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Įsigaliojo nauji reikalavimai prekybininkams. Kaip dirbs Rokiškio verslininkai?
Nuo spalio 22 d. įsigalioja 

nauji reikalavimai parduotu-
vėms, kuriose nebūtinas Gali-
mybių Pasas. Operacijų vadovo 
sprendimu įvestas papildomas 
reikalavimas, kad parduotuvėje 
būtų skirta ne mažiau kaip 30 
kv. m. vienam pirkėjui, nepri-
klausomai nuo patalpos dydžio.

Kaip nauji reikalavimai pa-
veiks vietinių prekybininkų 
darbą, klausėme UAB „Lašų 
duona“ direktorės Ivetos Aukš-
tuolienės ir UAB „Daivida“ ge-
neralinio direktoriaus Justino 
Kanopos.

„Turime keletą parduotuvių, į 
kurias galėsime įleisti tik po vie-
ną žmogų, todėl be abejo, esant 
prastiems orams, laukiantis eilėje 
žmogus nestovės ilgą laiką lauke 
ir nelauks. Vietoje to rinksis al-
ternatyvią parduotuvę“ – teigė I. 
Aukštuolienė.

UAB „Daivida“ generalinis 
direktorius Justinas Kanopa šiuo 
klausimu turėjo šiek tiek kitokią 
nuomonę - nepritardamas nau-
jiems pakeitimams J. Kanopa 

stengiasi išlaikyti pozityvų požiūrį 
į draudimų chaosą: „Faktas, kad 
dėl šių pakeitimų prekybai geriau 
nebus, bet jei tokie reikalavimai – 
mes jų ir laikysimės. Prie tų pačių 
ribojimų dirbome ir anksčiau, ne-
pajautėme didelio skirtumo. Mūsų 
klientai dažniausiai yra nuolati-
niai“.

Tačiau šie pakeitimai susiję ne 
vien su kenčiančia prekyba, bet ir 
klientų nepasitenkinimu dėl papil-
domų nepatogumų apsiperkant.

„Norėčiau, kad pasikeistų paga-
liau viskas į gerą, nes pikti ir klien-
tai, ir aptarnaujantis personalas, ir 
tiekėjai. Taip gaunasi, kad tarp tų 
reikalavimų gausos mes patys pa-
siklystame ir prarandame elemen-
tarų žmogiškumą. Tačiau šiuos 
reikalavimus įsivedėme ne sava-
noriškai. Jie privalomi visiems, 
todėl nors tai ir sukelia nemažai 
nepatogumų ir pardavėjams, ir 
pirkėjams - dirbsime pagal reika-
lavimus ir ribosime žmonių srautą 

iki nurodyto skaičiaus“- pasakojo 
I. Aukštuolienė.

Paklausus pašnekovų, ar gali-
mybių paso reikalavimas mažose 
prekybos vietose palengvintų si-
tuaciją, tiek I. Aukštuolienė, tiek 
J. Kanopa turėjo bendrą nuomonę, 
jog jo įvedimas būtų didelė našta 
verslams. Jų teigimu, tai reikalau-
tų didelių papildomų kaštų

„Nuo šiandien įsigaliojantys 
nauji reikalavimai - tai vienareikš-
miškai yra neadekvatus ir nelogiš-

kas valdžios spaudimas mažesnių 
parduotuvių tinklams, tačiau sten-
giamės viską vykdyti pagal nusta-
tytus reikalavimus ir laukiam kada 
baigsis visi šie pokyčiai ir nauji 
reikalavimai, kurie atrodo kie-
kvieną savaitę vis kiti" – teigė I. 
Aukštuolienė.

Pašnekovų taip pat klausėme, 
kaip į dažnus pokyčius reaguoja 
įmonių darbuotojai. Pasak J. Ka-
nopos, kiekviena papildoma atsa-
komybė ar funkcija įveda streso, 
darbuotojų krūvis auga ir jų pasi-
tenkinimas dėl to smarkiai mažėja.

„Žmonės yra pikti. Pikti, ne 
ant savo vadovų, o dėl visos šios 
pandeminės situacijos - pradedant 
nuo privalomo skiepo įvedimo, 
iki besikeičiančių reikalavimų. Jie 
yra be galo nusivylę mūsų valdžia. 
Tikrai yra norinčių ne tik išeiti iš 
darbo ar išvažiuoti iš Lietuvos, bet 
tiesiog ieškančių galimybių kaip 
visai nedirbti ir pradėti ieškoti al-
ternatyvių pragyvenimo šaltinių. 
Situacija yra tikrai labai bloga. Ir 
man kaip darbdaviui tikrai graudu 
ir gaila žmonių" – pasakojo UAB 
„Lašų duona“ direktorė.

Audrius PAŠKONIS

Teismas patvirtino, kad ligonį sumušęs 
Rokiškio psichiatrijos ligoninės sanitaras 
nuteistas pagrįstai

Panevėžio apygardos teismas 
atmetė buvusio Rokiškio psichi-
atrijos ligoninės sanitaro A. M. 
skundą dėl Rokiškio teismo rū-
muose jam paskelbto nuospren-
džio, kuriuo A. M. pripažintas 
kaltu dėl nežymaus sveikatos 
sutrikdymo ligoninės pacientui.

Už tai nuteistajam skirta devy-
nių mėnesių laisvės apribojimo 
su intensyvia priežiūra bausmė, 
A. M. įpareigotas būti namuose 
nuo 22 val. iki 6 val. Paskirta ir 
baudžiamojo poveikio priemonė – 
750 eurų įmoka į nukentėjusių nuo 
nusikaltimų asmenų fondą, trečia-
dienį pranešė teismas.

Išnagrinėjusi nuteistojo apelia-
cinį skundą, teisėjų kolegija kons-
tatavo, kad Rokiškio teismo rūmai 
išsamiai ir nešališkai ištyrė byloje 
surinktus įrodymus ir priėmė tei-
sėtą bei pagrįstą sprendimą.

Gegužės 19 dieną Rokiškio 
teismo rūmai nuteisė A. M. už tai, 
kad jis tyčia provokavo pacientą 
paliesdamas jo petį, mostelėdamas 
ranka prieš pat veidą, ir po to smo-
gė pacientui į veidą. Išprovokuotas 
ligonis spyrė sanitarui į koją, tada 
sanitaras dar kartą trenkė ligoniui 
į veidą ir į galvą. Po šių smūgių 
ligonis parkrito ant grindų.

Šiais A. M. smūgiais nukentė-
jusiajam buvo nežymiai sutrikdy-
ta sveikata. Dėl lūžusios šaknies 
nukentėjusiajam buvo pašalintas 
dantis, jam teko kęsti skausmą, 
nepatogumus, tad nuteistasis turės 
atlyginti nukentėjusiajam padarytą 

neturtinę žalą – 700 eurų.
A. M. siekė įrodyti, kad jo 

veiksmai buvo būtinoji gintis. 
Tačiau teisėjų kolegija atkreipė 
dėmesį, kad A. M. net tris kartus 
keitė savo paaiškinimus apie įvy-
kį. Tai, teismo įsitikinimu, kelia 
pagrįstų abejonių dėl nuteistojo 
pateikiamų įvykio versijų tikrumo, 
tuo labiau kad visos A. M. išdės-
tytos įvykių versijos yra visiškai 
paneigtos byloje surinktais įrody-
mais.

„Rokiškio teismo rūmai, nepri-
pažindami apelianto veiksmuose 
būtinosios ginties, teisės taikymo 
klaidos nepadarė“, – konstatavo 
Panevėžio apygardos teismo teisė-
jų kolegija.

Apeliantas savo skunde taip pat 
teigė, kad būtent nukentėjusysis 
yra suinteresuotas jį apkaltinti.

Vis tik teismas konstatavo, kad 
byloje nėra jokių duomenų, kurie 
leistų pagrįstai manyti, kad nu-
kentėjusysis turėtų tikslą apkal-
bėti nuteistąjį. Remdamasis bylos 
įrodymais, tokius A. M. teiginius 
teismas atmetė kaip visiškai nepa-
grįstus.

Teismas taip pat pažymėjo, kad 
A. M. pavartojo fizinį smurtą prieš 
nukentėjusįjį, sergantį psichine 
liga ir gydomą psichiatrijos ligo-
ninėje.

Tai jis padarė būdamas psi-
chiatrijos ligoninės sanitaru, su-
sipažinęs su specialiomis darbo 
instrukcijomis, žinodamas, kad 
bendraujant su agresyviai nusi-
teikusiais ligoniais būtina vengti 
konfliktų, agresijos, ramiai reaguo-
ti į pacientų priešiškus veiksmus.

BNS inform 

Informacija apie COVID-19 
situaciją rajone: per savaitę –
pusantro šimto atvejų

Praėjusią savaitę mūsų rajone patvirtinti 148 covid-19 atvejai 
(spalio 18 d. - dvidešimt keturi, spalio 19 d. - trisdešimt devyni, 
spalio 20 d. - dvidešimt keturi, spalio 21 d. - trylika, spalio 22 d. 
- keturiasdešimt keturi, spalio 23 d. - vienas ir spalio 24 d. - trys 
nauji atvejai).

 
Šiuo metu rajone serga 202 asmenys.
Viso nuo epidemijos pradžios rajone fiksuoti 2 568 susirgimo 

atvejai, pasveiko 2201 rajono gyventojas.
Viso nuo epidemijos pradžios mūsų rajone nuo covid-19 mirė 74 

žmonės. 
Pilnai pasiskiepijo 18121 asmuo, dalinai 611 asmenų, pakartotinai 

1047 asmenys.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Sąskaitoje pasigedo tūkstantinės sumos
Spalio 21 d. apie 19 val. Rokiškyje, moteris (g. 1979 m.) pastebė-

jo, kad iš banko sąskaitos nuskaityti pinigai. Nuostolis – 5000 eurų.

Smurtavo ir apgadino automobilį
Spalio 23 d. apie 14.05 val. Rokiškio r., Juodupės mstl., Palangos 

g. automobilių stovėjimo aikštelėje nenustatyti asmenys apgadino 
automobilį „Audi“ ir smurtavo prieš vyrą (g. 1997 m.).

Neblaivi vairuotoja nesuvaldė BMW
Spalio 23 d. 3.15 val. Rokiškyje, P. Širvio g. neblaivi (2,31 prom.) 

moteris (g. 1991 m.) vairavo automobilį „BMW“ ir padarė techninį 
eismo įvykį.

Panevėžio VPK inform.

Liepsnojo pirtis
Spalio 24 d. 12:30 val. gautas pranešimas, kad Šilelio 5-joje g., 

Uljanavos k. dega pirtis.
Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, pirtis degė atvira liepsna. Pir-

tis medinė, stogas dengtas šiferiu.
Gaisro metu nudegė stogas, aprūko sienos, apdegė vidus.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis

 2021-10-263 psl.

Europos Sąjungos užsienio politika: pareik, proteli, namo nors pavalgyt
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Sekmadienio vakaras. Kavos 

pertraukėlė maketuojant lai-
kraštį. Ir velnias mane pakusė 
geriant kavą nueiti pavartyti 
mūsų internetinių portalų. Pir-
mose jų pozicijose – amžinos 
temos: lietuviai kvaili ir pasaulis 
jų bijo (šįkart nieko nepavogė ir 
gulbės nesuvalgė, šįkart tiesiog 
nesiskiepija), tada vėl kažkokie 
bunkazvonkai įsivėlė į kažko-
kius nuotykius kažkur Afrikos 
šalyse (ir velnias ten juos nešė) 
ir einant tryliktiesiems hibridi-
nio karo metams, kažkoks tai 
Klaipėdos rajono meras ir tie-
siogine, ir perkeltine prasme 
sumaišė krantus ir tuo praskai-
drino nykią Rusijos pasieniečių 
ir proapagandonų kasdienybę. 
Toliau liaudis buvo informuo-
ta, kas slypi po šuns kauke ir 
kas būna, kai moterys pabando 
dominuoti. Čia pat interviu su 
mūsų vidaus reikalų ministre: 
Lukašenka baudžiamas, todėl 
mums keršija. AčiŲ (ir čia ne 
korektūros klaida), kad paaiš-
kinote. Be jūsų taip ir nesužino-
tume, kas čia visą pusmetį mūsų 
pasienyje vyksta). Kas ten būna 
ministrės manymu, detaliau ne-
siaiškinau – Kralikienė lengvų 
kelių neieško. Ir kažkur tarp pa-
tarimų apie tai, kaip išnaikinti 
kandis, užsimetė dar ir skyrelis 
„Užsienio politika“. O ten BNS 
pranešimas sukrečiančiu pava-
dinimu: „Vokietija: saugoti sie-
nas teisėta“. Stipru. 

Ar čia viso labo klikbaitinė an-
traštė? Baikit, nemanau. Pagaliau 
sulaukėme tos šviesios dienos, kai 

pasistoja esminis Vokietijos už-
sienio politikos ministrui užsienio 
politikos klausimas. Skiriantis ją... 
nuo vidaus politikos. Nes „užsie-
nio“ netgi vertinant lingvistiškai, 
yra už+sienos. Taigi, jei nėra sie-
nos, tai ir užsienio, vadinasi, nėra. 
O jei nėra užsienio, tai nėra ir už-
sienio politikos. Logiška?

Problema tame, kad, vėlgi cituo-
ju BNS pranešimą, „Briuselis kol 
kas atsisako finansuoti tvoras prie 
šalių narių sienų ir tvirtina, kad 
pagal dabartinę teisinę struktūrą 
ES biudžeto lėšas gali naudoti tik 
„sienų valdymo sistemoms“. Nu jo. 
Labai logiška. Sienos nėra, bet ją 
valdome. Sienos valdymo sistema 
kas yra pagal Briuselį? Sienos nėra, 
o jos valdymo sistema yra?

Paklaustas, ar Lenkijos tvora 
prie sienos būtina, vokiečių vidaus 
reikalų ministras Horstas Seehofe-
ris sakė, kad sienų apsauga yra pa-
teisinama. Valio!!! Jūs suvokiate, 
kas turi dėtis žmogaus (žurnalisto) 
galvoje, kad jis to klaustų, o minis-
tro, kad jis rimtu veidu atsakinėtų. 
Turėti fizinę sieną…. Pateisinama. 
Ne būtina, ne reikia, o pateisinama.

AčiŲ (ir vėl ne klaida) už lei-
dimą. Labai malonu, nesitikėjom, 
nesitikėjom. Kitaip sakant, ačiū už 
tai, kad dar durų spynų iškvašę ES 
pomidorų apvalumo ir agurkų krei-
vumo matuotojai politikanai neuž-
draudė. Nes, matote, butą rankinti 
irgi nederėtų. Juk, tai nesąžininga, 
kad kaimynas Petras turi mažiau 
nei jūs. Kas kad jūs dirbate, o Pe-
tras geria ir žmoną muša. Negalima 
taip. Petrą vaikystėje nuskriaudė, 
jam galimybių nesuteikė. Todėl 
Petras turi visišką teisę lįsti į jūsų 

butą, šaldytuvą ir gėrimų barą. Nes 
jam pačiam galimybės apribotos: 
sekmadienį nuo 15 val. neparduo-
da. O fizinis barjeras: durys, spyna 
ir raktas – nepateisinami. Nes Pe-
tras neturi valgyti ir nori gerti. Jis 
nori, o jūs – privalote dalintis. Ir 
dirbti privalote už tris, kad išlai-
kytumėte Petrą ir jo šeimyną. Ir jei 
nerakinate durų, nesistebėkite, kad 
grįžę iš darbo savo bute rasite tik 
sienas. Ir tai negarantuotai. 

Lygiai taip ir valstybės valdyme. 
Neturėti fizinės sienos reiškia nea-
pibrėžti savo teritorijos, savo ribų. 
Nebūti šeimininku. O jei tu savo 
šalyje ne šeimininkas, greitai atsi-
ras norinčių jais tapti vietoj tavęs. 
Paprasta ir logiška. Juolab, kad, 
primenu, jau besibaigia trylikti hi-
bridinio karo metai. 

Kam kliudo aiški, apibrėžta 
siena? Daug kam. Pagalvokime 
logiškai, kaip galima kontroliuoti 
sieną, neturint jos fizinės išraiš-
kos? Kiekvienas bent kiek mąs-
tantis šeštokas jau supranta, kodėl 
ginti salą yra pigiau ir paprasčiau 
nei sausumos valstybę. Saloje už-
tenka kontroliuoti tik uostus ir tas 
teritorijas, kur lengva priplaukti 
prie kranto. Kitur nedraugams iš-
silaipinti paprastai būna sudėtinga. 
O sausumos valstybėje turi kontro-
liuoti visa sienos perimetrą. Todėl 
sausumos siena paprastai tveriama 
ir įtvirtinama, paliekant kelis perė-
jimo punktus.

Kad paprasčiau būtų suprasti, 
imkime pasaulio stebuklą: Didžiąją 
kinų sieną. Manot tais ikitechno-
loginiais laikais ją buvo lengva ir 
pigu pastatyti. O juk statė. Kainavo 
ji, patikėkit, tai ne mūsų koncerti-
na. Ir tos mums, sekant, sakau tie-
siai šviesiai, Europos blūdų logika, 
mums nereikia. 

Kodėl aiškinu akivaizdžius 
dalykus? Nes, panašu, kad mūsų 
Europos šalių vadovai, ministrai, 
komisarai nesuvokia elementarių 
dalykų. Jei turi fizinę sieną, kurią 
sunku įveikti, išsprendžiama labai 
daug problemų. Pirmiausia, šalies 
gynyba. Jei per sieną pereina mi-
grantas, tai kaimyninės šalies spe-
cialiųjų tarnybų atstovams tą pa-
daryti dar paprasčiau. Priminkite, 
ką mūsų ministrė dabar balbatuoja 
apie Lukašenką ir hibridinį karą? 
Kaip mums apsaugoti savo šalį 
nuo netyčia užklydusių stambaus 

sudėjimo vyriškos lyties grybau-
tojų, spanguoliautojų ir kalėdinių 
eglučių kirtėjų? Ir kažin ką jie ten 
tose savo kuprinytėse, krepšiukuo-
se nešasi? Turėkit omenyje, kad 
už sienos – su jumis kariaujantis 
režimas. Turėkit omenyje, kaip 
perėjo Rusijos-Ukrainos sieną tas 
pats Igoris Strelkovas-Girkinas. Ir 
kuo tai baigėsi? Krymas kur? Kas 
dedasi Dombabvėje ir Lugandoje? 
Labas rytas, Europa. Jūs kariauja-
te, mielieji. Nepaisant Šrioderio 
Gazpromo valdyboje, nepaisant 
Nord Stream, mielieji katukai, ata-
kite – jūs kariaujate. Ir tai yra iš-
orinė jūsų siena. Išorinė Europos 
Sąjungos siena.

Jei yra fizinis užtvaras, žinoma, 
ir jį galima įveikti. Bet jei yra fizi-
nis užtvaras, jam įveikti reikia lai-
ko. Kaip ir bute: kol Petras atsuktu-
vu bandys išlaužti jūsų buto spyną, 
kažkas jį pamatys. Lygiai taip pat, 
jei kažkas brausis per fizinę sieną, 
suveiks signalizacija, ir kol jis lips 
per tvorą ir koncertiną, į įvykio vie-
tą atlėks pasieniečiai, policininkai, 
kariai. 

Fizinės sienos reikia ir dėl hu-
manitarinių priežasčių. Koks dabar 
yra nelegalių migrantų patekimo 
per sieną mechanizmas? Paprastas 
kaip grėblys: tykoti užsimaskavus, 
laukti, kol tame ruože nebus saugo-
tojų, lįsti ir pasislėpti, kad nesuras-
tų. Ir kai mūsų gailiaširdžiai žurna-
listai verkia su  į atgal į Baltarusiją 
grąžinamais Achmedais ir Mirja-
momis, jie nesuvokia vieno: šitie 
žmonės vėl ir vėl eis. Ką reiškia 
kelias valandas, neturint tinkamų 
drabužių, perbridus vandens telki-
nį ar tiesiog rasotą pievą, išsėdėti 
kelias valandas nakties krūmuose, 
slepiantis nuo pasieniečių? Jūs orų 
prognozes matėte? Žiema artėja. 
Kad suprastumėte, įlipkite su kel-
nėmis ir batais į vonią, o po to taip 
naktį eikite pasėdėti kelias valan-
das ant suoliuko. Kas jums nutiks? 
Va va. Jei jums pasidarys bloga, jūs 
ką darysite? Grįšite į šiltą kambarį. 
O jie sėdės krūmuose iki paskuti-
nio, nes paprašyti pagalbos reiškia 
prisiduoti ir būti grąžintiems. Fizi-
nis barjeras reiškia, kad jie tiesiog 
nebeturės galimybės patekti į šalį 
ir slėptis. Gal geriau neįleistas mi-
grantas, nei mires ar sužalotas mi-
grantas? Ir aiškus signalas visiems: 
mes neįleidžiame. Neverta bandyti. 

Fizinė siena reiškia ir galimy-
bę pagaliau iš esmės kovoti su 
kontrabanda. Fizinė siena reiškia 
valstybės lėšų, jos materialinių ir 
žmogiškųjų resursų taupymą. Ką 
reiškia mums tokia sienos apsauga, 
kurią iš esmės vykdo pareigūnai ir 
kariai? Kiek tai lėšų, žmogiškų re-
sursų kainuoja?

Kodėl taip nenorima fizinės sie-
nos? Fizinė siena reiškia iliuzijų 
pabaigą. Iliuzijomis grįstos užsie-
nio politikos fiasko. Sočios, tingios 
Europos, kurios dabartiniai lyderiai 
fiziškai jau išaugo iš komunistuo-
jančių hipių, bet protiškai taip jais 
ir liko, karta. Karta, kuri tikėjo ir 
tebetiki Džono Lenono „Imagine“. 
Ir, kas baisiausia, ją bando pritai-
kyti gyvenime. Metas susitaikyti, 
kad istorijos pabaiga, kur visi gy-
veno ilgai ir laimingai, neatėjo. 
Atvirkščiai, ateina sunkūs ir tam-
sūs barbarybės laikai. Kuriuos savo 
kvailumu, gobšumu, neveiklumu ir 
sukūrėme. Ir kad už virtualių (deja) 
mūsų sienų yra ne taikos ir idilės 
žemuogių pievelės, o barbarybės 
vandenynas: kruvini karai ir kruvi-
ni diktatoriai. 

Prisimenu, kaip prieš tris de-
šimtis metų mūsų tik ką atkurtos 
valstybės politikai rimtais veidais 
svarstė, kam mums kariuomenė, jei 
nesiruošiame kariauti. Panašu, kad 
tokia logika ne tik politikos pra-
dinukų, bet ir brandžių valstybių 
asmenų, save laikančių politikais, 
galvose. Kam gi mums sienos, jei 
Europa įsitikinusi, kad jos biurgeris 
gali išlaikyti ne tik savo vieną-du 
vaikus, bet dar ir vieną kitą milijo-
ną migrantų. 

Jie nesuvokia, kad vienintelė 
valstybė, kuri gali sau leisti ir lei-
džia statyti tiltus, yra Vatikanas. O 
visoms likusioms reikia statyti sie-
nas. Kad pasaulinė taikos ir gėrio 
vaivorykštės šalis yra jų galvose. 
O tikrovėje vyksta hibridinis karas. 
Kurio nuo šiltos sofos nepakariau-
si. Ir nuo sofos laisvės į Rusiją, 
Baltarusiją, Kiniją neatneši. Kad 
vakarietiškas gyvenimo būdas ne-
suderinamas su Irano, Irako, Afga-
nistano žmonių mentalitetu.

Ir jei jau mūsų aukščiausi poli-
tikai kelia klausimus, ar apskritai 
galima saugoti savo sienas, pana-
šu, kad mūsų Vakarų krikčioniš-
koji civilizacija ritasi kažkur ne į 
tą pusę. 

Sekmadienį vėl grįšime 
prie žiemos laiko

Paskutinį spalio sekmadienį vėl grįšime prie žiemos laiko ir laikro-
džius suksime atgal. Tai reiškia, kad galėsime valanda ilgiau pamie-
goti, tačiau vakarai bus ilgesni ir tamsesni.

Žiemos laikas vedamas kiekvienų metų paskutinį spalio sekmadienį, 
kai 4 valandą nakties laikrodžio rodyklės persukamos valanda atgal. Žie-
mos laikas galioja iki paskutinio kovo sekmadienio, tuomet grįžtama prie 
vasaros laiko.  Šiais metais laikrodžių rodykles suksime naktį iš šeštadie-
nio į sekmadienį, spalio 31 d.

BNS inform.

Nedarbo išmokų gavėjų skaičius mažėja
Per pirmąjį karantiną augęs ne-

darbo išmokų gavėjų skaičius, šių 
metų pradžioje pasiekęs 91,5 tūkst., 
nuo to laiko tolygiai mažėja, teigia 
Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija. 

Jos duomenimis, rugsėjį išmokas 
gavo per 67 tūkst. bedarbių – ketvirta-
daliu, arba maždaug 23 tūkst. mažiau 
nei prieš metus.

„Pastebime, kad dažnu atveju 
žmonėms neprireikia maksimalaus 

nedarbo išmokos mokėjimo laiko – de-
vynių mėnesių – ir darbą jie susiranda 
beveik dukart greičiau – vidutiniškai 
per penkis mėnesius“, – pranešime 
sakė viceministras Audrius Bitinas. 

Vien rugsėjį išmokoms skirta 22,7 
mln. eurų – 19,2 proc. (5,4 mln. eurų) 
mažiau nei pernai rugsėjį (28,1 mln. 
eurų).

Vidutinė nedarbo išmoka trečią-
jį ketvirtį siekė 402 eurus už mėnesį, 
o vidutinė mokėjimo trukmė – penki 

mėnesiai. Ilgiausiai ji mokama iki-
pensinio amžiaus (60-65 metų) žmo-
nėms i– vidutiniškai 6,2 mėnesio. 
Anot ministerijos, tai rodo, kad vy-
resniems žmonėms sunkiau sugrįžti 
į darbo rinką. 2022 metais nedarbo 
išmokoms numatoma skirti 282,5 
mln. eurų – 2,2 proc. mažiau nei 2021 
metais. Prognozuojama, kad nedarbo 
lygis kitąmet mažės 0,7 punkto iki 6,7 
procento.

BNS inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Antikorupcijos komisija: kai jau net juokas nebeima
Rajono savivaldybės 

Antikorupcijos komisija iš-
kvietė „ant kilimėlio“ merą 
Ramūną Godeliauską. 
Priežastis rimta – didžiulė 
dovana... vaisių krepše-
lio pavidalu Boso dienos 
proga. Kol mero pasky-
ros feisbuke, kurioje buvo 
pasidalinta ir dovanos, ir 
kvietimo į komisijos posėdį 
nuotrauka, lūžo iš juoko, 
klausdami, ar rudens vi-
dury kartais ne balandžio 
1-oji, komisijos nariams 
šitą pokštą teko svarstyti... 
rimtu veidu.

Sveikinimai ir dovanos –
įvairūs
Boso diena švenčiama 

visame pasaulyje. Įmonės, 
įstaigos turi savas jos šventi-
mo tradicijas: vieni vadovus 
sveikina gėlėmis, saldainių 
dėželėmis, ar kokio tauraus 
gėrimo buteliu. Šmaikštes-
ni kolektyvai gerą humoro 
jausmą turintiems vadovams 
teikia medines lenteles su 
Boso taisyklėmis: „Bosas 
nevėluoja, bosas užtruko 
spręsdamas svarbius reika-
lus. Bosas susirinkime ne-
miega – jis strateguoja. Bo-
sas nešaukia – jis akcentuoja 
savo pažiūras“, marškinėlius 
su panašaus stiliaus „Mano 
darbuotojai geresni nei tavo“ 
užrašais, kojinių rinkinius 
„Šiandien bosas geras, dos-
nus...“ ir kitokias progines 
šmaikščias smulkmenas. 
Taip savo vadovus sveikino 
ne vienas rajono ir privačių 
įmonių, ir valstybės institu-
cijų kolektyvas. Ne išimtis ir 
rajono savivaldybė – ką tik 
covid-19 persirgusiam merui 
ji dovanojo vaisių krepšelį. 
Ir kas galėjo įtarti, kad būtent 
šis krepšiukas įplieks kaltini-
mus, cituojame Antikorupci-
jos komisijos posėdžio dar-
botvarkę: „Dėl rajono mero 
Ramūno Godeliausko do-
vanų priėmimo Boso dienos 
proga darbo vietoje, vykdant 
mero pareigas, ir tokios vei-
kos atitikimo valstybės tar-
nybos skaidrumo, nešališku-
mo principams“.

Meras posėdyje 
nepasirodė – Panevėžyje
minėjo... Boso dieną
Rajono meras apie šį ko-

misijos posėdį paskelbė savo 
feisbuko paskyroje. „Viskas, 
nuo šios dienos pradedu ti-
kėti horoskopais ir būrėjo-
mis. Pasak vieno opozicijos 
atstovo (o gal ir ne vieno), 
visi vadovai, pasveikin-
ti tarptautinės Boso dienos 
proga, nuo šiol gali tapti „nu-
sikaltėliais“, o sveikinusieji, 
turbūt, „bendrininkais“.  O 
gal reikia kreiptis į Aukš-

čiausiąją ministeriją, kad 
būtų uždrausta Boso diena? 
Gaila, kad šiandien negalė-
siu dalyvauti savo „teisme“.  
Deja vu, bet tuo metu daly-
vausiu Panevėžio prekybos, 
pramonės ir amatų rūmuose 
vyksiančioje geriausių Pa-
nevėžio ir Utenos Regionų 
Bosų apdovanojimo ceremo-
nijoje. P.S. dar kartą dėkoju 
visiems už sveikinimus“. Ir 
mandagiai tariant, duoda su-
prasti, ką apie tai mano: šalia 
pateiktos nuotraukos mero 
su dovanotu vaisių krepšelių, 
tv3 portalo straipsnio, kuria-
me teigiama, kad „Prasideda 
itin sunki pilnatis“, „Būrėja 
taip pat priduria, kad šią pil-
natį gali ypatingai siautėti 
keistesni žmonės“

„Rokiškio Sirena“ klausė 
mero nuomonės, ar jis neap-
sigalvojo, kviečiamas „ant 
kilimo“ dėl vaisių krepšiu-
ko? Meras prieš komisijos 
posėdį paaiškino, kad jo 
klausimą teks svarstyti už 
akių, nes tuo metu buvo Pa-
nevėžyje: prieš tai buvo su-
sitikimas su Panevėžio kole-
gijos vadovybe, o tuo metu, 
kai rinkosi komisija, jis da-
lyvavo renginyje, kuriame 
pagerbti Panevėžio regiono 
verslininkai. Paklaustas, 
ką apskritai mano apie tokį 
klausimą, dėl kurio svarsto-
mas, jis pajuokavo, kad, ma-
tyt, anksčiau laiko pasikeitė 
mėnulio fazė (teisybės dėlei, 
mėnulio fazė iš priešpilnio 
į pilnatį pasikeitė šiandien, 
spalio 22-ąją).

O koks gi to dovanotojo 
vaisių krepšiuko likimas? 
„Stovi mano darbo kabinete, 
jei komisijai reikia, mielai 
atiduosiu“, – sunkiai tramdy-
damas juoką kalbėjo meras.

Įstatyme yra išimtys
Motyvas įtraukti vaisių 

krepšelio klausimą į Antiko-
rupcijos darbotvarkę, aišku, 
skamba išdidžiai: „Dėl Nuli-
nės tolerancijos bet kokioms 

dovanoms principo įgyven-
dinimo Rokiškio rajono sa-
vivaldybės politikų, valsty-
bės tarnautojų ir valstybės 
tarnautojams prilyginamų 
darbuotojų veikloje“. Klau-
simo pranešėjas – Antiko-
rupcijos komisijos vadovas 
Stasys Meliūnas. Jis ir buvo 
šio klausimo iniciatorius.

Ką šiuo atveju teigia įsta-
tymas? Vyriausioji tarnybi-
nės etikos komisija pernai 
išleido „Rekomendacines 
gaires dėl dovanų ir paslau-
gų priėmimo apribojimų“ 
(šaltinis: VTEK_Rekomen-
dacines_gaires_del_dova-
nu_ir_paslaugu_priemimo_
apribojimu_20200312_fin.
pdf), kuriame teigiama, kad 
dovanų priėmimą riboja 
Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymas. Reko-
mendacijų 14 psl. Nuro-
doma, kada galima priimti 
dovaną: „VPIDĮ 13 straips-
nio 1 dalyje nustatyta, jog 
deklaruojančiam asmeniui 
ar jam artimam asmeniui 
draudžiama priimti dovanas 
ar paslaugas, jeigu tai susi-
ję su deklaruojančio asmens 
tarnybine padėtimi ar tarny-
binėmis pareigomis. Šis ri-
bojimas netaikomas: 1. 150 
eurų vertės neviršijančioms 
dovanoms, gautoms pagal 
tarptautinį protokolą; 2. 150 
eurų vertės neviršijančioms 
dovanoms, gautoms pagal 
tradicijas, kurios įprastai yra 
susijusios su asmens tarny-
binėmis pareigomis; 3. 150 
eurų vertės neviršijančioms 
reprezentacijai skirtoms do-
vanoms su valstybės, įstai-
gos ir kitokia simbolika; 4. 
paslaugoms, kuriomis nau-
dojamasi tarnybiniais tiks-
lais“. Akivaizdu, kad vaisių 
krepšelis šiuo atveju patenka 
į 2 punkto apibrėžimą: gau-
tas pagal tradicijas, kurios 
įprastai yra susijusios su 
asmens tarnybinėmis parei-
gomis. Kitaip sakant, ma-
žavertė dovana įteikta Boso 

dienos proga, ir meras tokios 
dovanos nebūtų gavęs, jei jis 
nebūtų savivaldybės vado-
vas.

Daug triukšmo 
dėl nieko? 
Komisija nieko 
nenusprendė
„Rokiškio Sirena“ pri-

mena, kad Antikorupcijos 
komisiją sudaro politikai 
(rajono tarybos nariai) ir 
visuomenės atstovai (seniū-
naičiai). Šiuo metu Antiko-
rupcijos komisijos sudėtis 
yra tokia: Stasys Meliūnas 
– savivaldybės tarybos na-
rys, komisijos pirmininkas 
(Valiaus Kazlausko koalici-
ja „Už laisvę augti”),  Zeno-
nas Viduolis – savivaldybės 
tarybos narys, komisijos 
pirmininko pavaduotojas 
(Visuomeninis rinkimų ko-
mitetas „Vieningi su Ramū-
nu Godeliausku“); Ričardas 
Burnickas – savivaldybės 
tarybos narys (Tėvynės są-
junga-Lietuvos krikščionys 
demokratai); Algis Čepulis 
– savivaldybės tarybos na-
rys (Visuomeninis rinkimų 
komitetas „Antano Vagonio 
komitetas“); Stanislovas 
Dambrauskas – savivaldy-
bės tarybos narys (Lietuvos 
socialdemokratų partija); 
Dalia Maželienė – savival-
dybės tarybos narė (Darbo 
partija); Lina Meilutė-Dat-
kūnienė – savivaldybės ta-
rybos narė (Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjunga); 
Egidijus Vilimas – savival-
dybės tarybos narys (Parti-
ja Tvarka ir teisingumas); 
Valdas Nauburaitis – Rokiš-

kio miesto IV seniūnaitijos 
seniūnaitis; Nijolė Čepu-
kienė – Panemunėlio seniū-
nijos Panemunėlio gelž. st. 
seniūnaitijos seniūnaitė; 
Jonas Rubikis – Jūžintų se-
niūnaitis ir Deividas Zaluba 
– Obelių seniūnijos Alek-
sandravėlės seniūnaitijos 
seniūnaitis.

„Rokiškio Sirenos“ ži-
niomis, nuotoliniu būdu su-
rengtame Antikorupcijos ko-
misijos posėdyje ginčų būta 
daug. Opozicija piktinosi, 
pozicija siūlė nesityčioti iš 
komisijos veiklos.

Ilgametis rajono politikas 
socialdemokratas Stanislovas 
Dambrauskas kalbėjo atvirai: 
„Dėl ko ginčijomės? Dėl pra-
pjauto pomidoro ir prapjautos 
kriaušės?! Įstatymuose aiš-
kiai pasakyta, kad deklaruoti 
reikia dovaną, kurios vertė 
yra daugiau kaip 150 Eur.“

Paklaustas, ar tokių klau-
simų svarstymas nekenkia 
Antikorupcijos komisijos 
prestižui, S. Dambrauskas 
atviras – kenkia. O kokį 
sprendimą komisija apskritai 
priėmė? „Jokio. Opozicija, 
aišku, labai daug kalbėjo, bet 
sprendimo priimta nebuvo 
jokio“.

Motyvai – ne asmeninės
priekabės
Kodėl šis klausimas 

apskritai atsidūrė Antiko-
rupcijos darbotvarkėje? Ar 
opozicijos vienas lyderių S. 
Meliūnas rado progą įkąsti 
merui? S. Meliūnas katego-
riškai paneigė insinuacijas 
šiuo klausimu. „Jūsų klausi-
mas mane žeidžia. Jokių as-

meniškumų nebuvo ir nebus. 
Mane domina mero, ne kaip 
asmens, o kaip institucijos 
veiklos problematika“, – 
motyvus dėstė S. Meliūnas. 
Jis pabrėžė, kad naudoti An-
tikorupcijos komisijos veiklą 
kaip simpatijų ar antipati-
jų priemonę nesuderinama 
su jo, kaip pareigūno etika. 
„Esu vyr. komisaras. Šį 
laipsnį nešiosiu iki mirties. 
Ir naudotis komisija kaip 
priemone yra nesuderinama 
su pareigūno etika“, – pabrė-
žė jis.

Tad kokie motyvai yra 
aiškintis dėl to vaisių krep-
šiuko? „Norime, kad mūsų 
valstybinės struktūros dirbtų 
vakarietiškais metodais. Kad 
nebebūtų dovanų nei už 150, 
nei už 30 Eur, ar kiek ten dar. 
Vakaruose nesuprantama, 
kad būtų teikiamos tokios 
dovanos“, – kalbėjo S. Me-
liūnas.

Tačiau ši šventė – Boso 
diena – kaip tik ir atėjo iš 
Vakarų. „Kiek ja domėjausi, 
tai vienos įmonės JAV savi-
ninko dukra taip nusprendė 
pasveikinti tėtį. Ta šventė 
pamažu taip ir paplito JAV, 
Kanadoje, atėjo į Europą“, 
– kalbėjo S. Meliūnas. Jis 
pabrėžė, kad tokia šventė la-
biau skirta verslui. O valsty-
bės tarnyboje gali kelti šio-
kių tokių klausimų. „Jums 
dovaną teikia tie žmonės, 
kuriuos už poros mėnesių 
vertinsite. Tai niša pataika-
vimui. Tai proga kažkam tą 
akimirką pasimėgauti šlo-
vės spinduliais“, – motyvus 
dėstė pašnekovas.

Į 5 p.
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Antikorupcijos komisija: kai jau net juokas nebeima
Iš 4 p.
Jis mano, kad įstatymuo-

se taip pat matyti tendenci-
ja, jog valstybės tarnautojai 
neturėtų gauti tokių dovanų. 
O kaip gi VTEK išaiškini-
mas? „Čia labiau taikoma 
tiems atvejams, kai meras 
gauna dovanų pradėdamas 
eiti pareigas ar baigęs ka-
denciją“, – mano S. Meliū-
nas.

Ne vien tik krepšelio 
komisija
Ar po šio posėdžio An-

tikorupcijos komisija ne-
pagarsės kaip „mero krep-
šelio“ komisija? Juk, tiesą 
sakant, visuomenei ji dėl 
to matoma ir įsimins ilgam. 
Ir pats S. Meliūnas teigia 
pastebėjęs, kaip žinia apie 
posėdį sklido socialiniuo-
se tinkluose. Jis akcentavo, 
kad komisija tikrai nėra 
„vaisių krepšelio“ ar kitų 
mažai reikšmingų klausimų 
sprendėja. Pastaruoju metu 

daug dirbama savivaldybės 
bei jos institucijų tarnybi-
nio transporto naudojimo 
skaidrumo klausimu. „Pas-
tarosiomis dienomis aplan-
kiau akcines bendroves ir 
uždarąsias akcines bendro-
ves, kurių steigėja yra sa-
vivaldybė. Ir ką pamačiau? 
Visose, išskyrus Rokiškio 
autobusų parką, tarnybinis 
transportas nepažymėtas. 
Trūksta detalesnės jų nau-
dojimo tvarkos. Ką ten gali 
žinoti, gal kas į parduotuvę 
savo reikalais važinėja ar 
savo uošvienę vežioja, ar 
dar kokią kitą naudą gauna 
“, – sakė S. Meliūnas.

Kita vertus, vargu ar taip 
jau kiekvienu atveju uošvie-
nės vežiojimą galima laiky-
ti nauda? „Gal ir ne visada 
nauda. Tarnybinis transpor-
tas gali būti naudojamas 
ir asmeniniams reikalams, 
tačiau tai turi būti tinkamai 
reglamentuojama, sąžinin-
gai apskaitoma, mokami 

mokesčiai“, – kalbėjo S. 
Meliūnas.

O grįžtant prie dovanų 
klausimo, jis siūlė tiesiog 
parengti ir pasitvirtinti do-
vanų teikimo taisykles. 
„Užtai ir kviečiu: diskutuo-
kime. Ir sutarkime, kas, kaip 
ir kokia proga turi būti svei-
kinamas, kokie tos dovanos 
pirkimo šaltiniai ir pan. Gal 
sutarsime, kad ir Boso die-
nos proga sveikinti reikia. 
Gal tada dovana būtų teikia-
ma savivaldybės adminis-
tracijos ar rajono tarybos. 
Kas tai turėtų būti, kokia 
kaina? Kodėl ne? Kalbėki-
me“, – sakė S. Meliūnas.

„S. Meliūnas 
pramogauja“
Jei politikus dar galima 

apkaltinti šiokiu tokiu šališ-
kumu, tai visuomenės atsto-
vai, seniūnaičiai gali pateik-
ti daugmaž nepriklausomą 
nuomonę. Jūžintų seniūnai-
tis J. Rubikis tiesiai šviesiai 

„Rokiškio Sirenai“ sakė: 
„Pamačiau, kokie klausimai 
ir net kompiuterio neįsijun-
giau. Panašu, kad S. Meliū-
nas pramogauja“. Pašneko-
vas neslėpė: „Apipuvusio 
vaisių krepšelio klausimas 
komisijos posėdyje skamba 
nerimtai. Ar mes tik tokius 
reikalus ten sprendžiame? 
Ar rimtesnių klausimų ne-
bėra? Ar vienas žmogus ne-
turi ką veikti ir taip pramo-
gauja?“. 

J. Rubikio manymu, to-
kių klausimų kėlimas visuo-
menėje gali apskritai pasėti 
abejonių Antikorupcijos ko-
misijos reikalingumu. „Jos 
sudėtyje esu metus. Ir visi 
posėdžiai maždaug tokie 
pat. Vieno asmens pramoga. 
Žmonės gali netgi suabe-
joti, ar tokia komisija aps-
kritai kam nors reikalinga. 
Žinoma, kad ji reikalinga. 
Bet kai sprendžiami tokie 
klausimai... Kitas blogas 
aspektas: dabar savivaldy-

bės darbuotojai turės gaišti 
laiką rašydami atsakymą į 
šitą niekinį klausimą, ga-
dins laiką, popierių ir rašalą, 
užuot užsiėmę rimtesniais 
darbais“. Kokia būtų galima 
išeitis? Seniūnaitis atviras – 
po šio komisijos posėdžio 
tampa akivaizdu, kad metas 
keisti jos pirmininką.

Panemunėlio geležinke-
lio stoties seniūnaitė Nijolė 
Čepukienė komisijos posė-
dyje nedalyvavo. Priežastis 
paprasta – jungtis į nuotoli-
niu būdu vykstantį posėdį ji 
neturi techninių galimybių. 
Pasak pašnekovės, reikia 
vertinti situaciją iš dviejų 
pusių: ir iš žmogiškosios, ir 
iš to, ką teigia įstatymai, ku-
rie ir šiuo klausimu yra gana 
prieštaringi.

Ir pats nesąmones krečia, 
ir kitus įvelia?
Rajono savivaldybės 

administracijos direktorius 
Andrius Burnickas, paklaus-

tas, kaip vertina dovaną 
merui, tik juokėsi: „Ne tik 
meras dovanų gavo, ir aš, ir 
Valerijus Rancevas. Tik mes 
dovanų nuotraukomis feis-
buke nepasidalinome, todėl 
mums ir nekliuvo“.

Kaip jis vertina Antiko-
rupcijos komisijos posėdį 
šia tema? „Ir pats S. Me-
liūnas nesąmones krečia, ir 
kitus į tai įvelia. Jei žiūrėti 
jo logikos, tai savivaldybės 
darbuotojo tuoj bus nebe-
galima ir su jubiliejumi pa-
sveikinti, ir tiesiog rankos 
paspausti. Kai žmogus nori 
būti šventesnis už šventą...“

O kaip tokių klausimų 
svarstymas atsiliepia pa-
čios komisijos autoritetui? 
„Mano žiniomis, autoritetas 
smunka. Jau ir visuomenės 
atstovai nenoriai dalyvauja 
posėdžiuose, todėl sunku 
surinkti kvorumą“, – sakė 
pašnekovas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kokios nuomonės dėl komentarų straipsniuose apie covid-19 
vakcinas išjungimo? Klausiame Rokiškio politikų

Interneto žiniasklaidos 
asociacijos (IŽA) narės, 
teigdamos, jog taip pri-
sideda gerinant Lietuvos 
vakcinacijos rodiklius, 
įvertinusios užsienio šalių 
patirtį, naikina komen-
tarus po straipsniais apie 
vakcinas nuo COVID-19 
ir vaizdo siužetais tiek re-
gistruotiems, tiek neregis-
truotiems vartotojams.   

Prie šios iniciatyvos 
jau prisijungė tokie nau-
jienų portalai, kaip Delfi, 
15min.lt, Lrytas.lt, Ma-
deinvilnius.lt, ve.lt ir kiti.    

Nuomonės, apie tokį 
portalų sprendimą, klau-
sėme Rokiškio jaunimo 
reikalų koordinatoriaus 
Gedimino Kriovės, mero 
Ramūno Godeliausko, 
buvusio Rokiškio rajono 
mero Antano Vagonio ir 
Laisvės partijos Rokiškio 
skyriaus pirmininko Redo 
Bekinčio.  

Ramūnas Godeliaus-
kas:

„Manau, kad tai šis 
spręndimas nepagerins vak-
cinacijos rodiklių, be to daž-

nai tie komentarai būna įžei-
džiantys kitą asmenį, todėl 
nemanau kad jie labai rei-
kalingi. Taip pat egzistuoja 
kitos socialinės medijos, 
kuriose žmonės ir toliau gali 
išsakyti savo nuomones.

Nemanau, jog taip pa-
minama žodžio laisvė, nes 
žodžio laisvė – tai ne ano-
nimiškai pasislėpus rašyt 
įžeidžiančius komentarus. 
Geresnis sprendimas būtų, 
kad komentarai nebūtų ano-

nimiški, o būtų rodomas 
komentatoriaus vardas ir 
pavardė, tada bent jau tie 
komentarai turėtų svarbos.“ 

Gediminas Kriovė:
„Aš apskritai išjungčiau 

visus komentarus, nes man 
visiškai komentarai yra neį-
domūs. Man svarbu straips-
nio ar reportažo turinys. 
Neretai net neskaitau pačio 
straipsnio, perkskaitau an-
traštę ir sužinau esminę in-
formaciją. O piktų žmonių 
komentarai man tikrai nėra 
įdomūs. 

Manau, tokia strategija, 
dėl geresnių vakcinacijos 
rodiklių didinimo, gali pa-
sisekti. Yra žmonių, kurie 
galbūt turi daug laisvo lai-
ko, ir skaito ne vien straips-
nius, bet praleidžia nemažą 
dalį skaitydami kitų nuo-
monę, o ta nuomonė neretai 
būna neteisinga ir iškreipta. 
Nemanau, kad didžiąją dalį 
komentarų rašo gydytojai, 
ekspertai ar mokslininkai.

Komentarų išjungimas 
nėra kažkokia naujiena, pa-
imkime tuos pačius politi-
nius straipsnius, jau senai yra 

taikoma tokia praktika, kai 
komentarai būna išjungia-
mi, ypatingai - užsakomuose 
straipsniuose. Manau, būtų 
geriau, jei žmonės kreiptų 
mažiau dėmesio į nepažįsta-
mų žmonių nuomonę.“  

Redas Bekintis:
„Manau, reikėtų išjungti 

komentarus, todėl, kad jų 
yra labia daug negatyvių ir 
jie pasisako prieš vakcinavi-
mą, kas nėra logiška.“ 

Antanas Vagonis:
„Trindami komentarus 

mes daug ko nematome, bet, 
manau, kad taip yra žemina-
mi korespondentai ir visa 
spauda, tyčiojamasi iš jos ir 
iš tų žmonių, kurie pasiskie-
pijo ir panašiai.

Laisvoje visuomenėje yra 
žodžio laisvė. Aš manau, 
kad yra neteisinga bandyti 
uždėti kažkokias cenzūras. 
Tai yra didžiųjų portalų bai-
mė ir nesusitvarkymas su si-
tuacija. Mano manymu, mes 
turime priimti savo žmones, 
kokie jie yra, visus – ir pa-
siskiepijusius, ir tuos, kurie 
nori skiepytis.

Komentarų išjungimą 
matau kaip bandymą tru-
putėlį padėti vyriausybei 
tvarkytis su šia pandemija, 
bet tai sulyginčiau su gali-
mybių paso įvedimu, noras 
geras – rezultatas prastas. 
Ar tai padės kažkiek didinti 
vakcinacijos rodiklius – gali 
pasakyti tik statistika.

O dėl žodžio laisvės 
klausimo, geriausias pavyz-
dys yra laikraštis - „Gimta-
sis Rokiškis“. Aš pamenu, 
kada šimtai komentarų bū-
davo beveik po kiekvienu 
jų įkeltu straipsniu. Visas 
veiksmas vykdavo juose. 
Galimybei komentuoti ne-
reikėdavo registruotis, kie-
kvienas žmogus galėdavo 
pareikšti savo nuomonę, ir 
galų gale, mes matydavom 
kokia yra žmonių nuomonė.

Be abejo, iš jų, apie 30 
procentų užgauliodavo patį 
laikraštį ar korespondentą. 
Tačiau, galima buvo sužinoti 
didžiąją dalį žmonių nuomo-
nės, o kai buvo panaikinta 
anoniminių komentarų funk-
cija, komentarų labai suma-
žėjo iki dešimties ir mažiau.“  

Audrius PAŠKONIS

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo lapkričio
Nuo 2021 m. lapkričio 

1 d. nustatyta AB „Pane-
vėžio energija“ vienanarė 
šilumos kaina už suvarto-
tą šilumos kiekį – 5,10 ct/
kWh (be PVM). Gyvento-
jams šiluma kainuos 5,56 

ct/kWh (su 9 proc. PVM), 
kitiems vartotojams – 6,17 
ct/kWh (su 21 proc. PVM).

Lapkritį šilumos kaina, 
palyginti su spaliu, didėja 
8,5 proc., arba 0,40 cento 

už kilovatvalandę. Centra-
lizuotai tiekiamos šilumos 
kainos didėjimą lėmė padi-
dėjusios kuro ir superkamos 
šilumos kainos.

Karšto vandens kainos 
perskaičiuojamos pagal nu-

statytą šilumos kainą. Nuo 
2021 m. lapkričio 1 d. gy-
ventojams karštas vanduo 
kainuos 5,06 Eur (su 9 proc. 
PVM) už kubinį metrą.

Panevėžio energijos
inform.

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau, kas padovanotų 
didesnį kiekį knygų.  
Tel. 8 619 20 517. Pasvalys
• Ieškau, gal kas turi 
padovanoti prieškambario 
baldus. Tel. 8 606 86 828. 
Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti 

naujagimio rūbelių.  
Tel. 8 646 90 664. Rokiškis
• Gal kas dovanoja pašarines 
bulves karvei.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Gal pas ką nors atsirastų 
veikianti skalbimo mašina. 
Skubiai ieškoma.  
Tel. 8 692 91 243.  
Rokiškis
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Išmokos senjorams, pasiskiepijusiems nuo COVID-19: 
dažniausiai užduodami klausimai

Siekiant paskatinti la-
biausiai pažeidžiamus vi-
suomenės narius skiepytis 
ir pagerinti epidemiologinę 
situaciją šalyje, nuspręsta 
jiems skirti vienkartines iš-
mokas. Nuo šių metų rug-
sėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. 
75 metų ir vyresniems žmo-
nėms, pasiskiepijusiems 
nuo COVID-19 dviem 
vakcinos dozėmis, arba iki 
ateinančių metų kovo 31 
d. – sustiprinančiąją tre-
čiąja vakcinos doze, bus 
mokamos 100 eurų dydžio 
vienkartinės išmokos. Vi-
suomenei kylant įvairių su 
šia išmoka susijusių klausi-
mų, Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija pateikia 
atsakymus į dažniausiai 
užduodamus klausimus.

Kodėl pasirinkta tiktai 
ši amžiaus grupė (75+)?

Šiai grupei priklausančių 
asmenų imunizacijos lygis 
yra gerokai mažesnis, nei 
kitų aukštos rizikos grupių. 
Jiems yra didžiausia hospi-
talizacijos rizika ir dvigubai 
didesnė rizika mirti nuo CO-
VID-19, nei kitoms amžiaus 
grupėms priklausantiems 
asmenims. Per pandemiją 
vyresnių nei 75 metų am-
žiaus asmenų mirštamumas 
nuo COVID-19 sudarė net 
64 proc. visų mirčių, kai tuo 
metu 65–74 amžiaus asmenų 
mirtys sudarė 20 proc. visų 
mirčių.

Mūsų šalyje gyvena apie 
272 tūkstančius 75 metų ir 
vyresnių senjorų. Šioje am-
žiaus grupėje dar turime 
daugiau kaip 30 proc. arba 
80 tūkstančių asmenų, kurie 

nėra paskiepyti ar persirgę 
COVID-19.

Ar asmuo turi būti su-
kakęs ne mažiau kaip 75 
metus skiepijimosi dieną?

Ne, skiepytis gali ir 74 
metų asmenys, tačiau svar-
bu, kad 75 metai jiems su-
kaktų šių metų lapkričio 30 
d., jei 2021 m. rugsėjo 1 d. 
buvęs nepasiskiepiję asmuo 

pageidauja gauti vienkartinę 
išmoką pasiskiepijus pagal 
pilną skiepijimo schemą, 
arba 2022 m. kovo 31 d., jei 
asmuo nori gauti vienkartinę 
išmoką pasiskiepijęs susti-
prinančiąja vakcinos doze.

Kaip bus mokama išmo-
ka, jei asmuo pasiskiepys 
ne vieną kartą?

100 eurų išmoką asmuo 
galės gauti tik vieną kartą. 
Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 
iki lapkričio 30 d. 75 metų ir 
vyresni žmonės, pasiskiepiję 
dviem dozėmis, vienkartinę 
išmoką gaus po pilnos vakci-
nacijos. Vienkartinę išmoką 
gaus taip pat ir tie šios am-
žiaus grupės senjorai, ku-
rie jau yra pasiskiepiję arba 
pasiskiepys sustiprinančiąja 
trečiąja vakcinos doze iki 
2022 m. kovo 31 d. 

Jei senjorai yra persir-
gę COVID-19 ir dėl to iki 
lapkričio 30 d. pasiskiepyti 
negalės, ar jie gali gauti iš-
moką jei pasiskiepys vėliau?

Vienkartinę išmoką gaus 
ir tie nuo rugsėjo 1 d. nepa-
siskiepiję senjorai, kurie iki 
lapkričio 30 d. nepasiskie-
pys, nes bus persirgę CO-
VID-19 ir dėl to negalės būti 
paskiepyti iki lapkričio 30 
d., tačiau pasiskiepys nuo šių 
metų gruodžio 1 d. iki 2022 
m. kovo 31 d.

Ar gaus išmoką tie sen-
jorai, kurie jau anksčiau 

yra pasiskiepiję sustipri-
nančiąja trečiąja vakcinos 
doze?

Vienkartinę išmoką gaus 
ir tie 75 metų ir vyresni žmo-
nės, kurie jau yra pasiskie-
piję sustiprinančiąja trečiąja 
vakcinos doze.

Ar reikia teikti prašymus 
100 eurų išmokai gauti?

Prašymų 100 eurų vien-
kartinei išmokai gauti teikti 
nereikės. Duomenys apie 
vyresnio amžiaus asmenis 
bus tikrinami registre. Vien-
kartinę išmoką senjorai gaus 
kartu su pensija ar kita išmo-
ka, kurią moka „Sodra“.

Kada 100 eurų vienkarti-
nė išmoka pasieks senjorus?

Po pilnos vakcinacijos 
kitą mėnesį kartu su pensi-
ja ar kita „Sodros“ mokama 
išmoka pavedimu į banko 
sąskaitą arba ne vėliau kaip 
iki 2022 m. balandžio 30 d. 
pristatant į namus.

Ar dėl 100 eurų išmokos 
senjorai nepatirs finansi-
nių nuostolių, ar jie gaus 
kompensacijas už šildymą?

Jei žmonės gauna kom-
pensaciją už šildymą ar ki-
tas išmokas, vienkartinė 100 
eurų išmoka neturės jokios 
įtakos skiriant jiems minėtas 
išmokas. Šie pinigai nebus 
įskaičiuojami į asmens ar 
šeimos pajamas.

SADM inform.

Mamų klubo iniciatyva Velykalnio bendruomenės parke 
bus atnaujinta vaikų žaidimų erdvė

Daug metų Rokiškio 
miesto erdvės gražėja. Tvar-
komi parkai, įrenginėjamos 
naujos žaidimų aikštelės, 
daugėja erdvių, draugiškų 
šeimai su mažyliais. Bėgant 
laikui, atsiranda poreikis 
atnaujinti jau seniau su-
tvarkytus parkus. Intensy-
viai naudojant ar įtakojant 
aplinkos poveikiui įrenginiai 
lūžta, plyšta, tampa nebe-
saugu jais naudotis.

Mamų klubas 
parengė projektą 
ir gavo finansavimą
Matydamos poreikį atnau-

jinti, prieš keletą metų Vely-
kalnio bendruomenės parke 
įrengtą vaikų žeidimų erdvę, 
Rokiškio mamų klubo narės 
parengė projektą ir gavo finan-
savimą idėjai įgyvendinti. Pro-
jektas buvo finansuotas pagal 
nevyriausybinių organizacijų 
ir bendruomeninės veiklos sti-
prinimo planą.

Projekto rengimą inicijavu-

si Rokiškio mamų klubo val-
dybos narė Aušra Žėglaitienė 
sako, šiltuoju metų laiku daž-
nai besilankanti šiame parke ir 
pastebėjusi, jog tapo nebesau-
gu naudotis čiuožykla, nes ji 
nulūžusi, suplyšę sūpynės. Su 
laiku išsinešiojo ir aikštelėje 
esantis smėlis.

„Dažnai lankomės Vely-
kalnio bendruomenės parke ir 
vaikai grįžta namo nusiminę, 
jog negalėjo pasisupti ar nu-
čiuožti čiuožyne, nelikę smė-
lio. Suprantame, jog bendruo-
menė nepajėgi savo lėšomis 

atnaujinti visų erdvių. Taip 
kilo mintis, jog Mamų klubas, 
vienijantis virš 30 mamų galė-
tų inicijuoti aikštelės sutvarky-
mą. Pasidalinome savo idėja 
su bendruomene ir sulaukėme 
pritarimo“ - idėja atnaujinti 
aikštelę dalinosi Aušra Žėglai-
tienė.

Pradėti projekto 
įgyvendinimo darbai
Šeštadienio popietę į Ve-

lykalnio bendruomenės parką 
susirinkusios Mamų klubo 
narės su šeimomis, Velykal-
nio bendruomenės nariai, sa-

vivaldos atstovai jau pradėjo 
pirmuosius darbus. Žaidimų 
aikštelėje buvo išskirstytas bei 
išlygintas kvarcinis smėlis.

„Labai džiaugiamės, jog 
kvietimą jungtis į talką išgir-
do toks gausus pagalbininkų 
būrys. Nepagailėję savo lais-
valaikio į darbus kibo Velykal-
nio bendruomenės nariai. Su 
grėbliais atskubėjo ir Sėlių ga-
tvėje įsikūrusių savarankiškų 
gyvenimo namų gyventojai, 
savivaldos atstovai. Dėkin-
gos AB „Rokiškio komunali-
ninkui“ darbuotojams, kurių 

pagalba darbas tapo žymiai 
lengvesnis, Rokiškio miesto 
seniūnijai, klubo narių šei-
moms“- padėkos žodžius var-
dino Mamų klubo narės.

Geriausi rezultatai,
Velykalnio bendruomenės 

pirmininkas Stasys Mekšėnas 
sako, jog Mamų klubo norą 
prisijungti prie bendruomenės 
parko sutvarkymo vertina tik 
teigiamai.

„Ši aikštelė įrengta 2018 
metų liepos mėnesį, įgyven-
dinant „Maxima“ finansuotą 

projektą „100- mečio kartos“ 
ir tikrai jau reikėjo ją atnau-
jinti. Jau daugiau nei 20 metų 
kviečiu visus jungtis ir dirbti 
kartu , skatinu bendruome-
nišką požiūrį į mus supančią 
aplinką. Kuo daugiau narių 
įsitrauks į aplinkos kūrimą, 
puoselėjimą ir saugojimą, tuo 
mūsų aplinka bus artimes-
nė mums patiems. Visada 
sakau, jog geriausi rezulta-
tai pasiekiami kai įsitraukia 
bendruomenė, valdžia, vers-
las ir jaunimas. „Velykalnio 
bendruomenės parkas“ - viso 
miesto ir besilankančių šiame 
mieste erdvė“- sako Velykal-
nio bendruomenės pirminin-
kas Stasys Mekšėnas.

Didžiąją projekto dalį su-
daro kvarcinis smėlis. Jis ve-
žamas iš Anykščių ir yra labai 
kokybiškas. Iš projekto lėšų 
parkui atnaujinti bus nupirktos 
sūpynės ir čiuožykla. Siekiant, 
jog įrenginiai ilgiau tarnautų, 
jos bus įrengtos pavasarį.

Enrika PAVILONIENĖ
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Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Jubiliejinė Dano Andriulionio tapybos darbų paroda, parodų galerijoje „Auto-
grafas“.
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, drama-
turgės Ramutės Skučaitės 90-osioms g. m.
Renginiai
Spalio 28 d. 12 val. – Nepatogaus kino festivalio filmo  „Pasienio paukščiai“ (rež. 
Vytautas Puidokas) peržiūra. 

Koks Rokiškis bus 2030? 
Mums svarbi kiekvieno iš Jūsų nuomonė!

Kviečiame Rokiškio 
rajono savivaldybės gy-
ventojus aktyviai daly-
vauti apklausoje!

Šiuo metu Rokiškio 
rajono savivaldybės admi-
nistracija rengia Rokiškio 
rajono savivaldybės stra-
teginį plėtros planą iki 
2030 m. 

Rengimo metu, norėda-
ma atsižvelgti į gyventojų 
lūkesčius bei pageidavi-
mus, Rokiškio rajono sa-
vivaldybės administracija 
atlieka gyventojų apklau-
są. Apklausos tikslas – su-
žinoti gyventojų nuomo-
nę apie gyvenimo rajone 
galimybes ir problemas, 
įvertinti pasitenkinimą 
teikiamomis administraci-
nėmis ir viešosiomis pas-
laugomis. 

Apklausa vykdoma 
internetu ir raštu (apklau-
siant gyventojus Rokiškio 
rajono savivaldybės admi-
nistracijoje ir seniūnijose, 
prašant lankytojų užpildyti 
apklausos anketą). Ap-

klausa yra anoniminė. At-
sakymai bus panaudoti pla-
nuojant rajono infrastruktūrą 
ir plečiant paslaugas. 

Apklausa truks nuo 2021 
m. spalio 22 d. iki 2021 m. 
lapkričio 6 d. 

Anketą užpildyti galite 
paspaudę šią nuorodą: 

www.manoapklausa.lt/
apklausa/1321718869/ arba 

užėję į Rokiškio rajono sa-
vivaldybės administracijos 
priimamąjį, į savo seniū-
niją. 

Maloniai prašome visų 
Rokiškio rajono savival-
dybės gyventojų būti gera-
noriškiems ir prisidėti prie 
mūsų visų rajono gerovės 
kūrimo, išreiškiant savo 
nuomonę!  

Užs. 1498

Rokiškio rajono meras įteikė geriausio 
boso apdovanojimą rokiškėnams 
gerai pažįstamam Martynui Samsonui

Rokiškio rajono savi-
valdybės meras Ramūnas 
Godeliauskas dalyvavo 
Panevėžio prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų or-
ganizuojamame verslo fo-
rume „Lietuvos krepšinio 
vizija ir perspektyvos“, 
kurio metu buvo išrinkti 
ir apdovanoti geriausi Pa-
nevėžio ir Utenos regionų 
bosai.

 
„Džiaugiuosi besitęsian-

čiu glaudžiu bendradar-
biavimu su PPAR. Šį kartą 
teko garbė įteikti geriausio 
boso apdovanojimą vienam 
iš „Samsonas Rally Rokiš-

kis" organizatoriui, lenkty-
nininkui ir UAB „Samsonas 
Motorsport" įmonės vadovui 
Martynui Samsonui. Apdo-
vanota buvo ir UAB „Rokiš-
kio pieno gamyba" vadovė 
Ligita Trumpaitė Lumpic-
kienė. Todėl vienaip ar kitaip 
Rokiškio vardas nelieka ne-
paminėtas", - kalbėjo rajono 
vadovas.

 Meras tikisi, kad ateityje 
pavyks šią, verslo įmones 
jungiančią asociaciją pla-
čiau pristatyti ir Rokiškio 
įmonėms, kurios, galbūt no-
rėtų dalyvauti jos veikloje ir 
ateityje tokie apdovanojimai 
iškeliautų ir į Rokiškį, kuria-

me taip pat turime ne vieną 
šaunų vadovą.

 „Šiame verslo forume 
dalyvavo ir šalies krepši-
nio vizijas ir perspektyvas 
pristatė naujai Lietuvos 
krepšinio federacijos (LKF) 
prezidentas Vidas Gedvilas, 
LKF generalinis sekretorius 
Mindaugas Balčiūnas bei 
LKF komunikacijos ir mar-
ketingo vadovas Mindaugas 
Gobikas. Buvo kalbėta apie 
ateities planus, ugdymo ga-
limybes vaikams ir vaikams 
su negalia", - informavo R. 
Godeliauskas.

Rajono savivaldybės
inform.

Ieškokite prekybos centruose!

Rokiškio lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ 
paminėta atšvaitų diena

Spalio 21 d. Rokiškio lopšelis-darželis „Nykštukas“ paminėjo atšvaitų dieną. Apie saugų 
elgesį gatvėje ir policijos darbą vaikams papasakojo policininkė ir vaikų draugas Amsis.

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Telefoninis sukčiavimas
Netikėtu skambučiu 

sukčiai gvildena jautriau-
sius klausimus: rūpestį 
dėl artimųjų ar finansinės 
gerovės troškimą. Jie ma-
nipuliuoja ir verčia Jus, 
apimtus streso, skubėti 
priimti atsakingus spren-
dimus.

Kaip sukčiai veikia?
– Sukčiai dažnai prisistato 

kaip asmenys, atstovaujantys 
autoritetingoms institucijoms 
ar organizacijoms (bankams, 
policijai, Finansinių nusikal-
timų tyrimų tarnybai ir kita), 
ir nurodo, kad tiria menamą 
nusikaltimą bei prašo asmens 
ar prisijungimo prie finansų 
įstaigos duomenų, kurie me-
namo tyrimo metu neva pa-
dės nustatyti tiesą.

– Sukčiai užduoda daug 
klausimų, gudriai paprašo 
atskleisti itin privačią infor-
maciją ir tuoj pat panaudo-
ja ją prieš Jus, pavyzdžiui, 
prašo patikslinti artimojo 
vardą, nurodyti banką, ku-
rio paslaugomis naudojatės, 
ir tada „sujungia“ būtent su 
Jūsų nurodyto banko atstovu 
ar pakartoja Jūsų anksčiau 
pasakytą artimojo vardą ir 

pavardę, nurodydami jo „pa-
darytą žalą“.

– Potencialioms aukoms 
paskambinę telefoniniai suk-
čiai dažniausiai prisistato 
kaip jų artimieji ar draugai, 
tariamai patekę į nelaimin-
gus įvykius ir prašantys sku-
bios pagalbos.

– Naudodamiesi netikė-
tumu ir Jūsų susijaudinimu, 
sukčiai praneša apie neva 
įvykusį eismo įvykį ar ne-
laimę, susijusią su Jūsų ar-
timaisiais, ir prašo skubiai 
pervesti jiems reikiamų pini-
gų sumą į nurodytą sąskaitą 
ar atiduoti žmogui, kuris at-
vyks jų pasiimti. Jeigu taip 
atsitiktų, neskubėkite vyk-
dyti skambinusiojo prašymų 

– patys paskambinkite arti-
majam ar giminaičiui ir įsi-
tikinkite, ar jam tikrai reikia 
Jūsų pagalbos.

Kaip elgtis?
– Sulaukę netikėto sukčių 

skambučio, nutraukite po-
kalbį!

– Sulaukę pakartotinio 
skambučio, nekelkite rage-
lio. Jeigu pakėlėte ragelį ir 
supratote, kad skambina tie 
patys žmonės, vėl padėkite 
ragelį.

– Kilus įtarimui, kad su-
sidūrėte su sukčiumi, nesku-
bėkite vykdyti jo prašymų 
– nedelsdami praneškite po-
licijai telefonu 112. Kodėl? 
Pranešę policijai padėsite 

efektyviau ir greičiau išaiš-
kinti sukčius – visi gauti pra-
nešimai yra registruojami, 
analizuojami, gretinami ir 
susiejami pagal bendrus po-
žymius.

Įsidėmėkite!
– Kuo ilgiau kalbate su 

sukčiumi, tuo didesnį nerimą 
jaučiate ir tampa vis sunkiau  
atpažinti apgavystę.

– Nepriimkite žaibiškų 
sprendimų, nemokėkite gry-
nųjų ir neperveskite į nuro-
dytas banko sąskaitas pinigų 
nežinia kam.

– Teisėsaugos pareigū-
nai, bankų ir kitų įstaigų 
darbuotojai neturi teisės ir 
niekuomet telefonu neprašo 
pateikti (padiktuoti) asmens 
duomenų, banko kortelių, 
generatorių, elektroninės 
bankininkystės prisijungimo 
kodų, slaptažodžių ir kita.

– Jokiu būdu neperduoki-
te pinigų per tarpininkus.

– Teisėsaugos pareigūnai, 
bankų ir kitų įstaigų darbuo-
tojai netarpininkauja tarp 
nukentėjusiojo ir pažeidėjo 
sprendžiant piniginius klau-
simus.

Lietuvos policijos
inform.

Lietuvos kultūros paveldo departamentas 
oficialiai užregistravo Matildos Olkinaitės 
ir jos šeimos žūties vietą

Lietuvos kultūros 
paveldo departamentas 
oficialiai užregistravo 
Matildos Olkinaitės ir 
jos šeimos žūties vietą 
netoli Kavoliškio. „Tai 
reiškia, kad ši vieta pri-
pažinta dėl kultūrinės 
svarbos ir bus saugoma 
valstybės!", - džiugia ži-
nia dalinosi spektaklio 
„Nutildytos mūsos" re-
žisierė Neringa Daniene.

 „Toks rezultatas pa-
siektas ilgamečių Rokiš-
kio krašto muziejaus, Ro-
kiškio teatro asociacijos, 
Rokiškio rajono savival-
dybės ir šimtų pavienių 
lietuvių dėka", - sakė Ro-
kiškio krašto muziejaus 
bičiulis, JAV gyvenantis 
teisininkas, Rokiškio - 
Lietuvos kultūros sostinės 
2019 ambasadorius Phil 
Shapiro.

 DĖL KULTŪROS PAVELDO 
OBJEKTŲ: U.K. 45851, 45870 
APSAUGOS SUTEIKIMO

 Informuojame, kad š. m. 
rugpjūčio 16 d. Kultūros pavel-
do departamento prie Kultūros 
ministerijos penktosios nekil-

nojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybos (toliau – 
Vertinimo taryba) posėdyje 
suteikta teisinė apsauga:

 1. Panemunėlio žydų žu-
dynių vietos ir kapui (u.k. 
45851), Rokiškio r., Kavo-

liškio k.
2. Lietuvos Respublikos 

valstybės sienos ženklui 
(u.k. 45870), Rokiškio r., 
Lugariškio vs.

Rajono savivaldybės
inform.

Elinga Jakulytė – penkta 
Pasaulio jaunimo ir jaunių sambo čempionate

Spalio 15-17 dienomis Salonikuose (Graikija) vyko 
Pasaulio jaunimo ir jaunių sambo čempionatas, kuria-
me dalyvavo ir Rokiškio KKSC sportininkė Elinga Ja-
kulytė (trenerė Gita Čečienė). 

Jaunių varžybose svorio kategorijoje iki 59 kg Elinga 
užėmė penktąją vietą. Sportininkė taip pat dalyvavo ir jau-
nimo grupėje, kur finišavo devinta. Iš viso Lietuvą šiose 
varžybose atstovavo 8 atletai, o sėkmingiausiai pasirodė 
Laura Linkutė (jaunimo +80 kg kategorija) pelniusi bron-
zos medalį.

KKSC inform.

Sezoną pradėjo ir jaunieji 
ledo ritulininkai

Naująjį ledo ritulio se-
zoną pradėjo ir Rokiškio 
KKSC ledo ritulininkai 
(treneris Audrius Deks-
nys).

Lietuvos U13B čempi-
onate besivaržantys rokiš-
kėnai sezoną pradėjo spalio 
2 dieną kuomet Vilniuje 
susitiko su Hockey Punks 
Academy klubu. Puikiai 
antrąją rungtynių dalį su-
žaidę mūsų miesto atstovai 
namo pervežė pergalę 11:7. 
Rokiškio komandai 4 įvar-
čius pelnė ir 3 rezultatyvius 
perdavimus atliko Einaras 
Rakūnas, 3 įvarčius ir re-
zultatyvų perdavimą pridė-
jo Danielius Kriukelis, po 
įvartį pelnė Rokas Kišūnas, 
Ugnius Vlasovas, Edvinas 
Bieliūnas ir Matas Gustas.

Kitas rungtynes Rokiš-
kio ledo ritulininkai žaidė 
spalio 16 dieną Elektrėnuo-
se, kur susitiko su vietos 

D.Kasparaičio ledo ritu-
lio mokyklos auklėtiniais. 
Rungtynių pradžia Rokiškio 
jauniesiems sportininkams 
nebuvo sėkminga, tačiau 
geriau sužaistas paskutinis 
kėlinys leido sušvelninti re-
zultatą ir galiausiai patirtas 
pralaimėjimas 6:8. Rokiš-
kio komandoje 4 įvarčiais 
ir perdavimu pasižymėjo 
E.Rakūnas, po įvartį pridėjo 
Kajus Bečelis ir U.Vlaso-
vas.

Smagu, kad su berniu-
kais ledo ritulio aikštelėje 
kartu varžosi ir mergaitė, 
Rokiškio komandą atsto-
vauja Austėja Valotkaitė.

Iš viso Lietuvos U13B 
čempionate varžosi 9 ko-
mandos, o artimiausias 
rungtynes Rokiškio KKSC 
ledo ritulininkai žais spalio 
30 dieną Kaune, kur susitiks 
su Kauno sporto mokykla 
„Startas“.

KKSC inform.

IEŠKO DARBO

• Ieškau B kategorijos 
vairuotojo darbo. Galiu vežti 
prekes, pasikrauti, iškrauti. 
Tel. 8 648 13 107. Rokiškis
• Ieškau nuolatinio 
pagalbinio darbuotojo darbo. 
Turiu TR1, T2 kategorijų 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis

• Vyras ieško darbo. 
Rašykite žinutes.  
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
įvairius ir pagalbinius 
darbus. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, geriausia 
būtų 8-17 val. Rokiškis. Tel. 
8 625 05 409. Rokiškis
• Ieškau konditerės, 

pardavėjos, valytojos darbo. 
Siūlyti įvairius rimtus 
variantus. Tel. 8 645 24 819. 
Rokiškis
• Ieškau pardavėjos darbo. 
Tel. 8 636 35 260.  
Rokiškis
• Galiu prižiūrėti seną, jauną 
ar neįgalų žmogų. Kaina 
sutartinė. Obeliai, Rokiškio 
raj. Tel. 8 646 25 082.

SIŪLO DARBĄ

• UAB Lašų duona siūlo 
darbą kepykloje šakočių 
kepėjai. Išsamesnė 

informacija telefonu.  
Tel. 8 682 47 852. Rokiškis
• Reikalingas meistras 
apkalti namą lauko 
lentelėmis.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Reikalingi meistrai namo 
vėtrinei apkalti.  
Tel. 8 674 32 900. Rokiškis
• Ieškome žmogaus, 
norinčio dirbti papildomai 
valymo darbus. Būtinas 
B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimas.  
Tel. 8 676 22 030. Rokiškis
• Reikia žmogaus, 
galinčio padengti stogą 
hidroizoliacine danga. Apie 
40 kv. m. Tel. 8 687 78 182. 

Rokiškis
• Siūlome darbą šaltkalviui. 
Darbas: gamybinės įrangos 
priežiūra, remontas, 
gedimų šalinimas. Darbas 
pamaininis. Atlyginimas 
900-1250 Eur, neatskaičius 
mokesčių. Tel. 8 656 68 612. 
Rokiškis
• Ieškome darbuotojų 
geoterminiams gręžiniams 
gręžti. Apmokome. Mokymo 
metu atlyginimas mokamas. 
Apgyvendiname. Galimybė 
dirbti kas dvi savaites. 
Įdarbinimas Švediškoje 
įmonėje Stockholme. 
Išsamesnė informacija ir 
kiti klausimai telefonu arba 
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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 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:00 Žinios
16:30 Kalnų daktaras
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Vokietija 89 
23:55 Komisaras Reksas
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:15 Moderni šeima
06:15 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata
06:40 Didvyrių draugužiai 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Prieš srovę 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Nepamirštamos vestuvės
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 Žmogus be praeities
22:45 Vikinglotto 
22:50 Žmogus be praeities
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Žmogus be praeities
00:20 Palaidūnas 
01:25 Havajai 5.0 
03:25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
04:00 Tai – mes 
04:55 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės 
spalva 

07:00 KK2
07:30 Monikai reikia 
meilės 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
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 Gundytoja
00:40 Juodasis sąrašas 
01:40 Vaizdo registratorius
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė 

geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Gordonas Ramzis. 
Nepažintos teritorijos 
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 Požemių ugnis
23:10 Detonatorius
01:05 Ekstremalūs išbandymai 
02:05 Snaiperis

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Partizanų keliais
07:00 Švyturių žmonės
07:30 Lietuvos dvarai
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Teisingumo agentai“ 

10:05 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 „Juvelyrų klanas“ 
03:20 Alfa taškas
03:40 Mokslo ritmu
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“

K
ET

VI
R

TA
D

IE
N

IS
 1

0.
28 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 Pasaulio puodai
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Kalnų daktaras 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią 
dieną
22:30 Dviračio žinios

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

05:20 Moderni šeima
06:15 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata 
06:40 Didvyrių draugužiai 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Gero vakaro šou 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Sukeisti gyvenimai ir tikra 
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 Žudymo grandinė
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Žudymo grandinė
00:20 Palaidūnas 
01:25 Havajai 5.0
03:25 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
04:00 Tai – mes
04:55 Moderni šeima

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

10:05 Rimti reikalai 3
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 Pinigų monstras
00:25 Juodasis sąrašas 
01:25 Gundytoja
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:35 Alchemija
05:05 RETROSPEKTYVA

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 
10:35 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 Rokis
23:30 Požemių ugnis
01:40 Ekstremalūs išbandymai 
02:40 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

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
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29 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
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 Beatos virtuvė
20:15 Eurolygos 

krepšinio turnyras. Stambulo 
„Anadolu Efes" – Kauno 
„Žalgiris"
22:30 Auksinis protas
23:55 Robinas Hudas
02:10 Užgrobimas Šiaurės
jūroje
03:50 Kas ir kodėl? 
04:20 Išpažinimai
04:45 Šventadienio mintys
05:15 Ponių rojus

05:20 Moderni šeima
06:15 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata 
06:40 Didvyrių draugužiai 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Farai 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Patvirtinta bučiniu
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 Ledynmetis
21:10 Žemė - nauja 
pradžia
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Žemė - nauja pradžia
23:10 Vienas šūvis. 
Dvi kulkos
01:35 Sekluma 
03:15 Žmogžudystė Rytų 
eksprese 
05:25 Moderni šeima

05:05 RETROSPEKTYVA
06:00 Balta - meilės spalva 
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia
 meilės 
08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris 
10:05 Rimti reikalai 3 
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 Slaptas keleivis
23:10 Vienveidis
00:55 Pinigų monstras
02:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 CSI. Majamis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Teisingumo agentai 
09:20 Pėdsakas 
10:15 Apuokas 
11:15 Jūrų pėstininkai 
12:10 CSI. Majamis 

13:10 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 Jūrų pėstininkas 6. 
Atkakli kova
23:10 Rokis
01:35 Būk ekstremalas

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Negaliu tylėti
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

el. paštu. Tel. 8 685 80 515. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas 
miškovežio vairuotojui.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Įmonė ieško vilkiko 
vairuotojo. Darbas 
Lietuvoje. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Reikia išpjauti stiklą 
(stiklo neturiu, matmenys 
95×90) ir įdėti į medinį 
lango rėmą.  
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
• Reikalingas dažytojas. 
Privatus asmuo.  
Tel. 8 636 17 646. Rokiškis
• Reikalingi visų kategorijų 

pastolių montuotojai, 
turintys patirties. Turime 
daug projektų, todėl galėsite 
pasirinkti jums patinkamą 
miestą - objektą. Darbo vieta 
– Olandija, Belgija. Kaina 
3000 Eur. Tel. 8 620 77 713. 
Rokiškis
• Įmonei reikalingi 
dažytojai. Tel. 8 682 19 984. 
Rokiškis
• Po elektros liniją reikia 
nupjauti tujų šakas.  
Tel. 8 687 16 052. Rokiškis
• Augalininkystės ūkis ieško 
mechanizatoriaus. Turinčio 
darbo vakarietiška technika 
patirties. Tel. 8 685 12 728. 
Rokiškis

KITA
• Nerūdijančio plieno lakštą 
1,25×2,0×4 m.  
Tel. 8 689 12 726. Rokiškis
• Naudotą kilimą  2,20x4,50 
m. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 636 41 089. Rokiškis
• Pavėsinę.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 5 kub. m storasienę 
cisterną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį orinį 
šautuvą 4,5 mm. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 648 13 107. 
Rokiškis
• Naujus įkraunamus 
klausos aparatus. Pagaminti 

Čekijoje, Vokietijoje. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus įvairius žvejybos 
tinklus. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujas vietines 
signalizacijas pastatams. 
Siunčiu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus čekiškus el. 
prietaisus nuo žiurkių, pelių, 
tarakonų, blakių. Siunčiu. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 678 66 
028. Jonava
• Sausas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu. 

Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naudotą pusę metų Iqos. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą 
300 l. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis
• Tarybinį deguonies 
angliarūgštės balioną. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą 
30 l. Tinka laikyti sultims, 
sulai, alui. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• 4 kasečių medsukį. 
Vartomas, rankinis, 
nerūdijantis. Pagamintas 

1968 m. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 04 391. Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Mišrias malkas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Lapuočių malkas 
kaladėmis arba skaldytas. 
Turime ir rąstų.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Mišrias lapuočių malkas. 
Pristatome, 8 m 250 Eur. 
Rokiškio mieste 25 Eur. 
nuolaida. Tel. 8 627 49 715. 
Rokiškis
• Kalėdinius žaisliukus, 
eglutę, žvakutes.  
Tel. 8 673 38 271. Rokiškis
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Dėl parengto Panevėžio apskrities 
Rokiškio rajono (savivaldybės) Kriaunų seniūnijos

 Kriaunų kadastro vietovės žemės reformos 
žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius 
(toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021-10-25 ‒ 2021-11-09, darbo dienomis 
nuo 10.00 iki 15.45 val., Skyriuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 204 kab., bus 
eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Panevėžio apskrities Rokiškio 
rajono (savivaldybės) Kriaunų seniūnijos Kriaunų kadastro vietovės žemės re-
formos žemėtvarkos projektas (toliau ‒ Projektas). 

Projekto autorius 2021-11-03 ir 2021-11-09 nuo 10.00 iki 15.00 val. bus Sky-
riuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.

Suinteresuoti asmenys iki 2021-11-09 savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl 
Projekto Skyriui gali pateikti raštu, el. paštu: rokiskis@nzt.lt. 

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2021-11-12 10.00 val. 
Skyriuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 204 kab.

Atvykti susipažinti su parengtu projekto ar į projekto viešą svarstymą bus 
galima tik iš anksto užsiregistravus tel. 8 706 85 801, tel. 8 706 85 793 arba 
el. paštu: rokiskis@nzt.lt.

Derliaus šventė Rokiškio 
lopšelio – darželio „Varpelis“ 
„Smalsutės sodelyje“

Užbaigę rudens darbus 
„Smalsutės sodelyje“ Ro-
kiškio lopšelio – darželio 
„Varpelis“ auklėtiniai ir 
aktyvūs projekto – kon-
kurso „Augink ir TU!“ 
projekto – konkurso daly-
viai visą darželio bendruo-
menę pakvietė į Derliaus 
šventę. Mažieji šventės or-
ganizatoriai nuo ankstyvo 
ryto darželio kieme ruošėsi 
šventei: kūrė rudens gėry-
bių „picą“, raizgė obuolių 
labirintą, ruošė priemones 
estafetėms.

Visus, susirinkusius į 
šventę, pasitiko daržo šei-
mininkės Ina ir Edita. Jos 
padėkojo už nuoširdų darbą 
„Smalsutės sodelyje“, nes tik 
darbščių ir atsakingų vaikų 
dėka užaugintas gan gausus 
derlius, kurio gerybių pakaks 
ne tik vaikams, bet ir žvėre-
liams.

Mažiesiems ūkininkai-
čiams už aktyvią pažintį 
su augalininkyste dėkojo ir 
šventėje apsilankiusi Lietu-
vos žemės ūkio rūmų Savi-
valdos organizatorė Rokiš-
kio rajone, Lietuvos jaunųjų 
ūkininkų ir jaunimo sąjungos 
vicepirmininkė, Rokiškio ra-
jono ūkininkų sąjungos pir-
mininkė Lina Meilutė-Dat-
kūnienė.

„Tik per patirtinį mo-

kymą puikiai ugdomi vai-
kų įgūdžiai, stiprinamos 
kompetencijos, plečiamas 
akiratis. Per konkrečius 
darbelius ir užduotis ska-
tinamas vaikų noras daly-
vauti, įsitraukti į užduotį, 
atlikti tam tikrus darbus ir 
jausti atsakomybę už savo 
veiklą. Darbas ir meilė že-
mei ugdo tikrųjų gyvenimo 
vertybių suvokimą, moko 
bendradarbiavimo, suteikia 
žinių ir įgūdžių, kurie ne-
išvengiamai bus reikalingi 
gyvenime. Senėjimo kaimo 
vietovėse problema aktu-
ali daugumai ES valstybių 
narių. Tai iš dalies galima 
paaiškinti bendromis demo-
grafinėmis ir socialinėmis 
bei ekonominėmis tenden-
cijomis. Tačiau žemės ūkiui 
būdinga tam tikra specifika: 
gyventojų skaičiaus mažė-
jimas ir senėjimas kaimo 
vietovėse reikalauja veiks-
mingų sprendimų jauniems 
žmonėms pritraukti į žemės 
ūkio sektorių ir kaimo vieto-
ves. Todėl labai svarbu skirti 
dėmesį ir ugdyti mažuosius 
piliečius, kurie ateityje, ti-
kėtina, norės įsitraukti į ūki-
ninkavimą”, – pažymi Lina 
Meilutė – Datkūnienė.

Visi drauge sušokę tra-
dicinį ratelį „Graži mūsų 
šeimynėlė“ šventės dalyviai  
išsiskirstė į savo kūrybines 

erdves. Vaikai pademons-
travo, kaip išradingai ir kū-
rybingai galima panaudoti 
daržoves: vieni iš daržovių 
gamino dažus, kuriais mar-
gino lapus, kiti –  vėrė vai-
sių vėrinukus ir jais vaiši-
no draugus, dar kiti – kūrė 
„Daržovių abėcėlę“ ir vai-
dino pasaką „Ropė“, o akty-
viausieji – dalyvavo estafe-
tėse ir bandė surasti kelią iš 
„Obuolių labirinto“.

Netrūko susidomėjusių 
ir kompiuterinėmis techno-
logijomis, informacija, kuri 
užkoduota QR koduose bei 
socialinių tinklų galimybė-
mis.

Darželio auklėtiniai mie-
lai fotografavosi prie rudens 
gėrybėmis papuoštos foto 
sienelės, o  po smagių veiklų 
visi vaišinosi moliūgų sriu-
ba ir obuolių pyragu. Vaišių 
metu jau buvo planuojami 
nauji darbai „Smalsutės so-
delyje“ 2022-ųjų pavasarį.

Priminsime, kad projek-
tas – konkursas „Augink 
ir Tu!”, startavęs 2021 m. 
kovo 1 dieną yra Lietuvos 
žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) 
drauge su Lietuvos jaunųjų 
ūkininkų ir jaunimo sąjunga 
(LJŪJS) bei Rokiškio rajono 
ūkininkų sąjunga organizuo-
ta iniciatyva.

Lietuvos žemės
ūkio rūmų inform.

Juodupės gimnazijos mokiniai 
lankėsi Krašto apsaugos ministerijoje

Spalio 19 dieną Rokiškio 
rajono Juodupės gimnazi-
jos II g ir III g klasės mo-
kiniai lankėsi Krašto Ap-
saugos Ministerijoje, kur 
viceministras Ž. Tomkus 
gimnazijai įteikė paskatina-
mąjį prizą už pilietiškumo 
ugdymą ir aktyvią visuome-
ninę veiklą.

 
Tai kompensacija už da-

lyvavimą Gedimino pilies 
bokšto vėliavos konkurse, ku-
riame buvome vos per plauką 

nuo pagrindinio prizo.
 Apžiūrėję ministeriją ir 

jos istorinius rūsius, atvyko-
me į Valstybės pažinimo cen-
trą prezidentūros kanceliariją, 
kur dalyvavome edukacijoje 
„Pasinerk į demokratiją“. Čia 
„išsirinkome“ savo prezidentą, 
„priėmėme“ ne vieną įstatymą, 
„skirstėme“ valstybės biudžetą.

 Po to skubėjome į Lietuvos 
Respublikos Seimą, kuriame 
ne tik turėjome dvi labai ge-
ras gides, bet ir sutikome daug 
seimo narių, stebėjome seimo 

posėdį, o Seimo pirmininkė ir 
vicepirmininkas net su mumis 
pasisveikino, mes buvome pa-
stebėti.

 Visur buvome aktyvūs, 
drąsūs, atvirai diskutavome ir 
parodėme geras žinias. Grįžo-
me pilni naujų žinių, įspūdžių 
ir dovanų, bet svarbiausia tu-
rėjome pačias geriausias isto-
rijos ir pilietiškumo pamokas.

 Istorijos ir 
pilietiškumo pagrindų 

mokytoja ekspertė 
Rima Šimėnienė

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Geros būklės Samsung Tab 
4. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 630 47 345. Rokiškis
• HP Pavilion DV-7 visą 
arba dalimis. Neįsijungia. 
Ekranas 17,3 colių. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Geros būklės nešiojamąjį 
kompiuterį Asus. Plonas, 

baterija laiko apie 8 val. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Veikiantį planšetinį 
kompiuterį Lenovo. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių (apie 44 kv. 
m) butą Bajorų k., Rokiškio 
r. Butas paremontuotas, 

šildymas centrinis, visos 
komunikacijos, plastikiniai 
langai, šarvo durys. Yra 
ūkinis pastatas, žemės. 
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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. 
Tel. +370 656 44449, statybnamai@gmail.com 

Informuojame žemės sklypo Nr.7397/0004:35 
esančio Stramilių k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r. sa-
vininkus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės 
matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažy-
mėjimo Nr.2M-M-328) 2021-11-17 d. 10 val. vykdys 
žemės sklypo Nr.7357/0005:98 esančio Stramilių k., 
Rokiškio k. sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės

atstovą E. Mikulėną adresu 
Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. 

arba telefonu 861295721; 861295720.

Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 18000 Eur. 
Tel. 8 686 97 199. Rokiškis
• Tvarkingą šiltą 2 kambarių 
butą Panevėžio g. Ne 
kampinis, langai per abi 
puses. Namas renovuojamas, 
7 iš 9 aukštų. Rami 
tvarkinga laiptinė.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• 3 kambarių butą Dirbtuvių 
g., Obeliai. Kaina 11000 
Eur. Tel. 8 678 23 171. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių 
butą Bajoruose. Yra žemės 
sklypai, garažai, ūkinis 
pastatas. Ateini ir gyveni. 
Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 647 62 688. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio 
g. 4 aukštas iš 9, butas šiltas, 
langai į abi puses. Namas 
dabar renovuojamas.  
Tel. 8 600 26 451. Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais 
ir pirtimi Panemunėlio 
gelež. st. Yra trifazė elektros 
instaliacija, 28 a žemės. 
Galima eiti ir gyventi.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Namą Kavoliškyje. 
Ramioje, tvarkingoje 
gatvėje. Reikia kapitalinio 
remonto. Išsamesnė 
informacija telefonu. Arba 
keičiu į 1-2 kambarių butą 
Rokiškyje. Kaina 18000 Eur. 
Tel. 8 628 04 434. Rokiškis
• 2 kambarių butą 47,88 kv. 
m Juodupėje. 3 iš 4 aukštų. 
Statytas 1982 m., 2016 m. 
atlikta namo renovacija. 

Kaina 9000 Eur.  
Tel. 8 604 18 595. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilniaus 
g. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 676 69 477. Rokiškis
• Sodo sklypą 9 a Rokiškio 
mieste. Sukeltas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• 1,50 ha žemės sklypą 
Kalneliškių k. Išsamesnė 
informacija telefonu:  
8 652 04800.  
Tel. 8 699 94 898. 
Panevėžys
• 2 kambarių butą 30 kv. m 
be patogumų miesto centre. 
Tel. 8 687 97 970. Rokiškis
• Uljanavos kaime du vienas 
šalia kito sodus (bendras 
plotas 0,1520 ha).  Geras 
privažiavimas, elektra, 
trifazė elektros instaliacija, 
šulinys, vaismedžiai. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 620 48 878. 
Rokiškis
• Skubiai Raišių km., 
Pavasario bendrijoje sodą 
su namuku ir 6,5 a žemės. 
Namas karkasinis, pamatai 
mūriniai. Po namu didelis 
sausas rūsys. Vienas 
kambariukas su virtuve, yra 
palėpė, pirtelė, sandėliukas, 
šiltnamis, vanduo laistymui, 
elektra. Kaina 3300 Eur.  
Tel. 8 679 35 608. Rokiškis
• 8,73 ha miško žemės 
paskirties sklypus ir 10,95 
ha žemės ūkio paskirties 
sklypus Meikšų kadastro 
vietovėje Ignalinos raj.  
Tel. 8 629 19 468. Rokiškis

NUOMA

• 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
• Išsinuomosiu 1 kambario 
butą . Tel. 8 609 04 904. 
Rokiškis
• Jauna pora ieško 
išsinuomoti 1 kambario 
butą. Tel. +37062547238 . 
Tel. 8 672 01 325.  
Rokiškis
• Ieškomas garažas 
nuomai. Kuo didesnis, tuo 
geriau. Dėl kainos tikrai 
susitartumėme.  
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis
• Gal kas išnuomoja - 
prižiūrėti namą Panemunėlio 
gelež. st.. Tel. 8 625 48 995. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Genime sodus, smulkiname 
šakas, karpome formuojame 
gyvatvores. Pjauname 
pavojingai augančius 

medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Valome kaminus, 
krosnių angas, atliekame 
santechnikos darbus. Mini 
ekskavatoriaus kasimo 
paslaugos.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Medžių genėjimas, 
vėjovartų tvarkymas, žolės 
pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, 
medžių kirtimas, malkų 
ruošimas, šiukšlių 
išvežimas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Vežu į gydymo įstaigas, 
oro uostus. Jei reikia - 
palaukiu. Tel. +370 684 
48006. Tel. 8 640 26 380. 
Rokiškis
• Mobiliu juostiniu gateriu 
pjauname medieną kliento 
namuose. Reikalinga trifazė 
elektros instaliacija.  
Tel. 8 621 09 340. Rokiškis
• PIGIAUSIAI vežame 
žvyrą. Mini krautuvo 
BOBCAT ir mini 
ekskavatoriaus nuoma.  
Tel. 8 614 41 588. Rokiškis
• Atliekame profilio-
gipso montavimo darbus, 
glaistome, dažome, klojame 
laminatą-plyteles, atliekame 
ir kitus vidaus bei lauko 
apdailos darbus.  
Tel. 8 625 22 911.  
Rokiškis

PERKA

• Perku vienaašę priekabą 
1pts2. Tel. 8 628 65 180. 
Rokiškis
• Perku garažą Rokiškyje 
ir Pagojoje. Gali reikėti 
remonto. Domina įvairūs 
pasiūlymai.  
Tel. 8 626 75 848. Rokiškis
• Išsinuomočiau arba 
pirkčiau žemę Kriaunų, 
Jūžintų seniūnijose.  
Tel. 8 629 49 995.  
Rokiškis
• Perku 2pts-4 priekabą. 
Gali būti netvarkinga be 
dokumentų.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
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SODO, DARŽO TECHNIKA

• Husqwarna 2 kW. Kuriasi 
dirba gerai. Kompresija 
labai gera. Kaina kažkiek 
derinama. Kupiškis. Galiu 
siųsti paštu ir paštomatu. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Sodo traktoriuką MTD 
B-135. 13,5 AG, mechaninė 
greičių dėžė. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 610 26 465. Rokiškis
• Tvarkinga sodo traktoriuką 
Stiga SD98. Variklis 7,1 kW. 
Dekos plotis 95 cm, dviejų 
peilių su šoniniu išmetimu 
2012 m. Pavarų dėžė – 
mechaninė. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką 
Muray Techas. Variklis 
12,5 Brikss. Dekos plotis 1 
m, dviejų peiliu su šoniniu 
išmetimu, pavarų dėžė 
mechaninė. Kaina 870 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką  
su 15,5 hp varikliu. Dekos 
plotis 107, pavarų dėžė 
mechaninė. Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Antikvarinį pjūklą Ural. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Mažai naudotą savaeigę 
žoliapjovę. Išpjauti tik 7 
bakeliai. Yra garantinis. 
Pardavimo esmė: reikia labai 
pinigų. Yra ir surinkimo 
krepšys. Pernai mokėjau už 
ją 450 Eur. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 626 26 251. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Pjovimo staklių veleną 70 
cm ilgio su dviem siaurais 
skriemuliais ir disko 
tvirtinimo detalėmis. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 679 95 266. 
Rokiškis
• Nenaudotus du kampinius 
šlifuoklius Selekta 900 W. Į 
Rokiškį galėčiau pristatyti. 
Kaina už abu 66 Eur. Tel. 8 
625 50 918. Rokiškis
• Lauko medines dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą 5 cm storio klevo 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 

Rokiškis
• Naudotas grindines ir 
apdailos lentas.  
Tel. 8 610 27 380. Rokiškis
• Puikios būklės naudotas 
medines vidaus duris su 
stakta ir apvadais. Staktos 
išoriniai matmenys 211x86 
cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Mažai naudotus galingus 
50J betono atskėlimo 
plaktukus. 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Kibirą vandeninių rožinės 
spalvos dažų.  
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• Naują suvirintojo šalmą 
Hamelijonas. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Gelžbetonines tiltų sijas. 
Ilgis 12 m, aukštis 0,80, 
plotis 0,28, 5 vnt.  
Tel. 8 612 67 388. Rokiškis
• Medžio tekinimo stakles. 
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo velenu. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Statybinę radiją Dewalt. 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. 
Išilginis ir skersinis 
pjovimas su 30 cm 
obliavimo funkcija.  
Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Skoda Fabia. 2004 m., 1,2 
l, 47 kW, benzinas, TA iki 
2023-10. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą 
priekabą, kuriai neseniai 
atlikta TA. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 615 43 316. Rokiškis
• Žemu rėmu lengvą 
moterišką dviratį. Bėgiai 
viduje. Vokiškas. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1997 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW, TA 2022-12. 
Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 623 68 686. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 1999 
m., 2 l, benzinas.  
Tel. 8 600 65 011. Rokiškis
• Prižiūrėtą Nissan Primera. 
Nėra TA. Važiuojanti. Kaina 

450 Eur. Tel. 8 621 00 486. 
Rokiškis
• VW Touran. 2004 m., 1,6 
l, benzinas, TA 2 m. Domina 
keitimas. Kaina 1900 Eur. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Važiuojančią Audi 80. 
1990 m., 1,8 l, benzinas, 
66 kW, TA iki 2022-08-19. 
Cinkuotas dugnas, slenksčiai 
nesurūdiję, tvarkingas 
salonas, eksploatuota tik 
dviejų savininkų. Kaina 
450 Eur. Tel. 8 608 85 659. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį. Žemas 
rėmas, kojiniai stabdžiai, 
šviesos, 3 bėgiai. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Peugeot 307. 2003 m., 2 l, 
66 kW, Hečbekas. Galiojanti 
TA. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 686 93 986.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Naujas 4 vienodas 
padangas R14.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Vasarines padangas R16 
205/55 Pirelli. 4 vnt. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 623 02 929. 
Rokiškis
• Motociklo stiklą. Kokio, 
tiksliai nežinau, senelio 
palikimas. Yra ir laikikliai. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Lietus ratlankius R16 
5x112 su padangomis. Už 
visą komplektą 120 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Žiemines padangas Dunlop 
Winter Sport 5 235/65 R17, 
2017 m. 6 mm likutis. 4 
vnt., 35 Eur/vnt.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Audi R17 ratlankius su 
padangomis 240 Eur, be 
padangų 220 Eur.  
Tel. 8 699 15 812. Rokiškis
• Originalius Volvo R16 
ratlankius su 205/55 
žieminėmis padangomis. 
Protektoriaus likutis 7,5 
mm. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 616 05 668. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2006 
m., universalas.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• Renault Master sėdynę. 

Kaina sutartinė.  
Tel. 8 618 36 757. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2004 
m., DTI komplektacija OPC. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 
l, 81 kW, 85 kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Peugeot 307 universalą 
dalimis. 2003 m., 2,0 l, DCI, 
79 kW. Variklis, pavarų 
dėžė, turbina.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Originalius Opel Vectra C 
R17 ratlankius. Padangos 
dar tinkamos vienam 
sezonui. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Labai geros būklės 
dygliuotas padangas Nokian 
R15 195/65 su skardiniais 
ratlankiais.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Padangas mikroautobusui 
225/70/R15C 2 vnt., 195/70/
R15C 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Lietus ratlankius R16. 
Tinka Audi A 4B, 6B, 7, VW 
Passat B5, B6. Dvi padangos 
žieminės, dvi išmesti. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Ratus nuo VW Passat B4, 
Golf 3. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Opel Astra beveik naujas 
padangas. Nuvažiuota apie 
200 km. Dusetos.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Gerus originalius BMW 
ratlankius R16 5/120. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Dalimis 1995 m. VW 
Passat, 1,9 l, TDI, 66 kW ir 
1997 m. Audi A4, 1,9 l, TDI, 
66 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Hyundai-Santa Fe 2,0 l, D, 
Kia-Sportage 2,0 l, D. Kodas 
0445110126. Restauruotas. 
Naujas išpurškėjas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 
0445110290, 0445110729, 
0986435174, F00TE0126X, 
F00TE0126Y, F00TE0126Z. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Skardinius ratlankius 
R16 4/108. Yra originalus 

gaubtai Citroen. Kartu 80 
Eur. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16, R15 originalius 
ratų gaubtus VW ir Audi 
automobiliams.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Originalius BMW 
skardinius R16 ratlankius su 
205/55 M+S padangomis. 
Ratlankius galiu parduoti 
atskirai. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Originalius Volvo 
ratlankius R16. Geros 
būklės. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Naują elektros laidų 
komplektą Moskvich 407 . 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Tvarkingą VW vairą.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naujas VAZ dalis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 2,5 l, 
TDI, 103 kW. Dusetos.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi tvarkingą vairą.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 4 tvarkingus Opel R16 
ratlankius. Tinka Vectra, 
Astra, Zafira. Padangų būklė 
sąlyginai prasta. Kaina už 
visus 50 Eur.  
Tel. 8 620 11 203. Rokiškis
• Beveik naujas padangas 
R14 175/65 M+S. 
Protektoriaus likutis 7-8 
mm, 19 m. 4 vnt., yra du 
komplektai. Kaina 23 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Plieninius ratlankius R15, 
5/112. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• Skardinius ratlankius 
R16, R15 5/112 5/100. Yra 
Citroen R16 skardiniai 
ratlankiai su originaliais 
diskais. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Ratlankius R17, R16, R15. 
Audi, Mercedes 5/112. Tel. 
8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas R16 215/60 
M+S. 8 mm, kaip naujos 
2017 m., Firestone 
-Prancūzija gamintojas. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas R17 225/60, 
M+S. 2 vnt. Kaina 60 Eur. 

Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas R17 215/60, 
M+S. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Nisan Almera naują 
atsarginį ratą R14x4. 
Reno Senic 4 R15 diskus, 
nedažyti, kaip nauji. Naują 
žieminę dygliuotą padangą 
R14 185/65. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Opel Vectra C Caravan 
dalimis. 2007 m., 1,9 l, 
110 kW, Afl Xenon, Navi. 
Ddinis salonas, el. kablys, 
el. bagažinė, ratai R17, 
originalūs.  
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Kilnojamą foto didintuvą 
UPA-5M ir dvi talpas foto 
juostų ryškinimui. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 80 cm įstrižainės 
televizorių Thomson. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 614 35 197. 
Rokiškis
• Namų kino sistemą. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Beveik naują motobloko 
ravėtuvą su ratukais 35 Eur., 
ir MTZ  05 motobloko pilną 
variklį visą arba dalimis. 
Tel. 8 675 88 304.  
Kupiškis
• MTZ-50 dalimis, MTZ-80 
variklį. Tel. 8 663 86 615. 
Rokiškis
• Tvarkingą japonišką 
traktoriuką Hinomoto E25. 
2 wd, 25 ag, dviejų cilindrų, 
dyzelis. Parduodamas be 
padargų. Domina keitimas 
į ekonomišką automobilį. 
Kaina derinama. Kaina 
2800 Eur. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis
• Sėjamąją su įdirbimu 
10000 Eur. Giluminį skutiką 
3500 Eur. 6 korpusų plūgą 
2700 Eur. Kombainą New 
Holland 8080 12000 Eur. 
Tel. 8 699 43 192. Rokiškis
• Javų kombainą 
Droningboorg 1200. Naujos 
padangos. Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
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Skelbia atvirukų konkursą
Muziejininkai, kaip ir 

Kalėdų Senelis – apie Ka-
lėdas galvoja ištisus metus. 
Nesvarbu, kad dar nė pir-
mosios snaigės nesulaukė-
me, tačiau jau skelbiame 
Kalėdų laukimo pradžią ir 
tradicinį Kalėdų atviruko 
konkursą.

2022 m. švęsime Rokiš-
kio dvaro parko 225 metų 
jubiliejų, todėl nusprendėme 
atvirukų konkursą susieti su 
šia data. Tai bus proga pasi-
domėti Rokiškio dvaro par-
ku! Jei paskubėsite, galite 
net ekskursiją po jį užsisa-
kyti.

Atvirukams nupiešti turite 
lygiai vieną mėnesį – darbų 
lauksime iki lapkričio 22-os-

ios. Nelaukite paskutinės 
dienos, o jau dabar čiupkite 
akvarelę, guašą, flomasterius 
ar pieštukus. Tebūnie Rokiš-
kio dvaro parke šventė!

Visus konkurso reikalavi-
mus rasite konkurso NUOS-

TATUOSE
Rokiškio krašto 

muziejaus inform.
Iliustracija – 2020 

m. konkurso dalyvės 
GRETOS NARUTYTĖS 

atvirukas

Siūloma, kad valstybės lėšomis rezidentūrą 
baigę medikai turėtų atidirbti Lietuvoje

 Siūloma, kad valstybės 
lėšomis rezidentūros stu-
dijas baigę medikai turėtų 
kelerius metus atidirbti 
Lietuvoje.

Tokias pataisas teikia Sei-
mo sveikatos reikalų komite-
to pirmininkas konservato-
rius Antanas Matulas bei kiti 
šio komiteto nariai iš skirtin-
gų frakcijų.

„Norime pasiūlyti tą prin-
cipą diskusijai, kad spręs-
tume darbuotojų problemą, 
ypač regionuose, nes kai ku-
riuose regionuose ambulato-
rinėje, stacionarinėje gran-
dyje yra katastrofa“, – sakė 
A. Matulas.

Pasak jo, Seimo analiti-
kų pateiktais duomenimis, 
panaši tvarka galioja trijose 
Europos Sąjungos valstybė-
se, tarp jų kaimyninėje La-
tvijoje.

„Mes siūlom ketverius 
metus padirbėt Lietuvoj, 
aišku, galime kalbėti ir apie 
trumpesnį laiką, siūlome patį 
principą, jei būtų finansuo-
jama mažiau, 50 proc., ati-
tinkamai mažiau, o jei pats 

finansuoja – tada rinktųsi, kur 
nori, arba gali finansuoti pati 
įstaiga“, – pataisas pristatė 
komiteto vadovas.

Pagal pataisas, valstybei 
apmokėjus visą studijų kainą 
rezidentūros studijas baigęs 
medikas įsipareigotų ketve-
rius metus dirbti viešosiose 
asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose.

Jei valstybė apmokėtų pusę 
studijos kainos, rezidentūros 
studijas baigęs medikas turėtų 
viešajame sveikatos sektoriuje 
atidirbti dvejus metus.

Mokslo ir studijų įstatymo 
pataisos numato, kad medi-
cinos rezidentūros studentai 
su valstybe ir universitetu 
pasirašytų trišales sutartis dėl 
studijų finansavimo.

Siūloma, kad nauja tvarka 
įsigaliotų nuo 2022 metų ge-
gužės 1 dienos.

Pasak A. Matulo, Seimo 
kanceliarijos Tyrimų sky-
riaus surinkta medžiaga rodo, 
kad tam tikri įpareigojimai 
atidirbti baigus valstybės lė-
šomis finansuotas medicinos 
studijas nustatyti Graikijoje, 
Latvijoje, Vengrijoje ir kai 

kuriose Vokietijos žemėse.
Pataisų aiškinamajame 

rašte taip pat remiamasi to-
kią tvarką vertinusio Latvi-
jos Konstitucinio Teismo 
sprendimu, kad rezidentų 
studijos yra ypatingos, jie 
nėra „vienodomis ir palygi-
namomis sąlygomis su kitais 
studentais“, todėl nustačius 
prievolę atidirbti lygybės 
principas nėra pažeidžiamas.

„Kaimynai latviai tai jau 
yra padarę. Mes matėm, kad 
Europos Sąjunga nepriešta-
rauja, nelaiko, kad tai darbo 
jėgos kažkoks suvaržymas, 
ir siūlome, jei valstybė fi-
nansuoja visas rezidentūros 
studijas, būtų pareiga, rezi-
dentas prašytų valstybės fi-
nansavimo, sudarytų trišalę 
sutartį“, – sakė A. Matulas.

Pataisas kartu su komiteto 
vadovu teikia konservatoriai 
Linas Slušnys, Paulė Kuz-
mickienė, Jurgita Sejonienė, 
socialdemokratė Orinta Lei-
putė, „valstiečių“ frakcijos 
atstovė Rimantė Šalaševičiū-
tė, „darbietė“ Vaida Giraity-
tė-Juškevičienė.

BNS inform.

ES vaistų priežiūros tarnyba pradėjo geriamojo 
vaisto nuo COVID-19 vertinimą

Europos Sąjungos far-
macijos priežiūros agentū-
ra pirmadienį pranešė, kad 
pradėjo JAV bendrovės 
„Merck“ sukurto geriamo-
jo vaisto nuo COVID-19 
vertinimą, tuo suteikdama 
vilčių, kad mirtinai pavo-

jinga liga bus gydoma len-
gviau.

„EVA (Europos vaistų 
agentūros) vaistų žmonėms 
komitetas (CHMP) pradėjo 
išsamų vertinimą geriamojo 
antivirusinio vaisto molnu-

piraviro... suaugusiesiems 
gydyti nuo COVID-19, kurį 
bendradarbiaudama su „Rid-
geback Biotherapeutics“ 
sukūrė „Merck Sharp & Do-
hme“, – sakoma institucijos 
pranešime.

BNS inform.

Paskelbtas pirmasis 5G ryšio aukcionas
 Ryšių reguliavimo tar-

nyba (RRT) pirmadienį 
paskelbė trijų 700 MHz 
radijo dažnių blokų auk-
cioną. Naudojant šiuos 
dažnius Lietuvoje bus die-
giami naujos kartos 5G 
mobiliojo ryšio tinklai ir 
teikiamos 5G elektroninių 
ryšių paslaugos, pranešė 
RRT.

„Po diskusijų ir viešų ap-
tarimų su rinkos dalyviais 
bei visomis suinteresuotomis 
institucijomis skelbiame ir 
kviečiame operatorius daly-
vauti aukcione, kuris rinkoje 
įtvirtins naujas technologijas 
ir jų pažangą, – pranešime 
teigė RRT direktorius Felik-

sas Dobrovolskis.
Aukcione bus siūlomi trys 

20 metų trukmės radijo daž-
nių blokai: vienas 2x10 MHz 
pločio ir du po 2x5 MHz 
pločio iš 713–733 MHz ir 
768–788 MHz radijo dažnių 
juostų.

Pradinė kaina – 5 mln. 
eurų už 2x10 MHz pločio 
bloką ir 3 mln. eurų – už 2x5 
MHz pločio bloką.

Aukciono dalyvis galės 
teikti kainos pasiūlymus tik 
dėl vieno radijo dažnių blo-
ko.

Pagal aukciono sąlygas 
jo laimėtojai privalės teikti 
ne mažesnės kaip 30 Mb/s 
arba 15 Mb/s spartos (pri-
klausomai nuo laimėto bloko 

dydžio) elektroninių ryšių 
paslaugas 80 proc. Lietuvos 
namų ūkių, tarptautiniuose 
transporto koridoriuose ir 
automobilių magistralėse, 
geležinkelio linijose, oro ir 
jūrų uostuose. 

Nugalėtojai paslaugas tu-
rės pradėti per šešis mėne-
sius nuo leidimo išdavimo 
dienos bent viename iš pen-
kių didžiausių šalies miestų, 
o nuo 2024 metų pradžios 
– visuose penkiuose didžiau-
siuose miestuose.

Pagal šį pavasarį Seimo 
priimtas Elektroninių ryšių 
bei Nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbių objektų 
apsaugos įstatymų pataisas 
buvo apribota galimybė ne-

patikimiems gamintojams ir 
tiekėjams Lietuvoje dalyvau-
ti diegiant 5G mobilųjį ryšį.  

Lietuvos karinė žvalgyba 
Kinijos „Huawei“ dalyva-
vimą kuriant 5G tinklą yra 
įvardijusi kaip rizikos veiks-
nį dėl komunistinės Kini-
jos įstatymų, įpareigojančių 
bendroves dalytis informaci-
ja su valdžia.

Ryšio operatoriai, jau 
naudojantys šio kriterijaus 
neatitinkančią aparatūrą ir 
įrenginius, turės netinkamą 
įrangą pasikeisti iki 2025 
metų pabaigos. Kitaip jie ne-
galės pretenduoti į valstybės 
skiriamus radijo dažnius 5G 
ryšiui.  

Susisiekimo ministerija, 

valstybės įstaigos bei teleko-
munikacijų bendrovės spalio 
12 dieną pasirašė memoran-
dumą dėl 5G plėtros Lietu-
voje.  

Pasak susisiekimo minis-
tro Mariaus Skuodžio, rin-
kos dalyviai iš esmės sutarė 
dėl pagrindinių 5G projekto 
vystymo gairių, todėl bus 
siekiama jį pripažinti vals-
tybei svarbiu projektu sie-
kiant gauti finansavimą iš 
Europos infrastruktūros tin-
klų plėtros 2021–2027 metų 
priemonės. 

„Memorandumas reiškia, 
kad visi – ir rinkos dalyviai, 
ir reguliatoriai – turime ben-
drą tikslą – 100 megabitų per 
sekundę interneto greitį, ku-

ris būtų prieinamas bent 95 
proc. Lietuvos namų ūkių ir 
veiktų palei visus transporto 
koridorius“, – tuomet teigė 
susisiekimo ministras. 

„Tele2“ generalinis direk-
torius Lietuvai ir Baltijos ša-
lims Petras Masiulis tuomet 
sakė, jog Lietuvos mobiliųjų 
tinklų operatoriai iš esmės 
pasirengę 5G plėtrai.

5G yra tos pačios 4G tech-
nologijos standarto naujesnė 
versija, kuri savo techniniais 
sprendimais užtikrina di-
desnę duomenų perdavimo 
spartą, mažesnę signalo per-
davimo delsą ir galimybes 
aptarnauti daugiau naudotojų 
vienu metu.

BNS inform.
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Spalio 26-oji, 
antradienis, 
44 savaitė

Iki Naujųjų liko 66 dienos
Saulė teka  8.07 val., 
leidžiasi 17.58 val. 

Dienos ilgumas 9.51 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Evaristas, Liauda, Liaudas, 
Liaudgina, Liaudginas, 

Liaudgintas, Liaudgintė, Liaudys, 
Mingina, Minginas, Minginta, 

Mingintas, Vita.
Rytoj:  Ramojus, Tautmilė, Sabina, 

Vincentas, Vincas.
Poryt:  Almana, Almanas, 

Almė, Almilė, Almis, Daukanta, 
Daukantas, Daukintė, Gaudrė, 
Gaudrimas, Gaudrius, Sima, 

Simanas, Simas, Simona, 
Simonas, Skirmantas, Simonas, 

Tadas, Tadė.

Dienos citata
„Neįmanoma suvokti, 

kad gyveni, nesuvokiant, 
kad mirsi" 

(Senovės indų išmintis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1440 m. už satanizmą ir 140 
vaikų nužudymą pakartas pran-
cūzų maršalas Žilis de Raisas. Jo 
nusikaltimų pagrindu buvo su-
kurta pasaka apie Mėlynbarzdį.

1861 m. pirmasis pasaulyje 
telefonas viešai pademonstruo-
tas Frankfurto fizikos draugijoje. 
Jį pagamino vokietis Johanas 
Filipas.

1863 m. paskelbti principai, 
kurių pagrindu vėliau buvo pri-
imta Ženevos konvencija bei 
įkurtas Tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus komitetas.

1944 m. po tris dienas truku-
sio mūšio JAV laivynas Filipinuo-
se sumušė Japonijos laivyną. Per 
šį vieną didžiausių jūros mūšių 
buvo paskandinta daugiau kaip 
30 laivų.

2002 m. 129 iš 750 įkaitų žuvo 
Rusijos specialiosios paskirties pa-
jėgoms šturmavus čečėnų kovoto-
jų prieš tris dienas užimtą Maskvos 
teatrą. Visi žuvę įkaitai, išskyrus du, 
mirė nuo nuodingųjų dujų. 

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1905 m. Vilniuje vyko visuotinis 
geležinkelininkų streikas.

1988 m. dėl Rainių žudynių iškelta 
baudžiamoji byla.

Post scriptum
Ir geriausia šluota bėdų 

iš namų neiššluos.

Moliūgų sriuba su mėsos kukuliukais
Ingredientai:
• 1.5 litro jautienos sultinio
• Pusė sviestinio moliūgo
• 3 vidutinės bulvės 
• 3 salierų stiebai
• 2 morkos
• 250 gramų šparaginių pupelių 
(šaldytų)
• 100 gramų ryžių
• 1 didelis svogūnas
• 3 skiltelės česnako
•2 šaukštai alyvuogių aliejaus

• šaukštelis itališkų žolelių (džiovintų)
• šaukštelis česnako (džiovintų)
• lauro lapas
• ketvirtis šaukštelio druskos
• ketvirtis šaukštelio grūstų juodųjų pipirų
KUKULIAMS:
• 500 gramų maltos mėsos (kiaulienos ir 
jautienos)

• kiaušinis
• 60 gramų džiūvėsėlių
• 2 šaukštai alyvuogių aliejaus
• šaukštelis česnako (džiovintų)
• šaukštelis itališkų žolelių (džiovintų)
• pusė šaukštelio grūstų juodųjų
 pipirų
• pusė šaukštelio druskos

GAMINIMAS:
Paruoškite mėsos kukuliukus. Visus jiems skirtus produktus sumaišykite ir sumin-

kykite į vientisą masę. Semkite šaukšteliu ir tarp drėgnų delnų suformuokite apvalius 
kukuliukus. Turėtumėte paruošti apie 25-30 nedidelių kukuliukų. Dideliame puode, 
kuriame ruošite sriubą, virš vidutinio dydžio ugnies įkaitinkite porą šaukštų aliejaus. 
Dalimis dėkite kukuliukus ir apkepkite iš visų pusių, kol gražiai apskrus.  Išimkite ir 
perdėkite į lėkštę. Tame pačiame puode toliau ruoškite sriubą.  Paruoškite sriubą. Su-
pilkite į puodą dar porą šaukštų aliejaus. Suberkite kubeliais supjaustytus svogūnus, 
griežinėliais pjaustytas morkas ir saliero stiebus. Pakepinkite, kartais pamaišydami, 
apie 5-6 minutes, kol daržovės suminkštės. Suberkite smulkiai kapotus česnakus ir 
prieskonius. Pakepinkite dar 1-2 minutes.  Suberkite kubeliais supjaustytą moliūgą 
ir bulves. Supilkite sultinį. Leiskite sultiniui užvirti, tuomet sumažinkite ugnį ir virkite 
10 minučių. Suberkite ryžius, virkite 5 minutes. Sudėkite apkeptus mėsos kukuliukus, 
suberkite šparagines pupeles ir virkite dar 15 minučių, kol kukuliukai ir ryžiai bus 
išvirę, ir daržovės bus minkštos.

Gyventojams daugiausia nerimo kelia komunalinių paslaugų kainos
Lietuvoje padaugėjo gy-

ventojų, kurie savo dabarti-
nę finansinę padėtį vertina 
blogai, tačiau didžioji dalis 
vis dar vertino ją viduti-
niškai ar gerai, o ateities 
perspektyvos pagerėjo. Ne-
kilnojamasis turtas ir toliau 
yra populiariausia investi-
cija, o daugiausia nerimo 
dėl ateities kelia komunali-
nių paslaugų kainos, rodo 
naujausia Lietuvos banko 
(LB) atlikta gyventojų ap-
klausa.

„Nors, palyginti su iki-
pandeminiais 2019 metais, 
padaugėjo apklaustųjų, kurie 
savo finansinę padėtį įvertino 
prasčiau, vis dėlto antraisiais 
pandemijos metais matome 
ženklų, kad neapibrėžtumo 
jau mažiau ir ateities pers-
pektyvas namų ūkiai yra lin-
kę vertinti drąsiau. Tą rodo ir 
išaugusi ketinančiųjų ateityje 
skolintis didesniems pirki-
niams dalis“, – pranešime 
žiniasklaidai sakė Lietuvos 
banko Makroprudencinės 
analizės skyriaus vyresnioji 
ekonomistė Viktorija Gry-
bauskaitė. 

„Tiesa, absoliuti apklaus-

tųjų dauguma numato, kad 
kainos kils, o tai gali tapti 
nauju iššūkiu valdant asme-
ninius finansus“, – pridūrė ji.

Daugiau kaip 80 proc. 
apklaustųjų prognozavo, 
kad per artimiausius metus 
bendras kainų lygis augs. 
Labiausiai gyventojus nera-
mina kylančios komunalinių 
paslaugų kainos – jų baimi-
nasi daugiau kaip 40 proc. 
respondentų. Kaip veiksnius, 
kelsiančius didžiausią susi-
rūpinimą ateityje, beveik kas 
penktas nurodė pajamų su-
mažėjimą, o kas dešimtas – 
kylančias maisto produktų ir 
kuro kainas.

Nurodžiusiųjų, kad pa-
jamos sumažėjo, dalis su-
darė 43 proc., atsakiusiųjų, 
kad padidėjo – 22 procentai. 
Respondentai, atsakę, kad jų 
pajamos nepakito, sudarė 35 
procentus.

Apklaustųjų, pajutusių dėl 
COVID-19 įvesto karantino 
pasekmes, padaugėjo nuo 52 
proc. iki 63 procentų. Ma-
žiausią karantino poveikį pa-
juto vyresnio amžiaus grupei 
(50 metų ir daugiau) priklau-
santys namų ūkiai – beveik 
pusė nurodė nepajutę jokio 

poveikio.
Apie 70 proc. namų ūkių 

savo finansinę padėtį vertina 
vidutiniškai arba gerai – ši 
dalis, palyginti su ikipande-
miniu laikotarpiu, sumažėjo 9 
procentiniais punktais.  Savo 
finansinę būklę vertinančiųjų 
blogai dalis išaugo iki beveik 
trečdalio: labiausiai išau-
go teigiančiųjų, kad pinigų 
maistui pakanka, tačiau sun-
ku nusipirkti drabužių, dalis. 
Daugiau kaip pusė apklaustų-
jų nurodė, kad pinigų maistui 
ir drabužiams pakanka, tačiau 
neužtenka stambesniems pir-
kiniams.

Palankiausiai savo finan-
sinę padėtį įvertino 30–49 
metų amžiaus ir mažesnių 
miestų gyventojai.

Beveik aštuoni iš dešim-
ties respondentų planuoja 
pajamas bei išlaidas ir siekia 
sutaupyti, o beveik šešiems iš 
dešimties per pastaruosius 12 
mėnesių pavyko sutaupyti. 
Dažniausiai per mėnesį su-
taupoma suma buvo 31–150 
eurų, taip teigė 44 proc. res-
pondentų, kuriems per pasta-
ruosius 12 mėnesių pavyko 
sutaupyti.

Svarbiausia taupymo prie-

žastis tebebuvo nenumatytos 
išlaidos ateityje (57 proc.), 
tačiau didžioji dalis apklaus-
tųjų neturi rekomenduojamo 
3–6 mėnesių pajamų rezervo 
ir per metus ši dalis paaugo 
11 procentinių punktų. Be-
veik pusė namų ūkių pagei-
dautų uždirbti daugiau kaip 
2 tūkst. eurų pajamų į rankas, 
kad bent dalį lėšų pavyktų at-
sidėti taupymui.

Pagrindinėmis namų ūkių 
taupymo ir investavimo 
priemonėmis ir toliau buvo 
sąskaita banke arba kredito 
unijoje ir santaupos grynai-
siais pinigais – taip teigė kiek 
daugiau nei šeši iš dešimties 
namų ūkių, kuriems per pas-
taruosius 12 mėnesių pavyko 
sutaupyti.

Daugiau kaip pusė res-
pondentų patraukliausia in-
vesticija įvardijo būstą arba 
kitą nekilnojamąjį turtą (NT). 
Tiesa, lūkesčiai dėl nekilnoja-
mojo turto kainų pokyčių per 
metus smarkiai pakito – nuo 
44 proc. iki 70 proc. išaugo 
dalis manančių, kad per arti-
miausius metus kainos augs, 
ir beveik perpus (iki 13 proc.) 
sumažėjo teigiančių, kad kai-
nos kris.

Teigiančių, kad šiuo metu 
yra palankesnis metas par-
duoti būstą, respondentų 
dalis išaugo 35 procentiniais 
punktais iki 51 proc., o ma-
nančių, kad būstą reikėtų 
įsigyti, minimaliai sumažėjo 
iki 48 procentų. Atsižvel-
giant į gyvenamąją vietą, 
didmiesčiuose gyvenantys 
namų ūkiai kur kas dažniau 
vertino, kad šiuo metu yra 
palankesnis metas būstą 
pirkti, o mažesniuose mies-
tuose ir kaimuose gyvenan-
tys respondentai – kad palan-
kesnis metas parduoti.

Dešimtadalis apklaustųjų 
per artimiausius metus ketina 
pasiskolinti pinigų. Dauguma 
pasiskolintas lėšas skirtų di-
desniems pirkiniams – dau-
giau kaip trečdalis šias lėšas 
investuotų į NT – nuosavą 
būstą, žemės sklypą, sodybą 
ar panašiai, o daugiau kaip 
ketvirtadalis skolintųsi au-
tomobiliui įsigyti. Tarp jau 
turinčių finansinių įsiparei-
gojimų respondentų daugėjo 
teigiančių, kad turimi įsipa-
reigojimai nėra našta, – taip 
nurodė beveik šeši iš dešim-
ties namų ūkių.

BNS inform.

GARSO TECHNIKA

• Koloneles S-30A su 
defektu. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Vilnius
• CD grotuvą Blaupunkt 
Toronto 420BT. CD, MP3. 
Ekvalaizeris, 4x50 W, iPod 
funkcijos palaikymas. 
SD kortelės, USB, AUX, 
Bluetooth palaikymas. 
Nuimamas skydelis. 
Linijiniai išėjimai. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• CD grotuvą JVS KD-
LH911. AUX, CD, MP3. 
Subwoofer valdymas, 
ekvalaizeris, kortelių 
skaitytuvas, linijiniai 
išėjimai. Spalvotas ekranas. 
Grafika. 4x50 W. RDS. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-G722. CD-R, 

CD-RV, MP3, WMA, USB, 
4xS50 W, ekvalaizeris, 
iPod prijungimas, spalvotas 
displejus, RDS, MOS-
FET, linijiniai išėjimai. 
Žemųjų dažnių garsiakalbio 
valdymas. Nuimamas 
skydelis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Stiprintuvą Radiotechnika. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Naują Vonyx 75 Eur., 
Omnitronic 65 Eur., gitaros 
stiprintuvą 15 Eur., radiją 
20 Eur. Tel. 8 625 89 735. 
Rokiškis
• Plokštelių grotuvą Volna 
307C-1 Stereo.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Senovines radijas Mende, 
Iskra, Sakta.  
Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikios būklės Apple 

iPhone 11 Pro. Pilnas 
komplektas. Su garantija. 
Tel. 8 647 10 234.  
Rokiškis
• Redmi Note 9S, 6/128 GB. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis

• Naudotą mėnesį Redmi 
Note 8. Garantija dar 22 
mėn. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 630 47 345.  
Rokiškis
• Puikio būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB.  Atsakau 

tik į SMS. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 609 87 756.  
Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną 
Samsung Galaxy S5. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 674 83 416. 
Rokiškis
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PRO MEMORIA
Kamajų seniūnija
VALDAS ŽLIUBAS 1959-04-21 – 2021-10-19
Obelių seniūnija
MONIKA ALDONA SKVARNAVIČIENĖ 1924-10-09 – 2021-10-17

AVINAS. Sa-
vaitė dovanos 
malonių neti-
kėtumų. Jums 

teks dėti daug pastangų, kad 
išspręstumėte svarbius reika-
lus. Taigi, kruopščiai planuo-
kite savo jėgas ir galimybes. 
Venkite neapgalvotų pirkinių, 
kurie gali rimtai pakenkti jūsų 
biudžetui. Stenkitės nesipykti 
su mylimais žmonėmis, nes 
per didelis emocionalumas 
turės neigiamų pasekmių. 
Nors didelių sveikatos bėdų 
ir nematyti, visgi sportuoda-
mi ar fiziškai dirbdami ne-
praraskite saiko. Savaitgalis 
tinkamas darbams, kuriems 
reikia kantrybės ir dėmesio 
koncentracijos. Bendravimas 
su artimaisiais dovanos gerų 
emocijų. Sekmadienis puiki 
diena tiesiog atgauti jėgas. 

J A U T I S . 
Nauja savaitė 
puikus laikas 
įgyti naujoms 
žinioms. Studi-

juokite kažką naujo, ir tai ne-
trukus duos gerų vaisių. Sąži-
ningai atlikite savo pareigas 
ir nepriimkite skubotų spren-
dimų. Nuo savaitės vidurio 
jūsų sumanymai ims pildytis. 
Nebijokite rizikuoti ir įgyven-
dinti savo idėjų. Padarykite 
viską, kad jūsų planų sąrašas 
šią savaitę gerokai sutrumpė-
tų. Savaitgalį likite aktyvūs. 
Tai bus palankios dienos susi-
kaupusioms užduotims daryti, 
o taip pat romantiškiems vaka-
rams su mylimu žmogumi. Jei 
pastaruoju metu jausmai kiek 
prigeso, pabandykite jus atgai-
vinti nuoširdžiais pokalbiais 
apie bendrą ateitį.

D V Y N I A I . 
Laukia kardina-
lūs pokyčiai. Jie 
nebus planuoti, 
todėl ir nežinosi-

te tikslaus atsakymo, ką dary-
ti. Tačiau viskas savaime su-
siklostys. Nuo antradienio iki 
ketvirtadienio bus proga iš-
spręsti reikalą, kuris jau ilgai 
neduoda ramybės. Finansine 
prasme palankus metas. Ga-
lėstie taupyti naujai kelionei 
ar būstui. Be to, jus palaikys 
artimieji. Savaitgalį skirkite 
erdvės valymui, generalinei 
savitvarkai namuose. Po sun-
kaus darbo jausitės išsekę, tad 
geriausias bus ramus poilsis.

VĖŽYS. Sa-
vaitės pradžia 
bus sunki. Laukia 
daug judėjimo, 
svarbių reikalų, 

ypač rytais, kai organizmas 
dar prašo poilsio. Lankysitės ir 
valstybinėse institucijose. Daug 
užduočių greitai sekins jūsų 
energiją. Darykite viską, kad 
jūsų emocinė situacija pagerėtų. 
Norėsis vienatvės, neatsisakyki-
te šio malonumo. Būtent tada į 

Astrologinė prognozė savaitei 
situaciją pažvelgsite iš abiejų 
pusių, nuspręsite dėl ateities pla-
nų. Savaitgalis  palankus metas 
rūpintis sveikata, atsisakyti 
kenksmingų įpročių. Savaitga-
lį leiskite su šeima. Šeštadienį 
skirkite pagabai artimiesiems, 
užsiimkite dvasiniu tobulėjimu. 

LIŪTAS. Sa-
vaitės pradžioje 
nesijausite gerai, 
todėl neskubėkite 
imtis reikalų, ku-

rie reikalauja daug energijos 
ir koncentracijos. Greitai situ-
acija pasikeis, ir galėsite rasti 
užsiėmimų, kurie bus ne tik 
malonūs, bet ir naudingi. Vie-
nišiams gresia susitikimas su 
žmogumi, kuris turės tam tikrą 
vaidmenį jūsų gyvenime. Nie-
kada nevėlu tapti tuo, kuo no-
rite būti. Jūsų ieškojimai bus 
sėkmingi. Savaitgalis dvelks 
romantika. Jūs praleisite laiką 
su maloniu žmogumi, jei leis 
oras, vertėtų išvykti bent ke-
lioms valandoms į gamtą. 

MERGELĖ.  
Pirmoje savai-
tės pusėje darbo 
aplinkoje – vieni 
nemalonumai. 

Sunku bus susikaupti ne tik 
darbe, bet ir asmeniniame gy-
venime nesutelksite dėmesio 
svarbiausiems dalykams. Bū-
kite atidūs bendravime: nuvilti 
ir išduoti gali net artimiausi 
žmonės. Ši savaitė – puikus 
metas įveikti savo baimes. 
Esate drąsūs žmonės, bet jums 
sunku suvaldyti savo jausmus. 
Tikėkite savo jėgomis, jums 
pasiseks. Savaitgalį ilsėki-
tės, mažiau nuvarkite fiziškai 
Laisvą laiką skirkite ilgalai-
kiam planavimui: dideliems 
tikslams ar puikioms atosto-
goms.  

SVARSTY-
KLĖS. Liaukitės 
gyventi praeiti-
mi, visą dėmesį 
skirkite dabarčiai 

ir ateities pasiekimams pla-
nuoti. Ankstesnis gyvenimas 
jus traukia žemyn ir neleidžia 
judėti į priekį. Pakeiskite savo 
požiūrį į buvusius žmones, 
buvusius darbus ir buvusias 
perspektyvas. Jei nesugebėsi-
te nurimti, stenkitės perjungti 
dėmesį į monotoniškus namų 
reikalus. Neperkelkite savo 
darbų ir atsakomybės kitiems 
žmonėms. Bandykite spręsti 
savarankišai. Šeštadienį ven-
kite bet kokių kelionių. Sa-
vaitgalį leiskite su artimaisiais, 
užsiimkite namų reikalais. 

S K O R P I -
ONAS. Užplūs 
negatyvios min-
tys. Nepasiti-
kėsite savimi, 

jausite baimes. Deja, joms 
nėra laiko. Veikite ryžtingai 
tiek darbe, tiek asmeniniuo-
se santykiuose. Būkite atidūs 
planuodami išlaidas. Stenki-

tės taupyti lėšas. Jums greitai 
prireiks pinigų. Raskite laiko 
asmeninam tobulėjimui.Teks 
patikėti savimi ir palikti sau-
gią komforto zoną. Jei seniai 
kamuoja mintys, kad kažką 
reikia keisti asmeniniame gy-
venime, vadinasi, reikia tam 
skirti pakankamai laiko ir pa-
gerinti savo situaciją. Savait-
galis puikus metas dvasiniams 
reikalams. Šeštadienio pus-
dienį skirkite svarbiems namų 
reikalams, o paskui ilsėkitės. 

Š A U LY S . 
Prasideda įdomi 
ir turininga sa-
vaitė. Klaidų ap-
mąstymas duos 

gerų rezultatų, judėsite tinkama 
kryptimi. Pagal galimybę už-
sitikrinkite artimųjų ir draugų, 
kolegų pagalbą. Kartu jūs galite 
sukurti neblogą strategiją. Dar-
be sunkumų nekils. Sugalvosi-
te keletą įdomių ir prasmingų 
sprendimų. Jų realizacijai galite 
kreiptis vadovybės paramos. 
Savaitgalis skirtas neatidėlioti-
nų reikalų sprendimui. Paban-
dykite suplanuoti savo finansi-
nius išteklius. 

O Ž I A R A -
GIS. Spręsite 
būsto klausimus. 
Palankus metas 
planuoti įkurtu-

ves, o jei neturite kur, tada 
taupykite pinigus būstui. At-
sitiktinai sulauksite puikaus 
pasiūlymo, kuriam sunku bus 
atsispirti. Labiau pasitikėkite 
savimi, tik taip įgyvendinsi-
te tai, ką sugalvojote. Kartu 
su sutuoktiniu ar mylimuoju 
spręskite svarbius reikalus, jo 
pagalba bus labai svarbi. Sa-
vaitgalį skirkite dėmesio svei-
katai. Savaitgalį venkite kelio-
nių ir didelių susibūrimų.   

V A N D E -
NIS. Seksis 
megzti draugiš-
kus ryšius. Jie pa-
dės išspręsti daug 

svarbių reikalų. Neperkelkite 
atsakomybės už savo darbus 
kitiems, neprimeskite jiems 
savo reikalų, geriau paprašykite 
paramos. Jus sups žmonės, iš 
kurių galite jos tikėts. Savaitės 
viduryje planuokite ir spręskite 
svarbius reikalus. Pirma darbai, 
paskui poilsis. Savaitgalis – per-
krovos laikas.  

ŽUVYS. At-
eina laikas per-
mainoms, kurių 
ilgai laukėte. Vis-
kas klostysis tarsi 

pasakoje. Priimkite viską kaip 
įprastinį dalyką, bet savo sėkme 
nesigirkite. Aplink yra ir pavy-
duolių, kurių reiktų pasisaugoti. 
Stengsitės lyderiauti visur, ko 
imsitės. Laikas patogus sponta-
niškiems sprendimams ir grei-
tiems veiksmams. Savaitgalį 
bus naudinga apsipirkti. Megz-
kite naudingas pažintis.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 26 d. Naktį 2

Dieną 9
PV,
4-9m/s

Šalna

Spalio 27 d. Naktį 6
Dieną 12

V,
4-9 m/s

Spalio 28 d. Naktį 10
Dieną 13

V,
5-10 m/s

Orų prognozė spalio 26-29 d.

Gera žinia: pasirašyta sutartis dėl naujųjų 
apsauginių ugniagesių drabužių

Spalio 21 d. Priešgaisri-
nės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas pasirašė 
apsauginės ugniagesių ap-
rangos pirkimo-pardavi-
mo sutartį su  Viking Life 
Saving Equipment.  Pagal 
šią sutartį per dvejus me-
tus yra planuojama įsigyti 
iki 2 tūkst.  šios aprangos 
komplektų.  Šie  apsau-
giniai  ugniagesių dra-
bužiai atitinka standartą 
EN 469:2020 ir apsaugi-
nių drabužių bendruo-
sius reikalavimus EN ISO 
13688:2013.

Vienas svarbiausių  pri-
oritetų – ugniagesių saugu-
mas.  Todėl buvo skiriama 
daug dėmesio, kad apsau-
giniai kostiumai būtų ne tik 

lengvi  ir patogūs, bet ir už-
tikrintų apsauga nuo karščio 
ir saugotų ugniagesius gelbė-
tojus nuo perkaitimo, tiek ge-
sinant gaisrus, tiek atliekant 
gelbėjimo darbus. Be to, su 
jais lengva judėti, jie gerai 
dėvisi. Beje, ši apsauginė ap-
ranga yra sukurta atsižvelgus 
į  ugniagesių reikalavimus. 

Apie naujuosius  apsaugi-
nius drabužius gerai atsiliepia 
ir juos  vilkintys ugniagesiai 
gelbėtojai. Jau pusmetį  tarny-
boje juos dėvi Vilniaus prieš-
gaisrinės gelbėjimo valdybos 
6-osios komandos ugniage-
siai ir Ugniagesių gelbėtojų 
mokyklos kursantai.

„Jie nevaržo judesių, yra 
patvarūs, neplyšta. Gesinant 
gaisrus mums dažnai tenka 
laipioti, lįsti pro langus, pri-

tūpti, priklaupti, o šie drabu-
žiai tam netrukdo. Iš tiesų, 
jie yra kur kas patogesni už 
buvusius mūsų apsauginius 
kostiumus. Juose  yra ir dau-
giau kišenių, pavyzdžiui, 
kelnių šone, į kurias patogu 
įsidėti raktą ar peilį,“ –  var-
dija privalumus Vilniaus 
PGT 6-osios komandos sky-
rininkas Petras Trumpokai-
tis. Pasak jo,  šie drabužiai 
labiau tinka ir pagal dydį, be 
to, su trumpesniais švarkais 
kur kas patogiau dirbti.

Naujaisiais apsauginiais 
drabužiais dalis ugniagesių 
gelbėtojų apsirengs jau ki-
tais metais.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departa-

mento
inform.

Išpilamų vakcinų daugėja, tai siejama 
su skiepijimo tempais, įstaigų plėtra

Pastaraisiais mėnesiais 
išpilamų vakcinų nuo ko-
ronaviruso kiekiai auga, 
tai siejama su mažėjan-
čiomis skiepijimo apimti-
mis, vakcinaciją vykdan-
čių įstaigų plėtra, nurodo 
Sveikatos apsaugos minis-
terija (SAM).

Pasak ministerijos Elek-
troninės sveikatos sistemos 
ir informacinių išteklių 
skyriaus patarėjo Luko 
Galkaus, rugpjūtį išpilta 4 
tūkst., rugsėjį – 4,4 tūkst., o 
spalį – jau 5,6 tūkst. vakci-
nos dozių.

„Tai susiję su mažėjančio-
mis skiepijimo apimtimis ir 
plečiamu skiepijančių įstaigų 
tinklu. Kuo daugiau įstaigų 
skiepija, tuo labiau didėja uti-
lizuojamų vakcinų kiekiai“, – 
BNS teigė L. Galkus.

SAM atstovo teigimu, da-
lis vakcinų yra išpilamos, nes 
preparatai tampa netinkami 
naudoti juos atšildžius ir už-
siregistravusiems žmonėms 
neatvykus pasiskiepyti.

Taip pat mažesnė dalis 
skiepų utilizuojama, pasibai-
gus jų galiojimo laikui.

Ministerijos duomenimis, 
nuo vakcinacijos pradžios 

Lietuvoje utilizuota 37,3 
tūkst. skiepų nuo koronavi-
ruso dozių – tai sudaro 1,1 
proc. nuo visų vakcinacijai 
panaudotų vakcinos dozių.

„Vadovaujantis Pasaulio 
sveikatos organizacijos re-
komendacijoms, naudojant 
daugiadozius vakcinų fla-
konus, 10–15 proc. siekian-
tis vakcinų utilizavimas yra 
normali praktika“, – kalbėjo 
L. Galkus.

Iš viso Lietuva yra sulau-
kusi apie 5,28 mln. skiepų 
dozių, iš jų sunaudota dau-
giau nei 3,32 mln. dozių.

BNS inform.

BALDAI

• Geros būklės spintą.  
Tel. 8 600 26 451. Rokiškis
• Naudotas laminuotas 
standartines kambario 
duris 80x2000x38 mm su 

5 kvadratiniais stikliukais. 
Varstymo kryptis dešininė. 
Alksnio spalva. Varčia, 
stakta, rankena, spyna. Nėra 
apvadų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 674 44 147. Rokiškis
• Didelį kampinį 
kompiuterio stalą. Aukštis 
74 cm, ilgis 162 cm, plotis 
98 cm. Išsivežti patiems. 
Galime išardyti. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 621 00 834. 
Biržai

• Geros būklės ištiesiamą 
fotelį. 190x80 cm ištiestas, 
95x80 cm sulenktas. Yra 
patalynės dėžė. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Geros būklės stalą 
kompiuteriui. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Geros būklės nedidelę 
sekciją 1,8x1,8 m. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 623 71 135. 
Rokiškis
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ANEKDOTAI

– Tetule Maryte, ko jūs į 
savo troškinį dėjot?

– Negaliu išduot 
paslapties, čia senas šeimos 
receptas

– Teta Maryte, aš 
reanimacijoj guliu, čia 
daktaras stovi, jis nori 
žinot.

***
Kad jūsų neprimušė 

bažnyčioj, tai dar nieko 
nereiškia.

***
Skelbimas: 

„Išnuomojama kaimo 
sodyba: namelis, pirtis, 
kubilas, sūkurinė vonia. Jei 
atvyktų šeimininkai: mes 
jūsų nežinom, jūs mūsų – 
irgi“.

***
Naujas kelio ženklas: 

„Čia ne kelias!“
***
Skelbimas: „Reikalinga 

auklė.Vaikas ramus - prie 
kompo pripratintas“.

***
Tėvas parodė man 

30 min.prezentaciją apie 
tai, kodėl reikia mūvėti 

prezervatyvą. Visose 
skaidrėse buvo tik mano 
nuotrauka...

***
Pavadinau savo katiną 

Migrantu. Nes jis irgi palieka 
gimtuosius namus, kad 
susipeštų ir pasidulkintų.

***
Kai kurie šiuolaikiniai 

dainininkai galvoja, kad yra 
ne tik septynios natos, bet ir 
septyni žodžiai.

***
Darbo pokalbis:
– Jūsų išsilavinimas?
– Septyneri metai feisbuke, 

keturi – instagrame.
– O profesija kokia?
– Vidutinio rango 

tiktokeris.
***
Kalbasi paaugliai:
– Vakar su Maryte kine 

buvom.
– Nu ir? Filmas geras?
– Įsivaizduoji, ten kažkas 

atsitiko, užgeso ekranas ir 
pusvalandį salėje buvo tamsu.

– Jaučiu, kokia panika 
kilo...

– Panika kilo, kai jie šviesą 

uždegė.
***
Skelbimas per garsiakalbį 

kaimyninės šalies oro uoste:
– Gerbiami piliečiai 

keleiviai! Lėktuvas į 
Magadaną išskrenda 18.45 
val. Būtent 18.45 ir būtent į 
Magadaną.

***
Patarimas vakseriams: 

naudokitės proga, skolinkitės 
iš antivakserių pinigų.

***
Permainų vėjas apgriovė 

Kremliaus sieną.
***
Baikerio paklausė, kas yra 

meilė. Jis atsakė:
– Kai trečias – ne svečias 

arba trečias lopšelyje.
***
Mergina savo vaikinui, 

griežtai:
– Susitinkam lygiai 

septintą, ir, jei, neduok Dieve, 
kuris pavėluos...

Vaikinas, nusiminęs:
– Tai aš palauksiu.
***
Su žmona pasikeitėme 

nuomonėmis: turėjau savo, o 

likau su jos.
***
Infl iacija – kai brangsta 

viskas, išskyrus jūsų darbą.
***
Pokalbis daugiabučio 

feisbuko grupėje:
– Ei, kieno ten mašinos 

žibintai dega?
– Reikia sakyti ne dega, o 

kas pamiršo išjungti šviesas.
– Gerai, kas ten pamiršo 

išjungti šviesas ir užgesinti 
ugnį variklio skyriuje?

***
Man jau trisdešimt, ir 

suprantu, kad kai kuriuos 
dalykus gyvenime reikia 
peržiūrėti „Matricą“, 
„Žvaigždžių karus“, 
„Terminatorių.

***
Nereikia sakyti: „Žmona 

šiandien ne ta koja išlipo iš 
lovos“. Reikia sakyti: „Mūsų 
šeimai sunki diena“.

***
Į alaus barą „Džordžas ir 

drakonas“ užeina elgeta. Jis 
kreipiasi į šeimininkę:

– Aš nevalgiau jau tris 
dienas...

– Dink iš čia, kaulytojau.
Elgeta išeina, o po 

poros minučių ateina vė. 
Šeimininkė:

– Ir ko čia dabar atsivilkai?
– Ar negalėčiau aš su ponu 

Džordžu pakalbėt?
***
– Šefe, o mes šiemet 

premijas gausim?
– Nebent Nobelio.
***
Teismas. Teisėjas klausia 

liudininko:
– Ar tiesa, kad šis ponas ir 

ši ponia gyvena kaip vyras ir 
žmona?

– Ne, tamsta. Daug geriau.
***
Šoka porelė. Kavalierius 

glaudžia damą ir sako:
– Jaučiuosi kaip Rojoje.
– Tikrai? O aš – kaip 

autobuse.
***

Kuklumas – fi gos lapelis, 
kai talento stinga.

***
Laikydamas lietuvių 

kalbos egzaminą, 
abiturientas Petraitis 
praturtino garsųjį Sokrato 
posakį: „Žinau, kad nieko 
nežinau“. Petraitis prirašė: 
„ir žinot nenoriu“.

***
Sakoma, kad Dievas 

sukūrė žmogų pagal savo 
paveikslą. Panašu, kad 
žmogus – pigi kiniška 
Dievo kopija, pagaminta 
be brėžinių, turint tik 
pramoninio špionažo 
nuotrauką.

***
Džentelmenas damai:
– Vakar girdėjau, kaip jūs 

dainavote.
Dama, paraudusi:
– Ach, aš tiesiog 

užmušinėjau laiką
– Ir tam, mano ponia, jūs 

pasirinkote baisų ginklą.
***
– Ką reikia sakyti, gavus 

algą?
– Sveika, mažute.
***
Pacientas pas psichiatrą:
– Keistai jūs, daktare, 

progresą suprantate. Va 
anksčiau buvau Napoleonas, 
o dabar – niekas.

***
Gyvūnų krautuvėje 

pirkėjas klausia:
– Ar papūga kalba?
– Ji to paties apie jus 

klausė.
***
–Kodėl taip ilgai 

neatvažiavai?
– Pati gi žinai 

penktadienio vakaras 
Policijos reidas. Uždavinėjo 
kvailus klausimus ir bandė 
užuosti atsakymus.

***
Koks greičiausias 

žvėris planetoje? Močiutė, 
poliklinikos koridoriuje 
pamačiusi laisvą kėdę.

DIENOS 
KETUREILIS
HELOVINO 
BELAUKIANT
Pasimetęs dėdė Rimas:
Kas gi čia per sujudimas?
Kur pažvelgsi – ten moliūgai,
Žvanga pakampėm lenciūgai…

Ką čia ruošiat, mieli ponai?
Mes gi ne amerikonai!
Sako žmonės – Helovinas.
Šiurpiai kai visi dabinas.

Užgavėnių neužtenka?
Rengt daugiau linksmybių 
tenka.
Štai Birutė, Salų dvaro
Šventę savo sklepe daro!

Jei mažai šaly dar siaubo,
Kviečia ten ieškoti baubo.
Tai va toks tas Helovinas…
Susiprato dėdė Rimas.

Greta Paliulionytė
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neatsakoISSN 2669-1369 Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
 Tel. 8 666 76777 reklama@rokiskiosirena.lt
Skelbimai priimami: www.rokiskiosirena.lt, UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1 Rokiškis
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė”

• Kaip naują sekciją. Kaina 
169 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Dvigulę lovą su čiužiniu, 
be dėžės. Plokštė kokybiška. 
Kaina 169 Eur. 

Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą 160 cm su 
dėže patalynei. Kaina 175 
Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Tvarkingą spintą. Kaina 

148 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Stalą - knygą. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 625 81 278. 

Rokiškis
• Naują nenaudotą biuro 
kėdę. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis

DOVANOJA

• Bus dovanojami šuniukai, 
atvesti rugsėjo mėnesį. 
Tel. 8 654 34 282. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Geros būklės mikrobangų 
krosnelę Vido. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Elektrinius radiatorius. 2 
vnt. po 10 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Valgomas bulves Vineta. 
Didesnį kiekį galiu atvežti 
į namus. Tel. 8 698 87 312. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Gitarą 35 Eur, gitaros 
įgarsintoją 25 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Juodas Indijos bėgikes 
antys. Dvi poros, galima ir 
po vieną. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 682 37 547. Rokiškis
• Kalifornijos triušių pateles 
ir patinus. Ir ekologišką 
skerdieną. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis


