjų miestų rikiuojasi
jau ne vienerius metus dosnumu
išsiskiriantys Kėdainiai, kuriuose
paaukota 5173 vnt. ilgo galiojimo
maisto produktų, Utena, kurioje
paaukota 4911 vnt. ir Marijampolė, joje paaukota 4491 vnt. maisto
produktų.
Kaip ir kasmet, daugiausiai aukota makaronų, įvairių kruopų, cukraus ir aliejaus. Žmonės ir toliau
aukoja formuodami krepšelius,
kuriuos vidutiniškai sudaro trys ar
keturi maisto produktai.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Informacija apie COVID-19
situaciją rajone: sergančių virš šimto

Praėjusią savaitę mūsų rajone patvirtinti 66 covid-19 atvejai
(spalio 4 d. - penki, spalio 5 d. - septyni, spalio 6 d. - dvidešimt
devyni, spalio 7 d. - trylika, spalio 8 d. - dvylika, spalio 9-10 d.
nei vieno naujo atvejo).
Šiuo metu rajone serga 103 asmenys.
Viso nuo epidemijos pradžios rajone fiksuoti 2 336 susirgimo
atvejai, pasveiko 2071 rajono gyventojas.
Viso nuo epidemijos pradžios mūsų rajone nuo covid-19 mirė
71 žmogus.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Padėjo patekti į butą

Spalio 9 d. 20:31 val. gautas pranešimas, kad Tekstilininkų
g., Juodupėje vyrui galimai sutriko sveikata, reikalinga pagalba
atidaryti buto duris.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, laužtuvo pagalba per balkono duris patekta į butą, įleisti medikai ir policijos pareigūnai. Ligonis išneštas ir padėtas įkelti į medikų automobilį.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.
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Keliagubi standartai? Apie šuniuką, tarnaujantį kauliuko

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Pasitikėjimas žiniasklaida
„muša rekordus“. O kaip nemuš, jei atsakymai, kodėl tai
vyksta, kaip ant delno. Ir niekam neįdomu. Paprasti faktai:
Sveikatos apsaugos ministerija
pirko nežymėtą reklamą, kitaip sakant, davė žiniasklaidai kyšį. Esant paskiepytiems
60 proc. visuomenės, covid-19
atvejų skaičius viršija šio sausio skaičius. Kai per dieną susirgimų skaičius viršydavo po
du tūkstančius. Pagaliau Prezidentas ryžosi pasakyti: arba
sveikatos apsaugos ministras
imasi veiksmingų priemonių,
o ne kažką daryt, kaip buvo
anksčiau, arba tepa slides iš
posto. Ir mūsų meinstryminė
žiniasklaida pasiviauksėdama
užpuola Prezidentą, kad jis pavalgyt nuėjo į „antivakserių“
kavinę. Jums, mieli kolegos,
viskas gerai?
Žiniasklaida – tai ne bunkių-zvonkių vestuvinių suknelių
aprašymai, ir ne kaimo švenčių
reportažai. Žiniasklaida yra situacijos analizė, žiniasklaida yra
valdžiai sarginis šuo. Kiekvienai
valdžiai. Sąžiningai ir objektyviai vertinanti KIEKVIENOS
valdžios darbus.
Kiekviena iki tol buvusi valdžia galėtų dabartinei pavydėti santykio su žiniasklaida. Tas
santykis apibrėžiamas paprastai:
valdantieji – nekritikuotini. Viskas, ką jie daro, žinoma, tik į gerą
ir tik tautos labui. O tie, kurie to
nesupranta, žinoma, yra vatnykai, antikvakseriai ir kvailiai.
Sveikatos apsaugos ministerija, vadinkime daiktus savaisiais
vardais, duoda kyšį žiniasklaidai,
ir žiniasklaidai yra viskas gerai. Taip, dėl vaizdo pamurmėjo
kažkiek, maždaug, kalta viena
laida ir viena patarėja, ir toliau
laivelis plaukia toliau. Pasirodo,
nematomai skiepų nuo covid-19
reklamai ištaškyta šimtai tūkstančių eurų, įskaitant ir regioninę
spaudą, o kas tą reklamą, atleiskite, matė? Galiu pasakyti taip:
aš jau penktus metus maketuoju
kiekvieną „Rokiškio Sirenos“

laikraštį ir be mano žinios ne taškas jame neatsiranda. Ir iki šiol
nesumaketavau nė vieno reklaminio plakato, straipsnio ar dar kažko, susijusio su valstybine skiepų
nuo covid-19 reklamos politika.
Žinoma, galima sakyti, kad gal
mes netikslinis laikraštis, gal mes
ne tai auditorijai... Kita vertus, ir
ačiū Dievui.
Bet kad nematė tos reklamos
ir daugiau leidinių. Kitas klausimas – kuo, pavyzdžiui, Mažeikių krašto žmonės ir jų spauda
tokie ypatingi, kad jiems tenka
100 tūkst. Eur reklamos užsakymas? O kai užsakymai duodami
keliems, išrinktiesiems, kaip tai
galima pavadinti? Teisingai, mielieji. Va taip, kaip ir pagalvojote.
Tai nenuostabu, kad užsakymais pamalonintieji nenori kąsti
į maitinančią Sveikatos apsaugos ministerijos konkečiai, ir į
valdžios ranką apskritai. Ypač
šiais sunkiais žiniasklaidai laikais. Kaip gi paklausi tų, kurie
sumokėjo, o kas čia nutiko, kad
kai Veryga nevaldė situacijos, kai
skiepų nebuvo, naujų covid-19
atvejų per dieną buvo net apie
250 (2020 10 18 duomenimis),
o dabar, kai situacija išmintingai
valdoma, kai puikiai „veikia“ galimybių pasas, atvejų viso labo
tik 2400 per dieną. Blogas, blogas Veryga...
Iš tiesų, kritikos už epidemijos valdymą nusipelnė ir jis, ir ši
vyriausybė. Bet jums prieš akis
faktas, liudijantis dvigubus vertinimo standartus. O mes turime
laisvę kalbėti ir rašyti tai, ką matome. Ir niekam nebūti dėkingi.
Tai ir vadinasi tikroji žiniasklaidos laisvė.
Grįžkime prie situacijos esmės: tik šios savaitėlės problemos. Sveikatos apsaugos ministerija sučiupta už rankytės
papirkinėjusi žiniasklaidą, Lietuva yra Europos lyderė pagal
covid-19 susirgimų skaičių ir trečia pagal mirčių skaičių. Prezidentas pasako, kad ministrui yra
du keliai: arba padaryti stebuklą
ir kardinaliai pakeisti situaciją,
arba švilpti lauk. Ir, koks stebuklas, žiniasklaida, pasikosėdama

iš laimės, ima loti ant Prezidento,
kad jis... nuėjo pavalgyt į antivakserių kavinę. Suvokiat skirtumus? Kai vienam leidžiama ir atleidžiama papirkinėt žiniasklaidą
ir nevaldyt situacijos, kitas politikas ėdamas už tai, kad nuėjo ne
į tą kavinę. Aš suprantu, kad Prezidentas ne visiems fainas ir patogus. Bet kad šitaip... Ir tai vadinasi žiniasklaida, atsiprašant.
Kita vertus, tokią poziciją labai paprasta paaiškinti: jei žiniasklaida beišmano tik apie
vestuvines sukneles ir restoranų
patiekalus, tai, kaip sakant, jei
yra plaktukai, tai patogiausia rašyti ir bus apie vinis. Šiuo atveju
apie sukneles ir „ne tą“ restoraną.
Prisiminkime dar vieną „smagų“ šios savaitės įvykį. Oficialus asmuo – Rokiškio rajono
meras – akivaizdžiai Lietuvai ir
pasauliui parodo, kad galimybių
pasas – neveikia. Net ir sirgdamas covid-19, po oficialių tyrimų
ir oficialaus ligos pripažinimo,
šis žmogus, turėdamas galimybių pasą, kuris nė sekundei iš
jo nebuvo atimtas, galėjo skraidyti lėktuvais, valgyti kavinėse,
lankytis spektakliuose ir kine,
masiniuose renginiuose: nuo
Sveikatos apsaugos ministerijos
susitikimų iki koncertų. Jei turėtume žiniasklaidą, o ne kamuolių
padavinėtojus dabartinei valdžiai, jau vakar, vos pasirodžius
mero pasisakymui, prie jo durų
rikiuotųsi didžiųjų žiniasklaidos
priemonių atstovai su kameromis
ir mikrofonais. Nes tai yra skandalas. Iš dalies paaiškinantis tuos
2400 atvejų per dieną.
Bet žiniasklaidai nekyla durni klausimai. Galimybių pasas
yra neginčijamas gėris, vienu
popiergalio mostu sustabdantis
epidemiją. Visgi šis popierius yra
laimingas – eilinį kartą parodė,
kad karalius nuogas, ir išgirtosios
epidemijos (ne)valdymo priemonės tinkamos tik, atleiskit, užpakaliui pasišluostyti. Nes niekam
iš tūkstantines algas gaunančių
kelių ministerijų klerkų „nedaėjo“ pagalvoti, kad ir galimybių
pasą turintys žmonės gali sirgti.
Tačiau kas gi pagalvos, kas gi
paklaus nepatogių klausimų, kai
mūsų „išmaniesiems“ žurnalistams skiepytas ir turintis imunitetą yra terminai sinonimai. Nors
faktai rodo, kad yra, švelniai tariant, ne taip.
Svarbu, kad žvaigždynui po
kavines leidžia vazotis ir aukštuomenės baliukus organizuot.
Yra baliukų, yra ir „žurnalistams“ darbo: po aštuonis kartus
aprašyt tos pačios žvaigždelės tą
pačią vestuvinę suknelę. Vis kitu
rakursu.
Kita kamuolių padavinėtojų
kliurka yra oficialiai portaluose
skelbiama mirčių nuo covid-19
statistika. Štai citata iš delfio

straipsnio: „Nuo COVID-19 ligos iki šiol iš viso Lietuvoje mirė
5179 žmonės, iš jų pilnai paskiepyti buvo 148“ (nuoroda į jį: .
https://www.delfi.lt/news/daily/
lithuania/lietuvoje-2403-nauji-koronaviruso-atvejai-mire-19-zmoniu.d?id=88377249
). Kas šioje citatoje negerai?
Kiekvienas, kuris nors šiek tiek
susiduria su duomenų analize,
supranta, kad lyginti galima tik
lygintinus dalykus. Ką reiškia „iš
viso mirė“? Tai reiškia, kad mirė
nuo epidemijos pradžios, kai dar
nebuvo skiepų. Pirmieji šalies
gyventojai (medikai) paskiepyti
pernai prieš Kalėdas, o masiškiau skiepyti pradėti šių metų
sausį. Vadinasi, teikiant mirusių
paskiepytųjų statistiką, būtų etiška nurodyti, kiek žmonių mirė
nuo covid-19 šiemet, ir kiek iš jų
buvo skiepyti. Smulkmenos? Ne.
Tiesiog proporcijos būtų kitokios. Nes dabar, lyginant vienos
dienos statistiką, skaičiai atrodo
įdomiai: ketvirtadienį iš 19 mirusių... 6 buvo visiškai paskiepyti,
arba 31,5 proc. Grubiai tariant,
trečdalis. Penktadienį iš 24 mirusių 5 buvo visiškai paskiepyti, arba – 20,8 proc. Jūs manote,
gerbiami kolegos, kad visuomenė
yra tiek kvaila ir nesugeba pasiskaičiuoti elementarios proporcijos? Ir matant šią statistiką: iš
19 mirusių 6 buvo visiškai paskiepyti, ar iš 24 mirusių – 5 visiškai paskiepyti, nekyla durnas
klausimas, ar tik Gitano Nausėdos vaikščiojimas į kavines šitą
statistiką veikia?! Darkart pakartosiu, visuomenė nėra kvaila. Ji
labai gerai suvokia bandymus ja
manipuliuoti. Aš esu už skiepus
ir skiepijimą, bet prieš manipuliacijas. Ir primenu, kad istorikams, tikriausiai skirtingai nuo
žurnalistų, yra dėstoma šaltinių
kritika.
Kodėl žinaisklaida taip elgiasi? O kaip ji gali elgtis, jei dirba
nebe visuomenei, o valdžiai, jos
pinigams, paslėptai reklamai? O
kaip elgiasi šunelis, prašydamas
šeimininko numesti kaulą? Vizgina uodegytę, mokosi „tarnauti“.
Kaip sakant, kieno vežime sėdi,
to ir giesmę gieda. O žmonės,
skirtingai nuo Vilniaus burbulo
įsitikinimų, nėra kvaili. Jie puikiai supranta ir suvokia, jie moka
lyginti, susirasti informaciją. Jie
priversti tą daryti. Nes be jų jau
nebėra kam.
Pastebėjote, greta žiniasklaidos atsiranda dar viena eterio
veikėjų rūšis – nuomonės formuotojai. Prisimenat dainą – „jie
čia ateina tam, kad suformuotų
jūsų nuomonę“. Kas yra nuomonės formuotojas? „Aukštuomenės dama“, vieną dieną tryndielintanti apie aukštąją madą, o kitą
dieną – siūlanti pirkti golfukus
už 15 Eur? Gerai, jei tik tai būtų
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taip. Kam reikalingi nuomonės
formuotojai? Golfams ir pudroms
pardavinėt?
Štai dabar kolegos siūlo vyriausybei: reikia samdyti gerus
komunikacijos ekspertus. Prisikomunikavot, mielieji. Dirbti eikit. Kokio lygio pas mus
„komunikatorių“
surpatimas,
rodo ir šiandienė situacija: naiviai įsivaizduojama, kad nuėjo
Prezidentas į kavinę, ir žmonės
nebesiskiepija. Ne todėl jie nesiskiepija. Bet kaip ieškoti rakto
po žibintu šviesiau, nei ten, kur
jį pametei, taip ir kaltinti Prezidentą visais būtais ir nebūtais
„griekais“ irgi yra patogiau, nei
spręsti tikras problemas. Pas mus
kažkaip kvailai įsivaizduojama įtikinėjimo galia. Kaip tame
anekdote, kai po psichologo konsultacijos, žmogelis pirma įtikinėja save, kad nenori į tualetą,
o po to – kad jam nesmirdi, jam
visiškai nesmirdi.
Jokia komunikacija nepadės,
jei nesiimama veiksmų ar jie
klaidingi. Pirma yra sprendimai,
o po to jau apie juos kalbama.
Kol nėra sprendimų, nėra ką apie
juos ir komunikuoti. Kaip jūs iškomunikuosit visą tai, kas vyksta
dabar, kaip absoliutų gėrį? Niekaip. Nepadės ir kamuolių padavinėtojai, ir nupirkti straipsniai
bei laidos. Nors Vilniaus įtakotukų ir žiniasklaidos burbulas vis
dar tebegyvena feisbuke, visgi
kartais noras valgyti priverčia
išlįsti iš svajų pasaulėlio į nuodėmingąją žemę. Kur jau leidžiasi
ekonomikos sutemos. Ir jų šešėlyje dirbtinė burbulo visata subyrės į šipulius.
Todėl kol kas Prezidento puolimo taktika dėl kavinės yra patogi: juk tai, sutikite, kur kas
baisesnis dalykas, nei Sveikatos
apsaugos ministerijos bandymas
papirkti žiniasklaidą. Sutikite,
prezidento nuėjimas į kavinę yra
lygiavertis epidemijos veiksnys,
kaip sergantiesiems nepanaikinamas galimybių pasas. Nes taip
patogu. Aplojai Prezidentą, ir nebereikia užduoti klausimų, kaip
suskiepijus 60 proc. populiacijos
turime 10 kartų didesnį susirgimų skaičių nei tada, kai apskritai
skiepytų nebuvo.
Nes jei pradėtum uždavinėti
nepatogius klausimus, tai būtum
nepatogus. Tas, kuriam kauliukų
valdžia nebemėto. Tada nereiktų
tikėtis dovanų, pakišų ir dotacijų. Tada, reiktų dirbti ir stengtis
rašyti patiems, o ne puslapius pildyti užsakomaisiais straipsniais,
ir pažymėtais, ir ne. Tada Dievu
taptų skaitytojas, šalies pilietis,
o ne dosni maitinanti politikų
ranka. Užtat būtų laisvė. Žiniakslaidos laisvė. O ne „laisvė“ ištarnauti ir iššunuodegiauti valdžios
apgraužtą kaulą paslėptos reklamos pavidalu.
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Jūžintų seniūnija džiaugiasi nauju pirkiniu –
traktorine priekaba
Jūžintų seniūnas Vytautas
Stakys, neslėpdamas džiaugsmo, rajono merui Ramūnui Godeliauskui ir seniūnaičiui Jonui
Rubikiui aprodė naujausią seniūnijos pirkinį - traktorinę
priekabą.

„Su nauja priekaba bus vežiojamos ne tik malkos, šakos,
bet ir maisto produktai socialiai
remtinoms šeimoms į Čivylius,
Ragelius, Laibgalius, kitus kaimus. Gali pasirodyti keista, bet
vienu metu vežamos trys didžiulės „paletės“ produktų, kurių nei
lengvuoju automobiliu, nei autobusiuku nenuveši“ - savo „Facebook“ paskyroje rašė mera R.
Godeliauskas.
Pasak mero, „ kaip pasakojo
seniūnijos darbuotojai, iki šiol jie
buvo priversti naudotis dar 2008
m. pirkta dėvėta 24 metų senumo
priekaba. Priekaba, kurios korpusas virintas begalę kartų, kuri
buvo ypač nestabili ir nesaugi jau
daug metų. Keista girdėti pasakojimus kiek kartų seniūnija kreipėsi
su prašymais į prieš tai buvusius
vadovus pagalbos, deja... Tokiais

Rastas miręs

Spalio 9 d. apie 15.00 val. savo namuose, Rokiškio r., Obelių k.
(Pandėlio sen.) rastas miręs vyras (gim. 1948 m.) su šautine žaizda.
Šalia rastas ir paimtas pistoletas. Įtariama savižudybė.
Panevėžio VPK inform.

Rokiškyje neblaivus vairavo muitininkas

Rokiškyje sustabdytas neblaivus vairavęs Muitinės departamento pareigūnas.
Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio rytą, apie 7
val., Tyzenhauzų gatvėje, sustabdytas automobilis „Seat“.
Jį ne tarnyboje ir neuniformuotas vairavo neblaivus (0,87 prom.)
52 metų Muitinės departamento pareigūnas.
Pradėta administracinė teisena dėl vairavimo išgėrus.
BNS inform.

Sudaužytas labai reikalingas veidrodis

atvejais lieki nesupratęs, kaip taip
galėjo būti...“.
Meras dėkojo seniūnui Vytautui Stakiui už iniciatyvą, savivaldybės tarybai už pritarimą skirti

8500 Eurų priekabos įsigijimui
bei pasidžiaugė pokyčiais Jūžintų krašte.
Rajono savivaldybės
inform.

Rokiškio aerodrome gaudė parasparniai
Ne vienas rokiškėnas šeštadienį žvelgė į viršų ir grožėjosi
dangų raižančiais parasparniais.
Spalio 9 dieną Rokiškio aerodrome jau ne pirmą kartą vyko Lietuvos motorizuotų parasparnių
čempionatas ir „Pugos” taurelė.
Varžytis pilotai susirinko iš Molėtų, Vilniaus, Alytaus, Naujosios
Akmenės ir, žinoma, Rokiškio.

Šiemet dalyviams reikėjo įveikti
tokias užduotis kaip: greitas–lėtas
skridimas, japoniškas slalomas,
aštuoniukė, apskrendant pilonus,
parabolas (kamuolių nuo žemės
paėmimas su kojomis ir pekėlimas
į kitą nurodytą vietą), nusileidimas
į taikinį bei į ribotą plotą (kitaip
vadinamas lėktuvnešiu) ir paskutinė užduotis – navigacija. Rokiškio
skraidymo asociacijos „Puga” narys A. Valotka, šiais metais buvęs
teisėju džiaugėsi, kad varžybos
praėjo sklandžiai, be jokių traumų.
Pilotai, šį kartą, buvo stiprūs ir atkakliai kovojo iki pat pabaigos.
Dalyviai šiųmetėse varžybose
buvo išties stiprūs. Debiutantų grupėje varžėsi 2 dalyviai, o profesionalų – 6. Kraštiečių pasiekimai
džiugina. Dar tik pernai pradedančiųjų grupėje besivaržę rokiškėnai
K. Aleinikovas ir T. Misiūnas, šiemet kovojo su profesionalais. Nors
T. Misiūnas užėmė 4 vietą, tačiau
įnirtingai varžėsi ir visgi aplenkė
jau ne pirmus metus profesionalų
grupėje skraidantį pilotą iš Molėtų.
Pačiam Tomui norėjosi daugiau da-

lyvių, tačiau vis tiek džiaugėsi matydamas kolegas iš kitų Lietuvos
miestų. Savo rezultatu patenkintas,
nepaisant to, kad naujai įsigyta
įranga dar nėra iki galo įvaldyta.
Pirmą kartą profesionalų grupėję varžęsis K. Aleinikovas, parodė
puikius rezultatus ir užėmė 2 vietą.
Visų varžybų metu ant kulnų lipo
pasaulinių motorizuotų parasparnių dalyviui ir savo mokytojui S.
Rudokui. Nors rezultatas puikus,
tačiau pats Konstantinas sau kritiškas – „Savo užsibrėžtų tikslų nepasiekiau, nors treniruotėse sekėsi
kur kas geriau. Koją pakišo važybinis jaudulys. Vis dėlto džiaugiuosi,
kad po metų darbo patobulėjau ir
įdėtas darbas buvo įvertintas.“ K.
Aleinikovas taip pat buvo apdovanotas papildomu prizu, už geriausiai atliktas greičio reikalavusias
užduotis.
Čempionato nugalėtoju tapo
kraštietis S. Rudokas. Po varžybų
Saulius džiaugėsi tuo, kad neįvyko
jokių nelaimių ir visi kolegos varžybas užbaigė sėkmingai. Pilotas
atviravo, kad skristi galėjo geriau,
tiksliau ir išvengti nereikalingų
klaidų. Šią vasarą S. Rudokas dalyvavo motorizuotų parasparnių varžybose Lenkijoje ir Čekijoje, kur
varžėsi su stipriausiais pilotais iš
visos Europos. Abiejose varžybose
Saulius buvo vienintelis Lietuvos
atstovas.
Rokiškio skraidymo asociacijos
„Puga“ prezidentas V. Petrušonis
po varžybų buvo nusiteikęs pozity-

viai. „Malonu, kad klubo jaunimas
aktyviai įsilieja ne tik į pramoginius skrydžius, bet ir į sportą. Rezultatai kalba patys už save. Tik
minimaliu skirtumu K.Aleinikovas
atsiliko nuo pasaulinių varžybų dalyvio S. Rudoko, užėmusio 1-ąją
vietą. T. Misiūnas taip pat parodė
puikų rezultatą.“
Varžybas ant žemės ir iš dangaus
stebėjęs ULOPF (Ultralengvųjų orlaivių pilotų federacija) viceprezidentas Ričardas Matickas komentavo: „ULOPF rengiamas Lietuvos
čempionatas praėjo sklandžiai ir
saugiai. Pilotai elgėsi profesionaliai, atsakingai, skrido saugiai. Nebuvo net įrangos gedimų. Tai rodo,
jog pilotai skrenda su šiuolaikiškais
motorais ir sparnais. Rokiškio klubas „Puga“ jau daugelį metų rengia
čempionatus. Rokiškio aerodromas
yra labai dėkingoje vietoje: neturi
oro erdvės ribojimų, randasi netoli
gražaus Rokiškio miesto ir dvaro.
Sportininkai turi galimybę pasigrožėti miestu, dvaru, apylinkėmis.
Gyventojams patogu atvykti stebėti varžybų. Smagu, jog miestas ir
jo valdžia supranta, kad aerodromo
svarbą miestui. Tai didina orlaivių
prieinamumą, galimybę susipažinti
su šiuo sportu piliečiams. Aerodromas – tai svarbi miesto infrastruktūros dalis ateities plėtrai.“
Nors parasparnių sportas Lietuvoje nėra labai populiarus, tačiau
smagu, kad kasmet entuziastų ir
smalsuolių daugėja.
Paulina LAŠAITĖ

www.rokiskiosirena.lt

Laukupio ir Pirties gatvių sankryžoje sudaužytas eismo veidrodis, padėdavęs saugiai išvažiuoti iš Pirties gatvės. Matomumas
šioje sankryžoje yra labai ribotas, todėl veidrodis yra puikus pagalbininkas vairuotojams.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Informacija dėl Rokiškio senelių
globos namų gyventojų lankymo
Rokiškio senelių globos namai primena gyventojų lankymo
tvarką:

Gyventojus galima lankyti
tik iš anksto užsiregistravus tel.
861958637 (budinti slaugytoja),
845871260 (administracija).
Gyventojus galima lankyti nuo
9.00 iki 12.30 ir nuo 14.00 iki 17.30
val.
Prašome atvykti užsiregistruotu
laiku, turėti galimybių pasą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Atvykus prie globos namų,
skambinti skambučiu ir laukti darbuotojo. DRAUDŽIAMAS savavališkas patekimas į globos namus.
Lankytojas privalo dėvėti nosį
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ir burną dengiančią apsauginę priemonę, rekomenduotina vienkartinę
medicininę kaukę. Privaloma apsauginę priemonę dėvėti viso apsilankymo metu.
Vienu metu priimamas tik VIENAS lankytojas.
Gyventojas lankomas vieną kartą
per savaitę ir ne ilgiau kaip 30 min..
Prašome supratingumo šiuo
mums visiems įtemptu laikotarpiu.
Lankytojai, nesilaikantys taisyklių,
nebebus įleidžiami.
Siuntinius gyventojams prašome
palikti tam skirtoje vietoje, šalia tarnybinio įėjimo nuo 7.30 iki 18.00
val. Siuntinius palikite vežimėlyje
tvarkingai, sandariai supakuotus ir
nurodykite kam jis skirtas.
Administracijos inform.
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„Kuc kuc Kamajuos“: tradicijos, prabilę modernia kalba
Kamajai šiemet šventė 480-ąjį gimtadienį. Po metų pertraukos, sąlygotos karantino: smagia švente „Kuc kuc Kamajuos“.
Joje būta visko: ir sporto varžybų, ir linksmybių, ir mugių. Ir to, kas Kamajams suteikė originalumo bei išskirtinumo: duris atvėrė, be abejonės, pats mažiausias ir pats
moderniausias muziejus mūsų rajone.
Projektas, be abejo, miesteliui tapo jei
ne šimtmečio, tai pastarųjų trisdešimties
metų projektu. Neatpažįstamai pakeitęs ne tik mažytę koplytėlę, kuri kitados
buvo skirta tarnauti... parapijos lavonine,
vėliau sandėliuku, o visai neseniai tapo
jaukia parodų erdve. Tačiau dabar namelis pasikeitė neatpažįstamai: jis tapo kad
ir labai mažu, bet labai plačios minties ir
akiračio muziejumi. Novatorišku muziejumi, kur tiesiogine ir perkeltine prasme
net sienos kalba. Kamajų miestelio istorijos, poeto ir kunigo Antano Strazdo muziejaus idėja kilo vietos pedagogei, istorijos entuziastei, Kamajų bendruomenės
pirmininkei Jolantai Vygėlienei. Lėšų
šiam projektui rasta pasinaudojant Rokiškio rajono Vietos veiklos grupės parama. O daugelio idėjų bendraautoriumi
buvo ilgametis šios parapijos klebonas,
Kamajų miestelio garbės pilietis kunigas
Andrius Šukys. O projektas baigtas įgyvendinti jau kartu su dabartiniu parapijos
klebonu kunigu Egidijumi Vijeikiu.
Muziejus iškilmingai atidarytas šeštadienį. Čia režisieriaus Jono Buziliausko
meninės kompozicijos apie kunigą Antaną Strazdą fonu tapo Kamajų bažnyčia, muziejus-koplytėlė ir pakalnėn besidriekiančios laukų ir miškų tolumos. Čia
skleidėsi audringa ir emocinga, ne visų
suprasta, poeto kūryba... Po jos – padėkos žodžiai muziejaus kūrėjai. Tik štai
koks tas muziejus, kamajiškiai pamatė...
sekmadienį, po šv. Mišių. „Rokiškio Sirena“ tai pamatė anksčiau už juos: vaizdai
pribloškiantys. Kamajų istorija pasakojama moderniausiomis priemonėmis ir
būdais. Mažoje koplyčioje skalsu erdvės
mintims, išradimams ir naujausioms
technologijoms. Ir muziejus – ne dulkėti eksponatai, o ypatingi įspūdžiai, kurie
įstrigs ilgam.
Po muziejaus atidarymo – jaukus klasikinės ir modernios muzikos koncertas
bažnyčioje. Ir šurmuliuojanti mugė su
tradicinėmis baronkomis, su rūkytomis
dešromis ir su tradiciniais atlaidų saldainiais bei tamsoje šviečiančiais balionais
bei šuniukais.
Sekmadienis – šv. Mišių diena. Būdavo
laikas, kai atlaiduos pavėlavę neturėdavo
kur vežimo pastatyti. Dabar gi vėl miestelis
buvo gyvas šurmuliuojančia muge, linksmais koncertais, padėkomis tiems, kurie
visus metus puošė ir garsino šį kraštą.
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Muziejaus atidarymo akimirka: bendruomenės vadovė Jolanta Vygėlienė kartu su ankstesniu Kamajų parapijos klebonu Andriumi Šukiu (dešinėje) ir
dabartiniu – Egidijumi Vijeikiu.

Viena įspūdingiausių muziejaus detalių – holograma.

Teatro aktoriai kvietė kamajiškius paskui Strazdelį sekti į bažnyčią.

Vakaro puošmena – klasikinės ir modernios muzikos sintezė.

Mugėje – minia kamajiškių ir kraštiečių.
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Ir proga linksmai pašėlti.
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Didelės rizikos sąlytį turėję vakcinuoti ar COVID-19
persirgę asmenys gali išsitirti nemokamai
Nors pagal pilną vakcinacijos schemą pasiskiepijusių ir COVID-19 liga
persirgusiųjų
asmenų
tikimybė užsikrėsti šia
liga yra gerokai mažesnė, tačiau ji išlieka. Todėl turėjus didelės rizikos sąlytį, svarbu imtis
papildomų
atsargumo
priemonių: rekomenduojama ne tik vengti susibūrimų, bet ir objektyviai
įvertinus turėtą riziką ne
anksčiau kaip 3 dieną po
turėto kontakto atlikti
testą. PGR tyrimas arba
greitasis antigeno testas
tokiems asmenims mobiliuose punktuose atliekami nemokamai, valstybės
lėšomis.

Registruotis tyrimui galima internetu, pasirenkant
mygtuką „Vakcinuotiems ar
persirgusiems didelės rizikos
sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga turėjusiems asmenims, kuriems netaikoma
izoliacija“ arba paskambinus
numeriu 1808.
Taigi, jei pagal pilną skiepijimo schemą vakcinuotas
arba persirgęs asmuo turėjo
didelės rizikos sąlytį, jis:
1. Neturi izoliuotis. Dirbančiam asmeniui rekomenduojama tik nuvykti į darbą
ir namus, jei nėra galimybės
dirbti nuotoliniu būdu. Jis
neturėtų dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, turi apriboti
asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Bendraujant
su kitais asmenimis, tokie
asmenys turi dėvėti nosį ir
burną dengiančias apsaugos
priemones, laikytis saugaus

Keleivių dėmesiui,

Nuo 2021 m. spalio 12 d. autobusai nevažiuos
maršruto Autobusų stotis-Sodai 17.10 val. reisu.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Salų dvare sužavėtas
audimo staklių,
septintokas Algirdas jas
sukonstravo iš „Lego“

atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos prevencijos
priemonių.
2. Rekomenduojama ne
anksčiau kaip 3 dieną po
turėto kontakto atlikti PGR
tyrimą arba greitąjį antigeno
testą. Tyrimo atlikti nereikia
asmenims, kurie persirgo
COVID-19 liga mažiau nei
prieš 90 dienų.
3. Turi stebėti savo sveikatos būklę. Jei sąlytį turėjusiam asmeniui pasireiškia
COVID-19 ligai būdingi
simptomai, jis nedelsiant

turi izoliuotis, registruotis
tyrimui ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Vakcina nuo COVID-19
neapsaugo nuo šios ligos
šimtu procentų, tačiau tai
yra šiuo metu pati veiksmingiausia
priemonė,
siekiant išvengti sunkių
komplikacijų ar net mirties. Kaip parodė Lietuvos
statistikos
departamento
vykdoma vakcinų veiksmingumo bei galimų šalutinių poveikių stebėsena
Lietuvoje, pasiskiepijusių

asmenų rizika užsikrėsti
sumažėja net 5 kartus, rizika patekti į ligoninę dėl
COVID-19 yra 10 kartų
mažesnė nei nepasiskiepijusiųjų, rizika numirti
nuo COVID-19 – bent 20
kartų mažesnė. Pirmojoje
jų teiktos ataskaitos dalyje
pateikti duomenys apie gamintojo „Pfizer-BioNTech“
vakcinos
„Comirnaty“
efektyvumą apsaugant nuo
užsikrėtimo Delta atmaina,
hospitalizacijos ir mirties.
SAM inform.

Salų dvaro rūmuose yra audimo staklių kambarys,
kuriame praėjusią vasarą apsilankęs VGTU inžinerijos
licėjaus septintos klasės mokinys Algirdas Bredelis taip
susižavėjo audimo staklėmis, jog nusprendė jas susikonstruoti pats.
Kaip „Rokiškio Sirenai“ pasakojo Algirdo mama Asta,
„jis dvare tiesiog vaikščiojo apie audimo stakles, jam buvo
gražu, todėl nusprendė pasidaryti stakles pats. Kaip vyksta
pats audimo procesas, nėra matęs - dvare buvo tik staklės
ir audiniai, tad sūnus jas nusifotografavo, namie nusibraižė
brėžinį ir paskui sukonstravo“.
„Algirdas būtų norėjęs stakles daryti iš tikrų medžiagų,
bet vyresnioji sesė pasiūlė sukonstruoti iš „Lego“, kad būtų
greičiau. Taip ir padarė. Sūnus sako, jog nuo brežinio iki
galutinio rezultato, užtruko porą dienų, o dabar jau nori išardyti, nes reikia detalių kitiems darbams“ - pasakojo jaunuolio mama.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Naująjį MKL sezoną krepšininkai pradėjo be pergalių, tačiau turiningai ir aktyviai
Rokiškio KKSC krepšininkų komandos pradėjo
naująjį 2021-2022 metų
Moksleivių krepšinio lygos (MKL) sezoną. Šiemet
MKL varžybose varžosi
trys KKSC komandos vadovaujamos trenerio Gvidono Markevičiaus.

Spalio 5 dieną varžybomis išvykoje čempionatą
pradėjo jaunių (gim. 2004
m.) komanda, kuri Panevėžyje rezultatu 48:92
rimčiau nepasipriešino R.
Sargūno sporto gimnazijos
auklėtiniams.
Rezultatyviausiai rokiškėnų gretose
žaidė 13 taškų pelnęs Justas Lukošiūnas, 12 pridėjo Ignas Jarušauskas, po 6
pridėjo Aironas Kriukelis ir
Titas Kavaliauskas. Rokiš-

kio KKSC jaunių komanda
rungtyniauja MKL B diviziono A pogrupyje, kur be
Panevėžio komandos dar
rungtyniaus prieš Sostinės
KM III, Kupiškio KKSC,
Utenos DSC, Vilniaus KM
II ir Vilniaus KM III komandas.

Į tolimesnį varžybų etapą pateks 4 geriausios komandos iš pogrupio.
Spalio 6 dieną savo sezoną pradėjo ir vaikų (gim.
2009 m.). Jauniausia KKSC
komanda vyko į Visaginą,
kur susitiko su vietos krepšinio mokyklos auklėtiniais.

Po atkaklios kovos pergalę
73:65 iškovojo savo aikštelėje rungtyniavę visaginiečiai. Rokiškio ekipoje 22
taškus pelnė Justas Bagdonavičius, 14 pridėjo Matas
Lekūnas, po 8 pelnė Domas
Čiurlys ir Martynas Dabrega. U13 B divizione rungty-

Nepriklausomas rajono laikraštis

niaujantys Rokiškio KKSC
krepšininkai šį sezoną dar
susitiks su Vilniaus krepšinio mokyklos IV, V ir VII
komandomis, taip pat Sostinės KM III ir IV, bei su Utenos DSC krepšininkais. Iš 8
komandų į tolimesnį etapą
pateks 4 geriausios.
Kitą savaitę kovas MKL
pradės ir jaunučių U16 komanda (gim. 2006), jie išvykoje rungtyniaus su Pasvalio SM auklėtiniais, o
pasirodymą tęs U13 komanda, kuri trečiadienį namuose
žais su Vilniaus KM V.
Spalio 7 dieną visos trys
komandos rinkosi į bendrą paskaitą apie krepšinio
taisykles ir jų traktavimą,
kurią vedė Lietuvos krepšinio lygos teisėjas Martynas
Karaliūnas.
Krepšininkai

buvo supažindinti su taisyklių niuansais, išsiaiškino
rūpimus klausimus taip pat
sužinojo ką geriau galėtų
išnaudoti ir aikštelėje rungtyniaudami prieš varžovus.
Visus varžybų rezultatus,
tvarkaraščius ir turnyrines
lenteles galima rasti Moksleivių krepšinio lygos tinklalapyje www.mkl.lt.
Norintys prisijungti prieš
krepšinio treniruočių gali
kreiptis tiesiogiai į šios
sporto šakos trenerius.
Gimę
2009/2010,
2006/2007 ir 2004/2005
treneris Gvidonas Markevičius tel. 868570110, o gimę
2011/2012 ir 2013/2004 treneris Arnas Juškevičius tel.
862620485.
Rokiškio KKSC
inform. ir nuotr.
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Nepasiturintieji spalio mėnesį sulauks
paramos maisto produktais

Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Jubiliejinė Dano Andriulionio tapybos darbų paroda, parodų galerijoje „Autografas“.
Paroda „Vinilo viršelių menas „Menas ir vinilas/ Art & Vinyl“ Įjunk old school‘inį
vinilą“ , Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Teatras albumuose“, Meno ir muzikos erdvėje.Spaudinių paroda „Nauji autoriai lietuvių literatūroje“, Skaitytojų skyriuje.
Spaudinių paroda „Rudens šventės“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Spaudinių paroda „Aukštaitijos žvaigždė – Elena Mezginaitė“, Informacijos ir
kraštotyros skyriuje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Ritos Kirstukaitės puodelių kolekcijos su katinais paroda.
Spaudinių paroda „Ačiū už žodžio skaidrumą“, skirta rašytojos, poetės, dramaturgės Ramutės Skučaitės 90-osioms g. m.
Renginiai
Spalio 15 d. 16 val. – Elena Mezginaitė: eilėmis per gyvenimą – aktorė Ligita
Kondrotaitė; Literatūrinio konkurso „Baltu E. Mezginaitės taku“ rezultatų paskelbimas; Renginių salėje.
Spalio 19 d. 16 val. – „Nepatogaus kino“ festivalio filmas „Dainuojantys vyrai“
(rež. Dylan Williams), Muzikos ir meno erdvėje.
Spalio 20 d. 18 val. – „Nepatogaus kino“ festivalio filmas „Iš jūros gelmių“ (rež.
Robin Petré), Muzikos ir meno erdvėje.

Nuo spalio 11 d. nepasiturinčius šalies gyventojus pasieks šiais metais jau penktoji pagalba
maisto produktais. Paskutinis dalijimas šiemet
dar vyks gruodį. Maistas
nepasiturinčius
šiemet
jau pasiekė vasario, balandžio, birželio ir rugpjūčio mėnesiais.

Šio dalijimo metu sunkiau besiverčiančius gyventojus pasieks vienuolikos maisto produktų
krepšelis, kurį sudarys:
greito paruošimo avižų
košė su džiovintais vaisiais, ryžiai, makaronai,
miltai, kiaulienos konservai, vištienos konservai,
ultra aukštoje temperatūroje sterilizuotas (UAT) pienas, cukrus, konservuota
šiupininė sriuba, konservuoti žalieji žirneliai ir saldintas sutirštintas pienas.
Saugant tiek paramos
gavėjus, tiek paramą dalijančių nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių
darbuotojus, maisto produktai bus iš anksto supakuoti ir
paruošti išsinešti, todėl asmeninių krepšelių žmonėms
atsinešti nereikės.
Parama bus dalijama
daugiau nei 600 punktų.
Dėl tikslaus dalijimo laiko
gyventojai turėtų kreiptis
į savo seniūniją ar ieškoti
savo savivaldybės administracijos ir „Maisto banko“
interneto puslapiuose.
Maisto produktus gali

gauti tie gyventojai, kurių
vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui
neviršija 192 eurų per mėnesį. Esant objektyvioms
priežastims, savivaldybių
administracijos nustatyta
tvarka, parama gali būti
skiriama, kai pajamos viršija 192 eurus per mėnesį.
Išimties atvejus ir jiems
taikomus dydžius nusistato
kiekviena savivaldybė individualiai.
Maisto produktų dalijimus organizuoja savivaldybių administracijos ir dvi
nevyriausybinės organizacijos: labdaros ir paramos
fondas „Maisto bankas“ ir
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.
Paskutinis šiais metais
maisto produktų kartu su
higienos prekėmis dalijimas vyks gruodžio mėnesį.
Paramos dalinimas
Rokiškio rajone
Rajono seniūnijose bus
dalinama Europos Sąjungos parama labiausiai
nepasiturintiems
rajono
gyventojams. Maisto produktų dalinimas labiausiai
skurstantiems
asmenims
numatomas nuo spalio 26
dienos (spalio 25 d. seniūnijos maisto produktus
pasiims iš sandėlio).
Šios paramos į seniūnijas gali kreiptis asmenys,
kurių pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5
VRP (192 eurai), išimties
atveju (ligos , nelaimės,
neįgalumo, sulaukus se-

natvės pensinio amžiaus
ir kt.) pajamos neviršija 3
VRP (384 eurai) ir pateikti
prašymą, atitinkamas pažymas ir dokumentus.
Esant valstybės lygio
ekstremaliai situacijai, siekiant apsaugoti minėtos
paramos dalintojus ir gavėjus, maisto produktai bus
dalinami pagal seniūnijų
nustatytą dalinimo tvarką.
Maisto produktai bus sudėti į paketus (atsinešti savų
maišelių nerekomenduojame), atsiimant paketus, paramos gavėjams pasirašyti
nereikės, už juos pasirašys
socialinis darbuotojas arba
socialinio darbo organizatorius. Paramos gavėjai
privalo laikytis saugaus
atstumo.
Bus dalinama po 1 vienetą:
greito paruošimo avižų
košė su džiovintais vaisiais
0,065 kg;
pirmos rūšies kvietiniai
miltai 1 kg;
konservuoti žalieji žirneliai 0,69 kg;
makaronai 0,5 kg;
ryžių kruopos 0,5 kg;
kiaulienos konservai 0,4
kg;
vištienos konservai 0,4 kg;
UAT pienas 1,029 kg;
baltasis cukrus 1 kg;
konservuota šiupininė
sriuba 0,48 kg;
saldintas
sutirštintas
pienas 0,397 kg.
SADM ir
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.

Ugniagesiai ragina gyventojus šildytis saugiai

Gimstamumas per metus sumažėjo dešimtadaliu,
ketvirtadaliu išaugo mirčių skaičius
Gimstamumas per metus sumažėjo dešimtadaliu, ketvirtadaliu išaugo
mirčių skaičius, rodo pirmadienį skelbiami Statistikos departamento duomenys.

Atsižvelgiant į šio rugsėjo mėnesio demografinius
rodiklius, iš viso šalyje
gimė 2117 naujagimių, tuo
pačiu laikotarpiu prieš me-

tus buvo 2330 gimusiųjų.
Per praėjusį mėnesį mirė
3880 žmonių, 2020-ųjų
rugsėjį mirčių rodiklis siekė 3105.
Vasarą buvusios teigiamos migracijos tendencijos rugsėjį vėl grįžo į neigiamas – praėjusį mėnesį į
šalį atvyko 3 964 asmenys,
išvyko 4 446. Maždaug po
pusę atvykstančių sudarė
užsieniečiai ir Lietuvos pi-

liečiai, tarp išvykstančių –
60 proc. Lietuvos piliečių.
Lyginant su pernai rugsėju, emigracija išaugo
apie 40 proc., atvykstančiųjų sumažėjo beveik dešimtadaliu.
Bendras gyventojų skaičius per mėnesį sumažėjo
2 245, jų skaičius spalio
pradžioje Lietuvoje siekė 2
780 427.
BNS inform.

Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo
departamento duomenimis, per devynis šių
metų mėnesius Lietuvoje kilo 6590 gaisrų.
Palyginti su praėjusių
metų tuo pačiu laikotarpiu, jų buvo 8,1
proc. mažiau. Pernai
kilo 7171 gaisras. Tai
mažiausias per 18 metų
kilusių gaisrų skaičius.

Per 9 šių metų mėnesius gaisruose žuvo 62
žmonės, iš jų 3 vaikai
(pernai per tą patį laikotarpį – 60 žmonių, iš jų 2
vaikai), o 133 gyventojai (110) patyrė traumų.
2016–2020 m. duomenimis, per devynis
metų mėnesius šalyje
vidutiniškai kyla 8565
gaisrai, kuriuose žūsta
64 gyventojai, šiemet

Nepriklausomas rajono laikraštis

gaisrų kilo 23,1 proc. mažiau ir gaisruose žuvo 2
gyventojais, arba 3,1 proc.,
mažiau.
Šiais metais vieno gaisro
metu žuvo 4 žmonės, iš jų 3
vaikai, o 5 gaisrai nusinešė po dvi žmonių gyvybes.

Pernai per tą patį laikotarpį buvo kilę 6 gaisrai,
kuriuose žuvo po du šalies
gyventojus.
Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo
departamento
inform.
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Keleivių dėmesiui,

ROKIŠKIO RAJONO
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
SKELBIA NEKILNOJAMOJO TURTO
VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ:

5 metams su galimybe pratęsti sutartį ne ilgiau kaip 10 metų laikotarpiui ne
daugiau kaip 20,00 kv. m, po 1 kv. m ant pastato – administracinio pastato
stogo, žymėjimas plane 1B8p, unikalus Nr. 7397-3001-8018, Respublikos g.
94, Rokiškyje.
Turto naudojimo paskirtis – ryšio priemonėms montuoti.
Pradinis nuompinigių dydis – 4,11 Eur už 1 kv. m mėnesiui.
Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius
su išsinuomotu turtu bei atsiskaito už juos: elektrą (atsižvelgiant į sumontuotos ryšio įrangos maksimalią galią ir elektros energijos 1kwh kainą) bei patalpų
apsaugą (proporcingai naudojamų patalpų plotui), už kitas paslaugas – tiesiogiai paslaugų tiekėjui.
Papildoma informacija: ant vieno ryšio priemonės stovo ar laikiklio galima
montuoti tik vieną anteną ar kitą ryšio priemonę (įrenginį). Negalima montuoti
papildomų įrenginių ant sumontuotų antenų ar kitų ryšio priemonių.
Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Tūskienę, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13231, k.tuskiene@post.
rokiskis.lt.
Pradinį įnašas 12.33 Eur × norimo išsinuomoti kvadratų skaičiaus pervesti
į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257
7091, „Swedbank“, AB.
Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti https://
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf416b10205611eca51399bc661f78e7.
Viešas turto nuomos konkursas vykdomas tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – nuo 2021 m. spalio 12 d. 8.00 val. iki 2021 m.
lapkričio 3 d. 18:00 val.
Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, įmesti į pašto dėžutę, esančią šalia klientų aptarnavimo įėjimo, atvykus įteikti paraišką papildomai informuoti Turto valdymo
ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Kristiną Tūskienę, tel. (8 658) 13231, k.
tuskiene@post.rokiskis.lt.
Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas konkurso dalyvio pavadinimas,
adresas, elektroninis paštas (jeigu konkurso dalyvis jį turi), turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos
konkursui“, turi būti pateikti šie dokumentai:
1. laisvos formos arba Savivaldybės nustatytos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios
vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar
kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio
pašto adresas;
2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui
konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
3. pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis;
4. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
5. finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas sumokėtas, kopija.
6. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
7. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą
Vokų plėšimas bus vykdomas 2021 m. lapkričio 4 d. 11.00 val. 8 aukšto salėje.

Užs. 1483

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Tvarkingą ir ekonomišką
MAN. 1998 m. 4,6 l,
turbo 114 kW. Priekabos
dugnas išklotas aliuminio
plokštėmis. Gale elektrinis
liftas, kelia 1 t. Padangos
labai geros. Važiuoklė
tvarkinga. Švarus salonas.
Kaina 3850 Eur.
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Renault Clio. 1,9 l, 59
kW, dyzelis, nėra TA. Kuro
sąnaudos mažos. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina

250 Eur. Tel. 8 642 79 495.
Rokiškis
• Opel Zafira, 2002 m.,
dyzelis, TA iki 2023 m.
Kaina 650 Eur.
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• VW Passat. 2008 m., 2 l,
dyzelis, universalas, TA iki
2022-10-10. Juodos spalvos.
Kaina 2600 Eur.
Tel. 8 671 13 207. Rokiškis
• Audi 80. 1990 m., 1,8 l, 66
kW, TA 2022-05. Prižiūrėta,
yra smulkių kėbulo rūdijimo
ir važiuoklės defektų.
Variklis dirba puikiai.

Išsamesnė informacija
telefonu. Kaina 350 Eur.
Tel. 8 608 96 623. Rokiškis
• Opel Astra. Dyzelis, TA
iki 2023-09-02. Yra kablys .
Kaina 750 Eur.
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Hyundai i 20. 2013 m.,1,3
l, benzinas, TA galioja, rida
79000 km. Iš Vokietijos.
Geros padangos M+S.
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Isuzu Trooper 2000 m.
su variklio defektu. TA iki
2022.11.03.
Tel. 8 615 92 733. Rokiškis

Nuo 2021 m. spalio 12 d.:
Pradės važiuoti autobusas maršrutu Rokiškis-Laibgaliai, iš Rokiškio AS
17.35 val. iš Laibgalių 17.50 val.
Keičiamas maršruto Centras-Kavoliškis-Autobusų stotis (d. d.) išvykimo
laikas:
Iš centro 14.05; 15.00 val., iš Kavoliškio 14.30; 15.15 val.
Keičiamas maršruto Centras-Kavoliškis-Autobusų stotis (s.) išvykimo laikas:
Iš Rokiškio AS 8.05 val. iš Centro 8.15; 10.30 val., iš Kavoliškio 8.30; 10.50 val.
Sekmadieniais 13.50 val. nevažiuos autobusas maršruto Centras-Kavoliškis-Autobusų stotis reisu.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
• Naudotą dviratį Giant SR
Suntou. S dydis. Viskas
veikia. Puiki dovana
artėjančių švenčių proga.
500 Eur. Galiu atvežti į
vietą. Išsamesnė informacija
telefonu. Tel. 8 674 32 448.
Rokiškis
• Fiat Doblo. 2008 m., 1,9
l, dyzelis, TA. Iš Vokietijos,
Lietuvoje neeksploatuotas.
Pakeisti diržai, visiškai
nauja sankaba, žieminių
ratų komplektas. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina
3050 Eur. Tel. 8 682 41 823.
Rokiškis
• Ford Focus. TA iki 202308. Kaina 500 Eur.
Tel. 8 675 20 274. Rokiškis
• Tvarkingą Opel Zafira.
2009 m., TA iki 2022-08.
Pakeisti tepalai, diržai.
Tel. 8 674 41 075. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Samsung Led. Tel. 8 623
71 135. Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą
televizorių Samsung.
Įstrižainė 35 cm. Kaina
20 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Grotuvą DVD Sony. Kaina
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą
Zorkii-4. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m
skersmens. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Geros būklės Philips.
Įstrižainė 26 cm. Yra
kronšteinas pakabinti. Kaina
60 Eur. Tel. 8 694 01 027.
Rokiškis
• Toshiba. Įstrižainė 51 cm.
Kaina 30 Eur.
Tel. 8 606 86 450. Rokiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių MTZ-82. Kaina
4000 Eur. Tel. 8 622 66 743.
Rokiškis
• Traktorių su GAZ 69
varikliu. Yra pagreitintojas,
palėtintojas, darbinis. T-40
kuro siurblį.
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Naudotus skriemulius
22 cm, 20 cm, 13 cm
skersmens.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• GAZ ratus 2 vnt.,
matmenys220-508. Šakes
rulonui vežti. T-40 varomo
tilto priekines padangas.
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Kombainą – 11500 Eur.
Giluminį skutiką – 4200
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Eur. Sunkvežimį – 3500 Eur.
Tel. 8 699 43 192. Rokiškis
• 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
• Naują traktoriaus T-40
paleidimo varikliuko
korpusą. Tel. 8 616 35 640.
Rokiškis
• 2 motoblokus Neva.
Yra originali savivartė
priekabėlė, plūgas,
vagotuvas, ravėtuvas, frezos
2 vnt. Guminiai ratai. Už
viską 430 Eur.
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Puikiai veikiantį plaktukinį
smulkintuvą-mulčerį. 1,70 m
pločio. Kaina 1200 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Kombainą Droninborg
1200. Tel. 8 686 93 420.
Rokiškis
• Tvarkingą dviejų vagų
bulvių sodinamąją Akpil.
Kaina 450 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Ieškau kas padovanotų
didesnį kiekį knygų.
Tel. 8 619 20 517. Pasvalys

PREKĖS VAIKAMS
• Medinį arkliuką ir grojantį
asiliuką. Kainos po 10
Eur. Tel. +370 606 20232.
Rokiškis
• Minamą vaikišką mašinėlę.
Tinka įvairiam amžiui.
Atstumas iki pedalų

reguliuojamas. Kaina 60
Eur. Tel. 8 656 34 849.
Rokiškis

RASTA/PAMESTA
• Pamestas raktų ryšulys.
Radusiam atsilyginsiu.
Tel. 8 652 64 110. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Naują kultivatorių. Kaina
170 Eur. Tel. 8 625 04 387.
Rokiškis
• Skydą sniegui valyti ir
žemėms stumdyti. Kaina
sutartinė. Tel. 8 651 23 396.
Rokiškis
• Husqwarna 40, 2 kW. Ritės
defektas, 80 Eur. Naują
pjūklą. Maža kompresija,
gali būti stūmoklio defektas,
20 Eur. Galiu siusti paštu.
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Grandininį pjūklą.
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Naują vibro plokštę grunto tankintuvą 95 g.
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Diskinį pjūklą, obliavimo
stakles, įvairius reduktorius.
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Dvejas naudotas buto
duris. Vienerios durys su
stiklu. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Originalias medžio
tekinimo stakles. Kaina
180 Eur. Tel. 8 624 20 809.
Rokiškis
• Suktuvą Bosh. Kaina 60
Eur. Tel. 8 674 54 495.
Rokiškis
• Naują perforatorių. Kaina
150 Eur. Tel. 8 674 54 495.
Rokiškis
• Skubiai, pigiai diskinį
pjūklą. Diskai 65 cm.
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Mažai naudotus galingus
50J betono atskėlimo
plaktukus Boxer. 2 vnt.
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis

Rugsėjį – 2,3 proc. vidutinė
metinė infliacija
Vidutinė metinė infliacija Lietuvoje, apskaičiuota
pagal su kitomis Europos
Sąjungos šalimis suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), rugsėjo mėnesį
buvo 2,3 procento.

Statistikos departamento
duomenimis, pagal SVKI
apskaičiuota vidutinė metinė infliacija buvo 0,2 punkto
mažesnė, nei apskaičiuota

pagal vartotojų kainų indeksą (VKI). Suderinta metinė
(rugsėjį, palyginti su 2020ųjų rugsėjo mėnesiu) infliacija buvo 6,4 procento. Pagal VKI apskaičiuota metinė
infliacija siekė 6,3 procento.
Suderintas mėnesio (rugsėjo, palyginti su rugpjūčiu)
vartojimo prekių ir paslaugų
kainų pokytis siekė 1,7 proc.,
o pagal VKI – 1,4 procento.
BNS inform.
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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
16:30 Kalnų daktaras
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Kitą kartą Afrikoje
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba

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

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 Stilius
13:00 Laisvės banga.
Atviros istorijos
pamokos. Tiesiogiai iš
Panevėžio raj
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:30 Premjera. Kalnų
daktaras
17:15 Premjera. Ponių
rojus
18:00 Kas ir kodėl?

BALDAI

• Vokišką medicininę lovą.
Pasikeliama ir nuleidžiama.
Tel. 8 616 51704.
Tel. 8 627 00 610. Rokiškis
• 1 mėn. naudotą čiužinį nuo
pragulų slaugyti ligoniui.
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Geros būklės ištiesiamą
minkštą kampą 2,8x2 m
ir du fotelius. Alyvinės

22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukiniai Vakarai
prie molo
23:45 Komisaras Reksas
00:35 Erdvės menas
01:05 Kitą kartą Afrikoje
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:25 Moderni šeima
06:15 Transformeriai.
Kibernetinė Visata
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Prieš srovę
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Meilės srovė
11:45 Midsomerio
žmogžudystės
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 rojus

05:25 Moderni šeima
06:15 Transformeriai.
Kibernetinė Visata
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Gero vakaro šou
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Į pagalbą su meile
11:45 Midsomerio žmogžudystės
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Eurolyga per LRT.
Tiesioginė transliacija
20:45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Pirėjo „Olimpiakos“
– Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė
transliacija iš Pirėjo."
23:10 Erdvėlaivis „Serenity“
01:10 Nerealusis Halkas
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 Didvyrių draugužiai
07:05 Madagaskaro pingvinai

spalvos. Kaina 125 Eur.
Tel. 8 604 09 285.
Rokiškis
• Rudos spalvos fotelį.
Patogus sėdėti. Kaina 20
Eur. Tel. 8 604 09 285.
Rokiškis
• Geros būklės trijų durų
spintą. Išsivežti patiems.
Kaina 25 Eur.
Tel. 8 615 53 919. Rokiškis
• Gulimą viengulį fotelį.
Tel. 8 623 71 135. Rokiškis
• Geros būklės stiklinį
staliuką. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Du naudotus tvarkingus
Dormeo čiužinius
190x80x15 cm. 50 Eur/vnt.

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 Lūšnynų milijonierius
22:45 Vikinglotto
22:50 Lūšnynų milijonierius
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Lūšnynų milijonierius
01:05 Palaidūnas
02:05 Havajai 5.0
04:05 Atostogos rifuose
05:00 Moderni šeima

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 "Nulinis" pacientas
00:15 Juodasis sąrašas
01:15 Pelninga žemė
03:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris

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

06:20 Mano virtuvė
geriausia
08:05 Teisingumo agentai

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 Gamtos jėga
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Gamtos jėga
00:30 Palaidūnas
01:35 Havajai 5.0
03:35 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai
04:05 Atostogos rifuose
05:05 Moderni šeima

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 Kolibrio projektas
00:45 Juodasis sąrašas
01:45 "Nulinis" pacientas
03:20 Volkeris, Teksaso
reindžeris
04:50 Alchemija
05:20 RETROSPEKTYVA

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės
08:00 Volkeris, Teksaso

06:20 Mano virtuvė geriausia
08:05 Teisingumo agentai
09:10 Pėdsakas
10:05 Apuokas

07:35 Farai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Vestuvių sūkuryje
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 La troškinys
21:50 Ernis
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Ernis
00:20 Paskutinė žmonijos viltis
02:15 Pažeistas
04:20 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai
04:55 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės spalva
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 penktadienis
21:00 Mirties troškimas
23:15 Porininkai
01:10 "Kolibrio" projektas
03:20 Volkeris, Teksaso
reindžeris

05:20 RETROSPEKTYVA

Tel. 8 698 85 166. Rokiškis
• Kampą su miegojimo
funkcija. Reiktų tik
išvalyti. Kaina galima tikrai
paderinti. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 623 24 274. Rokiškis
• Dviejų aukštų lovą su
čiužiniais. Yra galimybė
vieną nuo kitos atskirti,
kad būtų viengulės. Kaina
155 Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Plačią sofą-lovą 150 cm
su dėže patalinei. Lengva,
lygios spalvos. Kaina 87
Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Dvigulę lovą. Čiužinio
plotis 140 cm. Kaina 158

06:20 Mano virtuvė geriausia
08:05 Teisingumo agentai
09:10 Pėdsakas
10:05 Apuokas

Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Kamerių žieduotojų
papūgų porelę 4 m. Pirkta iš
kitų žmonių, buvo apleisti.
Dabar yra atsigavę, žvalūs.
Bute mažai vietos, trūksta
laiko skirti jiems. Nėra
rankiniai. Bet žmonių
nebijo. Už abu 150 Eur.
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Suaugusių triušių pateles ir
patinus. Tinkami veisimui.
Ir ekologišką skerdieną, 6
Eur/kg. Tel. 8 604 61 511.
Rokiškis
• Juodgalves avis. Kaina

09:10 Pėdsakas
10:05 Gordono Ramzio virtuvės
košmarai
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 Niko
23:05 Išvadavimas
01:15 Ekstremalūs išbandymai
02:15 Snaiperis

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“
10:05 „Vieno nusikaltimo
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 Vagiant gyvenimus
23:10 Niko
01:15 Ekstremalūs išbandymai
02:15 Snaiperis

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Mano vieta
07:00 „Kaip naciai pralaimėjo
karą“
08:00 „Žiedas su rubinu“
09:00 „Teisingumo agentai“
10:05 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11:10 „Juvelyrų klanas“
12:15 TV parduotuvė
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 Amerikietiškos imtynės
21:30 Trigubas X. Aukštesnis
lygis
23:35 Vagiant gyvenimus
01:45 Ekstremalūs išbandymai

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
07:00 „Kaip naciai pralaimėjo
karą“
08:00 „Žiedas su rubinu“
09:00 „Teisingumo agentai“
10:05 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11:10 „Juvelyrų klanas“

sutartinė. Tel. 8 615 34 570.
Panevėžys
• Dvi veršingas juodmarges
karves. Dviejų ir penkių
veršelių. Kaina sutartinė.
Tel. 8 685 21 681. Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Ieškau darbo nuo 8 val.
iki 17 val. Galiu prižiūrėti
vaiką, senyvo amžiaus
moterį, sutvarkyti namus.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Vyras be žalingų įpročių
ieško darbo. Gali mūryti
krosnis. Rokiškis ir
aplinkiniai rajonai.
Tel. 8 673 76 232. Rokiškis

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

istorija“
11:10 „Juvelyrų klanas“
12:15 TV parduotuvė
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 „Juvelyrų klanas“
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Pėdsakas“
01:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02:30 „Juvelyrų klanas“
03:20 Alfa taškas
03:40 Mokslo ritmu
03:55 Laikykitės ten
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 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 „Juvelyrų klanas“
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 „Juvelyrų klanas“
03:20 Alfa taškas
03:40 Mokslo ritmu
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“
05:15 Nauja diena
12:15 TV parduotuvė
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 „Juvelyrų klanas“
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Pėdsakas“
01:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
02:30 „Juvelyrų klanas“
03:20 Alfa taškas
03:40 Mokslo ritmu
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“
05:20 Laisvės TV valanda

• Mergina ieško darbo
Rokiškyje. Nesiūlyti
intymaus. Lauksiu
pasiūlymų.
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu
aukštąjį pedagoginį
išsilavinimą, slaugytojos
pažymėjimą ir patirties.
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau pardavėjos darbo
Kupiškyje, Rokiškyje.
Tel. 8 674 72 013. Kupiškis
• 34 m. vyras ieško darbo.
Gali dirbti statybose
pagalbiniu darbininku ir
vairuoti traktorių.
Tel. 8 675 70 379. Rokiškis
• Ieškau darbo su mašina.
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Rokiškis
• Naujus įvairius žvejybos
tinklus. Pristatome. Kaina
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.
Jonava

• Miško spanguoles. Atvežu
. Kaina 3 Eur.
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Rugius ir Spelta kviečius.
Kviečiai valyti, tinkami
maistui. Tel. 8 611 22 383.
Rokiškis
• Ekologiškus moliūgus. 1
Eur/vnt. Tel. 8 605 48 810.
Rokiškis

Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone
6S, 16 GB. Spalva sidabrinė.
Kroviklis, dėkliukai.
Domina keitimas. Kaina
90 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
iPhone 7, 256 GB. Spalva
Rose Gold. Kroviklis,
ausinės, dėkliukas. Domina
keitimas. Kaina 170 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• iPhone 7, 32 GB. Juodos
spalvos. Domina keitimas.
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
Huawei P2O 64 GB. Pirktas
naujas iš salono. Dėžutė,
dokumentai, kroviklis,
ausinės. Kaina 140 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone
7, 128 GB. Spalva Rose
Gold. Dokumentai, dėžutė,
dėkliukas. Domina keitimas.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės
Samsung Galaxy S8, 64
GB. Pilna komplektacija.
Dokumentai. Pirktas naujas
Lietuvoje. Domina keitimas.
Kaina 140 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės Apple
iPhone 8 Plus 64 GB. Pilna
komplektacija. Puikiai
veikiantis. Kaina 220 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

NEKILNOJAMASIS TURTAS

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

Galiu dirbti remontuoti
traktorius. Turiu B, Tr1,
Tr2 kategorijos vairuotojo
pažymėjimą. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 695 70 337.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu
supjauti ir sunešti malkas,
turiu savo pjūklą. Siūlyti
įvairius variantus.
Tel. 8 623 93 860. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos
darbo. Tel. 8 636 35 260.
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi griovėjai griauti
senus nuosavus namus.
Ieškomi ir pagalbiniai
darbininkai. Apgyvendinsiu
nemokamai. Darbas
Vilniuje. Kaina 2000 Eur.
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Reikalingi pastolių
montuotojai. Atliekamas
pastolių surinkimas,
išrinkimas. Dirbama su
moduliniais pastoliais.
Darbo pobūdis: atnešti
paduoti detales.
Nesudėtingos konstrukcijos
pastoliai. Nereikia darbo
patirties, apmokome. Kaina
3000 Eur. Tel. 8 615 90 900.
Rokiškis
• Ieškau studentės ar
mokytojos papildomai
mokyti matematikos po
pamokų 6 kl. vaikui.
Tel. 8 645 80 634. Rokiškis
• Skubiai reikalingi
padangų montuotojai darbui
Vokietijoje, Dormagen
mieste. Tel. 8 611 45 080.
Rokiškis
• Grūdininkystės ūkyje
reikalingas mechanizatorius
ir šaltkalvis-remontininkas.
Tel. 8 610 13 831. Rokiškis

KITA

• Storą beržo kamieną.
Galima atpjauti kiek reikia.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Sausas skaldytas arba
kaladėmis lapuočio malkas.
Kaina 200 Eur.
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Naujus 2 stalviršius. Ant
didesnio yra nedidelių
pabraižymų. Už abu 60 Eur.
Tel. 8 629 66 698. Rokiškis
• Prekybinį kioską 2x5 m.
Apšiltintas, apsauginės
žaliuzės, elektra. Kaina
sutartinė. Tel. 8 699 61 320.
Rokiškis
• Skaldytas beržines
malkas. Tel. 8 670 37 379.
Panevėžys
• Nenaudotą nerūdijančios
skardos talpą pirčiai 50 l,
13x63x63 cm. Naują alaus
talpą 25 l. Tel. 8 611 31 645.
Rokiškis
• Du šildymo katilus,
naudotus ir naują nedidelę
krosnelę. Tel. 8 655 79 167.
Rokiškis
• Geros būklės ketaus
radiatorius. Yra 7 vnt. 2x10,
2x9, 14, 18, 17 sekcijų.
Vienos sekcijos kaina 2 Eur.
Tel. 8 624 10 109.
Rokiškis
• Lapuočių mišrias malkas.
8 m, 250 Eur. Pristatau į
namus. Tel. 8 627 49 715.
Rokiškis
• Naudotą pontoninį tiltą.
Medieną reiktų atnaujinti,
pasikeisti. Pontonai
tvarkingi, yra 10. Galima
pirkti dalimis. Kaina
sutartinė. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 686 89 529. Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.
Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Skaldytas malkas.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Eglės rąstus. Galima
išsikirsti patiems. Patogi
vieta, netoli yra gateris.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Mažai naudotą valties
variklį 9,9 l, 7,3 kW, 2016
m. Jamaha su dokumentais.
Kaina 1550 Eur.
Tel. 8 612 60 814. Rokiškis
• Naujas grilines šašlykines.
Kaina 30 Eur.
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Mažai naudotą droną
Fimi X8 SE 2020. 3
akumuliatoriai, krepšys,
pakilimo aikštutė. Kaina
435 Eur. Tel. 8 688 16 313.
Rokiškis
• Naujus įvairius klausos
aparatus. Pagaminti
Čekijoje, Vokietijoje.
Siunčiu nuo 50 Eur. Kaina
50 Eur. Tel. 8 678 66 028.

• Veikiantį įlenktą
kompiuterį su 2 monitoriais.
Pelytė, klaviatūra, ausinės.
Kaina 130 Eur.
Tel. 8 683 96 592. Rokiškis
• Gerai veikiantį planšetinį
kompiuterį Lenovo Tablet
X-506F 2020 m. Naujas
įkrovimo lizdas, originalus
kroviklis. Kaina 85 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Puikiai veikiantį
playstation 3 su daug gerų
žaidimų (apie 10). Visi
prijungimo laidai. Kaina
100 Eur. Tel. 8 606 74 172.
Rokiškis
• Xbox su 4 žaidimais.
Belaidis pultas, visi
prijungimo laidai. Kaina
60 Eur. Tel. 8 606 74 172.
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Xiaomi Redmi Note 9.
Žalios spalvos. Nęskiles.
Dėžutė, kroviklis. Kaina
75 Eur. Tel. 8 616 27 809.
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
iPhone 8, 64 GB. Spalva
Gold. Dokumentai, dėžutė,
dėkliukas, ausinės, uždėtas
apsauginis stikliukas ant
ekrano. Pirktas naujas
Lietuvoje. Domina keitimas.
Kaina 200 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone
6S, 16 GB. Spalva auksinė.
Kroviklis. Domina keitimas.
Kaina 80 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują
iPhone 7, 32 GB. Spalva
Rose Gold. Dokumentai,
dėžutė, dėkliukas. Domina
keitimas. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone
X, 64 GB. Dokumentai,
dėžutė, kroviklis, ausinės,
dėkliukas. Siunčiu. Domina
keitimas. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės Samsung
A70. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone
7, 32 GB. Spalva auksinė.
Dokumentai, dėžutė,
dėkliukai. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone
5S, 16 GB. Spalva auksinė.
Yra dokumentai, dėžutė,
dėkliukai. Domina keitimas.
Kaina 50 Eur.

• Tvarkingą ir jaukų 2
kambarių butą 48,86 kv. m
Panevėžyje. Mūrinis namas,
su baldais. Galima gyventi iš
karto. Be tarpininkų. Kaina
53000 Eur.
Tel. 8 698 39 241.
Panevėžys
• 20 a sklypą Jakšto g.,
Rokiškis. Kaina sutartinė.
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Prie Dabužio ežero kranto

1,03 ha sklypą Lukštinių
k. Rokiškio r. Kaina 15500
Eur. Tel. 8 673 51 558.
Rokiškis
• Sodybą Trumpiškių k.
Rokiškio r. Kaina 16800
Eur. Tel. 8 673 51 558.
Rokiškis
• Mūriniame name 2
kambarių butą Pandėlio
g., Rokiškis. 45,8 kv. m,
centrinis vandentiekis,
šildymas kietuoju kuru.
Reikia remonto. Yra rūsys,
sandėliukas, malkinė,
šiltnamis, nedidelis
žemės plotas daržui ir
vaismedžiams. Kaina 18000
Eur. Tel. 8 698 05 069.
Klaipėda
• 24 a namų valdos sklypus
statyboms, Serapiniškio
km., prie kelio Pandėlys Rokiškis. Kaina 7000 Eur.
Tel. 8 611 31 645. Rokiškis
• Labai geroje vietoje
kraštinį namą su ūkiniais
pastatais Panemunėlio
gelež. st. Yra trifazė elektros
instaliacija, 28 a žemės.
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje.
4 aukštas iš 5. Su rimtu
klientu kaina derinama.
Kaina 6500 Eur.
Tel. 8 692 72 356. Rokiškis
• Erdvų namą Pergalės
g. Rokiškis. 200 kv.
m, 6 a žemės, miesto
komunikacijos. Kaina 44000
Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• Namų valdos sklypą 15 a.
Yra elektros įvadas, prie pat
miesto vanduo. Asfaltuotas
privažiavimas. Iki ežero 200
m. Kaina 14900 Eur.
Tel. 8 655 20 272. Rokiškis
• 1 kambario butą Aukštaičių
g. Rokiškis. 3 aukštas. Kaina
21000 Eur.
Tel. 8 614 86 763. Rokiškis
• Sodybą prie Bajorų
tvenkinio, 2 km nuo
Rokiškio. Namų valdos
sklypas 0,16 ha. Priklauso
gyvenamasis namas, kurio
plotas 120 kv. m, pirtis,
garažas, malkinė. Šildomas
kietuoju kuru. Miesto
vandentiekis ir kanalizacija.
Puikus privažiavimas.
Tel. 8 617 39 669. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties
g. Plastikiniai langai, šarvo
durys. Kaina 35000 Eur.
Tel. 8 625 43 451. Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės
g. 19, Rokiškis. Pirmasis
aukštas. Erdvus kambarys,
virtuvė 9,3 kv. m.
Plastikiniai langai, balkonas.
Reikia remonto. Kaina
21500 Eur.
Tel. 8 600 98 909. 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.
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Tel. 8 682 31 499. Rokiškis
• 1 kambario butą. 36 kv.
m, Panevėžio g. Trečiasis
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., Jūžintų 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 atvestas elektros
įvadas, yra šulinys. Kaina
7500 Eur. Tel. 8 667 26 361.
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą
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butą. Tel. 8 636 35 260.
Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario
butą. Tel. 8 609 04 904.
Rokiškis

PERKA

PASLAUGOS

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
šildomas krosnimi. 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 Vėjų 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

• Išnuomojamas namelis.
Visos komunikacijos, baldai,
dušo kabina, tualetas,
židinys. Galimi įvairūs
nuomos variantai – tiek
trumpalaikė, tiek ilgalaikė
nuoma. Tel. 8 699 61 320.
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę
Rokiškio rajone.

Tel. 8 670 37 379.
Panevėžys
• Mobilaus kubilo nuoma.
Telpa 6-8 žmonės.
Hidromasažinė sistema,
Led spalvotas apšvietimas.
Pristatome į vietą.
Tel. 8 685 20 550. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę. Kaina
152 Eur. Tel. 8 615 46 365.
Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą
Rokiškyje. Domina tik
sausas, bus naudojamas
automobiliui laikyti.
Tel. 8 623 16 255. Rokiškis
• Perku arba nuomoju
žemės ūkio sklypus. Kaina
sutartinė. Tel. 8 650 23 641.
Rokiškis
• Išnuomosiu 2 kambarių
butą Taikos g. 19 su baldais
ir buitine technika. Kaina
120 Eur. Tel. 8 646 96 040.
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę ūkio
paskirties. Kaina sutartinė.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 629 23 449. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą
su duobe. Tel. 8 646 81 008.
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti
1 kambario butą su
patogumais Rokiškyje.
Kaina 50-70 Eur. Tel. 8 627
46 075. Rokiškis
• Išnuomosiu vieną kambarį
Jaunystės g. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 631 06 151. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario

• Ieškinių, procesinių
dokumentų, taikos sutarčių
rengimas teismui, įvairių
prašymų, pretenzijų, skundų
rengimas. Konsultacijos,
dokumentų rengimas darbo
ginčų komisijoms. Kitos
teisinės paslaugos. Taikos g.
19, Rokiškis.
Tel. 8 693 66 229. Rokiškis
• Parketo, medinių grindų,
laiptų, palangių, slenksčių
šlifavimas, gruntavimas,
špakliavimas, lakavimas,
poliravimas, restauravimas,
atnaujinimas, klojimas.
Tel. 8 643 99 966.
Rokiškis
• Skaldytas malkas. Kaina
230 Eur. Tel. 8 696 19 043.
Rokiškis
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„Sodros“ biudžeto perteklius kitąmet turėtų siekti 303 mln. eurų
„Sodros“ biudžeto perteklius 2022 metais turėtų
siekti 303,137 mln. eurų
– 5,5 proc. (17,569 mln.
eurų) mažiau nei laukiama
šiemet (320,706 mln. eurų).

Planuojamas
„Sodros“
kitų metų biudžeto pajamos
yra 5,837 mlrd. eurų, išlaidos – 5,533 mlrd. eurų, arba
atitinkamai 8,6 proc. (461,3
mln. eurų) ir 9,5 proc. (478,9
mln. eurų) didesnės nei laukiama 2021 metais.
Tai numatoma Valstybinio
socialinio draudimo fondo
2022 metų biudžeto projekte.
Jį šią savaitę turėtų svarstyti
Vyriausybė, o vėliau galutinai
tvirtins Seimas.
„Sodros“ pajamas sudaro
apdraustųjų – samdomų darbuotojų ir savarankiškai dirbančiųjų mokamos įmokos,
draudėjų mokamos įmokos,
Valstybės biudžeto asignavimai bendrajai pensijos daliai
bei kitos pajamos.
Apdraustųjų įmokos kitąmet turėtų siekti 2,962 mlrd.
eurų – 8,9 proc. (240,8 mln.
eurų) daugiau nei laukiama
šiemet, draudėjų įmokos –
391,081 mln. eurų, arba 7,6
proc. (27,8 mln. eurų) daugiau, savarankiškai dirbančių
asmenų įmokos – 100,164
mln. eurų, arba 5,8 proc. (5,5
mln. eurų) daugiau.
Socialinio draudimo įmokos 2022 metais bus skaičiuojamos nuo sumos, ne
didesnės kaip 60 vidutinių
šalies darbo užmokesčių.
Vidutinio šalies darbo užmokesčio, taikomo apdraustųjų
asmenų 2022 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, dydis tu-

rėtų siekti 1504,1 euro.
Nurodoma, kad bendrajai
socialinio draudimo pensijos
daliai kompensuoti iš valstybės biudžeto 2022 metais
bus skirta 2,389 mlrd. eurų,
iš jų 21,691 mln. eurų –
2020 metų įsipareigojimui
padengti.
Socialinio draudimo pensijoms kitąmet numatoma
skirti 76,2 proc. visų „Sodros“ išlaidų – 4,251 mlrd.
eurų, arba 11,9 proc. (453,8
mln. eurų) daugiau nei laukiama 2021 metais. Šių išlaidų didėjimą sąlygoja numatomas pensijų didinimas
pagal apskaičiuotą pensijų
indeksavimo
koeficientą
2022 metams bei teikiamos
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisos, numatančios papildomą
individualios pensijos dalies
indeksavimą ir viso dydžio
bazinės pensijos mokėjimą
neturintiems būtinojo stažo.
Apskaičiuotas
pensijų
indeksavimo
koeficientas
2021 metais bus 1,0847, todėl pensijos nuo kitų metų
pradžios vidutiniškai didės
8,47 proc., o atsižvelgiant
į siūlomas įstatymo pataisas atskiros pensijų rūšys
padidės dar daugiau. Taip
pat siūloma patvirtinti 2022
metų bazinės pensijos dydį
215,09 euro, našlių pensijos
bazinį dydį – 32 eurai, individualiosios pensijos dalies
papildomą indeksavimo koeficientą – 1,0424, pensijų
apskaitos vieneto vertės dydį
– 4,7 euro.
Papildomam socialinio
draudimo pensijų individualiosios dalies indeksavimui
numatoma skirti 70 mln.

eurų „Sodros“ biudžeto lėšų.
Prognozuojama, kad 2022
metais vidutinė metinė senatvės pensija, turint būtinąjį
stažą, bus 489,1 euro – 48,5
euro arba 11 proc. didesnė
nei 2021 metais (10,4 proc.
– dėl pensijų indeksavimo,
0,6 proc. – dėl viso dydžio
bazinės pensijos mokėjimo).
Vidutinės senatvės pensijos, turint būtinąjį stažą, ir
apdraustųjų vidutinių mėnesio draudžiamųjų pajamų,
nuo kurių skaičiuojamos
socialinio draudimo įmokos, santykis 2022 metais
bus 34,3 proc. arba 0,9 procentinio punkto didesnis nei
2021 metais, o santykis su
vidutiniu darbo užmokesčiu
atskaičius mokesčius – 46,1
procento.
Ligos socialinio draudimo išlaidos kitąmet turėtų
siekti 427,127 mln. eurų –
2,6 proc. (10,7 mln. eurų)
daugiau nei 2021 metais.
Šios draudimo rūšies išlaidos 2022 metais sudarys
7,7 proc. visų „Sodros“ planuojamų išlaidų. Motinystės
socialinio draudimo išmokoms 2022 metais numatoma panaudoti 414,871 mln.
eurų (7,5 proc. visų išlaidų)
– 10,3 proc. (38,7 mln. eurų)
daugiau nei 2021 metais.
Nedarbo
socialiniam
draudimui
numatomi
282,429 mln. eurų (5,1 proc.
visų išlaidų), arba 2,2 proc.
(6,4 mln. eurų) mažiau, nes
prognozuojamas nedarbo lygio mažėjimas nuo 7,4 proc.
šiemet iki 6,7 proc. kitąmet.
Prognozuojama, kad vidutinė nedarbo išmoka 2022 metais padidės 8 proc. ir sieks
341,76 euro.

Išlaidos nelaimingų atsitikimų darbe socialiniam
draudimui kitąmet turėtų
siekti 33,198 mln. eurų (0,6
proc. visų išlaidų) – 9,6 proc.
(2,9 mln. eurų) daugiau nei
2021 metais.
„Sodros“ veiklos sąnaudos 2022 metais bus 104,402
mln. eurų – 9,7 proc. (9,2
mln. eurų) didesnės nei 2021
metais, iš kurių 93,526 mln.
eurų (8,2 proc., 7,1 mln. eurų
daugiau) tenka fondo administravimo įstaigų finansavimo sąnaudoms.
Darbo užmokesčio fondas 2022 metais planuojamas 69,238 mln. eurų, arba
8 proc. daugiau nei 2021
metais, jis sudaro 66,3 proc.
visų planuojamų veiklos sąnaudų. Planuojamos išlaidos
prekių ir paslaugų įsigijimui
siekia 23,283 mln. eurų – 8,9
proc. (1,9 mln. eurų) daugiau
nei 2021 metais. Išlaidos
prekių ir paslaugų įsigijimui
sudarys 22,3 proc. visų veiklos sąnaudų.
Investicinei veiklai kitąmet numatoma skirti 12,799
mln. eurų (3,6 mln. eurų
daugiau nei šiemet), iš kurių
9,927 mln. eurų numatyti nematerialaus turto įsigijimui
– programinei įrangai, jos
licencijoms ir panašiai. Ilgalaikiam materialiajam turtui
įsigyti numatyta skirti 3,032
mln. eurų.
Prognozuojama, kad 2022
metų pabaigoje „Sodros“
lėšų likučiai sąskaitose sudarys 1,603 mlrd. eurų, iš jų
1,06 mlrd. eurų turėtų sudaryti rezervinio fondo lėšos,
o 541,675 mln. eurų – kitos
lėšos.
BNS inform.

techniką, stiprintuvus,
kolonėles, plokštelių
grotuvus ir kitą.
Tel. 8 693 04 817.
Zarasai
• Perku vienos ašies
traktorinę (arba lengvojo

automobilio) priekabą.
Gali būti netvarkinga, be
dokumentų.
Tel. 8 627 70 583. Rokiškis
• Perku traktorinę priekabą
2pts-4 arba 2pts-6, gali būti
be dokumentų, netvarkinga.

Tel. 8 622 69 546.
Rokiškis

Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• 2002 m. Opel Astra
universalas dalimis. Kablį,
priekinį stiklą, žibintus ir
kitas dalis.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Sharan sėdynes 2

TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• VW Passat B5 dalimis.
1999 m., 1,9 l, TD, 66 kW.

Fizinio barjero statybai
pasienyje su Baltarusija
biudžete numatyta beveik
103 mln. eurų
Fizinio barjero statybai pasienyje su Baltarusija ateinančių metų biudžete numatyta beveik
103 mln. eurų, pirmadienį pranešė finansų ministrė Gintarė Skaistė.

„Užbaigti fizinio barjero
statybą – 102,8 mln. eurų“,
– spaudos konferencijoje
teigė politikė.
Anot jos, dar 4,1 mln.
eurų numatyti migrantų
srautų valdymui.
„Taip pat 26 mln. planuojami tiesiai iš ES kameroms pasienyje įsigyti
jau ne iš valstybės biudžeto
pajamų“, – dėstė ministrė.
Siekiant stabdyti neteisėtą migraciją pasienyje su
Baltarusija pradėtas statyti
fizinis barjeras – pjaunančios vielos užtvaros, o už
jos – trijų aukštų vielinė
tvora. Pirminiais duome-

nimis, tai Lietuvai kainuos
152 mln. eurų.
Bendras Lietuvos sienos su Baltarusija ilgis yra
679 km, daugiau nei 100
km siena eina upių ir ežerų
krantais. Be to, tvora nebus
statoma pelkėtose ar kitose
dėl sudėtingų gamtos sąlygų
neįveikiamose vietose.
Ją iš viso planuojama
įrengti 502 km siekiančiose
atkarpose.
Rugsėjo pabaigoje energetikos grupės „Epso-G“
valdoma statybos įmonė
„Tetas“ pradėjo 111 kilometrų ilgio tvoros statybą.
Pasak „Epso-G“ generalinio direktoriaus Rolando
Zuko, lygiagrečiai pradėtus
pirkimus dėl likusių 400 kilometrų tvoros statybos darbų tikimasi baigti per spalį
ir lapkritį pasirašyti sutartis
su subrangovais.
BNS inform.

vnt. Pilkos spalvos. Už abi
25 Eur. Tel. 8 604 62 575.
Rokiškis
• VW Passat B5 B5+
dalimis. 1,9 l, 81 kW, 85
kW, 96 kW.
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Ratlankius R15 Opel.
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Originalius ratlankius R15
Mitshubishi Pajero, Galoper.
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• BMW skardinius ratlankius
R16 su padangomis M+S
205/55. Originalūs gaubtai.
Galima atskirai ratlankius su
gaubtais. Tel. 8 682 41 823.
Rokiškis
• VW originalius ratlankius
R16. Galima su padangomis.
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Automobilinį dujų balioną.
Yra patikra. Pilnas dujų. Tel.
8 643 33 201. Rokiškis
• Lietus motociklo ratus R17

su geromis padangomis. 2
vnt. 25 Eur/vnt.
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Padangas mikroautobusui
225/70/R15C 2 vnt., 195/70/
R15C 2 vnt. Tel. 8 605 03
052. Rokiškis
• Geras dygliuotas Nokian
padangas su skardiniais
ratlankiais. Protektorius apie
8 mm. Tel. 8 605 03 052.
Rokiškis
• Audi A6 S6 užuolaidą.
Kaina 25 Eur.
Tel. 8 626 45 722.
Panevėžys
• Opel Meriva padangas
su skardomis R15 185/60,
4/100. 2021 m. Falken M+S.
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Automobilinį kompresorių.
Kaina 20 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Volvo V40 dalimis. 2000
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Per ketvirtį gauta 1,2 tūkst. pranešimų dėl vakcinų,
per šimtas – apie sunkias reakcijas
Per trečiąjį šių metų ketvirtį gauta 1,2 tūkst. pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas į vakciną
nuo COVID-19, daugiau
kaip šimtas iš jų buvo sunkios, penktadienį pranešė
Valstybinė vaistų kontrolės
tarnyba (VVKT).
„Didžiąją dalį šių metų
trečiąjį ketvirtį gautų pranešimų sudarė pranešimai
apie nesunkias įtariamas
nepageidaujamas reakcijas: nesunkios sudarė 90,5
procento. Apie sunkias
gauta 115 pranešimų ir tai
yra atitinkamai 9,5 procento“, – sakė VVKT vadovas
Gytis Andrulionis.

kuri buvo nurodyta, ir visi
atvejai, išskyrus vieną, kur
mirtis ištiko ne Lietuvoje,
buvo vyresnio amžiaus žmonėms“, – sakė ji.

Pranešta apie mirtis
nuo širdies ligų
Tarnyba taip pat gavo
septynis pranešimus apie
žmonių mirtis po vakcinacijos Lietuvoje ir vieną pranešimą apie mirties atvejį
po vakcinacijos, įvykusį ne
Lietuvoje. Daugumoje atvejų mirtys ištiko dėl širdies ir
kraujagyslių sistemos ligų.
„Šių mirčių priežastinis
ryšys su vakcina lieka nepatvirtintas“, – teigė VVKT
vadovas.
Kaip sakė VVKT Farmakologinio budrumo ir
apsinuodijimų informacijos
skyriaus vyresnioji patarėja
Rugilė Pilvinienė, nė viena
iš mirčių nebuvo tiesiogiai
susijusi būtent su vakcinos
sukeltais nepageidaujamais
poveikiais.
„Visais atvejais mirtys ištikę buvo dėl širdies ir kraujagyslių sutrikimų kaip pagrindinės mirties priežasties,

Tarp sunkių reakcijų –
pavojingas
imuninis sutrikimas
Tarp sunkių reakcijų taip
pat buvo pranešimai apie
septynis trombozės atvejus,
du – tromboflebito, tris trombocitopenijos, penkis miokardito ar perikardito, iš jų
du vaikams, 11 tachikardijos
atvejų, aštuonis – juostinės
pūslelinės, tris – periferinio
veido paralyžiaus.
Šie pranešimai gauti po
visų vakcinų vartojimo.
Miokarditai ir periolarditai fiksuoti vyrams ir vaikinams, jų amžius – nuo 17-os
iki 44-erių.
„Gana nemažai pranešėjų,
kurie pranešinėjo apie reakcijas, susijusias su labai stipriu karščiavimu, pykinimu
ir vėmimu, pranešė ir apie
alpulio atvejus“, – sakė R.
Pilvinienė.
Anot jos, savaime šios reakcijos yra greitai praeinančios ir rimtesnio pavojaus
nekeltų, tačiau griūdamas
žmogus gali susižaloti.
„Ypatinga nepageidaujama reakcija apie labai sunkią
ligą, sunkų sutrikimą – hemofagocitinę limfohistiocitozę – pranešta vienu atveju
po „Vaxzevria“ (AstraZeneca) vartojimo. Tai yra liga,
kuri gali būti tiek susijusi
su tam tikrais įgimtais genų
sutrikimais arba nesusijusi su tuo ir šiuo atveju ji iš
tiesų yra kaip sunki nepagei-

m., 1,9 l, TD. Kuro siurblį,
galinius amortizatorius,
greičių dėžę, vairo kolonėlę
ir kitas dalis.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi užuolaidą tarp salono

ir bagažinės. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Tvarkingus ratus R17
5/112 su padangomis.
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• VW Touran 2003 m.

daujama reakcija užfiksuota.
Bet ar jos sąsajos būtent su
„Vaxzevria“ vartojimu tikrai
gali būti patvirtintos, kol kas
yra sunku spręsti“, – sakė
VVKT specialistė.
Tai kol kas yra vienintelis
pranešimas apie šį gyvybei
pavojingą sindromą, susijusį
su viso organizmo imuninės
sistemos išsibalansavimu.
„Yra tikrai labai daug kitų
veiksnių, kurie gali tokį sutrikimą išprovokuoti arba tų
veiksnių gali apskritai jokių
nebūti, bet žmogus gali turėti tą genų pokytį, kuris tam
tikru metu ima ir pasireiškia
tokiu nepalankiu būdu“, –
kalbėjo R. Pilvinienė.

Pranešimų mažėja
Per trečiąjį metų ketvirtį
gauta 1,2 tūkst. pranešimų:
daugiau kaip pusė jų, t. y.
636 – po „Pfizer“ vakcinos,
145 pranešimai – po „Moderna“, po „AstraZeneca“
vakcinos – 192, po „Janssen“ – 225 pranešimai.
Nuo metų pradžios iš viso
sulaukta 5,5 tūkst. pranešimų apie nepageidaujamas
reakcijas, jie sudaro 0,18
proc. nuo bendro vakcinacijų skaičiaus.
„Faktiškai turime bendrus
skaičius, kiek tokių nepageidaujamų reakcijų yra fiksuota per devynis šių metų vakcinacijos mėnesius. Bendras
skaičius iki šių metų rugsėjo
30 dienos – VVKT sulaukė
5505 pranešimų apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas“, – sakė G. Andrulionis.
Pasak jo, bendras pranešimų skaičius, palyginti su
kitomis šalimis, nėra didelis.

Reakcijos paaugliams
neišsiskiria
Pranešta apie reakcijas žmonėms nuo 12 iki 95
metų. Kaip ir anksčiau, dauguma pranešimų gaunama iš
pačių gyventojų.
Pasak R. Pilvinienės, nepageidaujamos
reakcijos,
kurias dėl vakcinos patiria
vaikai ir paaugliai, smarkiai
nesiskiria nuo tų, kurias patiria suaugusieji.
„Vasarą intensyviau pradėta skiepyti jaunesnius
negu 18 metų asmenis, kurie
yra vyresni negu 12 metų, tai
yra, paaugliai pagal apibrėžtį
amžiaus. Negalėtumėme pasakyti, kad matome kokias
nors ypatingas tendencijas ar
ypač didelį pranešimų srautą“, – tvirtino VVKT specialistė.
Dėl „Pfizer“ vakcinos
gauta 18 pranešimų, iš jų keturi – sunkūs: po vieną miokardito ir perikardito atvejį,
vieną apendicito ir vieną
anafilaksinę reakciją.
Pranešimai apie nesunkias
reakcijas atkartoja bendras
tendencijas: tiek paaugliai,
tiek suaugusieji pranešė
apie skausmą, patinimą, paraudimą injekcijos vietoje,
šaltkrėtį, galvos skausmą ir
karščiavimą, praeidavusius
per keletą dienų.
Dėl „Moderna“ vakcinos
gautas vienas pranešimas dėl
viduriavimo.
Statistikos departamento
duomenimis, iki šiol mažiausiai viena vakcinos doze
paskiepyta per 1 mln. 761
tūkst. žmonių arba 63 proc.
gyventojų.
BNS inform.

dalimis. Durys, kapotas,
radiatorius, vairas, vairo
kolonėlė, televizorius,
sėdynės. Tel. 8 606 74 172.
Rokiškis
• Lietus ratus su padangos

R18 5/112. Galimas keitimas
į kitus variantus. Kaina
200 Eur. Tel. 8 606 74 172.
Rokiškis
• Lietus ratus su padangomis
R16 5/112. Kaina 120 Eur.

Lietuvos eksportas šiemet augo
18,7 proc., importas – 25,7 proc.

Lietuvos eksportas šių
metų sausio–rugpjūčio mėnesiais buvo 21,413 mlrd.
eurų, importas – 23,327
mlrd. eurų, arba atitinkamai
18,7 proc. ir 25,7 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai. Vien lietuviškos kilmės
prekių eksportas per metus
išaugo 23,7 proc. iki 13,141
mlrd. eurų.

Lietuvos užsienio prekybos
deficitas per aštuonis mėnesius
siekė 1,914 mlrd. eurų ir buvo
3,7 karto didesnis nei pernai
sausį-rugpjūtį (516,4 mln.
eurų), pranešė Statistikos departamentas.
Eksporto padidėjimą lėmė
išaugęs naftos produktų (39,8
proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 6,1 proc.), įvairių chemijos
produktų (82,7 proc.), antžeminio transporto priemonių
(39,9 proc.) eksportas.
Importo padidėjimui įtakos
turėjo padidėjęs naftos (43
proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 10,2 proc.), antžeminio
transporto priemonių (44,1
proc.), plastikų ir jų gaminių
(39,1 proc.) importas.
Be mineralinių produktų
eksportas padidėjo 16,9 proc.,
importas – 21,1 procento. Lietuviškos kilmės prekių eksportas be mineralinių produktų
augo 21,9 procento.
Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (10,8 proc.),
Latviją (9,5 proc.), Vokietiją
(8,5 proc.), Lenkiją (7,5 proc.),
o importavo iš Vokietijos (13
proc.), Lenkijos (12,4 proc.),

Rusijos (10,8 proc.), Latvijos
(7,7 proc.).
Lietuviškos kilmės prekių
daugiausia eksportuota į Vokietiją (10,5 proc.), Jungtines
Valstijas (9,5 proc.), Latviją
(7,1 proc.), Lenkiją (7,1 proc.)
ir Švediją (6,2 proc.).
Per mėnesį (rugpjūtį, palyginti su liepa), eksportas padidėjo 8,4 proc. iki 2,971 mlrd.
eurų, importas sumenko 5,8
proc. iki 3,163 mlrd. eurų (be
mineralinių produktų – atitinkamai padidėjo 6 proc. ir sumažėjo 4,5 proc.). Lietuviškos
kilmės prekių eksportas išaugo
14,2 proc. iki 1,878 mlrd. eurų,
be mineralinių produktų – 11
procentų.
Lietuva per aštuonis mėnesius daugiausia eksportavo
chemijos pramonės produkcijos (15 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros
įrangos (13,7 proc.) bei mineralinių produktų (9 proc.).
Daugiausia importuota mašinų
ir mechaninių įrenginių (18,1
proc.), mineralinių produktų
(15,6 proc.), chemijos pramonės produkcijos (12,5 proc.).
Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota chemijos pramonės ir jai
giminingų pramonės šakų
produkcijos (13,9 proc.),
įvairių pramonės dirbinių
(12,9 proc.), naftos produktų
(10,6 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir
alkoholinių gėrimų, tabako
ir perdirbtų tabako pakaitalų
(9,5 proc.)
BNS inform.

Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Audi A6 C5 visą arba
dalimis. 1,9 l, TDI, 81 kW.
Kalblys, odinis salonas,
medžio apdaila, el. langai.
Variklis užsiveda. Kaina
69 Eur. Tel. 8 606 74 172.
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. VW
Passat universalas kablį,
galinius žibintus, dėžę, vairo
kolonėlę ir kitas dalis.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Beveik naujas padangas
R15 195/60, 2020 m., M+S

su skardomis Toyota 4/100.
Galima atskirai. Kaina 100
Eur. Tel. 8 685 75 884.
Rokiškis
• Ratus R16 (Volvo V50).
Tarp skylių 63 mm, pagr.
skylė 62 mm. Kaina 120
Eur. Padangas 185/65/R15,
likęs protektorius 8 mm.
Kaina 80 Eur.
Tel. 8 621 37 035. Rokiškis
• Renault Senic dalimis.
2001 m., 1,9 l, 75 kW.
Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
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Troškinys „Ruduo“

Spalio 12-oji,
antradienis,
42 savaitė

Iki Naujųjų liko 80 dienų
Ispanų kalbos diena
Saulė teka 7.39 val.,
leidžiasi 18.31 val.
Dienos ilgumas 10.52 val.
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Deimantė, Ganta, Gantas, Gantė,
Radolfas, Radulfas, Ralfas,
Rudolfa, Rudolfas, Salvina,
Salvinas, Serafina, Serafinas,
Serapina, Serapinas, Vilfreda.
Rytoj: Edas, Edgaras, Edgardas,
Edis, Eduarda, Eduardas, Eduardė,
Edvardas, Mintara, Mintaras,
Mintarė, Mintas, Mintė, Nortautas,
Nortautė.
Poryt: Bugailas, Bugailė,
Bugvilas, Burgailas, Burgailė,
Kalikstas, Kalikstė, Kalistas,
Kalistė, Mindaugas, Rimvydė,
Vincentas.

Dienos citata

„Žinoti kelią - tai dar nereiškia
būti prie tikslo"
(R. Gandis)

Šiandien pasaulio
istorijoje

1518 m. tikėjimo reformatorius Martinas Lutheris Augsburgo
kardinolų konferencijoje atsisakė
išsižadėti savo pažiūrų, nepaisydamas gresiančių kaltinimų
erezija.
1810 m. Bavarijos kronprincas
Liudvikas vedė Saksonijos ir Hildburghauzeno princesę Teresę.
Būtent jų vestuvės davė pradžią
dabar visame pasaulyje žinomai
Miuncheno alaus šventei "Oktoberfest".
1811 m. Paragvajus paskelbė
apie savo nepriklausomybę nuo
Ispanijos ir Argentinos.
1822 m. Brazilija oficialiai
gavo nepriklausomybę nuo Portugalijos.
1870 m. mirė Robertas Lee,
per Amerikos pilietinį karą vadovavęs pietiečių armijai.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1920 m. Didžiosios Britanijos ir
Prancūzijos vyriausybės įteikė protesto notas Lenkijos valdžiai dėl Vilniaus
krašto užgrobimo.
1993 m. Vilniuje, šalia savo namų,
trim šūviais į galvą nužudytas laikraščio "Respublika" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas Vitas Lingys.

Post scriptum
Už vieną kaltą
dešimt nekaltų kenčia.

Ingredientai:
• Brokolio galva
• 500 g marinuotų grybų (pievagrybių),
• 300 g vištienos
• Paprika
• 3 pomidorai
• 2 valgomieji šaukštai aliejaus
• Žiupsnelis druskos
• Žiupsnelis maltų juodųjų pipirų
• Žiupsnelis džiovintų krapų
Gaminimas:
Vištieną, daržoves ir grybus supjaustykite
nedideliais gabaliukais. Keptuvėje įkaitinkite aliejų ir sudėkite vištieną. Kai apkeps
vištiena, dėkite daržoves ir kepkite, kol viskas suminkštės. Pagardinkite druska, pipirais ir krapais.

Šešiems menininkai įteikti
Pažeidžiamų asmenų integracijai į darbo rinką –
Kultūros ministerijos apdovanojimai komunikacijos kampanija
Kultūros ministras Simonas Kairys šešiems Lietuvos
kultūrai ir menui nusipelniusiems asmenims penktadienį įteikė garbės ženklus
„Nešk savo šviesą ir tikėk“.
Tai aukščiausi Kultūros
ministerijos skiriami apdovanojimai.
„Jūs liudijate, kad šviesa ir
tikėjimas gelbsti net ir sudėtingiausiomis aplinkybėmis.
„Nešk savo šviesą ir tikėk“
yra ne tik garbės, bet ir bendrystės ženklas. Tai ženklas,
kad esate ne tik girdimi, matomi ir jaučiami – esate vertinami ir mylimi. Tai ženklas,
kad nelengvame kelyje yra
kas palaiko ir Jūsų nešulį, ir
Jūsų tikėjimą. Tegu ir palaikymo, ir šviesos, ir tikėjimo
būna kuo daugiau“, – sakė
ministras.
Garbės ženklu už reikšmingą indėlį į kultūros paveldo
puoselėjimą ir sklaidą Lietuvoje bei užsienyje, už darbus
Lietuvos kultūros ateičiai skirtas JAV, Floridoje, gyvenančiai pedagogei, muziejininko
Pauliaus Galaunės ir operos
solistės Adelės Galaunienės
dukrai Daliai Adelei Augunas.
Ji Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui dovanoja likusią pastato, kuriame
įsikūręs A. ir P. Galaunių namas-muziejus, dalį.
Anot Kultūros ministerijos
pranešimo, tai leis muziejui
ne tik toliau puoselėti Galaunių šeimos vertybes, pristatyti jų palikimą visuomenei,
tačiau ir gerokai plačiau aktualizuoti modernizmo, XX
amžiaus
muziejininkystės
idėjas, operos istoriją, knygos
meno istoriją įrengiant modernias edukacines, renginių,
susitikimų bei parodų erdves.
Režisierė, aktorė ir rašytoja Birutė Mar (Marcinkevičiūtė) šiuo apdovanojimu
įvertinta už išskirtinę aktorinio meno raišką, talentą ir
kūrybinę drąsą, už meistrystę
kuriant monospektaklius bei
reikšmingus pasiekimus tarp-

tautiniuose teatro festivaliuose, už įkvepiančią įvairiapusę
kūrybinę veiklą.
Už talentą ir aktorinį meistriškumą, sukurtus įsimintinus vaidmenis, prasmingą
vertybių ir patirties perdavimą jaunajai kartai, ilgametį
atkaklų darbą, telkiant teatrų,
kuriančių vaikams bei jaunimui, bendruomenę apdovanota teatro ir kino aktorė, Teatrų
vaikams ir jaunimui asociacijos „Asitežas“ iniciatorė ir
ilgametė prezidentė Violeta
Podolskaitė.
Choreografė, šokėja ir
pedagogė Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė įvertinta už
ilgametį šiuolaikinio šokio
puoselėjimą, įstabių šokio
vaidmenų kūrimą, progresyvų mąstymą ir sistemingą
darbą ruošiant būsimus šiuolaikinio šokio profesionalus,
atsidavimą šiuolaikinio šokio bendruomenei. Ji dirba
Kauno šokio teatre „Aura“,
dėsto šokį Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje, dirba
mokytoja-eksperte Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų
mokykloje,
pirmininkauja
Šiuolaikinio šokio asociacijai, veda seminarus Lietuvoje
ir užsienyje.
Akmenės rajono literatų
klubo „Žiemgalija“ pirmininkė, Lietuvos nepriklausomųjų
rašytojų sąjungos garbės narė
Zita Sinkevičienė garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ apdovanota už ilgametį
profesinį ir kultūrinį-šviečiamąjį darbą, už Akmenės krašto ir jo kūrėjų garsinimą bei
jų kūrybos sklaidą, skaitymo
kultūros puoselėjimą, aktyvią bibliotekinę veiklą, skirtą
Lietuvos kultūros ateičiai.
Garbės ženklas Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės
vadovui, „Mažosios Lietuvos
enciklopedijos“ autoriui ir
talkininkui Sigitui Šamborskui skirtas už ilgametę, aktyvią, reikšmingą kultūrinę,
švietėjišką veiklą Lietuvoje ir
etninėse lietuvių žemėse.
BNS inform.

Siekiant didinti neįgaliųjų ir kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integravimą į darbo rinką, šalyje bus vykdoma
komunikacijos kampanija darbdaviams ir visuomenei.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija (SADM)
šią savaitę pasirašė beveik
220 tūkst. eurų (su PVM)
sutartį su agentūra „Fabula
ir partneriai“ įgyvendinti
kampaniją „Lygink rūbus,
o ne žmones“. Bus kuriami
vaizdo klipai, įgyvendinamos įvairios iniciatyvos.
„Kampanija
siekiame
visuomenės ir darbdavių
nuostatų pokyčių, tai yra,
skatinti suvokimą, kad svarbiausia yra darbuotojo kvalifikacija ir kompetencija, o
ne neįgalumas ar asmeninė
praeitis“, – komentare BNS
teigia ministerija.
Spalio 1 dienos duomenimis, Užimtumo tarnyboje
bedarbiais registruota 195,2
tūkst. darbo neturinčių asmenų.
„Užimtumo
tarnybos
statistika rodo, kad dau-

giausia dėmesio būtina skirti
neįgaliųjų integracijai darbo
rinkoje. Iš visų registruotų
bedarbių – 14410 neįgaliųjų,
kuriems keičiant darbdavių
nuostatas padedama integruotis atviroje darbo rinkoje“, – komentuoja SADM.
Anot jos, kitos pažeidžiamos visuomenės grupės,
kurių atstovai registravosi
Užimtumo tarnyboje: 182
asmenys grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip pusmetis, taip pat 73
asmenys, kuriems suteiktas
pabėgėlio statusas arba asmenys su suteikta papildoma
ar laikinąja apsauga.
Taip pat yra registravosi
ir penki nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomi
asmenys, kurie yra pabaigę
psichologinės socialinės reabilitacijos programą.
Ministerija pažymi, kad
prieš dvejus metus „Spinter
tyrimų“ atlikta apklausa parodė, jog tik vienas iš keturių
asmenų noriai sutiktų dirbti
su kolega iš atskirtį patiriančios grupės (vos 24 proc.
reaguotų teigiamai). Tyrimo
metu apklausta 1012 respon-

dentų.
2020 metais viešosios
nuomonės tyrimas parodė,
kad su teiginiu, jog svarbiausia yra darbuotojo kvalifikacija ir kompetencijos,
o ne asmeninė patirtis, sutiko 64 proc. darbdavių.
„Toks požiūris apsunkina
ne tik šių asmenų grįžimą į
darbo rinką, tačiau ir integraciją į visuomenę“, – argumentuoja ministerija.
2019 metais jau vyko
iniciatyva tuo pačiu pavadinimu (ją įgyvendino „Idea
Prima“ ir ji truko 10 mėnesių), tačiau problema, pasak
ministerijos, vis dar yra opi
ir aktuali, tad suplanuota ši
antroji kampanija kaip pirmosios tęsinys ir plėtra.
Centriniame viešųjų pirkimų portale skelbiama,
kad šįkart konkurse dalyvavo bendrovės „Berta
And“, „Dix LT“, mažoji
bendrija „Pagauk“. „Fabula ir partneriai“ pasirinkta
kaip pateikusi ekonomiškai
naudingiausią pasiūlymą.
Sutarties vertė išdalijama
per 24 mėnesius, bet apima
trejus metus.
BNS inform.

Pramonės produkcijos kainos per metus augo 15,1 proc.
Gamintojų parduotos
pramonės produkcijos
kainos rugsėjį, palyginti
su tuo pačiu metu pernai, padidėjo 15,1 proc.,
neįskaitant
rafinuotų
naftos produktų – 8,9
proc., skelbia Statistikos
departamentas.

Lietuvos rinkoje kainos per metus padidėjo 18
proc., neįskaitant rafinuotų
naftos produktų – 12 procento. Ne Lietuvos rinkoje
kainos augo atitinkamai 13
proc. ir 6,4 procento.
Gamintojų parduotos
pramonės
produkcijos

kainos rugsėjį, palyginti
su rugpjūčiu, padidėjo 1,5
proc., neįskaitant rafinuotų
naftos produktų – 0,9 proc.
Bendram kainų pokyčiui
didžiausios įtakos turėjo
rafinuotų naftos produktų
kainų padidėjimas bei siūtų
drabužių kainų sumažėjimas.
Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos
kainos per mėnesį padidėjo
1,7 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 1
proc. Labiausiai – 6,5 proc.
– pabrango rafinuoti naftos
produktai.
Daugiausia – 4,1 proc.

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

– atpigo žalios naftos gavyba. Maisto produktai atpigo 0,4 proc. Ypač atpigo
valgomieji ledai – 15 proc.,
aliejus ir riebalai, taip pat
perdirbta bei konservuota
paukštiena – po 3,1 proc.,
bet pabrango vaisių, uogų
ir daržovių sultys – 11,1
proc., perdirbta kava ir arbata – 4, paruošti valgiai ir
patiekalai – 2,4 proc.
Ne Lietuvos rinkoje
parduotos pramonės produkcijos kainos per mėnesį
padidėjo 1,3 proc., neįskaitant rafinuotų naftos produktų – 0,8 proc.
BNS inform.

2021-10-12

15 psl.

Astrologinė prognozė savaitei

AV I N A S .
Laukia daug rimtų reikalų. Teks
priimti svarbius,
jūsų tolesnę ateitį lemsiančius sprendimus. Nebijokite
nežinomybės,
sprendimai
leis pasiekti tai, apie ką seniai svajojote. Savaitės viduryje paaštrės atsakomybės
jausmas. Jūsų pečius užgrius
darbų lavina, bet jei sudarysite aiškų planą, viską atliksite
per labai trumpą laikotarpį.
Savaitgalį įgausite jėgų ir
darbingumo. Norėsite dirbti
tai, kam anksčiau neturėjote
laiko. Šeštadienis palankus
metas susitikti su draugais.
Rami atmosfera kels nuotaiką, leis mėgautis maloniais
prisiminimais.
JAUTIS.
Darbinių reikalų
atlikimas atneš
daug malonumo.
Savyje atrasite
naujus talentus, kurie leis kopti karjeros laiptais. Iki ketvirtadienio galite įgyvendinti ne
vieną kūrybinį projektą. Šią
savaitę jusite ypatiną draugų,
šeimos, kolegų palaikymą.
Lengvai spręsite finansines
problemas. Tereikia sudaryti
išlaidų planą, kad kontroliuotumėte lėšų srautus. Savaitgalis puikus metas saviugdai,
tobulėjimui. Kils noras žiūrėti
dokumentinius filmus, skaityti įdomius ir informatyvius
mokslinius straipsnius, klausyti tokio pobūdžio laidas,
pasiryšite mokytis užsienio
kalbos.
DVYNIAI.
Būsite nervingi ir susierzinę.
Nuo pat savaitės
pradžios viskas
klostysis ne taip, kaip suplanavote. Sunku bus argumentuotai reikšti savo nuomonę,
o laisvalaikiu nenuveiksite
nieko naudingo. Neverta dėl
to jaudintis, nes gyvenimas
ne tik rožėmis klotas, o visi
prasti laikotarpiai kada nors
baigiasi. Priimkite tai kaip
duotybę, atidėkite svarbių
klausimų sprendimus, atidėkite komandiruotes, o šį
laiką skirkite tiesiog poilsiui.
Savatigalį apgalvokite, kokie
tolesni gyvenimo planai. Nelaukite aplinkinių pritarimo, o
elkitės taip, kaip pats manote
esant reikalinga. Planuokite
artimiausias dienas ir laikykitės to plano.
VĖŽYS. Savaitės
pradžia
– puikus laikas
finansiniams klausimams spręsti.
Ypatinga sėkmė laukia verslininkų. Darbe – geri santykiai su
kolegomis ir perspektyvių projektų pradžia. Antradienis – palankus metas įgyti naujų žinių.

Namuose kursite jaukią atmosferą su savo artimaisiais, o su
antra puse santykiai gerokai sustiprės. Skirkite laiko vaikams.
Savaitgalis – ramybės metas.
Kartu tai ir proga sutelkti dėmesį tikslams, kuriuos anksčiau
iškėlėte. Sudarykite aiškų planą,
kaip tų tikslų sieksite. Užbaikite
smulkius darbus.
L I Ū TA S .
Kardinalių pokyčių, įkvėpimo ir
lengvumo metas.
Galbūt
ryšitės
įsigyti būstą ar automobilį. Po
šio sprendimo gyvenimas gerokai pasikeis. Š gera. Jausite
savo svarbą ir malonumą, kad
sugebėjote įgyvendinti savo
svajonę. Savaitę planuokite
taip, kad laiko užtektų ne tik
darbo, bet ir namų reikalams.
Nepamirškite apie poilsį. Šiuo
laikotarpiu jums jis labai svarbus. Savaitė palanki planuoti
ateitį, skirkite laiko tobulėjimui. Šeštadienis bus labai
darbingas – talkinsite giminaičiams. Bendravimas ir darbas
dovanos gerų emocijų. Būsite
patenkinti matydami darbo rezultatus. Sekmadienis – ramybės ir namų jaukumo laikas.
MERGELĖ. Laukia rami
savaitė. Būkite
atsargūs ir budrūs, kad tingus
gyvenimo tempas neimtų varginti. Raskite širdžiai mielų
užsiėmimų, kurie dargi būtų
naudingi. Savaitės viduryje
jūsų aktyvumas augs. Neužsisėdėkite vienoje vietoje. Trečiadienis – puikus metas permainoms. Jei atskleisite savo
talentus, pretenduojate tapti
pripažintu savo darbo profesionalu. Savaitgalį daugiau
laiko skirkite artimiesiems.
Laukia malonios dienos. Sekmadienį kils puikių idėjų
kaip pasiekti trokštamą tikslą.
S VA R S T YKLĖS. Reikalai
ims taisytis. Nekreipkite dėmesio
į artimųjų dvejones, jos tik atitrauks dėmesį
nuo tikslo. Jei ką pradėjote, tą
iki galo įgyvendinkite. Nebijokite kurti didelių tikslų. Savaitės vidurys palankus pirkiniams. Negailėkite pinigų tam,
ko jums seniai trūko. Palankus
metas pažintims, bendravimui
su įdomiais žmonėmis. O štai
į ilgas keliones leistis – nepalankus metas. Savaitgalis –
pats laikas savitvarkai. Būkite
aktyvūs ir atkaklūs, baikite
pradėtus darbus. Sekmadienį
kvieskite svečius.
SKORPIONAS. Turėsite
progų išbandyti savo valią ir
savitvardą. Tik
patys darbščiausi, atkakliausi gaus vertą atlygį. Jei labai

pasistengsite, sudarydami sutartis išsikovosite sau palankių sąlygų. Būkite pasirengę
derėtis. Teks derėtis, ieškoti
kompromisų, nusileisti. Darbo savaitė prabėgs greitai,
nes turėsite daug užduočių,
kurios užims visą jūsų laiką.
Savatigalį reikia pailsėti, todėl imkitės tik malonių darbų. Leiskite laiką su draugais,
susitikite gimines, keliaukite.
Š A U LY S .
Kils finansinių
ir darbo problemų. Nesiimkite
papildomų įsipareigojimų. Vykdykite tik tas
užduotis, kurias skyrė vadovai.
Nesudarinėkite jokių sutarčių.
Nuobodi darbo ir namų aplinka
vargisn. Reikia keisti veiklos
sferas. Užsiimkite reikalais,
reikalaujančiais kūrybiškumo
bei fantazijos. O rutina, kasdieniai reikalai šią savaitę bus tik
laiko švaisymas. Nuo savaitgalio prasidės palankus metas.
Lydės harmonija, pasitikėjimas savimi. Šeštadienį skirkite namų reikalų tvarkymui,
sekmadienį atsipalaiduokite ir
pasimėgaukite mėgiamais užsiėmimais.
OŽIARAGIS. Reikia mažinti tempą. Per
aukštai užkėlėte
kartelę ir dabar nepajėgiate jos peršokti. Nesinervinkite, jei žlugs svarbūs darbai.
Savaitgalį laukia daug malonių
staigmenų, kurios paskatins
pakeisti prioritetus. Trečiadienis – puiki diena apsilankyti
banke. Jei norite įnešti didelę
sumą, pats laikas. Visos operacijos tądien bus sėkmingos:
it magnetas trauksite pajamas.
Savaitgalį pamaloninkite artimuosius dovanomis. Skirkite
laiko saviugdai.
VA N D E NIS. Atsakingas
metas: klojami
pagrindai jūsų
profesiniam augimui, dvasiniams ir materialiniams pasiekimams. Darbo
bus daug, bet jo nebijokite.
Susitvarkysite lengvai ir greitai.
Laisvu laiku apgalvokite sveikatos reikalus, palankus metas
pirkiniams. Savaitgalį tiesiog
ilsėkitės, ieškokite ramybės.
ŽUVYS.
Galite išspręsti
problemas, sukauptas per ilgą
laikotarpį. Santykiai su vadovybe bus puikūs,
todėl pasieksite puikių rezultatų
darbe. Būsite įvykių sūkuryje. Laukia pelningi projektai,
pažintys su būsimais verslo
partneriais,
komandiruotės,
mokymai. Visur spėsite, būsite
įvertinti už gerai atliktą darbą.
Asmeniniame gyvenime galimos permainos.

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
RIMA ONA PAKŠTIENĖ 1944-10-18 - 2021-10-05
Obelių seniūnija
LEONARDAS DAUGELĖ 1934-07-03 - 2021-10-04
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Kai kur šalna.

Per 20 metų Lietuvoje tam tikrų paukščių
rūšių sumažėjo perpus

Lietuvoje per pastaruosius 20 metų agrariniame
kraštovaizdyje
besiveisiančių paukščių
sumažėjo beveik perpus, o
jų nykimo greitis paspartėjo penkis kartus.

Kartu blogėja visos kaimo vietovių biologinės
įvairovės būklė, pranešė
Aplinkos ministerija.
Palyginti su 2000 metais, stebimų paukščių rūšių
populiacija sumažėjo 49,1
proc., palyginti su 2014 metais, – 31 procentu.
Jų nykimo mastai per
pastaruosius
septynerius
metus, palyginti su 21 metų
laikotarpiu, paspartėjo atitinkamai 4,4 ir 2,3 proc.
punkto per metus.
Lietuvoje kasmet vykdoma 14 paukščių rūšių populiacijų stebėsena: baltojo
gandro, pempės, griežlės,
šelmeninės kregždės, dirvinio vieversio, geltonosios
kielės, pievinio kalviuko,

kiauliukės, rudosios devynbalsės, paprastosios medšarkės, varnėno, karklažvirblio,
dagilio ir geltonosios startos.
Aplinkos
ministerijos
teigimu, spartus paukščių
mažėjimas siejamas su mišraus žemės ūkio nykimu,
nesaikingu trąšų ir augalų
apsaugos produktų naudojimu, melioracija, dirbamų
laukų ploto didėjimu, auginamų kultūrų įvairovės
mažėjimu.
Lietuvos ornitologų draugijos duomenimis, drastiškiausiai mažėja baltojo
gandro, griežlės, šelmeninės
kregždės, paprastosios medšarkės ir dagilio populiacijos, blogėja pempės, pievinio kalviuko ir kiauliukės
populiacijų būklė.
„Mūsų šalyje gyvulininkystės vietą užimant grūdininkystei nuolat mažėja daugiamečių pievų ir ganyklų,
keičiasi laukų struktūra. Dėl
padidėjusio pesticidų naudojimo paukščiams laukuose

sumažėjo natūralaus maisto – bestuburių ir laukinių
augalų sėklų, kurios labai
svarbios sparnuočiams šaltuoju metų laiku“, – rašoma
pranešime.
Aplinkos ministerija teigia, kad būtina keisti kai
kurias žemės ūkio taisykles
ir rėmimo praktikas aplinkai palankesnėmis.
„Pavyzdžiui, užtikrinti, kad nemažėtų pievų ir
ganyklų plotai, skatinti
ūkininkus atkurti prarastus
kraštovaizdžio elementus,
ūkininkauti naudojant kuo
mažiau cheminių medžiagų, išskirti daugiau plotų,
kuriuose nebūtų naudojami pesticidai taip leidžiant
įsikurti laukinei augalijai,
remti prarastų šlapynių
plotų atkūrimą ir tinkamą
esamų tvarkymą“, – teigė Aplinkos ministerijos
Gamtos apsaugos politikos
grupės vadovas Algirdas
Klimavičius.
BNS inform.

Išlaidos moksliniams tyrimams pernai padidėjo 17,7 proc.

Mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros
(MTEP) darbams Lietuvoje pernai buvo skirta
571,9 mln. eurų – 17,7
proc. daugiau nei 2019-aisiais. Tuo metu MTEP
išlaidų santykis su bendruoju vidaus produktu
(BVP) ūgtelėjo iki 1,17
proc. (2019 metais – 1
proc.).
Daugiausiai
išlaidų
MTEP veiklai pernai teko
verslo įmonių sektoriuje –
272,5 mln. eurų, arba 47,7
proc. visų išlaidų. Aukštojo
mokslo sektoriuje išlaidos
MTEP sudarė 210,1 mln.
(36,7 proc.), valdžios sektoriuje – 89,4 mln. eurų (15,6
proc.), pranešė Statistikos

departamentas.
Verslo sektoriuje daugiausia lėšų MTEP skyrė
mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos (96,7 mln.
eurų), kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos (44,5 mln.),
kompiuterinių, elektroninių
ir optinių gaminių gamybos
(25,8 mln.), chemikalų ir
chemijos produktų gamybos
(9,1 mln.) įmonės.
MTEP darbuotojų darbo užmokesčiui buvo skirta
314,2 mln. eurų (54,9 proc.
visų išlaidų MTEP), kitoms
MTEP išlaidoms – 158,4
mln. eurų (27,7 proc.), ilgalaikiam MTEP veiklai
skirtam materialiajam turtui
įsigyti – 99,4 mln. eurų (17,4
proc.) Išlaidos darbo už-

mokesčiui pernai padidėjo
36,8 mln. eurų (13,3 proc.).
Didžiausią (38,3 proc.)
išlaidų MTEP dalį pagal finansavimo šaltinius sudarė
verslo įmonių lėšos, užsienio lėšos – 30,4 proc., valstybės biudžeto lėšos – 28,7
proc., aukštojo mokslo ir ne
pelno institucijų – 2,5 procento. Per metus 32,4 proc.
(53,6 mln. eurų) padidėjo
MTEP finansavimas verslo
lėšomis, 17 proc. (25,3 mln.
eurų) – užsienio lėšomis,
4,8 proc. (7,5 mln. eurų) –
valdžios lėšomis.
2020 metų pabaigoje
mokslo tiriamąja veikla
užsiėmė 26,3 tūkst. darbuotojų – 6,5 proc. daugiau nei
prieš metus.
BNS inform.
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AUGALAI
• Pašarines bulves. Maišas
40 kg, 5 Eur.
Tel. 8 654 89 873. Rokiškis
• Pašarines bulves. Yra

apie 1500 kg, 0,10 Eur/kg.
Obelių sen.
Tel. 8 621 00 091. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Tarkavimo mašiną. Kaina

20 Eur. Tel. 8 605 25 460.
Rokiškis
• Naujus ketaus radiatorius.
6 vnt. Tel. 8 610 10 342.

ANEKDOTAI

– Kokios
populiariausios frazės iš
trijų žodžių?
– „Aš tave myliu“ ir
„Made in China“.
***
Sąžiningas valdininkas
– tai ne fenomenas, o
operatyvinių tarnybų darbo
trūkumas.
***
Britų mokslininkai
nustatė,kad kalbos barjeras
puikiai ištirpsta alkoholyje.
***
Dama skundžiasi
psichologui:
– Norėčiau palikti savo
vyrą, bet bijau, kad jam be
manęs bus geriau!
***
Jei jūs pasižiūrėsite
pro langą ir pamatysite
besibučiuojančią porelę,
kiek laiko į ją žiūrėsite?
O jei pamatysite
besimušančią porelę?
Vat taip dirba socialiniai
tinklai .
***
Atšalo. Balkonas
pradėjo uždarbiauti

šaldytuvu.
***
Po Instagram'o užlūžimo
pasaulis taip ir nesužinojo,
ką milijonai instavištų valgė
vakarienei...
***
– Mūsų katinas labai
nemėgsta muzikos.
– Iš kur žinai? Kokią
muziką jam leidai?
– Jokios. Jis pridirbo į
smuiko futliarą.
***
Įvedus sankcijas
Baltarusijai, jos gyventojai
nebegali pirkti kompiuterinų
žaidimų. Taip baltarusiai
sužinojo, kad juos, pasirodo,
dar ir pirkti buvo galima.
***
Ateina dama pas plastikos
chirurgą:
– Daktare, ar galėtumėt
padaryti, kad pas mane kojos
„iki ausų“ būtų?
– Laisvai. Teks ausis prie
užpakalio prisiūti!
***
Suvalkiečių šeimoje:
– Petrai, tau kiek
šaukštelių cukraus? Penkis

ar šešis?
– Tris. Bet taip, kad aš
matyčiau!
***
Nebūna nereikalingų
daiktų – būna mažas
sandėliukas!
***
– Brangioji, jeigu galima,
tai aš šiandien po darbo su
draugais eisiu žaisti biliardą.
Turbūt iki pat ryto užtruksiu.
Tu nieko prieš?
– Mielasis, žinoma, kad
ne! Aš juk tavęs už ragų
nelaikau...
***
Pensininkė užėjo į banką,
pamatė, kad eilės nėra ir
supratusi, kad jai čia nėra
ką veikti, išėjo bambėti į
polikliniką...
***
Pavydus vyras savo
žmonai:
– O už milijoną dolerių
tu permiegotum su Briusu
Vilisu?
– Permiegočiau, jei tik
sugebėčiau tiek surinkti...
***
Moteriška logika: visą

gyvenimą laukia princo ant
balto žirgo, o kai jį randa,
stebisi ir pyksta, kodėl tas
visą dieną guli ant sofutės,
o ne pluša nugarą išlenkęs,
kaip koks valstietis...
***
Pas būrėją iš delno:
– Pasakykit, ar aš
ištekėsiu?
– Ne.
– Bet jūs gi net į delną
nepažiūrėjot!?
– Už tai į veidą
pažiūrėjau...
***
Šnekasi du kompiuteristai:
– Vakar kompas išlėkė.
– Tai, ką kietasis diskas
sugedo?
– Ne, žmona išmetė pro
langą.
***
– Atidarykite, policija!
– O tai kokio velnio jūs
ten užsidarėte?!
***
Jauna mamytė turi dukrą
paauglę ir sūnų pirmoką.
Abu vaikai mamos klausia:
– Kada grįši?
Berniukas bijo, kad ji grįš
vėlai. Mergina – kad grįš per
anksti.
***
– Sveikas, Petrai, kaip
praleidai savaitgalį?
– Aš norėjau nueiti į
muziejų, žmona – į kiną.
– Ir kaip filmas? Patiko?
***
Moteriškos laimės
receptas: mylimas vyras,
nauji bateliai, naujas
manikiūras ir geriausia
draugė. Stora geriausia
draugė.
***
Lietuvos futbolo rinktinė
per stebuklą pateko į
pasaulio čempionatą.
Žaidžia su Portugalija.
Prasižengė lietuviai ir
Krištianas Ronaldas muša
baudos smūgį. Mūsiškiai
stato sienelę. Neteisingai,
nes žaidėjai stovi veidu
ne į kamuolį, o į vartus.

Neiškentęs teisėjas sako
mūsikių kapitonui:
– Sienelė neteisinga,
atsisukit į kamuolį.
Kapitonas:
– Ne tik žlibas esat,
bet ir nublūdot. Dabar 6
milijardai žiūrovų pamatys
įvartį, tik mes keli, kaip
kvailiai – ne?
***
– Mama, atspėk mįslę!
Mažas, pilkas, į dramblį
panašus?
– Drambliukas.
***
Vyras grįžta iš baro ir
sako žmonai:
– Šįvakar ten buvo alaus
gėrimo varžybos.
Žmona:
– Įdomu, kas ten laimėjo
antrąją vietą.
***
Anglų seras randa
žmoną namie nuogą. Jis
atidaro spintą ir sako:
– Tik neverk, kad suknelių
neturi: va raudona atlasinė,
štai mėlyna barchatinė,
sveiki, sere, raudona su
baltais žirniukais...
***
50 pilkų atspalvių – apie
tai, kaip mažylis balta
striukyte išėjo po lietaus
žaisti į kiemą.
***
Šventė pavyko – 150
nuotraukų, ir nė vienos
negalima parodyti žmonai.
***
Naujalietuvis užsakė
dailininkui nutapyti
portretą. Kai darbas
buvo baigtas, turtuolis
nepatenkintas apžiūrėjo
paveikslą, išsakė pastabas.
Į jas dailininkas atsakė
paprastai:
– Aš menininkas, aš taip
matau!
Naujalietuvis ištiesė
jam 10 Eur. Dailininkas
pasipiktino, juk buvo
suderėta10 tūkst. Į tai
naujalietuvis atsakė:
– Aš irgi taip matau.
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Rokiškis
• Geros būklės mikrobangų
krosnelę Vido. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Gerai veikiantį šaldytuvą.
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Geros būklės naudotą
veikiantį šaldytuvą. Aukštis
185 cm. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 624 55 670. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ
• Žieminį vaikišką
kombinezoną. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Labai geros būklės
rudeninę striukę berniukui
110 cm ir žieminę šiltą
striukę mergaitei 92-98 cm.
Kaina 7 Eur.
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Labai mažai avėtus
batelius ant platformos.
Jokių defektų nėra, kaip
nauji. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanoju gelžbetoninius
stulpus. Pasiimti patiems .
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Dovanoju vokiečių
aviganį. Tel. 8 618 33 571.
Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Muzikinį grotuvą Bolna
Ctereo. Tel. 8 605 25 460.
Rokiškis
• Yamaha Ns-555 kolonėles.
Galima su stiprintuvu.
Kaina 180 Eur.
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Radijo imtuvą VEF-214.
Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

DIENOS
KETUREILIS
MERAS GRĮŽO!

Grįžo meras po ligos
Bus daugiau mieste tvarkos.
Nors „kovidas“ jau praėjo,
Neprastai jis padirbėjo…
Kilo karštis, trūko oro
Judintis nebuvo noro.
Pasisaugot meras linki
Turim būti atsakingi!
Skaičiai auga, žmonės miršta
Taisykles jie greit pamiršta.
Jeigu sirgti nesinori
Kaukės nepamiršk, jaunuoli!
Greta Paliulionytė
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1000 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
tiražas – 1997 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

