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Gimsta atminimo ženklas – piešinys
ant Rudolfo Lymano muzikos mokyklos sienos

Ar žinojote kad....?

Ar žinojote kad:

Rokiškio miestas nepaliaujamai puošiasi - vos prieš porą
savaičių tautodailininkės Gitos
Kolosovienės karpiniu medžio
motyvais pasipuošė antrasis
Taikos gatvės daugiabutis, o
šiandien ryškiomis spalvomis
kupiškietis menininkas Marius
Skrupskis jau dabina Rokiškio
Rudolfo Lymano muzikos mokyklos sieną.
R. Lymano muzikos mokyklos
direktorė Vilma Steputaitienė „Rokiškio Sirenai“ pasakojo, jog šis
meno kūrinys, kuris galutinai bus
baigtas jau kitą savaitę, yra be galo
didelis džiaugsmas visai muzikos
mokyklos bendruomenei.
„Mes be galo džiaugiamės šauniu ir šiltu bendradarbiavimu su
Rokiškio kultūros centru bei šia
idėja, kurią svarstėme kartu, tačiau
vis dėlto pagrindiniai idėjos iniciatoriai yra Rokiškio kultūros centras“.
Rokiškio kultūros centro di-

rektorės pavaduotoja kultūrinei
veiklai Aušra Gudgalienė pasakojo, jog Rokiškio kultūros centro
darbuotojai, kasmet rašydami projektą tarptautiniam vargonų muzikos festivaliui, kuris yra skirtas
čekų muzikui pedagogui Rudolfui
Lymanui, nusibrėžia tris kryptis: „Pirmoji, meninė kryptis - tai
koncertai. Antroji - edukacinė. Tai
edukacinės programos vaikams ar
muzikos mokyklos bendruomenei,
mokytojams. O trečiąją kryptį galėčiau pavadinti atminties įamžinimu. Jos tikslas - sukurti ženklus,
reiškinius mieste, kurie bylotų apie
šią asmenybę, apie jo darbus, apie
tai, ką jis pradėjo, o mes tęsiame“.
2019 m. nemaža dalis projekto
lėšų buvo skirta Rokiškio vargonų remontui, kurio metu buvo pakeistas Rokiškio vargonų variklis,
kad jie geriau skambėtų. 2020 m.
dėmesys buvo sutelktas į pirmąją
grafiškąją Rokiškio giedojimo ir
vargonavimo muzikos mokyklą
- buvo pakabinta speciali lentelė,

įrėminta R. Lymano ir jo mokinių
nuotrauka. O šiais metais, matydami labai gražius moderniosios grafikos darbus, projekto iniciatoriai
sugalvojo moderniais gatvės meno
piešiniais papuošti Rokiškio muzikos mokyklą, kuriuose bus paliekamas atminties ženklas apie Rudolfo
Lymano asmenybę, muziką.
„Kitiems metams turime dar tolimesnių idėjų. Rašant projektus,
mūsų visad prašoma paaiškinti,
kokia bus jų liekamoji vertė, todėl
patys nuolat ieškome tų atminties
ženklų ir kviečiame visuomenę,
turint idėjų, nebijoti jomis pasidalinti, juk kartais labai maži ir simboliniai dalykai, kaip pavyzdžiui,
kiškio skulptūra, kurią pastatėme
prie Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos, irgi yra tam tikras atminimo ženklas, kuris parodo, kaip
yra gera kažką sukurti ir visiems
grožėtis“ - pasakojo Aušra Gudgalienė.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

Rokiškio Sirena šiai dienai yra didžiausias apimtimi
Rokiškio rajono popierinis laikraštis.
Rokiškio Sirena yra vienintelis Rokiškio rajone leidžiamas visų spalvotų puslapių laikraštis.
Rokiškio Sirena turi daugiau nei 20 000 Facebook sekėjų (2021 10 15).
Rokiškio Sirena skelbimų grupė Facebook turi virš
41000 narių (2021 10 15).
Rokiškio Sirena interneto svetainė kas mėnesį atverčiama 1 000 000 kartų
Rokiškio Sirenoje dirba patys šauniausi žmonės :)
„Rokiškio Sirena“ inform.

Informacija apie COVID-19
situaciją rajone

Praėjusią savaitę mūsų rajone patvirtinti 66 covid-19 atvejai (spalio 11 d. - vienuolika, spalio 12 d. - dvidešimt du, spalio
13 d. - dvidešimt trys, spalio 14 d. - septyniolika, spalio 15 d.
- dešimt, spalio 17 d. - du nauji atvejai).
Šiuo metu rajone serga 126 asmenys.
Viso nuo epidemijos pradžios rajone fiksuoti 2 421 susirgimo
atvejis, pasveiko 2131 rajono gyventojas.
Viso nuo epidemijos pradžios mūsų rajone nuo covid-19 mirė
73 žmonės.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Savo verslą Rokiškyje kurianti Liuda Tigrūdienė: svarbu išdrįsti pradėti
Išėjus motinystės atostogų, o vėliau, po dekreto, įmonei panaikinus
turėtą darbo vietą, Liuda Tigrūdienė sako, jog pradėjusi galvoti, kokia
veikla norėtų užsiimti. Taip gimė
idėja, savo išsilavinimą susieti su
nauja veikla – liofilizuotų produktų
gamyba.
Įgyvendinant idėją jauna mama
įkūrė mažąją bendriją „Miško Mėlynė“ ir papildomai, pusę etato darbuojasi savo ankstesnėje darbovietėje, tik naujose pareigose.

– Papasakok, kaip gimė verslo
idėja?
– Išėjus į dekretą, mergaičių auginimo metu buvo panaikinta ankstesnė
mano darbo vieta. Tuomet kilo mintis
pačiai susikurti darbo vietą. Permąsčiau daugybę variantų, ko trūksta mūsų
miestui, kuo pati norėčiau užsiimti.
Kadangi mano išsilavinimas susijęs
su maisto gamyba, tai ir savo veiklą
norėjau vystyti šia linkme. Auginant
mažyles ieškodavau joms sveikesnių
maisto produktų ar saldumynų. Taip
gimė mintis užsiimti vaisių ir uogų
liofilizacija. Užimtumo tarnyba pasiūlė pasinaudoti parama ir taip pradėjau
kurti nuosavą verslą.
– Paminėjai Užimtumo tarnybos

programą. Ar drąsiau kurti verslą,
kai yra galimybė gauti paramą?
– Pasinaudojus Užimtumo tarnybos
programa buvo žymiai drąsiau visko
imtis nuo pradžių. Bet kokiam verslui
pradėti reikalinga įranga, baldai ir darbo priemonės, o tam kaip žinia, reikia
nemažai investicijų. Be abejo, reikalingos ir asmeninės investicijos, nes programos nepadengia visų išlaidų.
– Ar kurdama savo verslą naudojaisi kitomis paramos programomis?
– Įsikūrimo darbus pradėjau praeitų metų pabaigoje, spalio mėnesį. Šių
metų gegužį jau pasiūliau klientams
pirmuosius savo produktus. Per šį laikotarpį dar du kartus pasinaudojau
Smulkaus ir vidutinio verslo paramos
programomis. Be pagalbos tikrai būtų

sunkiau pradėti ir užtruktų žymiai ilgiau.
– Kas yra liofilizacija ir kuo ji
naudingesnė už paprastą džiovinimą
ar šaldymą?
– Liofilizacija, tai džiovinimas dideliu šalčiu, kai pašalinamas visas produkte esantis vanduo. Taip išsaugomos
visos vertingos medžiagos. Žinoma,
geriausia valgyti šviežias uogas, vaisius ar daržoves. Tik pas mus sezonas
nėra toks ilgas, tad tenka ieškoti sprendimų, kaip išsaugoti jas kuo ilgiau šviežias. Džiovinant vitamino C lieka apie
40 procentų, o liofilizuojant visas 100
procentų. Be to, kad išlieka visos maistinės savybės, produktas nepakeičia
savo išvaizdos, tik tampa labai lengvas.
Liofilizuoti produktai puikiai tinka

greitam užkandžiui ar norint pagardinti
rytinę košę.
– Kokią produkciją siūlai pirkėjui? Ar turi planų plėstis?
– Pačiai labai norisi klientams pasiūlyti įvairesnį asortimentą. Perkamiausios yra braškės ir bananai. Taip
pat perkamos ir avietės, mėlynės, šilauogės. Iš egzotiškesnio asortimento
– ananasai, vynuogės, kiviai, persikai.
Planuoju ateityje pasiūlyti ir kitokios
produkcijos. Esu bandžiusi pagaminti
braškių arbatos. Sulaukiau teigiamų
atsiliepimų.
Pagrindiniai pardavimai kol kas
vyksta socialinių tinklų pagalba. Šiomis dienomis yra kuriama ir internetinė svetainė, tad tikiuosi, jog klientams
apsipirkimas taps dar patogesnis. Noriu
pasidžiaugti, jog pirmą kartą dalyvavau
ir mugėje. Buvo smagu sulaukti gerų
atsiliepimų iš jau pirkusių mano produkciją ir sutikti naujų, susidomėjusių
pirkėjų. Dalyvavimas mugėje atnešė
nemažai naudos, sulaukiau ne vieno
naujo sekėjo internetinėje erdvėje, bei
papildomų užsakymų iš mugės lankytojų. Esant galimybei tikrai dar kartą
dalyvausime ir kitose mugėse.
– Kaip sekasi suderinti motinystę,
nuosavą verslą ir darbą įmonėje?
– Įkūrusi savo verslą, gavau pasiū-
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lymą sugrįžti į ankstesnę savo darbovietę. Ten dirbu puse etato. Labai padeda tai, jog galiu dirbti nuotoliniu būdu.
Tai ypač praverčia, kai mergaitės serga.
Svarbu laikytis dienotvarkės, susiplanuoti darbus. Atlikusi darbines užduotis, užsiimu savo verslo reikalais. Gaminant produkciją, mergaitės taip pat
būna šalia. Jos būna pagrindinės mano
pagamintos produkcijos degustuotojos.
– Ar kurdama nuosavą verslą turėjai šeimos palaikymą?
– Tėtis iš pradžių reagavo skeptiškai, bet paragavęs produkcijos ją įvertino teigiamai. Yra palaikymas iš vyro
ir draugų. Dar tik pati verslo pradžia ir
yra visokių baimių, tačiau tikiuosi, jog
su laiku bei įgyta patirtimi ateis ir pasitikėjimas.
Dažnai nutinka, kad išėjusios motinystės atostogų, mamos daugiau laiko
pradeda skirti apmąstymams, kokia
veikla joms labiau tiktų, ar darbas, kurį
dirbo yra tikrai tas, kuriame norėtų likti. Pati esi jauna mama, kokią žinutę
norėtum joms perduoti?
Patarčiau pasverti visus už ir prieš,
kiek tai reikalinga jų savirealizacijai ir
išdrįsti daryti.
– Dėkoju už pokalbį.
Enrika
PAVILONIENĖ
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Kiek katinų gali priglausti žmogus? Arba viskas, ką turite žinoti apie nelegalią migraciją

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Esame atsakingi už tuos,
kuriuos prisijaukiname. Ir
kuriuos priglaudžiame. Tai
esminė taisyklė, kuria privalu
vadovautis ir asmeniniame, ir
visuomeniniame, ir politiniame gyvenime.
Esame gailiaširdžiai žmonės.
Rašau ne pasigirti norėdama.
Štai mes laikome, kaip dabar madinga sakyti, penkias uodegas:
tris kates ir du katinus. Tik pati
vyriausia katė – Puma yra ne rastinukė. Ji – mano buvusios vadovės dovana. Paprasta rainiukė,
besijaučianti tikra miesto dama,
ponia su charakteriu, kartais ir
nemalonius pokštus krečianti.
Vos jai atsiradus mano namuose, priglaudžiau ir vienakojį katinuką Xavį iš „Naminukų“
prieglaudos. Šis, vadinamosios
smokingo spalvos (juodas su
balta krūtinėle ir letenytėmis)
– tikra žvaigždė, apie jį, tiesa,
dar vardu Liunis, rašė visi didieji portalai. Apie tai, kaip varna
bandė jį sukapoti ir nutraukė jo
užpakalinę letenytę.
Praėjus maždaug mėnesiui po
santuokos, namuose atsirado juodukė AK. Kaip vyras sako, labai
„mokyta“, nes ją jau paaugliukę
žvarbų lapkričio vakarą radome
prie Juozo Tūbelio progimnazijos. AK pavadinta mano vyro
ankstesnio ginklo – AK-4, kitaip
dar vadinamo „irklu“ garbei. Nes
charakteris toks: tai plėšriausia ir
karingiausia mūsų katė.
Prieš porą metų kaimynų katė
Vanilė atsivedė Matildą. Abidvi
įjunko pas mus svečiuotis, taip
mažoji, balta su rainomis ir rudomis dėmelėmis, pas mus ir liko.
Vėliausiai namuose atsirado Senelis Pilkis: reto didumo,
prašmatnios sidabrinės spalvos
pūkuotis. Jam „riešutėlius“ nurėžęs veterinarijos gydytojas sakė,
kad akivaizdu, jog katinas arba
veislinis arba miršūnas, labai
primenantis britų ilgaplaukį. Bet
nei kilmė, nei solidi išvaizda nuo
benamystės nesaugo. Šį kažkas
išmetė prie mūsų kaimo, ir vyrukas čia atklydo paėsti.
Įdomu tai, kad kol Pilkis sve-

čiuodavosi mūsų kieme, jis buvo
reto piktumo, vaikydavo ir pjaudavo mūsiškius.
Ir dažnai vakarais, kai įjungdavome šviesą, matydavau jį sėdintį ir žiūrintį į virtuvės langus.
Kur sotūs ir šilumoje vaikščiojo
mūsiškiai katinai. Kas žino, gal
jis pavydėjo ūsuotiesiems gentainiams namų, kurių neteko.
O mes vis pasvarstydavome,
už ką senelis buvo išmestas. Nes
po to, kai tapo penktuoju mūsų
katinu, jo charakteris pasikeitė
akyse: tai mielas, labai ramus,
tvarkingas ir švarus pūkuotas
milžinas. Greičiausiai jis buvo
kokio senuko bičiulis, o šiam
iškeliavus į Amžinybę, giminaičiams tapo nepageidautinu priedu prie paveldėto būsto. Taip ir
buvo išmestas prie kelio Panevėžys-Rokiškis.
Jei tai būtų tik graži istorija
apie katinus ir juos mylinčius
žmones, kažin, ar ji būtų verta
jūsų dėmesio.
Iš tiesų, šąlant orams turime
bėdą bėdelę: be penkių mūsiškių
į mūsų kiemą atklysta dar trys
katinai, kuriuos šeriame. Jei du
jų turi bent jau prieglobstį, tai
jaunas baltai-rusvai dėmėtas katinas, panašu, kad kaip ir Pilkis
buvo tiesiog išmestas. Kur gi jį
dėti?
Žinoma, gailiaširdžiams kirba
širdis parsinešti namo ir jį. Tačiau... Kartais širdis turi klausyti
ir proto balso. Kartais padarius
„gera“ gali nelinksmai baigtis.
Todėl Ryžiukas vis dar yra šeriamas, o ne mūsų naminis katinas.
Katė šiaip jau yra teritorinis
gyvūnas, kuris puikiai jaučiasi
vienas. Gentainių draugystės ir
kompanijos jai nelabai reikia.
Jei namuose yra ne viena katė,
tuomet nusiteikite rimtam darbui. Pirmiausia, bus pjautynių.
Senbuvės vaikys ir terorizuos, ir
netgi gana rimtai skriaus naujoką. Nusiteikite, kad mažiausiai
pusmetį turėsite labai atidžiai
sekti, kad pjautynės baigtųsi be
didesnių nuostolių. Svetimi nagai Pilkio gauruose ar sudraskyta Xavio nosis yra dar nedideli
nuostoliai. Ką tik, beje, išskyriau

AK ir Matildą. Šiaip jau jos nesipeša, bet AK norėjosi pavaikyti
mažąją. Apskritai, jei AK susinervina, tuomet nagais kliūna
pirmam pasitaikiusiam ūsuočiui.
Jei priglausite naujoką, nusiteikite, kad senbuviai pačiomis
nemaloniausiomis priemonėmis
(oj kentės jūsų batai, šlepetės,
sofos kampai ir pan.) demonstruos, kad jie čia teritorijos šeimininkai. Rasite ir balų, ir „dovanėlių“ ne vietoje, nors šiaip
jau visi katinai tvarkingi, ir pagal
formulę n+1 pusę namų apstatėte įvairiausiais kačių tualetais.
Išbandysite ne vieną valiklį, ne
vieną liaudišką priemonę, kol susitaikysite su mintimi, kad visos
išbandytos... kaip čia mandagiau
pasakius, ne visada padeda. Ir,
jei nenorite tapti gyvūnų kaupiku, anksčiau ar vėliau pasakysite
„Stop“.
Kasmet žiniasklaida aprašo
bent po kelis gyvūnų kaupikų
atvejus: kai policija ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai šturmuoja butus,
prikamšytus gyvų kankinių. Paprastai ten situacija yra nevaldoma: gyvūnai – sergantys, netvarkyti, nesterilizuoti. Mažoje
erdvėje plinta ligos ir parazitai.
Trūksta maisto, kraiko, vaistų,
veterinarijos gydytojo priežiūros. Atimti iš tokių kaupikų gyvūnus – bergždžias darbas: jie
bemat pritemps naujų. Dvoko,
triukšmo, blusų išvarginti kaimynai ima nekęsti gyvūnų apskritai.
Išvada paprasta – tu gali priimti tik tiek, kiek gali pasirūpinti. Ir nė vienu daugiau.
Tačiau tai sunkiai suprantama
net su gyvūnais. Kartais noras
daryti „gera“ pranoksta sveiką
protą
O su žmonėmis situacija dar
sudėtingesnė. Kiekvenas turi
savo istoriją, savo gyvenimą,
viltis. Jis žiūri į tave, kaip į raktą
į geresnį, sotesnį gyvenimą. Gailestingumas, užuojauta, atjauta
yra tai, kas daro mus žmonėms.
Tačiau priimti ir padėti galime
tik tiek, kiek galime. Žmogaus
esminis skirtumas nuo gyvūno
yra tai, kad žmogus – savo likimo kalvis. Skirtingai nuo gyvūno, jis turi rankas, kojas ir protą,
kad savimi pasirūpintų pats.
Argi tau negaila badaujančių
Afrikos, Azijos vaikų, paklausite. Gaila. Tačiau nesuprantama,
kaip šalys, turtingos ir įstabiu
klimatu, ir gamtos išteklių įvairove, yra tokios skurdžios. Juk
tose šalyse, kur dabar karaliauja
netoli nuo urvinių žmogelių pažengę režimai, kitados klestėjo
galingos civilizacijos.
Net ten, kur klimatas nelepino,
tie žmonės statė įstabius miestus,
įspūdingus irigacijos įrenginius,
puoselėjo meną ir mokslą. Juk

talibai susprogdino įstabiąsias
Bamijano Budos skulptūras, kurias žmonės sugebėjo sukurti VI
a. O XXI a. ten civilizacija „pažengė“ tiek, kad urviniai žmonės
(kitaip talibus vadinti nesiverčia
liežuvis) sugebėjo jas sunaikinti.
Ne ką geriau ir Afrikoje. Atėmę
iš baltaodžių kolonistų fermas ir
gamyklas, vakarykščiai išnaudojamieji ne tik nesugebėjo ūkininkauti, užsiimti verslais, bet ir
tapo tokiais pat ir dar baisesniais
išnaudotojais, nei europiečiai.
Atėmę ir padalinę svetimą turtą, įsivėlė į amžinus karus: mat
ar tai visiems visko neužteko, ar
nelygiai padalino.
Ir visų jų akys krypsta į sočią, turtingą ir iškvašusią Europą. Kurioje dominuojanti vaikų
bumo sūnų, dukrų ir anūkų karta
jau seniai nieko pati nekuria. Tik
švaisto savo tėvų kruvinu darbu
sukurtą gerovę. Praradusi savo
Dievą, ji nebeturi prieš ką atgailauti. Tačiau nuvertus Kristų,
pašalinus iš mokyklų ir viešųjų
erdvių (ką jau kalbėti apie Europos konstituciją) Dievo vardą,
noras klūpėti nepraėjo. Jei mes
paprastai klaupiamės prieš Dievą ir Tėvynę, jie prarado ir tai
ir tai, tačiau noras klūpėti nepraėjo. Todėl atgailauja už prieš
kelis šimtus metų vykusią vergų prekybą (kurioje niekas iš jų
nedalyvavo), todėl klaupiasi ant
kelių dėl to, kad JAV policininkas nužudė nusikaltėlį. Ir tada,
kai mūsų pačių šalies sąžiningi
ir protingi žmonės gedėjo žuvusio policijos pareigūno, vedami
vienos garbanotos politikės, kėlė
plakatus „Fuck the police“.
Šitie amžini nusidėjėliai, kaip
kitados eretiškų sektų sekėjai, už
įsikalbėtas klimato kaitos, rasės
pranašumo ar kokias kitas išgalvotas nuodėmes, dabar pasirengę
ištaškyti savo tėvų žemę ir gerovę, manydami, kad būdami amžinai kalti ir skolingi, laimės amžinąjį gyvenimą, kuriuo netiki.
Todėl savo sienas ginantys
Lietuvos, Latvijos, Lenkijos,
Graikijos, Vengrijos, Kroatijos
žmonės tiems „Dievo avinėliams“ atrodo pasibaisėtini barbarai. Juk štai Vokietijos žaliųjų atstovė parlamente, 23 metų
mergelė-avelė pasispringdama
aiškina, kad prieglobstį Europa
privalo suteikti visiems. Maža
dar pasimokė iš prieš kelis metus
buvusių problemų. Ir kad ta avelė būtų viena. Jų ištisos bandos:
ir Briuselio koridoriuose, ir nevyriausybinėse organizacijose.
Kurių nemažai (ne visoms, žinoma) rūpestis pabėgėliu iš esmės
reiškia rūpestį ne į nelaimę patekusiu žmogumi, o elementariu
parazitavimu to žmogaus sąskaita. Kai vaikigaliai, vaizduojantys
savanorius, ne tik kad nepadeda
tiems žmonėms, bet ir jų dėka
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garantuoja sau gana sotų gyvenimą. Kodėl gi neginti, pavyzdžiui,
Lietuvoje Kenijos mergaičių, jei
tos gynybos dėka galima sudalyvauti kokiame ten simpoziume,
o faktiškai dykai pakeliauti po
gražią šalį, skristi lėktuvais ir
gyventi viešbučiuose. Kiek už
tokio simpoziumo kainą galima
išgelbėti Kenijos mergaičių, ir
ar jas apskritai reikia gelbėti, tai
jau kitas klausimas. Jie veržiasi
gelbėti, nes dirbti jie nemoka ir
nenori. Daug Vakarų Europos
jaunųjų „gelbėtojų“ (tokų vis
daugiau dygsta ir Lietuvoje) niekada ir niekur nedirbo, nedirba ir
nedirbs. Nes bet kokiam darbdaviui nukvašęs pasaulio gelbėtojas-revoliucionierius yra stichinė
nelaimė.
Gelbėtojų
revoliucionierių
karta yra stichinė nelaimė pasauliui. Jie yra dėl visko amžinai
kalti kaupikai. Tie, kurie net katės ar kaktuso nesugeba auginti,
įsikalbėjo mananys galį pasirūpinti ištisomis tautomis.
Nesugebantys
įsipareigoti
Dievui ir artimam, jie įsikalba
įsipareigoję pasauliui. Nesugebantys megzti santykių su vienu
žmogumi, susikurti bent pakenčiamo gerbūvio sau, jie tikisi,
kad sugebės sukurti gerbūvį kitiems.
Jie nesuvokia, kad prisikviestus mirgantus jiems teks išlaikyti. Kai jie net savęs nebandė
išlaikyti, doru ir sąžiningu darbu
užsidirbti bent šimtą eurų vietoj
milijonų, kuriuos ketina išdalinti. Jie nesupranta, kad Rytų
Europos žmonės vis dar sugeba tvirtai stovėti ant žemės. Jie
atviri, pasirengę padėti. Bet skirtingai nuo išlepintų vokiečiukų,
daniukų ar olandžiukų, žino, kad
gėrybės sukaupiamos darbu. Nes
jie nepaveldėjo turtų. Jie paveldėjo tik savo protus ir rankas.
Mūsų kartos žmonės aukoja savo
gyvenimus, savo svajones, kad
mūsų vaikai galėtų gyventi taip,
kaip naivieji Vakarų europiečiai.
Mūsiškiai dar moka atskirti darbą nuo pliurpimo, ir suvokia, kad
kiekviena pagalba reiškia kaštus. Ir kad dalinti gali tik tai, ką
pats uždirbai. Ir esi atsakingas už
tuos, kuriuos prisijaukinai. Todėl
mes jaukinamės atsakingai. Ir
geriau apsukti pabėgėlio valtelę
ar neįleisti jo per sieną, nei nesugebėti jam skirti to, ko jis iš
mūsų tikisi.
Mes privalome tik Dievui,
Tėvynei ir šeimai. Kitiems mes
duodame tiek, kiek galime. Mes
neprivalome gelbėti visų pasaulio kačių jau turimų sąskaita. Ir
priglausti viso pasaulio bedalių,
pamiršdami, kad ir šalia mūsų
yra tie, kuriems reikia skanesnio
kąsnio, rūpesčio ir dėmesio. Gerumas prasideda namie ir iš savos kišenės.
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Neįgaliųjų integracija į visuomenę: duris atvėrė antrasis namas,
kuriame Skemų socialinės globos namų gyventojai gyvens savarankiškai
Dešimt žmonių ir katinas – tiek gyventojų įsikūrė
jaukiame didžiuliame, Sėlių
gatvės 3-uoju numeriu pažymėtame name. Gyventojų gerove rūpinsis socialinė
darbuotoja ir penki socialinės darbuotojos padėjėjai.
Ši didelė šeima į Rokiškį atkeliavo iš Skemų socialinės
globos namų. Valstybės idėja
– tie neįgalieji, kurie turi galimybių gyventi ne uždaruose globos namuose, o mokytis
gyventi savarankiškai, turi
integruotis į bendruomenę.
Todėl neįgalieji ir kuriasi tokiuose namuose, kur prižiūrimi socialinių darbuotojų
ir jų padėjėjų, mokosi savo
buitimi rūpintis patys: nuo
skalbimo, maisto gaminimo
iki daržininkystės. Į savarankišką gyvenimą žengiantys Skemų socialinės globos
namų žmonės neslepia: jie
labai laukė šios akimirkos.

Jaukius, skoningo, ramaus,
bet įspūdingo interjero namus
ir jų gyventojus palaimino dekanas Eimantas Novikas. Dvasininko dėmesys nestebina: sielovada šiems žmonėms yra ir
svarbi gyvenimo dalis, ir būdas
integruotis į visuomenę. Mat
namo gyventojai jau spėjo apsilankyti šv. Mišiose Rokiškio
šv. apaštalo evangelisto Mato
bažnyčioje. Namų gyventojai
kvietė, kad dvasininkas palaimintų ir kiekvieno jų kambarius.
Namai erdvūs ir jaukūs.
Kaip pasakojo Skemų socialinės globos namų direktorius
Gintaras Girštautas, tai jau antrasis namas, kuriame įsikuria
jo įstaigos globotiniai. Pirmasis – Kęstučio gatvėje, netoli
Velykalnio. Praktika parodė,
kad kaimynai veltui su nerimu
žiūri į kitokius žmones: neilgai
trukus, vieni prie kitų pripranta. Ir švenčiant įkurtuves atėjo
net kelių aplinkinių namų gyventojai. Nešini gėlėmis ir dovanomis, linkėdami savo kaimynams sėkmės.
Smalsiai apžiūrinėdami jaukius kambarius, virtuvę, terasą,
poilsio patalpas džiaugėsi: namai išties jaukūs ir žavūs. O jų
interjero autorė – Skemų socialinės globos namų vyr. socialinė darbuotoja Daiva Kaupienė.
Jaukiuose kambariuose –
ideali tvarka, subtiliai parinktos interjero detalės, spalvos.
Interjeras neapkrautas detalėmis, išlaikytas jaukus solidumas.
Erdviame name užtenka
vietos ne tik gyventojų kambariams, bet ir darbuotojų poilsio patalpoms, taip pat įrengta skalbykla, moderni katilinė,
kurioje telpa net du modernūs
katilai. O štai name buvusio
baseinėlio vietoje dar rengiamas poilsio kambarys. Pasak
G. Girštauto – namo lankytojai
bus Rokiškio baseino klientai,
tad savas jiems kaip ir nereikalingas.
Šį namą Skemų socialinės

globos namai rado ieškodami
„Rokiškio Sirenos“ skelbimuose. G Girštautas neslėpė: buvo renkamasi iš penkių
namų, tačiau šis buvo pats
tinkamiausias. Ir jo šeimininkams tai buvo sėkmingas sandėris: mat tokio dydžio namą
nėra taip paprasta parduoti.
Vienai šeimai jis gerokai per
didelis, o štai Skemų socialinės globos namų žmonėms –
pats tas. Kiek pastatas kainavo
– derybinė paslaptis, tačiau direktorius užsiminė, kad pavyko nusiderėti 5 tūkst. Eur.
Vasarį buvo pradėti namo
vidaus remonto darbai. Jie
vyko itin sparčiai ir sėkmingai.
Kas dar nespėta – tai įsirengti
daržus. Jiems ploto pakaks –
sklypas labai erdvus.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ,
autorės nuotr.
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Rokiškio miesto seniūnas Arūnas Krasauskas - vienas
iš Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pagalbininkų
Lietuvoje sugriežtinus
atsakomybę už neteisėtą
medžioklę, žūklę, gamtos
teršimą, pažeidimų mastas pastebimai sumažėjo.
Vis dėlto be visuomenės
pagalbos
aplinkosaugininkai vargiai susidorotų su pažeidėjais, todėl
kasmet po keletą kartų
rengiamas priėmimas į
neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius.
Šį rudenį į pagalbininkų gretas kvietė ir
Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos inspekcija
(GGAI). Nors šįkart egzaminas ir neįvyko, Panevėžio GGAI viršininkė
Mantė
Ramanauskienė
nenuleidžia rankų, juolab kad turimų neetatinių
aplinkos apsaugos inspektorių gretos nemenkos
– regione talkina 22 savanoriai.
„Turėjome 5 prašymus,
bet į egzaminą atvažiavo
ne visi. Visi trys pasirodę
buvo statutiniai pareigūnai, kuriems egzamino
nereikia. Skelbsime dar
vieną priėmimą, jei atsiras 5 norinčiųjų grupė –
vėl rengsime egzaminą“, –
sakė M.Ramanauskienė.
Būtina žinoti pareigas
ir teises
Pasak Panevėžio GGAI
vadovės, egzaminas rengiamas, kad į pagalbininkų
gretas nepatektų atsitiktiniai žmonės. Mat neetatiniai
aplinkos apsaugos inspektoriai privalo žinoti tiek savo
teises, tiek pareigas.
Egzaminas nėra labai sunkus – per dvi valandas reikia
atsakyti į pusšimtį klausimų.
Pretendentams kleidžiama ir
suklysti, bet teisingi privalo
būti ne mažiau 80 proc. atsa-

kymų.
„Būtinos minimalios žinios apie medžioklę, žūklę,
žinoti, ką gali etatinis gamtosaugininkas, ką – padėjėjas“,
– sakė M.Ramanauskienė.
Šiemet vienas priėmimas
jau įvyko, bet jame buvo
pratęsiami jau priimtų pagalbininkų įgalinimai, mat
pažymėjimas
išduodamas
metams.
„Pasibaigus šiam terminui, sprendžiame, ar neetatiniai aplinkos apsaugos
inspektoriai buvo pakankamai aktyvūs. Šiemet keletui
nepratęsėme įgalinimų, nes
vieni patys nebenorėjo, iš
kitų pasigedome iniciatyvos“, – kalbėjo Panevėžio
GGAI viršininkė.

Savo pajėgomis
neišsiverstų
Į neetatinių aplinkos
apsaugos inspektorių būrį
dažniausiai prašosi idėjiniai
žmonės, kuriems svarbu išsaugoti gamtą, prisidėti prie
jos puoselėjimo.
„Jiems nemokamas atlygis, skatiname tik išimtiniais
atvejais. Bet gyventojų noro
padėti tikrai yra. Ši pagalba
mums labai reikšminga, nes
mes visame Panevėžio regione esame tik 7 etatiniai
darbuotojai“, – sakė M.Ramanauskienė.
Pasak aplinkosaugininkės, dažnas pagalbininkas
pats yra medžiotojas ar
žvejas: „Jie kartais žino net
daugiau informacijos, nes
nuolat gyvena savo bendruomenėje, bendrauja, sužino naujienas.“
M.Ramanauskienė pastebėjo, kad anksčiau pažeidėjus gerokai stabdė ženkliai
padidintos baudos, bet dabar dėl infliacijos jos nebeatrodo taip grėsmingai.

Savaitgalį – karių savanorių
pratybos ir atminties bėgimas

Spalio 22-24 d. Krašto apsaugos savanorių pajėgų
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-oji pėstininkų
kuopa rengia pratybas. Kaip „Rokiškio Sireną“ informavo kuopos vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas, pratybos vyks Rokiškio kaimiškosios ir Juodupės
seniūnijų teritorijose.
Pratybų metu bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dūminiai bei garsiniai užtaisai. Rajono keliais
judės karinė technika, žygiuos kariai.
Po pratybų 506-osios pėstininkų kuopos kariai prisijungs prie visoje šalyje vykstančios iniciatyvos bėgimu
pagerbti šiemet į Amžinybę išėjusių Lietuvos karių atminimą.
Informaciją apie pratybas teikia kapitonas S. Afanasjevas, jo tel. (8-686) 79554.
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

„Bet žmonės jau žino,
kad žala gamtai skaičiuojama nepriklausomai nuo
panaudoto medžioklės ar
žūklės įrankio. Jei draudžiamu periodu pagavo lydeką,
nesvarbu, ar meškere, ar tinklu“, – kalbėjo aplinkosaugininkė.

Iš šeimos priekaištų
nesulaukia
Vienas iš Panevėžio
GGAI pagalbininkų – Rokiškio miesto seniūnas Arūnas Krasauskas. Teisininko
išsilavinimą turintis vyriškis
prie aplinkosaugininkų prisijungė prie 5 metus.

„Daugumai žmonių svarbu, kokioje aplinkose gyvename, kokią ją išsaugosime,
todėl nusprendžiau jungtis į
savanorių būrį, dirbti kartu,
šviesti žmones“, – priežastį
įvardijo A. Krasauskas.
Rokiškėnas to nelaiko didele auka, nes į reidus vykstama tarnybiniu transportu,
o savu automobiliu reikia
atvažiuoti tik į sutartą vietą:
„Tos išlaidos tikrai nėra didelės.“
Pasak savanoriaujančio
seniūno, reidų nebūna kiekvieną savaitę, tad pagalbininkams krūvis nėra labai
didelis. Pastaruosius metus
dėl pandemijos buvo ribojami kontaktai, tad išvykimai
buvo ypač reti.
„Per 5 metus pastebiu
gerų pokyčių – vandens telkinių pakrantės tapo švaresnės. Tiesa, ir brakonierių
mažiau, nes juos atbaido
didelės baudos“, – pasakojo
A.Krasauskas.
Dešimtyse aplinkosaugos
operacijų dalyvavęs savanoris šypsojosi, kad buvo
visko – ir bandymų pabėgti,
ir besislapstančių, ir įkalčius slepiančių brakonierių:
„Mes turime mažiau teisių
nei inspektoriai, bet paklūsta
ir mums – užtenka pamatyti
liemenę.“
Seniūnas sakė, kad iš šeimos nėra sulaukęs nė vieno priekaišto dėl aukojamo
laisvalaikio: „Tai – teisinga
veikla, be to, ne kiekvieną
savaitgalį tenka važiuoti į
reidus.“
Jei norisi prisijungti į neetatinių aplinkos apsaugos
inspektorių – visa informacija apie savanorystės iššūkius, reikalavimus pateikta
tinklapyje www.neetatinisaplinkosaugininkas.lt
lrytas.lt inform.

Gyventojams,
norintiems gauti kompensacijas
už šilumos siurblius arba
biokuro katilus, planuojama papildomai skirti
dar 4,5 mln. eurų, pranešė
Aplinkos ministerija.
Šiais metais per pirmuosius du kvietimus subsidijoms buvo skirta 6 mln.
eurų, tačiau paraiškų pateik-

ta už 8,5 mln. eurų.
Trečiąjį kvietimą Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbs netrukus. Sprendimui dar turės
pritarti Vyriausybė.
Maksimali
subsidijos
suma siekia 14,5 tūkst. eurų,
vidutiniškai jos sudaro 5-7
tūkst. eurų.
BNS inform.

Vienas sutramdė
3 brakonierius
Panevėžio GGAI vyresnysis specialistas Dalius
Drevinskas sakė, kad neetatiniai aplinkos apsaugos
inspektoriai yra didelė paspirtis per reidus. Jie dažnai
būna paliekami pasaloje, kol
pareigūnų ekipažas ieško pažeidėjų.
„Prisimenu atvejį, kai darėme reidą prie Mūšos. Mūsų
pagalbininkas per žiūronus
pamatė tris brakonierius ir
net nelaukė pastiprinimo.
Pamatėme jį vieną per lauką
atsivedantį pažeidėjų trijulę“, – juokėsi D.Drevinskas.
Tiesa, jis pripažino, kad
labai dažnai pričiupti brakonieriai žeria grasinimų,
įžeidinėja. O tokį psichologinį spaudimą atlaiko tik
stipriausi.
„Mums talkina idėjiniai
žmonės, nes atlygio jie negauna. Žinoma, ne visi išlaiko įtampą, nes jiems tenka
ir teisme paliudyti, o tam
prašytis išleidžiamiems iš
darbo“, – pasakojo Biržuose
dirbantis aplinkosaugininkas.

Biokuro katilams –
dar 4,5 mln. eurų

Smurtavo prieš nepilnamečius

Spalio 10 d. apie 21 val. Rokiškyje, Pergalės g., nepilnametis (g. 2006 m.) smurtavo prieš nepilnametį (g. 2004 m.)
2021 m. spalio 14 d. apie 20 val. Rokiškyje, Respublikos
g., vyras (g. 1992 m.) smurtavo prieš nepilnametį (g. 2007 m.).
Panevėžio VPK inform.
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Bibliotekoje vaikų ir jaunimo skyriuje
vyko kūrybinis užsiėmimas
„Pagauk sapną“

Gražią rudens popietę
šeimos rinkosi į Rokiškio
Juozo Keliuočio viešosios
bibliotekos vaikų ir jaunimo skyrių, kur vyko kūrybinis užsiėmimas „Pagauk sapną“.
Apie legendomis apipintomis sapnų gaudykles, jų
gaminimo proceso paslaptis dalijosi IN Co rankdarbių kūrėjos Inga ir Nadiežda.
Renginiu susidomėjusios Rokiškio mamų klubo
narės su savo vaikučiais
mėgavosi kūrybiniu darbu
ir į namus parsinešė savo
rankomis pagamintą sapnų
gaudyklę, kurią pasikabins
virš galvūgalio arba ant
lango, kur pateka saulė.

Atsisveikinant vieni kitiems linkėjo ramaus miego
ir spalvotų saldžių sapnų.
Šeimoms skirtas renginys organizuotas įgyvendinant 2014–2020 m.
Interreg V-A Latvijos ir
Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos
projektą „Šeimų stiprinimas,
bendradarbiaujant
bibliotekoms, kaip indėlis
į socialinį ir ekonominį
augimą Ludzos savivaldybėje, Rokiškio rajone ir
Jēkabpilio mieste“, LLI422 (HOME).
Plačiau apie projektą:
https://www.rokiskis.rvb.
lt/project-lli-422-home/
Informacija apie programą: www.latlit.eu; www.
europa.eu
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Teatras Rokiškyje nesibaigia: netrukus - ,,Interrampa“

XXVII TARPTAUTINIS TEATRŲ FESTIVALIS INTERRAMPA/ROKIŠKIS repertuaras:
22 D. PENKTADIENIS
17 val. ATIDARYMAS
(Mažoji salė)
Ukrainos Nacionalinio Jaroslavo Mudrovo vardo teisės universiteto \jaunimo dramos teatras
Klimas ALISOS SAPNAS
Rež. Aleksej Rait (Rudko)
Rusų k. su angliškais subtitrais
Trukmė 2,30 val.

23 D. ŠEŠTADIENIS
17 val. Didžioji salė
Rokiškio kultūros centro liaudies teatras
SVETIMA ŽEMĖ
Rež. Neringa Danienė
Trukmė 1,15 val.
„Žemė visiems yra viena, sūnau. Viena...“
1941-ieji. Kažkur Sibiro platybėse į neišpainiojamą mazgą
susipina lietuvių ir gruzinų šeimų likimai. Tremtis. Kodėl?
Už ką? Ar visi pakels užgriuvusius išbandymus? Ar galima
išlikti žmogumi ten, kur, rodos, net Dievas nebepažvelgia?
Tremties išbandymai ne tik žeidžia, grūdina, bet ir augina
gražiausius meilės, draugystės, garbės daigus.
Lietuvos ir Sakartvelo kūrėjai originalų spektaklio scenarijų sulipdė iš daugybės tikrų istorijų nuotrupų, surinktų iš
asmeninių patirčių, gyvų pasakojimų, dokumentinių filmų,
knygų... Personažų mintys, netgi kai kurie dialogai „skolinti“
iš realiai tremtį išgyvenusių žmonių.

Kiekviename iš mūsų yra vietelė, panaši į palėpę ar seną
pamirštą lagaminą, kur dulkės ir užmarštis– seniai laikas
išrūšiuoti, išmesti, sudeginti ar sudėlioti, išlydyti. Bet mes
didvyriškai nusisukam nuo to niekam nematomo vidinio
šlamšto, juk jis lyg ir niekam netrukdo. Ir mes patys jau beveik pamiršom apie jį... Bet jis nejučia įtakoja visus mūsų
gyvenimo įvykius – nekontroliuojamai, nežinomai, mums
patiems nesuprantamai įtakoja mūsų sprendimus, mūsų
reikalus, mūsų meilę...
O kas bus, jeigu vieną kartą imsim ir išsiskirsim su tą palėpe? Paleisim ją, suvoksim viską? Ką mes pajusim? Kas pasikeis?.. Gal mūsų meilė iš begalinės kančios pagaliau pavirs
į tikrą džiaugsmą?..
23 D. ŠEŠTADIENIS
13 val. Mažoji salė
Teatras „Labas“, Vilnius (Mažoji salė)
Siaubo pasakos ne vaikams „Apie vėles žemėj klajojančias“
Pagal J. Basanavičiaus ir N. Vėliaus surinktas siaubo pasakas ir sakmes
Režisierės ir atlikėjos Vitalija Mockevičiūtė ir Neringa Varnelytė
Trukmė 1,15 val.

22 D. PENKTADIENIS
20 val. PREMJERA
(Didžioji salė)
Rokiškio kultūros centro liaudies teatras
Antonas Finkas
ETAŽERĖ IR
NEPAŽĮSTAMASIS
Rež. Eligijus Daugnora
Trukmė 1,20 val.
Gyveno netoliese dvi draugės. Viena buvo protinga, bet
vieniša, kita turėjo vyrą, bet žodį „etažerė“ visą gyvenimą rašė su trimis ė. Nusibodo tai „etažerei“ vyras, nekreipiantis į ją dėmesio, ir ji sukūrė genialų pabėgimo
iš namų planą.
Tada protingoji sugalvojo planą, kaip susipykusius sutuoktinius sutaikyti. Kuris planas geresnis? Pamatysim.

Žymių komedijos aktorių Vitalijos Mockevičiūtės ir Neringos Varnelytės kūrybinis duetas nuolat stengiasi naujoviškai ir patraukliai pateikti mūsų tautos etnografinį paveldą.
Spektaklis „Apie vėles, žemėj klajojančias“ skirtas toli gražu ne vaikams ir atvers brandžiai teatro publikai lietuviškų
siaubo pasakų šiurpinantį anapusinį pasaulį. Jame atsiskleis vieno žmogaus, kuriam buvo lemta pažinti baimę,
žvilgtelt į dvasių, vėlių, velnių pasaulį, gyvenimo kelionė.
Spektaklis apie baimę, kurios akys didelės, o nuojautos
- kaip žvalgymasis po save. Pasakos tik atskleidžia pasaulio įvairovę ir nepaprastumą, o patirti siaubą ir nugalėti
save kiekvienam reikia pačiam. Kelionės palydovai, kaip
jau įprasta „Labas“ teatro spektakliuose, - muzikantai. Šįsyk muzikuoja ir romansus dainuoja Darius Mockevičius
ir Paulius Kovalenko.
23 D. ŠEŠTADIENIS
15 val. Didžioji salė
Pasvalio kultūros centras, jaunimo teatras
,,Drãma“
EKSPERIMENTAS GYVENTI
Pagal D. Opolskaitės
knygą
Rež. Asta Simonaitė
Trukmė 55 min.
Tai istorija apie spalvingus mokytojus, apie mokinius –
paauglius, jų kasdienybę ir pažintį su pasauliu. Ir apie eksperimentą - žaidimą, į kurį esame visi įtraukti.
Spektaklis, skirtas paaugliams, jaunimui, suaugusiems,
ir visiems, kurie gali padaryti pačius teisingiausius sprendimus...

Finansų ministerija vidaus rinkoje pasiskolino 30 mln. eurų

„Nasdaq“ Vilniaus biržoje įvykusiame penkerių
metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių
(VVP) emisijos, iki kurios išpirkimo liko 1686
dienos, papildymo platinimo aukcione obligaci-

jų parduota už 30 mln.
eurų, vidutinė palūkanų
norma buvo minus 0,134
procento.

Ši emisija pradėta platinti gegužės 31 dieną, paskutiniame jos papildymo

aukcione rugsėjo 27 dieną
obligacijų išplatinta už 40
mln. eurų, vidutinė palūkanų norma buvo minus 0,25
proc.
Po pirmadienio aukciono bendras emisijos dydis
pasiekė 230 mln. eurų.

Aukcione pasiūlyta mažiausia palūkanų norma
buvo minus 0,22 proc.,
patvirtinta didžiausia – 0,1
procento. Šiai VVP emisijai nustatytas nulinis atkarpos dydis.
VVP paklausa aukcione

Nepriklausomas rajono laikraštis

24 D. SEKMADIENIS
13 val. Didžioji salė
Anykščių kultūros centro teatras
Liucija Armonaitė
BONA SFORCA. ATSISVEIKINIMAS
Rež. Jonas Buziliauskas
Trukmė 1 val.
Spektaklio „Bona Sforca. Atsisveikinimas“ premjera įvyko
2021 m. gegužės mėn. Jis buvo suvaidintas netradicinėje
erdvėje - kultūros centro rūsyje. Tai pasakojimas apie Žygimanto Augusto motiną italę Boną Sforcą, kuri visą savo
gyvenimą paaukojusi vyrui, sūnui, valstybei, tapo visų užmišta, išduota ir niekam nebereikalinga. Tai moters, valdovės, motinos tragedija. Spektaklis pastatytas remiantis
Bonos ir jos amžininkų laiškais bei metraščiais.
24 D. SEKMADIENIS
15 val Mažoji salė
Utenos Kamerinis teatras
Algirdas Landsbergis
SUDIE, MANO KARALIAU
Rež. Nerijus Gedminas
Trukmė 1 val.
Spektaklio personažai - jauna aktorė ir senas aktorius ruošiasi premjerai. Juos jungia bendras tikslas, nors jausminis
fonas repeticijos metu jiems nepadeda. Patyrusio aktoriaus
arogancija ir priekabiavimas prie kadais jo darbais besižavėjusios jaunos aktorės priveda repeticiją prie emocinio
chaoso. Visgi scenos stebuklas įvyksta ir jiedu papasakoja
laiko ir ribų neturinčią Karaliaus Dovydo istoriją.

siekė 112 mln. eurų, iš jų
109,75 mln. eurų sudarė
konkurenciniai
pasiūlymai.
Ši VVP emisija bus išperkama 2026 metų birželio 2 dieną.
BNS inform.

Ieškokite
prekybos
centruose!
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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 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.

Šalia vėjo elektrinių parko bus
vystomas saulės modulių elektrinės
statybos projektas

Tvaraus Rokiškio rajono link – šalia vėjo elektrinių parko bus vystomas
saulės modulių elektrinės
statybos projektas.
„Atsinaujinančios energetikos ir tvaraus rajono
vystymosi kryptis yra viena
iš prioritetinių Rokiškio rajone, todėl visuomet esame
pasiruošę tokius projektus
padėti įgyvendinti, nelaukiant terminų pabaigos, kad
procesai vyktų ne tik greitai, bet ir sklandžiai. Šiuo
atveju inicijuosime Rokiškio rajono specialaus plano
rengimo procedūrą, kurios
vykdymą ir finansavimą užtikrins UAB „EE Lithaunia
Holding“, - kalbėjo Archi-

tektūros ir paveldosaugos
skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Trumpaitė.
Danijos kapitalo įmonė
European Energy A/S daugelį metų visoje Europoje
aktyviai dalyvauja atsinaujinančių išteklių energijos
gamyboje bei jos plėtros
politikoje ir siekia savo veikla mažinti neigiamus poveikius aplinkai. Plėsdama
savo veiklą European Energy A/S Lietuvoje įsteigė ne
vieną dukterinę įmonę ir
jau šiais metais viena iš jų
pradėjo vystyti 70 MW vėjo
elektrinių parką Rokiškio
raj., Kamajų sen.
Tęsiant atsinaujinančios
energetikos vystymą ir efektyviau išnaudojant Rokiškio

raj. statomo vėjo elektrinių
parko infrastruktūrą, įmonė
išanalizavo ir padarė ekonominius bei techninius
skaičiavimus bei priėmė
sprendimą šalia vėjo parko,
išvystyti saulės elektrinę,
kurios galia sieks iki 70MW
galios.
Įmonė savo iniciatyva
jau atliko poveikio aplinkai
vertinimą ir gavo teigiamą
išvadą šalia esančioje teritorijoje.
Atsižvelgiant į daugelį
kriterijų, numatoma Saulės
elektrinės parko projektavimo ir statybos vieta – Rokiškio raj., Kamajų sen.,
Gudiškio vs.
Rajono savivaldybės
inform.

Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centras
skelbia akciją „Neišmesk moliūgo“

Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centras šiemet vėl skelbia akciją „Neišmesk moliūgo“.
Po Helovino likusius moliūgus atneškite į Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centrą (Nepriklausomybės a. 8-3).
Surinkti moliūgai bus padovanoti gyvūnams.
Akcijos organizatoriai labai prašo moliūgų nedažyti dažais, nesmaigstyti aštrių, pavojingų gyvūnams dalykų.
Organizatorių inform.

Sėkmingi dainininkų debiutai Budapešto festivalyje

Spalio 11-14 dienomis Budapešte (Vengrijoje) vyko nuotolinis ART BUDAPEST FESTIVAL 2021 renginio 1-asis turas. Rokiškio
Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 1-2 klasių
ansamblis NONA (Sofija Pugžlytė, Brigita Stulgaitė, Simona Antonovaitė, Adrijus Keperša,
Adelė Jocytė, Patricija Šablinskaitė, Karolina
Brekytė, Austėja Šerkšnaitė, Justė Kundelytė)
vokalo žanro nominacijoje, DEBIUTO kategorijoje pelnė II laureato vietą. Kolektyvą parengė
mokytoja Rasa Pletaitė-Junokienė, koncertmeisterė Kristiana Kemundrytė.
Mokytojos Redos Kazlauskienės 1 kl. mokinys Kajus Skruodys taip pat pasirodė vokalo
nominacijoje DEBIUTO kategorijoje, kurioje
tapo 3 vietos laimėtoju. Tiek ansamblio dalyviai,
tiek solistas pakviesti dalyvauti festivalio II ture,
kuris vyks gyvai Budapešte arba bus transliuojamas youtube kanalu lapkričio pabaigoje.
R. Lymano muzikos mokyklos
inform.
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Siūlomi pokyčiai padės lengviau įsigyti būstą ir pagerins socialinio ar savivaldybės būsto nuomos sąlygas
Būstas taps labiau prieinamas šeimoms, kuriose
vaikus augina vienas iš
tėvų, auginančioms tris
ar daugiau vaikų, neįgaliesiems, tremtiniams,
– Vyriausybė pritarė tai
padėsiantiems įgyvendinti
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlomiems
įstatymo pakeitimams.
„Imamės pokyčių, kad
būstas taptų labiau prieinamas: šeimoms, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų,
daugiavaikėms šeimoms ir
neįgaliesiems. Savivaldybes
raginsime žmonėms padėti
spręsti būsto prieinamumo
klausimą, kad laukiantys socialinio būsto, galėtų būstą
išsinuomoti rinkoje ir gautų
būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją“, – sako
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.
Seimui pritarus, pakeitimai įsigaliotų nuo 2022 m.
sausio 1 dienos.
KAS KEISIS?
Įstatymo pakeitimais siūloma nustatyti, kad šeimos,
kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, gali pretenduoti

į socialinio būsto nuomą be
eilės. Tokiu būdu būtų sudarytos prielaidos geriau
užtikrinti būsto prieinamumą vieniems iš dažniausiai
skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje atsiduriantiems
asmenims ir sudarytos palankesnės socialinio būsto
nuomos sąlygos šeimoms,
kuriose vaikus augina vienas
iš tėvų.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis (2020
m.), pagal namų ūkio sudėtį
skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje dažniausiai
atsiduria vieni gyvenantys
asmenys (52,2 proc.) ir vieni
vaikus auginantys asmenys

(49,1 proc.). Iki šiol šeimos,
kuriose motina, tėvas ar globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar kelis vaikus,
tokio palengvinimo neturėjo
ir, priklausomai nuo gyvenamosios vietos savivaldybės,
būsto jiems vidutiniškai tekdavo laukti 6 metus.
Taip pat numatoma padidinti šiuo metu galiojančias
metines pajamų ir turto dydžių ribas iki 35 ir 50 proc.
(vietoj 25 proc.), kurios
leistų asmenims (šeimoms)
išsaugoti teisę į socialinį
būstą. Viršijus leistinas pajamų ir turto dydžių ribas,
socialinis būstas labiausiai
pažeidžiamoms tikslinėms

grupėms, pavyzdžiui, žmonėms, kuriems iki senatvės
pensijos amžiaus sukakties
yra likę 5 ar mažiau metų,
neįgaliesiems, privalės būti
nuomojamas toliau kaip savivaldybės būstas.
Šiuo metu savivaldybės
būstas dažniausiai nuomojamas rinkos kaina, išskyrus
savivaldybės nustatytas išimtis. Priėmus įstatymo pakeitimus, savivaldybės būsto
nuomos kaina tam tikroms
grupėms – neįgaliesiems,
šeimoms,
auginančioms
tris ar daugiau vaikų ar šeimoms, kuriose vaikus augina
vienas iš tėvų, tremtiniams –
privalės būti ne didesnė kaip

20 proc. socialinio būsto
nuomos kainos.
Siūloma nustatyti, kad
Vyriausybės paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos ir (ar) karantino,
susijusių su užkrečiamų ligų
plitimu, metu, viršijus metinius pajamų ir turto dydžius,
asmenys ir šeimos, turintys
teisę į socialinio būsto nuomą, iš laukiančiųjų socialinio būsto sąrašo nebūtų
išbraukiami, taip pat socialinio būsto nuomos sutartis
nebūtų nutraukiama.
Be to, siūloma įtvirtinti
savivaldybių pareigą asmenims ir šeimoms, įrašytiems
į laukiančiųjų socialinio
būsto nuomos, sąrašą, taip
pat nuomojantiems socialinį
būstą, planuoti pagalbą, siekiant jiems padėti dalyvauti
darbo rinkoje ir taip pagerinti savo šeimos finansinę situaciją. Taip pat savivaldybės
turėtų organizuoti pagalbą
laukiantiems socialinio būsto, padedant jiems išsinuomoti būstą rinkoje ir gauti
būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.
Taip pat siekiama aiškiau
sureguliuoti lengvatines savivaldybės būsto pardavimo
kainos nustatymo sąlygas

tam tikroms tikslinėms asmenų grupėms, pavyzdžiui,
tremtiniams, politiniams kaliniams.
Numatoma didinti subsidijų dydžius nuo 15 iki 30
proc. (vietoje 10 ir 20 proc.)
valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai
apmokėti šių kreditų gavėjams. Šis pakeitimas būtų
aktualus nepasiturinčioms
jaunoms šeimoms, kurios
šiuo metu yra nelygiavertėje padėtyje su jaunomis šeimomis, įsigyjančiomis būstą
su finansine paskata šalies
regionuose, taip pat neįgaliesiems, šeimoms, kuriose
vaikus augina vienas iš tėvų,
jau suaugusiems, bet praeityje be tėvų globos likusiems
asmenims.
Preliminariais Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimais, nustačius
didesnius subsidijų dydžius
valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų
daliai apmokėti, šiems pakeitimams įgyvendinti (subsidijoms mokėti) 2022 m.
papildomai reikės apie 8,3
mln. valstybės biudžeto lėšų,
o subsidijos gavėjų skaičius
padidėtų apie 40 proc.
SADM inform.

Lietuvos paštas Pandėlyje įgyvendins pilotinį projektą. Ką svarbu žinoti? Lietuvos policija kviečia dalyvauti
Lietuvos paštas Pandėkonkurse „Veikliausia saugios
lio mieste, Rokiškio rajone
įgyvendins pilotinį projekkaimynystės grupė“
tą – pašto paslaugos bus
teikiamos per agentą. Įgyvendinant projektą nuo
lapkričio 17 dienos Pandėlio mieste pašto klientai bus
aptarnaujami parduotuvėje „Aibė“, priklausančiai
regioninei prekybos įmonei
UAB „Svaita“, adresu Klaipėdos g. 2, Pandėlys. Miesto
gyventojams bus užtikrinta
ne tik ta pati pašto paslaugų kokybė, bet jos taps ir
lengviau prieinamos – pašto paslaugos bus teikiamos
visomis savaitėmis dienomis, parduotuvės darbo
valandomis. Praėjus kelių
mėnesių bandomajam laikotarpiui, bus vertinama
projekto sėkmė bei galimybės šį pašto darbo modelį
pritaikyti ir kituose miestuose.
„Nuolat ieškome būdų
kaip klientams užtikrinti kuo
geresnes ir visiems prieinamas pašto paslaugas. Pašto
paslaugos neturėtų būti asocijuojamos su fizine jų teikimo
vieta – skyriumi. Paslaugas
galima teikti ir kitose tam pritaikytose vietose, svarbiausia,
užtikrinti paslaugų kokybę.
Ne vienas užsienio paštas sėkmingai taiko tokį paslaugų
teikimo modelį, pavyzdžiui,

Lietuvos policija kviečia dalyvauti konkurse „Veikliausia saugios kaimynystės grupė“.
Paraiškos bus priimamos iki 2021m. lapkričio 3 d.
Rokiškio miesto ir rajono Saugios kaimynystės
grupės, norėdamos dalyvauti konkurse, turėtų susisiekti su bendruomenės pareigūne Jolita Baltrūniene
tel. +370 682 21079.

Vokietijos paštas neturi savo
skyrių – klientai aptarnaujami per partnerius. Tikime,
kad partnerystė su pirmuoju
agentu – UAB „Svaita“, prekybos įmonių aljanso „Aibė“
nariu, Pandėlyje bus tik šio
projekto startas ir taip paslaugas netolimoje ateityje teiksime ir kituose šalies miestuose
ir miesteliuose“, – sako Lietuvos pašto tinklo direktorius
Jonas Sadauskas.
Pandėlyje
esančioje
„Aibė“ parduotuvėje bus
teikiamos pašto paslaugos
– išduodamos ir priimamos
siuntos bei laiškai, bus įrengta speciali zona, kur klientai
galės supakuoti siuntas, įsi-

gyti pakavimo priemonių,
pašto ženklų ir pan. Gyventojų patogumui nuo numatytos
datos išmokas bei pensijas,
kurias anksčiau reikėjo atsiimti pašto skyriuje, laiškininkai pristatys gavėjams tiesiai
į namus. Norint apmokėti
mokesčius, tai bus galima padaryti per parduotuvėje esantį
„Perlo“ terminalą. Šalia parduotuvės bus perkelta ir gaunamųjų laiškų pašto dėžutė.
Pašto paslaugos parduotuvėje „Aibė“ bus prieinamos
kur kas ilgiau nei buvo iki
šiol – visu parduotuvės darbo
metu, t. y. pirmadieniais – sekmadieniais nuo 8 iki 20 val.
Atsižvelgiant į projektą,

šiuo metu Pandėlyje esantis
pašto skyrius bus uždarytas,
tačiau tai neturės įtakos paslaugų kokybei ar jų teikimo
tvarkai. Laiškininkai į apylinkes išvyks iš Rokiškio pašto,
bet dėl to klientų aptarnavimo
laikas nesikeis – klientai ir toliau bus aptarnaujami antradieniais – šeštadieniais.
Atkreipiamas dėmesys,
kad lapkričio 16 d. Pandėlio
paštas dirbs iki 12:30 val.
Iki to laiko nespėjus atsiimti
siuntų ir registruotų laiškų,
juos nuo kitos dienos bus
galima atsiimti parduotuvėje
„Aibė“.
Lietuvos paštas
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 Kelionių atvirukai
09:55 Vytautas Mačernis.
Prasmės. Skaito aktorius
Povilas Jatkevičius.
10:00 Lietuvos
nacionalinio saugumo
konferencija. Dalyvauja
Lietuvos Respublikos
prezidentas G. Nausėda
ir Lenkijos Respublikos
prezidentas A. Duda.
Tiesioginė transliacija.
11:00 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Triumfo
kelias. Jonas Karolis
Chodkevičius
13:00 Daiktų istorijos

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 Eurolyga per LRT.
Tiesioginė transliacija
19:45 Eurolygos
krepšinio turnyras.
Kauno „Žalgiris“ –
Miuncheno „Bayern“.
Tiesioginė transliacija iš

05:05 Kūrybingumo
mokykla
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
Jurbarko gimnazijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:30 Kalnų daktaras
17:15 Kernavės
archeologinė vietovė
17:25 Specialioji
programa dėl
privalomojo referendumo

BALDAI

• Stiklinį svetainės staliuką.
Kaina 25 Eur.
Tel. 8 616 34 069. Rokiškis
• Geros būklės stalą
kompiuteriui. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Tvarkingą talpią puikios
būklės komodą 135×88×42.
Kaina 80 Eur.
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
• Naują lubinį šviestuvą.
Kaina 18 Eur.

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
22:30 Dviračio žinios
23:00 Vokietija 89
23:55 Stambiu planu
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Kitą kartą Afrikoje
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:25 Moderni šeima
06:15 Transformeriai.
Kauno."
22:15 Premjera. Kelionių
atvirukai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Vokietija 89
23:55 Komisaras Reksas
00:45 Kelionių atvirukai
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?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:10 Moderni šeima
06:15 Transformeriai.
Kibernetinė Visata
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Gero vakaro šou
08:35 Meilės sūkuryje
,,Dėl Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių
pakeitimo“
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Drakula. Pradžia
00:25 Apgaulė
02:30 Erdvės menas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Mūsų gyvūnai
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Beatos virtuvė

05:20 Moderni šeima
06:15 Transformeriai.
Kibernetinė Visata
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Madagaskaro

Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
• Labai geros būklės sekciją.
Tel. 8 623 71 135. Rokiškis
• Minkštą kampą su
miegama dalimi. Kaina
200 Eur. Tel. 8 647 10 234.
Rokiškis
• Stiklinį svetainės staliuką.
Kaina 25 Eur.
Tel. 8 698 02 601. Rokiškis
• Sofą-lovą su dėže
patalynei. Kaina 93 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Plačią sofą-lovą su
pakėlimo mechanizmu ir
dėže patalynei. Kaina 148
Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Naują baltą stalviršį.
Puoštas smulkiomis

Kibernetinė Visata
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Prieš srovę
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Sukurta su meile
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Žemiau 6. Kalno stebuklas
22:45 Vikinglotto
22:50 Žemiau 6. Kalno stebuklas
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Žemiau 6. Kalno stebuklas
00:40 Palaidūnas
01:40 Havajai 5.0
03:40 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai
04:10 Atostogos rifuose

05:10 Moderni šeima

09:45 Debesuota, gali ištikti
meilė
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Džo Breivenas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Džo Breivenas
00:20 Palaidūnas
01:25 Havajai 5.0
03:25 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai
04:00 Atostogos rifuose
04:55 Moderni šeima

07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Amerikietiška afera
01:20 Šarvuotis
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:40 Alchemija
05:05 RETROSPEKTYVA

06:00 Balta - meilės spalva
pingvinai
07:35 Farai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Zioderholmas
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 Išvirkščias pasaulis
21:20 Loganas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Loganas
00:15 Lemtingas posūkis 5
02:05 Nepriklausomybės diena.
Atgimimas
04:30 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 KK2

blizgiomis dulkėmis. Ilgis
160 cm, plotis 60 cm. Kaina
40 Eur. Tel. 8 674 44 147.
Rokiškis
• Kampinę miegamąją
sofą - lovą. Reiktų išsivežti
patiems. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 615 53 919. Rokiškis
• Kompiuterinį stalą. Reiktų
išsivežti patiems. Kaina
30 Eur. Tel. 8 615 53 919.
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ
• 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

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
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir
Džiugo šou
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Šarvuotis
00:20 Juodasis sąrašas
01:20 Mirties namai
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:00 CSI. Majamis

06:00 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:40 Apuokas
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 Globalinė audra
23:10 Liūtaširdis
01:15 Amerikietiška afera
03:45 Volkeris, Teksaso
reindžeris

07:00 Mano virtuvė g
eriausia
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Apuokas
11:35 Jūrų pėstininkai
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Apuokas
19:30 Snaiperis
20:30 Pričiupom!
21:00 Apsuptyje
23:10 Niekada nepasiduok
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“
11:45 Jūrų pėstininkai
12:45 CSI. Majamis
13:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Apuokas
19:30 Snaiperis
20:30 Pričiupom!
21:00 Apsuptyje 2. Tamsos
teritorija
23:05 Apsuptyje
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
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Apuokas
19:30 Amerikietiškos
imtynės
21:30 xXx. Ksanderio Keidžo
sugrįžimas
23:40 Apsuptyje 2.
Tamsos teritorija
01:45 Ekstremalūs išbandymai

10:05 „Vieno nusikaltimo
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. šou
04:35 „Reali mistika“
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

06:30 CSI. Majamis
07:30 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Apuokas
11:35 Jūrų pėstininkai
12:35 CSI. Majamis

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“

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

• Šlepetes Crocs. Nedaug
avėtos, lengvos. 33-34
dydžio, ilgis 22,5 cm. Kaina
5 Eur. Tel. 8 675 14 084.
Rokiškis
• Geros būklės rudeninius
batus Crocs. Atsparūs
drėgmei, tinkamiausi
rudeniui. Vidpadis 19
cm, išimamas, tad galima
išdžiovinti. Dydis 30. Kaina
9 Eur. Tel. 8 675 14 084.
Rokiškis
• Labai geros būklės
rudeninius batus Big Star.
Labai nedaug avėtus,
tinkamiausi rudeniui, be
jokių defektų. 35 dydis,
vidpadis 23 cm. Kaina 16
Eur. Tel. 8 675 14 084.

Rokiškis
• Labai geros būklės batus
Crocs. Tik kelis kartus
užsidėti, atsparūs drėgmei,
tinka rudeniui ar nešaltai
žiemai, be jokių defektų. 3435 dydis, viduje apie 21,5
cm. Kaina 18 Eur.
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Geros būklės odinius
žieminius batus Crocs.
Atsparūs drėgmei, tinka
nešaltai žiemai. Be defektų,
32 dydis, viduje apie 19 cm.
Kaina 14 Eur.
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Geros būklės žieminius
batus Viking Goretex.
Juodos spalvos, be defektų,
33 dydis, vidpadis 21,5

cm. Gore-Tex Membrana
neperšlampantis. Kaina
14 Eur. Tel. 8 675 14 084.
Rokiškis
• Pigiau rankines, kuprines.
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Išparduodu rankinių ir
kuprinių likučius.
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Treningus Hugo Boss.
Liko paskutiniai XL dydžiai,
dydis atitinka. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Vieną sezoną dėvėtą,
puikios būklės, labai šiltą, su
kokybišku ir nesiveliančiu
dirbtiniu kailiuku, moterišką
žieminę striukę. Dydis 40
(L). Kailiuką galima nešioti
kaip kapišoną arba kaip

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2021-10-19
apykaklę. Kaina derinama.
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 624 01 021. Rokiškis

10 psl.
SIŪLO DARBĄ

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Pieningas karves. Kaina
sutartinė. Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 678 28 898. Rokiškis
• Pieninių veislės juodmargę
telyčaitę. Atsivesta spalio
4 d. Tel. 8 614 22 922.
Rokiškis
• Prancūzų buldogų šuniuką.
Kaina 300 Eur.
Tel. 8 605 83 703.
Panevėžys
• 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

GARSO TECHNIKA
• Grundig komplėktą.
Kolonėlės ir stiprintuvas.
Pagaminta Vokietijoje.
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 693 04 817. 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
• 38 m. vyras ieško darbo.
Galiu dirbti ir pagalbiniu
darbininku. 40 Eur už dieną.
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu
traktorininko pažymėjimą,
esu be žalingų įpročių,
vairuojantis.
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Ieškau darbo kelioms
valandoms per dieną, pvz.
nuo 9 iki 12 val. arba
darbo namuose. Domintų
tekstų rašytojos darbas
ar informacijos kėlimas į
socialinius tinklus, reklama.
Tel. 8 625 02 503.
Rokiškis
• Ieškau pardavėjos darbo.
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis
• Ieškau traktorininko darbo
pas ūkininkus Rokiškyje,
Rokiškio raj. Esu dirbęs
naujais traktoriais Fend,
New Holland, JCB krautuvu.
Patirties dar reikia. Lauksiu
pasiūlymų.
Tel. 8 625 04 361.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Gal kam
reikia pagalbos Juodupėje?
Galiu prižiūrėti senyvo
amžiaus žmogų. Patirties
turiu. Tel. 8 637 04 057.
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo.
Galiu dirbti ir pagalbinius
darbus. Skaldyti malkas ar
rinkti akmenis.
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Vyras ieško papildomo
darbo statybose
savaitgaliais.
Tel. 8 608 74 987.
Rokiškis

• Reikalingi armatūros
rišėjai. Darbo pobūdis
plieninių strypų lenkimo,
kirpimo, montavimo darbai
pagal brėžinius. Šalis
Nyderlandai/Belgija. Skubus
išvykimas. CV siųsti:
Info@efecta.lt Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 694 69 699. Rokiškis
• UAB Rokauta siūlo
darbą vietinių pervežimų
vairuotojui su savivarte
puspriekabe. Darbo
užmokestis nuo 1060 Eur.
ir priedai pagal darbo
rezultatus.
Tel. 8 656 20 079. Rokiškis
• Vilniuje statybose
reikalingi plataus profilio
meistrai, pagalbiniai
darbininkai, plytelių
klojimo meistrai, dažytojai.
Apgyvendinsiu nemokamai.
Darbo drabužius suteiksiu.
Kaina 2000 Eur.
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Naujame autoservise
siūlome darbą
automechanikui - šaltkalviui.
Bent su minimalia patirtimi.
Puikios sąlygos, visa
įranga, įrankiai nauji. Visos
socialines garantijos. Darbo
užmokestis nuo 1000 Eur.
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
• Ramundas GM,
reikalingas(-a) padėklų
linijos operatorius(-ė)
Panemunėlio gelež. st.
Darbas pamainomis nuo
6-14:30 ir nuo 14:30 iki
23 val. Iš Rokiškio vežami
įmonės transportu. Darbo
užmokestis neatskaičius
mokesčių 864-960 Eur.
Tel.865620131.
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• OBELIŲ SPIRITO
VARYKLA ieško
AUTOMATIKO (-ĖS)
Pramoninių elektros ir
automatikos įrenginių
nuolatinė priežiūra, skubių
gedimų šalinimas. Kaina
1200 Eur. Tel. 8 616 21 055.
Rokiškis
• Reikalingi pastolių
montuotojai (-jos)
Nyderlanduose/Belgijoje.
Neturintiems patirties
siūlome baigti 2 savaičių
kursus nemokamai Kaune.
Kursai vyksta kas dvi
savaites. Apgyvendiname
nemokamai. Neterminuota
sutartis. Greitas įdarbinimas
ir išvykimas.
Tel. 8 694 69 699. Rokiškis

KITA
• Juodalksnio malkas.
Galima kaladėmis. Pagal
jūsų pageidaujamą ilgį su
pristatymu.
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• Duris su staktą. Kaina
50 Eur. Tel. 8 604 91 575.
Rokiškis

• Skaldytas beržines malkas.
Kaina 250 Eur. Tel. 8 670 37
379. Rokiškis
• Ramundas GM kokybiški,
be žievės ir kitų priemaišų
medienos pjuvenų briketus
RUF. Viename padėkle
supakuota 960 kg. Kaina 1
padėklo 200 Eur, įskaitant
tarpe 9 proc. PVM. Atsiimti
Miškininkų 10, Rokiškis.
Už papildomą mokestį
galime pristatyti iki pirkėjo
sandėlio. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Mišrias lapuočių malkas.
Pristatau į namus.
Tel. 8 627 49 715. Rokiškis
• Naudotą tvarkingą šildymo
krosnelę Kalvis. Kupiškio
raj. Kaina derinama. Kaina
250 Eur. Tel. 8 695 29 133.
Kupiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas.
Tel. 8 622 21 376. Rokiškis
• Ketaus šildymo krosnelę
su stiklinėmis durelėmis.
Aukštis 60 cm, plotis 50x50.
Kaina 160 Eur.
Tel. 8 686 85 002. Rokiškis
• Dovanų kuponą grožio
salone. Vertė 30 Eur. Kaina
20 Eur. Tel. 8 615 16 534.
Rokiškis
• Triušių skerdieną,
pristatau. Kaina 1 kg - 6
Eur. Taip pat labai gražius
gyvus triušiukus ir triušius.
Yra didžiulis pasirinkimas.
Kaina, nuo 5 Eur. pagal
amžių. Tel. 8 676 30 362.
Rokiškis
• Varstomus plastikinius
langus su palangėmis
156x140 3 vnt.,180x140 1
vnt. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Mašinų gamybos
nenaudotą greitpuodį
(autoklavą) 30 Eur ir
pjovimo staklių veleną 20
Eur. Tel. 8 679 95 266.
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Idealios būklės Samsung
Galaxy Tab 4. Dedama SIM.
Kaina 110 Eur.
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• PS3-500 GB. Viskas veikia
puikiai. Atrištas. Komplekte
yra HDMI, maitinimo
laidas, pultelio kroviklis,
2 belaidžiai + 1 laidinis
pultelis. Yra 16 CD žaidimų
+ viduje. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 699 31 130. Rokiškis
• Gerai veikianti planšetinį
kompiuterį Lenovo Tablet
X-103F 2018 m. Kaina
55 Eur. Tel. 8 694 01 027.
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Mažai naudotą naują
telefoną Huawei. Kaina

100 Eur. Tel. 8 646 51 495.
Rokiškis
• Geros būklės Samsung
A70. 132 GB atminties,
6 GB RAM, 6,7 ekranas.
Originalus kroviklis, dėklasknygutė, dėžutė. Kaina
120 Eur. Tel. 8 694 01 027.
Rokiškis
• Naują Samsung A52s.
Kaina 300 Eur.
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namų ūkio valdą
Bulvėniškio 1-oji g. nr.
2. Unikalus nr. 73130003-0237, kadastrinis
nr.7313/0003:237 Bajorų
k. v. Žemės sklypo plotas
0,1587 ha. Našumo balas
52,0. Vidutinė rinkos
vertė 4040 Eur. Kadastro
duomenų nustatymo data
2014-05-14.
Tel. 8 676 08 775. Rokiškis
• 2 kambarių butą
Nepriklausomybės a.,
Rokiškio centre. Pirmasis
aukštas, 39 kv. m, su
daliniais patogumais.
Šildymas kietuoju kuru.
Kaina 20000 Eur.
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą,
49,83 kv. m, su rūsiu.
Rokiškyje, P. Širvio g,
trečiajame aukšte iš penkių.
Kaina 30000 Eur.
Tel. 8 650 67 651. Rokiškis
• 2 sodus, vieną šalia kito,
už ligoninės. Yra elektra,
šulinys, vaismedžiai,
vaiskrūmiai. Namelis po
gaisro. Kaina 5000 Eur.
Tel. 8 678 87 437. Rokiškis
• Namo dalį su 8 a žemės
sklypu Respublikos g.,
Rokiškis. Priklauso ½
dalis gyvenamojo namo ir

½ ūkinio pastato. Bendras
namo dalies plotas 39,04 kv.
m. Šildomas malkomis, yra
vandentiekis, WC. Kaina
16000 Eur.
Tel. 8 611 58 264. Rokiškis
• Namą Salų g., Kamajuose,
Rokiškio r. Statytas 1970 m.,
apmūrytas 2001 m. Bendras
plotas 129 kv. m, 2 aukštai,
7 kambariai. Bendras žemės
sklypas 0,26 ha. Didelis
ūkinis pastatas, 2 garažai.
Kaina 28000 Eur.
Tel. 8 674 40 810. Rokiškis
• 2 kambarių butą P. Širvio
g. 9. 5-asis aukštas, 49,35
kv. m, patogus išplanavimas
(kambariai nepereinami).
Butas šiltas, šviesus. Su
buitine technika ir baldais.
Šalčiausiu žiemos mėnesiu
šildymas iki 40 Eur. Du
rūsiai. Arti mokyklos,
darželiai, parduotuvės.
Kaina 28800 Eur.
Tel. 8 687 55 242. Rokiškis
• 2 kambarių butą Kauno g.
2 aukštas. Tel. 8 673 56 283.
Rokiškis
• 2 kambarių butą 30 kv. m
be patogumų miesto centre.
Tel. 8 687 97 970. Rokiškis
• 1 kambario butą (28,52 kv.
m.) 5-ame aukšte, Taikos
g. 1. Tel. 8 683 77 826.
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų
valdos sklypus už miškų
urėdijos. Graži vieta, geras
susisiekimas, šalia yra
autobusų stotelė.
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Ramioje vietoje namo dalį
Aušros g. Yra garažas, 2
šiltnamiai, ūkinis. Kitoje
kelio pusėje parkas, netoli
prekybos centras, darželis.
Kaina ne galutinė. Kaina
23000 Eur.
Tel. 8 611 31 617. Rokiškis
• Netoli ežero sodybą Obelių
sen., Pasubatės kaime. Arba
keičiu į droną. Kaina 2500
Eur. Tel. 8 671 89 808.
Rokiškis
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• Garažą 18,6 kv. m (už
buvusio DNB banko).
Pietų pusė, trifazė elektros
instaliacija, rūsys 18,6
kv. m. Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis
• Labai geroje vietoje
namą su ūkiniais pastatais
ir pirtimi Žilių g.,
Panemunėlio gelež. st.
Trifazis, 28 a žemės. Galima
eiti ir gyventi.
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 5 km nuo Utenos m. (SB
Piliakalnis) sodą su dviejų
aukštų rąstiniu nameliu.
Yra šiltnamis, vandentiekis
laistymui, po visu nameliu
rūsys, netoli autobusų
stotelė. Kaina sutartinė.
Tel. (8-611) 60089, (8-682)
12741 . Tel. 8 611 60 089.
Utena
• Mūrinį, apšiltintą,
renovuotą gyvenamąjį namą
Laibgaliuose. Yra visos
komunikacijos, plastikiniai
langai, 25a sklypas, garažas,
ūkiniai pastatai.
Tel. 8 670 32 672. Rokiškis
• Taikos g. renovuotame
mūriniame name (renovacija
išmokėta) erdvų 2 kambarių
butą 54 kv. m. 3 aukštas,
įstiklintas balkonas, šarvo
durys. Šalia namo yra erdvi
automobilių stovėjimo
aikštelė. Kaina 33000 Eur.
Tel. 8 618 58 813. Rokiškis
• 3 kambarių butą
Tekstilininkų g. 11, 2 aukšte,
Juodupėje. Kaina derinama.
Išsamesnė informacija
telefonu. Kaina 6500 Eur.
Tel. 8 613 72 450. Rokiškis
• 3 kambarių butą netoli
aikštės Vilniaus g. 2 aukštas.
Šarvo durys, plastikiniai
langai, kondicionierius.
Reikalingas remontas.
Papildomas nr. 862527482.
Kaina 39000 Eur.
Tel. 8 648 89 418. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g.,
Rokiškis. Mūrinis namas, 3
aukštas, 37,29 kv. m, didelis
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STATYBOS NAMAI

GALIME NUO PRADŽIOS IKI PABAIGOS ĮRENGTI, AR ATNAUJINTI
SENĄ JŪSŲ NAMO, BUTO AR KITŲ PATALPŲ, VONIOS KAMBARIŲ
VIDAUS APDAILĄ.
• GIPSO KONSTRUKCIJŲ, LUBŲ, PERTVARŲ MONTAVIMAS.
• GLAISTYMAS, DAŽYMAS.
• PLYTELIŲ KLIJAVIMAS.
• ELEKTROS DARBAI.
• SANTECHNIKOS DARBAI.
DARBUS GALIME ATLIKTI SAVO MEDŽIAGOMIS BEI IŠRAŠYTI SĄSKAITĄ.

Laisvės g.13

20 Eur. Galiu siusti paštu.
Tel. 8 675 88 304.
Kupiškis
• Grandininį pjūklą.
Tel. 8 605 25 460.
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

Tel. +370 656 44449, statybnamai@gmail.com

6 m ilgio stiklintas balkonas,
didelė niša. Galimybė
pasidaryti atskirą miegamąjį.
Kaina sutartinė.
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• Suremontuotą išpuoselėtą
namą su ūkiniu pastatu, 2
garažais, rąstine pirtimi
ir erdviu sklypu. Galima
valstybės subsidija jaunai
šeimai. Jokių investicijų
nereikalaujantis namas.
Plastikiniai langai. Uosio
parketo grindys, medžio
masyvo laiptai. Jūžintų k.
Kaina 90000 Eur.
Tel. 8 699 09 606. Rokiškis

NUOMA

• Rokiškyje išsinuomočiau
patalpas. Pageidautina
pirmasis aukštas, miesto
vandentiekis ir kanalizacija,
nuo 50 kv. m.
Tel. 8 672 71 061. Rokiškis
• Išnuomojamas vieno
kambario butas su baldais ir

konstrukcijų, lubų,
pertvarų montavimas;
Glaistymas, dažymas;
Plytelių klijavimas; Elektros
darbai; Santechnikos darbai.
Darbus galime atlikti savo
medžiagomis ir išrašyti
sąskaitą. statybnamai@
gmail.com.
Tel. 8 656 44 449. Rokiškis
• 3 t mini ekskavatoriaus
nuoma su operatoriumi. Visi
žemės kasimo ir lyginimo
darbai. Tel. 8 622 06 975.
Rokiškis

buitine technika ilgalaikei
nuomai dirbančiam ir
tvarkingam žmogui.
Tel. (8-611) 48919 po 17
val.. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 603 04 880. Rokiškis
• Ieškau vieno kambario
buto ilgam laikui nuomotis
su baldais ir buitine
technika. Nuo lapkričio 10
d. išsinuomočiau iki 100
Eur. Tel. 8 646 51 495.
Rokiškis
• Jaunystės gatvėje
išnuomojamos 30 kv. m
komercinės paskirties
patalpos. Tel. 8 612 94 783.
Rokiškis
• Išnuomojamas garažas
Perkūno gatvėje.
Tel. 8 685 41 428. Rokiškis
• Išnuomojami 2 garažai
su automobilio tampymo
stendais. Tel. 8 611 17 092.
Rokiškis
• Pigiai nuomoju 2 kambarių
butą. Tel. 8 611 18 123.
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario
butą. Tel. 8 609 04 904.
Rokiškis
• Išsinuomotume 1 kambario
butą . Tel. 8 636 35 260.
Rokiškis

PERKA
• Perku Jawa motociklus ir
jų dalis. Tel. 8 621 72 836.
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Ieškau kas dovanotų
seną sodą išpjauti obelų ar
kriaušių. Tel. 8 604 61 191.
Rokiškis
• Prašau padovanoti minkštą
kampą. Iš anksto dėkoju.
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Puikų bėginį dviratį
mergaitei. 20 colių ratai.
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
• Medinį arkliuką ir grojantį
asiliuką. Kainos po 10 Eur.
Tel. 8 606 20 232. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

PASLAUGOS
• Apsauginės, priešgaisrinės
signalizacijos įrengimas,
įjungimas į stebėjimo
pultą. Atvykstame į namus.
Konsultacijos nemokamos.

Tel. 8 652 15 692. Rokiškis
• Patalpų, vonios kambarių
vidaus apdaila. Gipso

• Perku naudotą veikiantį
šaldytuvą su šaldymo
kamera. Iki 100 Eur.
Tel. 8 625 99 542. 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,
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• Naują pagamintą
gamykloje pjovimo staklių
veleną. Ilgis 70 cm., du
siauri skriemuliai ir disko
tvirtinimo detalės. Kaina
15 Eur. Tel. 8 679 95 266.
Rokiškis
• Šaltkalvio spaustuvą.
Kaina 110 Eur.
Tel. 8 698 26 187. Rokiškis
• Klevo lentas, statybinę
medieną, lauko dailylentes.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Elektronines svarstykles.
Sveria iki 1000 kg. Kaina
240 Eur. Tel. 8 686 86 738.
Kupiškis
• Geros kokybės pjautą
statybinę medieną.
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• 5 kub. m gegnių
0,05x0,15x6.
Tel. 8 613 81 943. Rokiškis
• Aliuminę 10 mm
montavimo plokštę
frezavimo stalui. Skirta
rankinės frezavimo
mašinėlės įtvirtinimui
frezavimo stale. Komplekte
redukciniai žiedai. Skirta
tiek mažai, tiek didesnei
rankinei frezai. Kaina 35
Eur. Tel. 8 605 22 105.
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Skoda Fabia. 2004 m., 1,2
l, benzinas, TA iki 2023-10.
Kaina 900 Eur.
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• VW Bora. 2004 m., 1,9 l,
TDI, 96 kW, TA iki 202305. Užsiveda ir traukia
gerai, kėbulas nesupuvęs,
bet ya smulkių trūkumų.
Prastos padangos. Jūžintai.
Kaina 1350 Eur.
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Audi A6. 2,5 l, 110 kW,
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dyzelis TA iki 2023-08-10.
Yra kablys. Kaina 1250 Eur.
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Prižiūrėtą Ford Focus.
2000 m., dyzelis, 1,9 l, 66
kW, TA iki 2022-05. Kaina
400 Eur. Tel. 8 614 37 534.
Rokiškis
• Labai ekonomišką Audi
B4. 1994 m., 1,9 l, 55 kW,
TD. Užsiveda, važiuoja
puikiai. Važiuoklė, variklis
tvarkingi. TA visą laiką buvo
atliekama Anykščiuose,
galioja 2 m. Kėbulas geras,
bet ya smulkių paviršinių
defektų. Yra kablys. Kaina
670 Eur. Tel. 8 695 80 146.
Anykščiai
• VW Passat 1991 m., 1,6 l,
60 kW, universalas, kablys,
TA iki 2022-12-17.
Tel. 8 616 87 131. Rokiškis
• VW Passat. 2004 m.,
1,6 l, benzinas. Senasis
- paprastasis variklis.
Lietuvoje neeksploatuotas.
Padangos M+S, serviso
knygelė, nuimamas kablys.
Kaina 1750 Eur.
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Tvarkingą keturratį ATV.
Išsamesnė informacija
telefonu. Kaina 800 Eur.
Tel. 8 626 98 422. Rokiškis
• Audi A4. 1,9 l, 66 kW.
Išsamesnė informacija
telefonu. Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• Ford Transit. Keleivinis,
9 vietų (ilgas ir aukštas).
Variklis 2,4 l. Yra visos
sėdynės, kablys. Reikalingas
smulkus remontas. Be TA.
Kaina 700 Eur. |Tel. 8 686
85 002. Rokiškis
• Tvarkingą BMW 525D.
2005 m., 130 kW. Domina
keitimas į mažą benzininį
automobilį. Kaina 3300 Eur.
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• VW Sharan dalimis. 1999
m., 1,9 l, TDI. Gera greičių
dėžė, nesupuvusios skardos,
yra kablys.
Tel. 8 612 48 499. Rokiškis
• Plieninius ratlankius R15.
Centrinė skylė 57,1, tarpai
tarp skylių 5x112 47. Tinka
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Audi, VW, Skoda, Seat. 8
Eur/vnt. Visi 4 vnt. už 30
Eur . Tel. 8 610 26 465.
Rokiškis
• Naudotas žiemines
dygliuotas padangas
Michelin R14 185/65. 2 vnt.
Kaina 30 Eur.
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• VW Passat 2007 m.
ratlankius. Už visus 20 Eur.
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Dalimis 2005 m. Opel
Meriva. 1,3 l, 55 kW, CDTI.
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Passat B5 B5+
dalimis. 1,9 l, 81 kW, 85
kW, 96 kW.
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Padangas 225/50 R17.
M+S, 7 mm, 2016 m.
Hankook Runflan. Kaina
120 Eur. Tel. 8 685 75 884.
Rokiškis
• Opel skardinius ratlankius
R16 5/110 su padangomis
beveik naujomis 2019 m.,
205/55 R16, M+S. Kaina
130 Eur. Tel. 8 685 75 884.
Rokiškis
• Audi originalius ratus R17
5/112. Centras 57,1. Kaina
160 Eur. Tel. 8 685 75 884.
Rokiškis
• BMW ratlankius R17
5/120 su padangomis M+S
225/45 R17. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Toyota originalius ratus
R17 5/100. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius R16 5/100.
Tinka Skoda, Golf 4. Kaina
120 Eur. Tel. 8 685 75 884.
Rokiškis
• BMW, VW transporter
ratlankius R18 5/120 su
padangomis M+S. Kaina
300 Eur. Tel. 8 685 75 884.
Rokiškis
• Skoda kaip naujus
ratlankius R15 5/112 su
vasarinėmis padangomis.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Renault Scenic dalimis.
2000 m., 1,9 l, 75 kW.
Žibintus, granatas, stabdžių
cilindrus ir kitas dalis.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Ratus su padangomis
195/65 R15. Nuo Passat B5.

Kaina 55 Eur.
Tel. 8 614 61 229. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1998 m.,
1,9 l. Greičių dėžę, vairo
kolonėlę ir kitas dalis.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Aukšto spaudimo padangas
205/65R15C. Protektorius
8 mm. 2 vnt., kaina abiejų
20 Eur. Tel. 8 612 81 356.
Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 2010
m., 1,8 l, turbo, benzinas.
Keturių durų, juodos
spalvos. Tel. 8 612 48 499.
Rokiškis
• Audi A4, 2003 m., 2,5 l,
120 kW variklį dalimis.
Tel. 8 682 31 989. Rokiškis
• Naudotas padangas
Yokohama G073, 215/60
R17 (japonų gamintojas).
Likutis apie 5-6 mm. Po
10 Eur. Tel. 8 676 62 702.
Rokiškis
• Originalius Audi B4 R15
ratus su M+S padangomis
(5 vnt.). Tel. 8 698 36 898.
Rokiškis
• Audi A6 C4 dalimis. Lietus
diskus R15 ir kitas dalis.
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Ford Focus dalimis.
2000 m., 1,8 l, dyzelis,
universalas. Žibintus, galinį
tiltą, bamperius, bagažinės
užuolaidą ir kitas dalis.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Geros būklės skardinius
ratlankius su padangomis
R15, prisukimas 5x100. 4
vnt. Kaina 50 Eur. Tel. 8 627
91 571. Rokiškis
• Opel skardinius ratlankius
R16 5/110 su geromis
padangomis M+S, 2019 m .
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 685 75 885.
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Plokščiaekranį televizorių
Tomson 80 cm.
Tel. 8 614 35 197. Rokiškis
• Veikiančius televizorius
Samsung, Goldstar. Kaina
20 Eur. Tel. 8 629 58 181.
Rokiškis
• Televizorių Samsung. 108
cm įstrižainė. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 605 25 460.
Rokiškis

Eksportuotų prekių kainos per metus augo
6,8 proc., importuotų – 15,1 proc.
Lietuvos
eksportuotų
prekių kainos rugpjūtį, palyginti su 2020-ųjų rugpjūčio mėnesiu, padidėjo 6,8
proc., o importuotų prekių
– 15,1 procento.
Per mėnesį (rugpjūtį, palyginti su liepą) eksportuotų
prekių kainos smuktelėjo 0,1
proc., importuotų prekių – padidėjo 0,7 proc., pranešė Statistikos departamentas.
Per mėnesį iš eksportuotų
prekių labiausiai – 7,7 proc.
– atpigo plieniniai vamzdžiai,

vamzdeliai,
tuščiaviduriai
profiliuočiai ir susijusios jungiamosios detalės. Tomo ketus ir plienas bei ferolydiniai
atpigo 6,9 proc., cementas,
kalkės ir gipsas – 4,7 proc.,
bet pabrango nafta – 8,3 proc.,
pesticidai ir kiti agrocheminiai
produktai – 6,3 proc., guminiai gaminiai – 6,2 procento.
Iš importuotų prekių daugiausia – 36,5 proc. – pabrango gamtinės dujos. Žemės ūkio vienmečiai augalai
brango 5,8 proc., niekur kitur

nepriskirti kasybos ir karjerų
eksploatavimo
produktai –
5,2 proc., bet atpigo žuvys ir
kiti žuvininkystės produktai –
7 proc., nafta – 6,5 proc., gyvi
gyvūnai ir gyvūniniai produktai – 3,9 procento.
Per metus iš euro zonos importuotų prekių kainos išaugo
6,5 proc., ne iš euro zonos –
23 procentais. Per mėnesį iš
euro zonos importuotų prekių
kainos padidėjo 0,9 proc., ne
iš euro zonos – 0,6 procento.
BNS inform.

Natūralaus pieno supirkimo kainos ir toliau auga
– rugsėjį vidutinė supirkimo
kaina siekė 338,8 euro už toną
ir buvo beveik 10 proc. didesnė nei rugpjūčio mėnesį.

ginti su pernai rugsėju, kaina buvo 20,3 proc. didesnė,
skelbia Žemės ūkio ministerija.
Vidutinė bazinių rodiklių
pieno supirkimo kaina per
mėnesį augo 2,4 proc. iki
263,2 euro.

Sausio-rugsėjo mėnesiais
supirkta 1012,94 tūkst. tonų
pieno -1,8 proc. mažiau nei
pernai tuo pačiu metu. Vien
rugsėjį supirkta 123,95 tūkst.
tonų – 1,1 proc. daugiau nei
prieš metus.
BNS inform.

Pieno supirkimo kainos rugsėjį augo

Per metus – rugsėjį, palyŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Yanmar F16D. 2 cilindrų,
dyzelinis variklis, 16 AG,
4 WD, hidraulinė sistema,
palėtintos pavaros, darbinis
velenas, blokiruotė, žemės
dirbimo freza. Kaina 4200
Eur. Tel. 8 620 53 630.
Rokiškis
• Trivagį rusišką plūgą.
Galima dalimis. Kaina 120
Eur. Tel. 8 610 19 607.
Rokiškis
• Tvarkingą naudotą kaupiką
3 vagų. Kaina 300 Eur. Tel.
8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą traktorinę
dviašę priekabą. Ilgis 3 m,
plotis 1,50 m. Verčia per
galą. Yra TA, dokumentai.
Kaina 1800 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Zid variklį, dviejų korpusų
plūgą, šieno griebtuvą. Tel.
8 614 19 157. Rokiškis
• Ratus tinkančius MTZ,
T-40. Vokiškas padangas 1020, 70 proc. Varžtai nekliba,
skylės atitinka. Kaina 200
Eu, negalutinė.
Tel. 8 685 81 976. Rokiškis
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Ministerija persigalvojo: šį sezoną bus galima sumedžioti
190 vilkų – daugiau nei ankstesnįjį
Aplinkos ministerija šį
sezoną leis sumedžioti 190
vilkų – 15 daugiau nei planuota anksčiau.
Ministerija pranešė, jog
prasideda 2021-2022 metų
vilkų medžioklės sezonas.
Anksčiau skelbta, jog kvotą
jam planuojama palikti tokią
pačią kaip ir ankstesnį sezoną
– 175.
Pasak ministerijos, aukštesnis limitas nustatytas atsižvelgus į vilkų populiacijos
būklės stebėsenos duomenis,
rūšies apsaugos poreikius,
apskaičiuotą vilkų šeimų
skaičių ir pastaraisiais metais
jų padarytą žalą ūkiniams gyvūnams.
Nustatyta, kad šiuo metu
Lietuvoje gyvena ne mažiau
63 vilkų šeimų. 53 nustatytos
pagal genetinius tyrimus, dar
10 – pagal stambiųjų plėšrūnų registravimo sistemos
„Biomon.lt“ duomenis.
„Pagal Vilko apsaugos
planą turėtumėme skirti ne
mažesnę nei 205 vilkų kvotą.
Tačiau manome, kad reiktų
pereiti prie kiek kitokio populiacijos valdymo modelio.
Įvertinus stabiliai augančią
vilkų populiaciją jų sumedžiojimo kvota šį sezoną bus

190“, – sako aplinkos ministro patarėjas Marius Čepulis.
M. Čepulio teigimu, žiemos sezono medžioklė neatgraso vilkų nuo ūkininkams
daromos žalos, o aktyviau reguliuoti plėšrūnų prieaugį reikėtų būtent tuo metu, kai pjaunami naminiai gyvuliai – tai
yra vasarą ir ankstyvą rudenį.
Aplinkos ministerija planuoja skatinti probleminių
vilkų medžioklę ne medžioklės sezono metu.
Numatoma
pagreitinti
medžioklės leidimų išdavimo tvarką – supaprastinti jų

išdavimo procedūras, taip
pat sukurti galimybes kontroliuojančioms institucijoms,
savivaldybėms, kad jos duotų
atitinkamus nurodymus medžiotojams, prireikus pasitelktų specialistus.
Pasak ministerijos, taip iš
esmės būtų pereinama prie
kitokio vilkų populiacijos
valdymo būdo.
Ministro patarėjas sako,
kad taip pat reiktų platesnės
diskusijos apie medžioklės
sezono terminų keitimus.
Aplinkos ministerija preliminariai siūlo jį paankstinti

mėnesiu ir anksčiau užbaigti
– jis galėtų trukti nuo rugsėjo
15 dienos iki vasario 28 dienos.
Be to, pasak jo, reikėtų
padaryti tyrimus ir nustatyti,
koks Lietuvoje yra vilkiukų
išgyvenimo koeficientas (iki
šiol naudojamasi kitų šalių
duomenimis).
„Genetiniai tyrimų reikia
ne vien medžioklės kvotai
nustatyti, o siekiant surinkti kuo daugiau informacijos
apie svarbią Lietuvos ekosistemoms gyvūnų rūšį“, – teigia M. Čepulis.
Vilkas yra saugoma rūšis. Pagal Europos laukinės
gamtos ir gamtinės aplinkos
apsaugos konvenciją (Berno
konvenciją), ES Buveinių direktyvą ir kitus teisės aktus
Lietuva yra įsipareigojusi užtikrinti palankią šios rūšies apsaugos būklę, todėl vilkų medžioklė ribojama nustatant ne
tik leistiną medžioklės terminą, bet ir sumedžiojimo limitą.
Lietuvoje vilkų medžioklės sezonas prasideda spalio
15 dieną ir trunka iki kovo 31
dienos. Išnaudojus jų sumedžiojimo limitą, sezonas nutraukiamas anksčiau.
BNS inform.

Saugoti sieną su Baltarusija pasitelktos papildomos kariuomenės pajėgos

Reaguojant į padažnėjusius migrantų mėginimus
neteisėtai kirsti valstybės
sieną, stiprinama valstybės
sienos apsauga, pranešė
Vidaus reikalų ministerija
(VRM).

Pasak vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės, šiam
tikslui bus pasitelktos papildomos kariuomenės pajėgos
– iki 64 karių per parą.
„Stebint tendenciją pasienyje su Baltarusija daugėti
migrantų mėginimams neteisėtai kirsti valstybės sieną,

turime reaguoti ir būti pasirengę blogiausiems scenarijams. Kol šiuo metu neturime
pilnai įrengtų modernių sienos
stebėjimo sistemų ir fizinio
barjero, juosiančio visą pasienio ruožą, privalome fiziškai
sustiprinti sienos apsaugą.
Sutarta, kad į pagalbą pasieniečiams ateis papildomos
kariuomenės pajėgos“, – pranešime cituojama ministrė A.
Bilotaitė.
„Visuomet sakėme, kad
atsižvelgiant į poreikį, Lietuvos kariuomenė teikė ir toliau
teiks paramą hibridinės agre-

sijos kontekste, esame tam pasiruošę. Be to, paramą pratęsė
ir „Frontex“, atsiranda naujos
galimybės naudoti sąjungininkų sraigtasparnius, krizėje
nesame vieni“, – sakė krašto
apsaugos ministras Arvydas
Anušauskas.
Lietuvos kariuomenės taip
pat prašoma iki šių metų gruodžio 31 dienos pratęsti teikiamą pagalbą.
Anot VRM pranešimo, dėl
ekstremaliosios situacijos susidariusi padėtis pasienyje su
Baltarusija ir lieka sudėtinga.
Nuolat fiksuojami migrantų

bandymai neteisėtai patekti į
Lietuvą iš Baltarusijos. Šiuo
metu sienos kontrolė Lietuvos
pusėje vykdoma sustiprintu
režimu.
Šiemet iš Baltarusijos į
Lietuvą neteisėtai pateko
4172 migrantai, nuo rugpjūčio
2-osios, kai imta taikyti neįleidimo taktika, neįleistas 4051
užsienietis.
Vilnius kaltina Minsko režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine
agresija. Dėl to šalyje paskelbta ekstremali situacija.
BNS inform

Keturių pagrindinių mokesčių
pajamos kitąmet turėtų augti 6 proc.
Valstybės biudžeto pajamos
iš pridėtinės vertės, gyventojų
pajamų, akcizų ir pelno mokesčių, kitąmet turėtų siekti 10,183
mlrd. eurų, arba 6 proc. daugiau, nei numatoma gauti 2021
metais. Planuojama, kad šių
mokesčių pajamos 2022 metais
sudarys 91,8 proc. valstybės
biudžeto pajamų be Europos
Sąjungos (ES) kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšų.

Prognozuojant pajamas iš šių
mokesčių buvo atsižvelgta į ekonominės raidos scenarijų, taip pat
įvertinti 2020-2021 metais susiformavę COVID-19 pandemijos
paveiktų įmonių mokesčių mokėjimo atidėjimai, remiantis prielaida,
kad didesnė dalis jų bus grąžinta
2022 metais, nurodoma 2022 metų
Valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių apžvalgoje.
2022 metų biudžete prognozuojamos pajamos iš pridėtinės
vertės mokesčio (PVM) sudaro
4,907 mlrd. eurų – 44,2 proc. visų
valstybės biudžeto pajamų be ES
lėšų ir 8,6 proc. BVP to meto kainomis.Pajamos iš PVM buvo prognozuojamos atsižvelgiant į 2021
metų numatomą šio mokesčio
surinkimą, į galutinio vartojimo
išlaidų ir PVM mokestinės bazės
procentinio santykio dinamiką,
galiosiančių PVM lengvatų įtaką
pajamoms. Prognozuojant įvertinta, kad galutinio vartojimo išlaidos
2022 metais nominaliai didės 5,9
procento. Taip pat buvo atsižvelgta
į grąžintino PVM sumos ir nesumokėtos PVM sumos (įsiskolinimo valstybei) pokyčių įtaką.
2022 metais į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus prognozuojama gauti 4,52 mlrd. eurų
pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM), arba 33 proc. visų
pajamų (be ES lėšų) ir 7,9 proc.
BVP to meto kainomis.
Šio mokesčio dalis, tenkanti
valstybės biudžetui, 2022 metais
sudarys 51,9 procento. Į valstybės
biudžetą prognozuojama gauti
2,341 mlrd. eurų pajamų iš GPM
– 21,1 proc. visų valstybės biudžeto pajamų (be ES lėšų) ir 4,1 proc.
BVP to meto kainomis.
Pajamos iš GPM 2022 metais
buvo prognozuojamos atsižvelgiant į 2021 metais numatomas
gauti šio mokesčio pajamas, į
įplaukų iš GPM santykio su darbo
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užmokesčio fondu dinamiką bei
į projektuojamą 9 proc. metinio
darbo užmokesčio fondo augimą,
kartu įvertinant siūlomo neapmokestinamojo pajamų dydžio keitimo įtaką 2022 metų pajamoms.
2022 metais valstybės biudžeto
projekte prognozuojamos pajamos
iš akcizų sudaro 1,687 mlrd. eurų –
15,2 proc. visų valstybės biudžeto
pajamų (be ES lėšų) ir 2,9 proc.
BVP to meto kainomis.
Akcizų prognozė sudaryta atsižvelgiant į numatomus akcizais
apmokestinamų prekių pardavimus 2021 metais, remiantis šių
prekių pardavimų pasikeitimų ir
jiems įtakos galinčių turėti veiksnių tarpusavio priklausomybės
dinamiką. Prognozuojant akcizų
pajamas taip pat atsižvelgta į akcizų tarifų didinimą etilo alkoholiui
ir alkoholiniams gėrimams, tabako
gaminiams ir jiems alternatyviems
produktams.
Prognozuojama, kad 2022 metais didžiausią pajamų iš akcizų
dalį (54,4 proc.) sudarys akcizai už
energinius produktus, atitinkamai
akcizų už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus pajamos sudarys 25,5
proc., už apdorotą tabaką – 17,7
proc., už kaitinamojo tabako produktus – 2 proc., už elektroninių cigarečių skystį – 0,3 proc., už elektros energiją – 0,1 proc. visų akcizų
pajamų. Iš pelno mokesčio 2022
metais prognozuojama gauti 1,247
mlrd. eurų pajamų, arba 11,2 proc.
visų valstybės biudžeto pajamų (be
ES lėšų) ir 2,2 proc. BVP to meto
kainomis. Prognozuojant 2022
metų pajamas iš pelno mokesčio
buvo atsižvelgta į 2021 metais numatomas gauti pelno mokesčio pajamas, projektuojamus nominalaus
BVP pokyčius (2021 metais nominalus BVP augs 9,7 proc., o 2022
metais 6,6 proc.), įmonių avansinio
pelno mokesčio mokėjimų dinamiką bei prognozuojamų netekimų
dėl taikomų lengvatų poveikį.
2022 metų valstybės biudžeto pajamos kartu su ES ir kitomis
tarptautinės finansinės paramos
lėšomis sudarys 13,86 mlrd. eurų,
arba 4,2 proc. daugiau nei numatoma surinkti 2021 metais. 2022
metais valstybės biudžeto pajamos, neįskaitant ES ir kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų, sieks
11,095 mlrd. eurų ir bus 5,4 proc.
didesnės, nei numatoma gauti šiemet.
BNS inform.

2021-10-19

14 psl.

Greita pievagrybių mišrainė su vištiena

Spalio 19-oji,
antradienis,
43 savaitė

Ingredientai:
• 400 gramų rūkytos vištienos
(arba virtos)
• 250 gramų marinuotų pievagrybių
• 150 gramų konservuotų žirnelių
• 1 agurkas
• 2 šaukštai majonezo
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų

Iki Naujųjų liko 73 dienos
Ispanų kalbos diena
Saulė teka 7.53 val.,
leidžiasi 18.14 val.
Dienos ilgumas 10.21 val.
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Frida, Fridas, Geisvilas, Izaokas,
Kantrimė, Kleopa, Kleopas,
Kleopatra, Laura, Valys,
Valmantas, Valmantė.
Rytoj: Adelina, Gedardas,
Gedardė, Gedas, Gedautas,
Gedautė, Gedutė, Gedutis,
Gelmina, Gelminas, Gelvarda,
Gelvardas, Irena, Saulena, Saulenė,
Saulenis, Saulė, Saulius.
Poryt: Gilanda, Hilaras, Hilarija,
Raitvilas, Raitvilė, Uršė, Uršulė,
Uršulina, Vilma.

Dienos citata
„Apnuoginti sielą yra
taip pat nepadoru,
kaip ir apnuoginti kūną"
(F. Bekonas).

Šiandien pasaulio
istorijoje

1781 m. lordui Kornvaliui
prie Jorktauno pasidavus generolui Džordžui Vašingtonui,
baigėsi Amerikos nepriklausomybės karas.
1813 m. per vadinamąjį Tautų mūšį prie Leipcigo sutriuškintos Napoleono pajėgos.
1872 m. Australijos Naujajame Pietų Velse rastas 82,11
kilogramo svorio aukso grynuolis - tai yra didžiausias kada
nors vienoje vietoje rastas aukso
kiekis.
1901 m. brazilų aviatorius
Albertas Santosas Diumontas
orlaiviu apskrido Eifelio bokštą.
Ši kelionė užtruko... 30 minučių.
1990 m. Sovietų Sąjungos
Aukščiausioji Taryba pritarė prezidento Michailo Gorbačiovo
pasiūlymui nuo centralizuotos
planinės ekonomikos pereiti į
rinkos ekonomiką.
2003 m. popiežius Jonas
Paulius II Motiną Teresę paskelbė palaimintąja.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1905 m. Vilniaus lietuvių susirinkimas išrinko 15 asmenų komitetą
Lietuvių suvažiavimui organizuoti.
Komiteto pirmininku išrinktas Jonas
Basanavičius.

Post scriptum
Blogas darbas garsiai aidi.

Gaminimas:
Vištieną supjaustyti nedideliais gabaliukais, pievagrybius perpjauti pusiau, jei jie didesni,
galima pasmulkinti į kelias dalis, agurką supjaustyti gabaliukais, viską sudėti į dubenį.
Nuo žirnelių nupilti skystį, o žirnelius suberti į dubenį su paruoštais ingredientais. Į dubenį su ingredientais įdėti majonezo, pabarstyti pipirais ir gerai išmaišyti.

Į Valdovų rūmus atvežta
Abiejų Tautų Respublikos
Gegužės 3-iosios Konstitucija
Į Valdovų rūmus atvežta Abiejų Tautų Respublikos
Gegužės 3-iosios Konstitucija,
pranešė muziejus.

„Visų Abiejų Tautų Respublikos žemių istorijai brangus dokumentas saugomas Vyriausiajame
senųjų aktų archyve Varšuvoje ir
tik ypatingomis progomis palieka
saugyklas“, – teigiama pranešime.
Jame nurodoma, kad Valdovų
rūmų muziejaus ir parodos partnerių Lenkijoje – Adomo Mickevičiaus instituto ir Varšuvos
karališkosios pilies – pastangomis šį dokumentą leista išvežti į
Lietuvą.
„Konstitucija į Vilnių atvežta
specialiu, muziejinėms vertybėms skirtu transportu, kuriame
palaikomas mikroklimatas. Vertingą krovinį iki Valdovų rūmų
muziejaus durų per Lenkijos teritoriją lydėjo apsaugos tarnybos
ekipažai, Lietuvoje – policija“, –
pranešė muziejus.
Šis dokumentas bus eksponuojamas parodoje „Kad Tėvynė
gyvuotų. Lietuva ir Lenkija 1791
m. Konstitucijos epochoje“. Ją
atidarys oficialiu vizitu į Lietuvą
atvykstantis Lenkijos prezidentas
Andrzejus Duda.
Pasak parodos kuratorės Ramunės Šmigelskytės-Stukienės,
paroda bus „pirmasis bandymas
Lietuvoje pristatyti spalvingą ir
sudėtingą Konstitucijos epochą,
pažinti Abiejų Tautų Respublikos
pakilimo ir jos sunaikinimo istoriją“.
Parodoje taip pat bus galima
pažiūrėti dar vieną Lietuvai svar-

bų dokumentą – Tarpusavio įžadą. Čia iš viso bus eksponuojami
keli šimtai eksponatų: meno kūrinių, ginklų, dokumentų, pavyzdžiui, Žemaitijos bajorų išlaidų
knygą, kurioje užfiksuota, kiek
jaučių papjauta iškilmėms Konstitucijai pagerbti.
Tarpusavio įžadas, pasak Valdovų rūmų direktoriaus Vydo Dolinsko, papildė, patikslino ir netgi
tam tikra prasme pakoregavo pačios Gegužės 3-iosios Konstitucijos nuostatas.
„Lietuva, sutikdama daugiau
prerogatyvų deleguoti bendroms
institucijoms, gavo paritetinio
atstovavimo galimybę ir iš esmės
tapo lygiaverčiu partneriu Lenkijai Abiejų Tautų Respublikoje“, –
teigė V. Dolinskas.
„Jei Gegužės 3-iosios Konstitucijos patvirtinimas buvo Lietuvos nuolaida Lenkijai, siekiant
bendrų tikslų ir tėvynės gerovės,
tai Abipusių garantijų įstatymas
jau buvo Lenkijos nuolaida ir
geros valios ženklas Lietuvai“, –
pridūrė jis.
Gegužės 3-iosios Konstitucija laikoma pirmąja Konstitucija
Europoje. Ji priimta Abiejų Tautų
Respublikos Ketverių metų Seimo 1791 metų gegužės 3 dieną.
Tarpusavio įžadas priimtas kiek
vėliau – spalio 20 dieną.
Lenkijoje gegužės 3-oji yra
svarbi valstybinė šventė, tuo metu
Lietuvoje ši data minima kukliau,
nes Konstitucija, kai kuriais vertinimais, sumažino Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės savarankiškumą bendroje valstybėje
su Lenkija.
BNS inform.

Eksportas šiemet Lietuvoje augo
mažiausiai iš Baltijos šalių
Eksportas šiemet sausį-rugpjūtį
Lietuvoje
augo mažiausiai iš Baltijos šalių, skelbia Eurostatas.

Lietuvos eksportas sausį-rugpjūtį, palyginti su tuo
pačiu metu pernai, augo 19
proc. iki 21,4 mlrd. eurų,
Latvijos – 23 proc. iki 10,9
mlrd. eurų, Estijos – 29
proc. iki 11,5 mlrd. eurų,

rodo Europos Sąjungos (ES)
statistikos tarnybos duomenys.
Lietuvos importas augo
26 proc. iki 23,3 mlrd. eurų,
Latvijos – 29 proc. iki 13,1
mlrd. eurų, Estijos – 31
proc. iki 12,6 mlrd. eurų.
Lietuvos prekybos deficitas siekė 1,9 mlrd. eurų,
Latvijos – 2,2 mlrd. eurų,
Estijos – 1,1 mlrd. eurų.
BNS inform.

Seimas nustatė baudžiamąją atsakomybę
už žmogaus persekiojimą
Seimas nustatė baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą žmogaus persekiojimą.

Seimo šią savaitę priimtos Baudžiamojo kodekso
pataisos numato, kad persekiojimas būtų laikomas baudžiamuoju nusižengimu ir už
tai baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės
apribojimu, arba areštu.
Bausmė grės asmeniui,
kuris prieš aiškiai išreikštą
žmogaus valią, neturėdamas
teisėto pagrindo sistemingai
persekiojo žmogų, jeigu dėl
to nukentėjusysis buvo priverstas pakeisti gyvenamąją
vietą, darbą ar mokymosi
įstaigą arba buvo padarytas
kitoks neigiamas poveikis jo
socialiniam gyvenimui, emocinei būsenai.
Už šiame straipsnyje numatytą veiklą bus baudžiama
tik tuo atveju, kai yra nu-

kentėjusio asmens skundas,
prokuroro reikalavimas arba
kai ikiteisminis tyrimas pradėtas nustačius smurto artimoje
aplinkoje požymių. Už tokius
pakeitimus balsavo 101 Seimo narys, prieš buvo trys ir
23 susilaikė. Šias pataisas dar
praėjusią kadenciją parengė
Seimo valdybos po konferencijos moterų teisių klausimais
sudaryta darbo grupė.
Iniciatoriai pažymi, kad
apsaugos nuo smurto artimoje
aplinkoje srityje dirbantys visuomenininkai dažnai akcentuoja persekiojimo kaip neužkardomos veikos problemą.
Anot aiškinamojo rašto,
Baudžiamasis kodeksas nustato atsakomybę už žmogaus
terorizavimą, bet terorizavimo
sąvoką patenka ypač didelio
intensyvumo, pasižymintys
grasinimais ir bauginimais
persekiojimo atvejai. Tuo tarpu persekiojimo veiksmai,

jeigu juose nėra žmogaus
terorizavimo ar sistemingo
konkretaus bauginimo požymių, neužkardomi.
Pažymima, kad persekiojimas yra pavojinga, rimtas
pasekmes žmogui sukelianti
veika – persekiojant dažnu
atveju yra aktyviai siekiama
nepageidaujamo kontakto su
persekiojamu žmogumi, sutrikdomas jo privatus gyvenimas, sukuriama nuolatinė
įtampa ir nerimas, suvaržoma jo veiksmų laisvė, kenčia
profesinis gyvenimas.
Persekiojamam žmogui
gali tekti keisti savo kontaktinius duomenis, gyvenamąją vietą, vengti lankytis jam
įprastose vietose, vengti bendrauti internete ir socialiniuose tinkluose, taip pat nuolat
nerimauti dėl savo ir savo
vaikų bei artimųjų saugumo
bei darbo vietos išsaugojimo.
BNS inform.

Draudžiama gaudyti siauražnyplius vėžius

Lietuvoje
įsigaliojo
draudimas gaudyti siauražnyplius vėžius, įspėja
Aplinkos apsaugos departamentas.

Šis draudimas truks iki
vasaros vidurio – liepos
15-osios.
Lietuvos vandens telkiniuose aptinkamos keturios
rūšys vėžių: vietinės – plačiažnypliai, siauražnypliai
ir invazinės – žymėtieji bei
rainuotieji.
„Kadangi vietinės vėžių
rūšys yra lengvai pažeidžiamos, jų žvejybai taikomi apribojimai ir norime
priminit, kad jau įsigaliojęs
draudimas siauražnypliams
vėžiams“, – sako departamento Gamtos išteklių
apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius
Komka.
Departamentas taip pat

primena, kad vėžių žvejybą
reglamentuoja Mėgėjų žvejybos taisyklės, čia detaliai
nustatomi galimi žūklės
įrankiai, būdai ir kt.
Taip pat jos numato, kad
vieno vėžiavimo metu galima naudoti ne daugiau kaip
5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti.
Invazinius rainuotuosius
ir žymėtuosius vėžius galima gaudyti visus metus –
bučiukų ir samtelių skaičius
neribojamas, juos galima
gaudyti ir rankomis, graibštais, būtina į tą patį vandens
telkinį paleisti tik pagaunamus plačiažnyplius, siauražnyplius vėžius ar žuvis.
Departamentas taip pat
primena, kad plačiažnypliai
vėžiai yra nykstanti rūšis,
įtraukta saugomų rūšių sąrašą, todėl juos draudžiama
gaudyti be žvejo mėgėjo
kortelių. Tuo metu leidžia-

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

mu žūklės laikotarpiu siauražnyplių vėžių galima sugauti ne daugiau 50-ies, jie
negali būti mažesni nei 10
centimetrų.
Visus vėžius galima
gaudyti tik samteliais ir
bučiukais, pastarieji turi
būti ne ilgesni nei metras,
jų aukštis ir plotis negali
viršyti 0,5 metro. Gaudant
bet kuriuos vėžius, reikia
turėti mėgėjų žvejybos leidimą, išskyrus jaunesnius
nei 16 ir neįgalius asmenis,
pensininkus.
Už neteisėtą siauražnyplių vėžių žvejybą taikomas įspėjimas arba 10–60
eurų bauda, už neteisėtą
plačiažnyplių vėžių žvejybą skiriama 90–170 eurų
bauda. Be to, už kiekvieną
neteisėtai sužvejotą vėžį
skaičiuojama 15 eurų žala
gamtai.
BNS inform.
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Astrologinė prognozė savaitei

AVINAS. Savaitės
pradžia
bus
nedžiuginanti: pašlis kai
kurie svarbūs reikalai, bus
atidėta svarbi kelionė. Patartume atidžiau rūpintis savo
sveikata, nes rizikuojate susirgti. Savaitės vidurys bus
labai aktyvus: bendrausite su
daugybe žmonių, lankysitės
valstybinėse
institucijose,
greitai spręsite neatidėliotinus reikalus. Neatidėliokite
ir nevilkinkite: užtęsus reikalus, vėliau galite jų tiesiog
nebeišspręsti. Savaitgalis bus
malonus: lydės gera nuotaika, galėsite įgyveninti daug
suplanuotų darbų Jei esate
vienišius, didelės galimybės
susirasti gyvenimo meilę.
JAUTIS.
Gerai vykdysite
darbo užduotis
ir turėsite progą
jau dabar pasidžiaugti pirmaisiais darbo
vaisiais. Nepaisant didelio
užimtumo, galėsite mėgautis
ryškiomis laimingo gyvenimo
akimirkomis Surasite ar sutiksite žmogų, kuris leis jums
į gyvenimą pažvelgti kitu
kampu.Sudėliokite gyvenimo
prioritetus. Kad pasiektumėte savo tikslo, nebūtina dirbti
nuo ankstaus ryto iki vėlios
nakties. Jei tiksliai planuosite
laiką, galite dirbti efektyviau,
nes turėsite laio ilsėtis, be to,
generuosite naujas idėjas. Atkreipkite dėmesį į bendravimą
su tėvais Tikėtina, kad jiems
reiks materialios pagalbos.
DVYNIAI.
Atsargiau bendraukite su savo
vadovybe. Neperženkite ribų,
nereikalaukite daugiau, nei
jums priklauso. Reikės daug
darbo su savimi, gebėti save
motyvuoti.
Nenaudokite
energijos tam, kas neduos
naudos. Taupykite laiką ir pinigus tam, kad įsigytumėte ką
nors vertingo. Stebėkite savo
išlaidas. Norėsite tobulėti,
užsirašykite į užsienio kalbos, dizaino ar kokius kitus
kursus. Jums pavyks pasiekti
gerų rezultatų.
VĖŽYS. Laukia įdomus gyvenimo etapas. Jau
ilgai galvojate apie
savo verslą, galite
drąsiai įgyvendinti savo idėjas.
Galbūt susidomėsite naujomis
veiklos sferomis, apie kurias
anksčiau nieko nežinojote Jūs
būsite darbų sūkuryje, todėl ir
sėkmė greitai bus matoma. Visgi peržiūrėkite, kurie reikalai
atima iš jūsų daugiausia laiko,
ir neatneša jokios naudos. Nepamirškite skirti laiko šeimai.
Savaitgalis bus gana aktyvus.
Svarbiausia bus įveikti savo bai-

mes ir dvejones. Kažką pradėti
visuomet baisu, bet viskas jūsų
rankose. Jums pavyks, jei stengsitės labiau, nei įprastai. Nepamirškite apie draugų ir artimųjų
palaikymą.
L I Ū TA S .
Skirkite laiko ne
tik darbui, bet ir
sau bei savo šeimai. Pastaruoju
metu elgėtės kaip pamišęs
darboholikas, taigi dabar pats
laikas pailsėti. Jūs padarėte
viską, ką galėjote, dabar tereikia laukti savo darbo rezultatų. Neverskite savęs daryti
ką nors, jei neturite tam jėgų.
Pailsėkite, o tik po to imkitės
naujų įsipareigojimų. Pradėkite žiūrėti serialą, skaityti knygą, užsirašykite į virtualius
kursus. Ieškokite įkvėpimo
dalykuose, kurie jums teikia
malonumą. Savaitgalį teks
spręsti klausimus, susijusius
su gyvenamąja vieta, šeima
ir darbu. Šeštadienį laukia nedidelė kelionė, o sekmadienį
laukite svečių.
MERGELĖ.
Šią savaitę daugiausia reikalų
bus susiję su gyvenamąja vieta,
vaikais ir šeima. Teks aktyviai
spręsti buitines problemas.
Nepradėkite jokių naujų reikalų pirmojoje savaitės pusėje. Geriau grįžkite prie tų,
kurių nespėjote atlikti anksčiau ir ramiai juos užbaikite.
Neplanuokite ilgų kelionių –
tam dabar nepalankus metas.
Vienišiams, kurie nori sukurti šeimą, galimi romantiški
nuotykiai. Antrojoje savaitės
pusėje planuokite susitikimą
su senais bičiuliais. Neatsisakykite turiningai pailsėti nuo
buities problemų.
S VA R S T YKLĖS.
Nauja
savaitė
skirta
naujoms žinioms
įgyti.
Pasinaudokite kiekviena galimybe,
kuri jums pasitaikys šiuo laikotarpiu. Galite susipažinti su
įdomiais žmonėmis, kurie vėliau taps gerais bičiuliais. Iki
ketvirtadienio atiduokite pinigus, kuriuos esate pasiskolinę.
Stenkitės mažiau išlaidauti
ir nepirkite antraeilių daiktų.
Vertėtų paieškoti ir papildomo
uždarbio. Meilės reikaluose
pasikliaukite širdimi ir intuicija, neklauskite draugų ir giminaičių patarimų. Sutelkite
dėmesį į save. Ugdykite savo
talentus. Greitai juos deramai
įvertins profesionalai.
SKORPIONAS. Svarbiausi
bus buities ir finansiniai klausimai. Stenkitės
juos išspręsti patys, be niekieno pagalbos. Jausitės pavargęs, norėsite atostogų. Nepa-

siduokite, judėkite pirmyn.
Raskite laiko pabendrauti
su draugais ir artimaisiais.
Jei juntate, kad yra bėdų su
sveikata, nedelskite ir kreipkitės į gydytoją. Nekomplikuokite padėties. Savaitgalis
bus malonus. Galėsite skirti
visą laisvą laiką tik sau, savo
poreikiams. Jei turite šeimą,
patartina daugiau laiko skirti
sutuoktiniui ir vaikams.
Š A U LY S .
Daugiau laiko
skirkite poilsiui,
pasivaikščiojimui lauke, gryname ore. Raskite veiklos, kuri
teiktų energijos. Jūsų kolegos
ir draugai mielai norės praleisti
laiką su jumis. Todėl tarp reikalų planuokite ir laiką, skirtą
jiems. Jei norite pabūti vienumoje, delikačiai paprašykite
bičiulių susitikimus nukelti
kitai savaitei. Savaitgalį užbaikite senas užduotis, kad kitą
savaitę pradėtumėte jau naujais darbais. Sekmadienį tikėtina staigmena, kuri pakeis jūsų
ateities planus..
OŽIARAGIS.
Nebijokite
sunkumų,
nes juos lengvai
įveiksite. Palankus metas savišvietai, asmeniniam augimui. Norėsite visko
ir dabar, tačiau viskam neužteks laiko. Imkitės tų reikalų,
prie kurių labiausiai traukia širdis. Savaitė bus palanki tiems,
kurie mėgausis ne tik procesu,
bet ir kryptingai sieks rezultato. Susitvarkę asmeninį gyvenimą, supasite, kad galite įgyvendinti daugumą savo idėjų.
Savaitgalį skirkite aktyviai veiklai. Šeštadienį sutvarkykite
tuos reikalus, kurių neįveikėte
per savaitę.
VA N D E NIS. Pasidžiaugsite
ilgalaikio
darbo vaisiais. Jei
jaučiate energiją
ir įkvėpimą, imkitės naujų planų ir reikalų. Jei darbe viskas
seksis gerai, tai asmeniniame
gyvenime reikės gerokai pasistengti. Santykiai su mylimu
žmogumi jau seniai neprimena
romantinių, todėl raskite laiko
aptarti, kodėl nutolote vienas
nuo kito Savaitgalį jausite lengvą nuovargį.
ŽUVYS.
Savaitės viduryje tikėtina skubi
komandiruotė.
Labai rūpinkitės
sveikata, saugokitės infekcijų.
Mokykitės įsiklausyti į aplinkinių nuomonę. Tikėtina, kad
jie patars kaip elgtis toje situacijoje, kurioje iki šiol neradote
sprendimų. Vienišiai, apsidairykite – šalia jūsų yra bičiulis, su
kuriuo gali užsimegzti perspektyvūs santykiai.
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PRO MEMORIA
Kriaunų seniūnija
GENOVAITĖ PUTRIENĖ 1933-01-21 – 2021-10-11
Obelių seniūnija
ANA PROKOPOVA 1937-11-27 – 2021-10-13

Orų prognozė spalio 19-21 d.
Diena
Spalio 19 d.

Debesuotumas

Temperatūra
Naktį 2
Dieną 8

Vėjas
ŠV,
2-6 m/s

Spalio 20 d.

Naktį 3
Dieną 13

P,
6-12 m/s

Spalio 21 d.

Naktį 12
Dieną 15

V,
7-15 m/s

Pastabos

Prekybos tinklai ieško šimtų darbuotojų,
siūlo premijas už priviliotus žmones
Didieji prekybos tinkai ieško šimtų darbuotojų – anot jų,
situacija rinkoje itin sudėtinga. Kai kurie prekybininkai
darbuotojams siūlo nemažas
pinigines premijas už kiekvieną naują priviliotą kolegą, kiti
planuoja didinti atlyginimus,
dalis norėtų įdarbinti ir teisėtus migrantus, tačiau tam
trukdo biurokratinės kliūtys.

Ekonomistas
Žygimantas
Mauricas sako, kad darbuotojų
trūksta dėl nepalankios demografinės Lietuvos padėties, dėl
to ateityje iššūkių tik daugės. Jo
teigimu, pandemijos suvaržymai
taip pat gali padidinti žmonių
emigraciją, be to, pandemija galėjo paskatinti ir darbą šešėlyje.
Prekybos tinklas „Iki“ šią savaitę paskelbė, jog kiekvienam
darbuotojui už naujo kolegos
rekomendaciją ir jo įdarbinimą
mokės 400 eurų premijas. Pasak
„Iki“ komunikacijos Vaidos Budrienės, situacija rinkoje įtempta, įmonė ieško daugiau nei 500
darbuotojų, daugiausiai jų trūksta didmiesčiuose.
„Pati kampanija yra jau pakankamai sena, ją turėjome ilgus
metus, nuo 2017 metų, kuomet
prašydavome savo darbuotojų
rekomenduoti draugą ir už tai
gauti piniginę premiją. Nesame
labai unikalūs, tačiau iki praėjusios savaitės taikėme 100 eurų
premiją“, – sakė V. Budrienė.
„Iki 400 eurų padidinome todėl,
kad šiuo metu labai įtempta situacija, ieškome daugiau nei 500
darbuotojų, tokios situacijos dar
nesame regėję. Su tokia įtempta
darbo rinka susiduria praktiškai
visas sektorius“, – pridūrė ji.
Pasak „Iki“ atstovės, ieškoma ir kitų būdų, kaip pritraukti
darbuotojų, pavyzdžiui, bendradarbiaujant su Panevėžio pataisos namais.
„Įdarbiname į savo padalinius kalines moteris, kurios gali
dirbti dienos metu. Tai yra ir
integracija pažeidžiamų grupių,
bet ir mums patiems pasibandyti
tokį projektą į naudą“, – sakė V.
Budrienė.
Be to, prekybos tinklas norėtų įdarbinti ir teisėtai į Lietuvą
atvykusius migrantus, tačiau pa-

sak V. Budrienės, to padaryti negalima dėl biurokratinių kliūčių.
„Visko išmokysime, prisitaikysime, jei reikia darbo valandų
lankstesnių, padarysime, reikia
arčiau kažkur darbo vietos, padarysime. Bet problema didžiausia
yra teisės aktai, kurie neleidžia
įdarbinti žmonių parduotuvėje,
kurie nemoka lietuvių kalbos,
nors tikrai ne visiems darbuotojams reikia bendrauti su klientais,
yra prekių dėliojimas į lentynas,
tereikia žinoti skaičius“, – sakė V.
Budrienė.
„Iki“ atstovė taip pat teigė, kad
darbuotojų ieško ir gamybos įmonės, ūkininkai. Anot jos, tiekėjai
skundžiasi, kad trūksta darbuotojų, nėra kam nuimti derliaus.
Tuo metu „Maxima“ visoje
Lietuvoje ieško apie 400 žmonių.
Bendrovė taip pat siūlo 350 eurų
premiją darbuotojams, atvedusiems naują kolegą.
„Mūsų tinkle darbuotojų poreikis yra stabilus. Šiuo metu visoje Lietuvoje ieškome apie 400
žmonių, nes planuojame naujų
parduotuvių atidarymą, jų reikia
gamyboje ir logistikoje“, – BNS
teigė „Maximos“ Komunikacijos
ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė.
Anot jos, kiekvienam darbuotojui, atvedusiam naują kolegą
ir jis išdirbo bent du mėnesius,
skiriama 350 eurų premija, o jei
naujas darbuotojas išdirba vieną
mėnesį, – 100 eurų premija.
„Programa galioja jau daug
metų ir vidutiniškai per metus pagal programą ateina apie 600 darbuotojų. Suprantame, kad tokios
priemonės yra laikinos – žymiai
svarbiau yra išlaikyti darbuotoją“,
– sakė E. Dapkienė.
„Rimi Lietuva“ teigia šiuo
metu turinti apie 150 laisvų darbo vietų ir ieško kepėjų, salės
darbuotojų, kasininkų, e. parduotuvės pagalbininkų ir kitų specialybių žmonių.
„Iki 2023 metų Lietuvoje planuojame turėti 100 parduotuvių.
Šiuo metu jų yra 75, tad laukia
labai intensyvus darbas toliau
statant parduotuves ir užtikrinant
jų veiklą. Vienas svarbiausių aspektų – pritraukti naujų kompetentingų darbuotojų, kurių rinkoje
labai trūksta“, – BNS komentavo

tinklo atstovė Gabrielė Šerėnienė.
„Lidl Lietuvos“ atstovė ryšiams su visuomene Lina Skersytė teigė, kad dėl tinklo plėtros
įmonė priimtų apie 100 naujų
parduotuvių darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
„Šiuo metu taip pat svarstome apie galimą atlyginimų didinimą nuo „Lidl“ finansinių metų
pradžios, kurie prasideda kovo 1
dieną“, – BNS teigė ji.
Tuo metu „Norfa“ teigia
problemų neturinti. Pasak jos
atstovo Dariaus Ryliškio, gerų
darbuotojų paieška vyksta nuolat, o juos motyvuoja konkurencinga alga.
Banko „Luminor“ ekonomistas Ž. Mauricas sako, kad
darbuotojų trūkumą pirmiausia
lemia nepalanki Lietuvos demografinė situacija, kuri, tikėtina,
ateityje dar aštrės.
„Ypač kalbant apie įsiliejantį
į darbo rinką jaunimą, jo labai
trūksta, jų yra vos ne trečdaliu
mažiau nei prieš penkerius metus, ir dalis dar emigravo pavasarį, kai karantinas ilgai tęsėsi.
Per visą grandinę tai tęsiasi, jie
graibstomi, kur daugiau moka,
kur lankstesnis darbas, galbūt
modernesnis, tarkime, išvežiojimas prekių, restoranai ieško.
Atitinkamai tų darbuotojų nelabai lieka prekybos sektoriuje,
kuris nėra toks patrauklus. O be
to, dar ir kaukes reikia visą dieną dėvėti“, – sakė Ž. Mauricas.
Anot jo, auga ir konkurencija Vakarų šalyse, dalis žmonių
išvažiuoja dirbti ten, kur suvaržymai dėl pandemijos yra švelnesni.
Anot Ž. Maurico, darbuotojų deficitas Lietuvai bus didžiausias iššūkis ateityje, todėl
šalis turės svarstyti tvaresnę
migracijos politiką. Užimtumo
tarnybos duomenimis, spalio 1
dieną šalyje registruota 195,2
tūkst. darbo neturinčių žmonių,
iš jų 82,7 tūkst. ilgalaikių bedarbių (prieš metus jų buvo 53,7
tūkst.). Jie sudarė 42,4 proc.
visų registruotų bedarbių.
Rugsėjį darbo ieškantieji galėjo rinktis iš 66,1 tūkst. darbo
pasiūlymų.
BNS inform.

Ieškokite prekybos centruose!
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AUGALAI
• Kviečius. Miežių, žirnių,
kviečių miltus. Galiu
atvežti. Tel. 8 684 14 283.
Rokiškis

• Keturis maišus pašarinių
bulvių. Tel. 8 614 19 157.
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Naudotą skalbimo mašiną

Samsung. 7 kg, 1200
aps., ecobubble. Ne visos
programos veikia visiškai.
Kaina 70 Eur.

ANEKDOTAI

Darbe:
– Žinai, pagaliau
Petraitis pagaliau ištesėjo
pažadą: jis internete ištisas
dienas nebesėdi.
– Iš kur žinote?
– Jis visą dieną
kortomis darbe lošė.
***
Su finansine pagalve
miegoti daug maloniau,
nei su ortopedine.
***
– Kaip aš jus pažinsiu
per pirmąjį pasimatymą?
– Būsiu balta suknele ir
su nuometu.
***
Vyrukas kioskelyje
perka cigaretes Pardavėja
duoda pakelį, ant kurio
parašyta: „Rūkymas
sukelia impotenciją“.
Vyrukas atšoka kaip
nuplikytas:
– Jūs ką, man geriau

duokit su kokiu insultu ar
infarktu.
***
Kalbasi vyrukai:
– Šiandien Marytės
gimtadienis.
– Aš bėgu gėlių.
– Aš nupirksiu tortą.
– Aš atnešiu šampano.
– Ei, chebra, ir aš vienas
su ja neliksiu!
***
Vyras bara žmoną:
– Daugiau tu su
draugėmis nebelakstysi po
kavines!
Žmona:
– Kiek metų kartu, ir koks
neišsemiamas optimizmas.
***
Technologijų mokytojas
bara mokinius:
– Kas išdaužė fanerą?
– Gal, mokytojau, stiklą?
– Stiklą jūs išdaužėte
vakar. Aš langą fanera

užkaliau. Todėl ir klausiu:
kas išdaužė fanerą?
***
Mirtininkų kamera.
Ateina prižiūrėtojas ir sako:
– Ryte jus vis tiek
pasodins į elektros kėdę.
Kai klaus paskutinio noro,
tai juk jau jums vis tiek. Gal
paprašykit, kad man algą
pakeltų, a?
***
– Ar ieškote naujo
buhalterio?
– Mes ir senojo
tebeieškom.
***
Kokybiška reklama
labai efektyvi: tik vakar
publikavo skelbimą, kad
ieškome sargo, o šiąnakt
mus apvogė.
***
Žmona vyrui:
– Kur tu susiruošei
medžioti, jei už lango
perkūnija? Tu gi iki šiol
nieko nenušovei.
– Tai gal bent žaibas kokį
briedį nutrenks.
***
Mikrobai, sužinoję
gydymo kainą, ima daugintis
dėl pakeltos savivertės.
***
Moterų forume:
– Mergaitės, kas didino
sėdmenis hialurono
injekcijomis, pasidalinkite
patirtimi.
– Aš galiu pasidalinti
patirtimi, kaip didinau
sėdmenis eklerais su plikytu
kremu.
***
Vaikšto dviese po kapines
ir skaito užrašus:
– Žiūrėk, Petras Petraitis,
advokatas ir geras žmogus.
– Jie ką, du žmones į tą
pačią duobę užkasė?
***
Jei žiema labai sneginga,
statydami automobilį
pusnyje, įsitikinkite, kad ji
neužimta.
***

Labai turtingas ponas
skrenda su savo meiluže
privačiu lėktuvu Norėdamas
jai padaryti įspūdį, sako:
– Nori, aš duosiu pilotui
200 Eur, ir jis pabučiuos tau
ranką. O jei duosiu 500 Eur,
jis pabučiuos man koją.
Pilotas:
– O va dabar aš ateisiu
pas jus, paleidęs šturvalą. Ir
tada jūs man pabučiuosit abu
užpakalį.
***
Inteligentas Petraitis,
kuriam ponia autobuse
užmynė ant nuospaudos,
labai pasigailėjo tokiu esąs.
***
Vyrukas įmetė į fontaną
pinigėlį, kad grįžtų. Ir grįžo,
nes pritrūko pinigų bilietui.
***
Moterų žurnalo žurnalistė
ima interviu iš jaunos
milijardieriaus žmonos:
– Kaip jūs sužavėjote
būsimą vyrą?
– Nemanau, kad jūs galite
tai spausdinti.
***
Laive nuaidėjo šūksnis:
– Žmogus už borto!
Ir visi išsitraukė telefonus.
***
– Kaip atpažinti, ar
degtinė tikra?
– Jei ryte galvą skaudės
jums, vadinasi, tikra.
O jei jūsų gydytojui
reanimatologui – vadinasi,
padirbta.
***
Madų demonstravimas. Jį
stebi vyras ir žmona. Vyras
negali atitraukti akių nuo
manekenių. Žmona:
– Užteks spoksoti! Einam
namo, jos ne tavo nosiai!
– Tu geriau patylėk...
Trijų vaikų motina!
– Tai tu patylėk, dviejų
vaikų tėve!
***
Žmona, stovėdama ant
palangės, rėkia vyrui:
– Viskas, aš šoku!

Man nusibodo tavo
neištikimybė! Nusibodo
tvarkyti, gaminti! Ir
nestumdyk manęs!
***
– Mama, aš numečiau
svarmenis iš balkono!
– O kai tėvas sužinos?
– Jau žino.
***
Norėjau rasti stalčiuje
dvi vienodas kojines. radau
tris.
***
Draugė guodžiasi
draugei:
– Kai aš imu vyrui
sakyti, kad man reikia
naujos suknelės, jis ima
aiškinti, kaip jam patinka
senosios.
***
„Kamera žiūri į pasaulį“,
– nauja laida kaliniams.
***
– Ir kaip jūs, moterys,
tokia bjaurastimi lūpas
tepate?
– Čia nagų lakas.
***
Pirmos tėvystės
dienos buvo pasakiškos:
nuolatiniai sveikinimai,
linkėjimai. O paskui žmoną
išleido iš gimdymo namų.
***
Naudingas daiktas yra
kompiuteris poliklinikoje.
O ypač naudingas
spausdintuvas: ant jo labai
patogu padėti medicininių
kortelių šūsnį.
***
– Dėdule išminuotojau,
kam jums kuprinė?
– Čia ne kuprinė, čia
parašiutas.
***
Graikai sugalvojo
matematiką, kad europiečiai
galėtų suskaičioti jų skolą.
***
Teisėjas kaltinamajam:
– O kur jūsų advokatas?
– Nėra. Jie atsisako
mane ginti sužinoję, kad
aš to milijono nepavogiau.
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Tel. 8 624 30 118. Rokiškis
• Naudotą dviejų kaitviečių
elektrinę plytelę. Kaina
10 Eur. Tel. 8 625 23 063.
Rokiškis
• Gerai veikiantį Vokietijoje
pagamintą šaldytuvą A+
klasės. 85 cm aukštis. Kaina
40 Eur. Tel. 8 674 83 416.
Rokiškis

DOVANOJA
• Tvarkingą labai mielą
žaismingą 4 mėn. kačiuką.
Tel. 8 627 26 136. Rokiškis
• Dovanoju didelę sekciją.
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Atiduodu neseniai statytą
šiltnamį 3x6.
Tel. 8 686 98 564. Rokiškis
• Gal kam reikia tvarkingų
plastikinių kiaušinių
dėžučių. Apie 40 vnt.
Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis
• Dovanoju 2 mėn. šuniukus.
Šviesiai rudas - šuniukas,
juoda - kalytė. Labai judrūs,
žaismingi.
Tel. 8 683 30 327. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• Kaimiškai augintų mėsinių
kalakutų skerdieną. Galime
atvežti. Tel. 8 625 50 844.
Rokiškis
• Naminių kalakutų
skerdieną.
Tel. 8 665 88 999.
Rokiškis

DIENOS
KETUREILIS
PRAMOGOS
VAIKAMS

Puošias įstaigos vaikų
Nebe taip nyku, niūru.
„Muzikalkė“ ir „Nykštukas“
Lyg dailiausias atvirukas.
Vaižgante – saulės jagainė
Stogo įvaizdį pamainė.
Štai prie ežero projektas
Taps vaikų traukos objektas.
Kad pypliai veiklos turėtų,
Juda reikalai iš lėto...
Bet jau matosi progresas –
Nebe toks tėveliams stresas.
Sukas žmonės, kaip išmano,
Kad suteikt vaikučiams peno.
Burias net aktyvios mamos,
Nepristigtų, kad programos.
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

