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Nepriklausomas rajono laikraštis

Debiutavo verslo apdovanojimai 
Rokiškio „Verslo aitvarai“!

Informacija apie COVID-19 
situaciją rajone

Praėjusią savaitę mūsų rajone patvirtinti 256 covid-19 atvejai 
(lapkričio 8 d. - dvylika, lapkričio 9 d. - šimtas aštuoni, lapkričio 
10 d. - keturiasdešimt keturi, lapkričio 11 d. - penkiasdešimt penki, 
lapkričio 12 d. - trisdešimt vienas, lapkričio 13-14 d. - po tris naujus 
atvejus).

 
Šiuo metu rajone serga 370 asmenys.
Viso nuo epidemijos pradžios rajone fiksuotas 3 221 susirgimo atve-

jis, pasveiko 2 664 rajono gyventojai.
Viso nuo epidemijos pradžios mūsų rajone nuo covid-19 mirė 81 

žmogus. 
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Lapkričio 11 d. vakarą Verslo 
dienos išvakarėse įvyko pirma-
sis Rokiškio verslo apdovano-
jimų vakaras „Rokiškio verslo 
aitvarai“, kurio pagrindinė idė-
ja buvo parodyti, kad tiek priva-
tus, tiek viešasis sektorius ne tik 
gali, bet ir žvelgia viena krypti-
mi – kad Rokiškio rajonas augtų 
ir klestėtų.

 
„Ši data pasirinkta neatsitiktinai 

– Lietuvoje antrą lapkričio 5-dienį 
Verslo diena minima dar nuo 2005 
m., kai Lietuvos Ūkio ministras 
Kęstutis Daukšys įtvirtino šią 
šventę valstybės dokumentuose. 
Ir šios dienos proga nusprendėme 
pasekti valstybės pavyzdžiu, kai 
verslo atstovams išdalinami apdo-
vanojimai „Už nuopelnus verslui“. 

Šiemet mes taip pat pagerbsime 
įmones, nusipelniusias Rokiškio 
kraštui. Manau, kad šis renginys 
yra puiki proga padėkoti mūsų 
rajono verslo atstovams už jų in-
dėlį mūsų kraštui, kurį lengviausia 
galime išreikšti skaičiais – sukur-
tomis darbo vietomis, užimtumo 
didinimu, investicijų pritraukimu, 
pagalba kultūros, sporto, sociali-
nėse srityse.

 Pradėjus eiti mero pareigas, 
vienas iš mūsų komandos svarbių 
tikslų buvo skirti didesnį dėmesį 
verslo sričiai ir bendradarbiavi-
mui su privačiu sektoriumi, ska-
tinant rajone steigtis jauną verslą, 
prisidėti prie įdomių idėjų įgy-
vendinimo, gerinti verslo aplinką 
ir suteikti palankesnes sąlygas 
jau esamoms įmonėms sėkmin-
gai plėstis, pritraukti investicijas, 
diegti inovacijas.

 Todėl dar 2019 m. Utenoje 
vykusiame IQ forumo renginyje 
Panevėžio prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai prezidentas Sigitas 
Gailiūnas garsiai pranešė, kad ki-
tas renginys, pritraukiantis verslo, 
politikos, viešojo sektoriaus lyde-
rius ir visus, besidominčius regio-
no patrauklumo didinimu, vyks ne 
kur kitur, bet Rokiškyje!

 Matant į renginį susirinkusių 
dalyvių skaičių supratome, kad tai 
pirmasis, tačiau nepaskutinis to-
kio pobūdžio renginys. Reikėjo tik 
naujos idėjos ir koncepto. Ir nors 
planus šiek tiek pakoregavo pande-
mija, tačiau tikime, kad ši data taps 
simboline Rokiškio „Verslo aitva-
rų“ data“, - kalbėjo Rokiškio rajo-
no meras Ramūnas Godeliauskas.

 „Mes ne sostinėje, mes Rokiš-
kyje, kuriame neįprastai tankus 
verslo tinklas – nuo stambaus iki 
miniatiūrinio, nuo ne vieną de-
šimtį veikiančio iki tik vakar su-
sikūrusio, nuo tradicinio iki unika-
laus. Ir dar daug priežasčių, kurios 
inspiruoja susitikti su Rokiškio 
verslo atstovais ir jiems padėkoti 
bei įteikti simbolinius apdovanoji-
mus“, - renginį pradėjo Rokiškio 
kultūros centro vadovo pavaduo-

toja Ausra Gudgaliene.
 Šiemet nuspręsta apdovanoti 

10 Rokiškio rajono įmonių, kurios 
2020 m. į Rokiškio rajono savi-
valdybės biudžetą sumokėjo dau-
giausiai gyventojų pajamų mokes-
čio – tai AB „Rokiškio sūris“, AB 
„Rokiškio mašinų gamykla“, UAB 
„Ivabaltė“, UAB „Daivida“, UAB 
„Laudenta“, UAB „Lašų duona“, 
UAB „Meteka“, UAB „Ramun-
das GM“, UAB „Miško draugas“, 
UAB „Skado medis“. „Už idėją 
esame dėkingi UAB „Rokvesta“ 
vadovui Algirdui Kazinavičiui.

 Tačiau taip pat norime padė-
koti ne tik šioms įmonėms, bet ir 
toms, kurios prisijungė prie ISM 
universiteto socialinio projekto 
„Švietimo lyderystė“ ir kartu su 
Rokiškio rajono savivaldybe įstei-
gė 3 stipendijas, suteikusią gali-
mybę Loretai Sagaitienei, Jolitai 
Žaliauskienei ir Vilmai Steputai-
tienei kelti kvalifikaciją ir tobu-
linti žinias švietimo lyderystės 
srityje. Tai UAB „Daivida“ ir AB 
„Rokiškio sūris“. Taip pat norė-
čiau padėkoti ir UAB „Rokauta“ 
vadovui Rimantui Sakaičiui už pa-
galbą vystant Rokiškio ledo ritulį. 
Džiaugiuosi už kiekvieną bendra-
darbiavimą ir pasiektus rezulta-
tus“, - sakė rajono vadovas.

 Tačiau iki „verslo ryklių“ rei-
kia užaugti. Viskas prasideda nuo 
mažų žingsnelių. Tikriausiai ne 
vienas jaunas žmogus pagalvojo, 
kad norėtų „dirbti sau“. Toliau 
seka nežinojimas „nuo ko pradėti“ 
ir ar pavyks? Rokiškyje kurį laiką 
buvo verslo pagalbos vakuumas. 
O skaičiai rodo, kad įregistruotų 
verslo subjektų skaičius rajone vis 
auga. Tuo tarpu subjekto, kuris 
teiktų kompetentingą pagalbą pra-
dedančiam verslui – nebuvo.

 Ir štai čia 2020 m. buvo žengtas 
ryžtingas savivaldybės žingsnis 
dalyvauti Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos kartu su VšĮ „Versli 
Lietuva“ skelbiamame konkurse 
teikti paraiškas bendradarbystės 
centro „Spiečius“ steigimui.

Turime rezultatą – „Spiečius“ 
Rokiškyje netrukus skaičiuos pir-
muosius metus – turime net 12 
„spietiečių“. Nieko nėra geriau, 
kaip mokytis iš tikro pavyzdžio. 
„Spietiečiai“ turi galimybę daly-
vauti verslo mentorystės progra-
moje ir nuosekliai siekti savo už-
sibrėžtų tikslų drauge su priskirtu 
savo srities profesionalu – mento-
riumi. Dėkoju visiems, kurie suti-
ko dalyvauti mentorystės progra-
moje“, - teigė rajono vadovas.

 Vienas iš „spietiečių“ mentorių, 
UAB „Daivida“ vadovas Justinas 
Kanopa pasidalino savo, kaip pra-
dedančios verslininkės Kornelijos 
Žiaugraitės mentoriaus, patirtimi. 

„Noriu pasidžiaugti visa vers-
lo bendruomene. Man pačiam ne 
vienerius metus teko mokytis ir 
dirbti svetur, ne Rokiškyje, todėl 

galiu drąsiai atsakyti, koks yra Ro-
kiškio išskirtinumas, apie kurį vis 
dažniau kalbame – tai išskirtinai 
darbštūs ir verslūs žmonės. Vos tik 
gavęs pasiūlymą prisijungti prie 
mentorystės programos, mielai su-
tikau ir buvau maloniai nustebintas 
„Spiečiaus“ kuriama atmosfera, 
infrastruktūra ir nuo pat pradžių 
palaikiau šį projektą. Džiaugiuosi, 
kad kažkam savo patarimais, įžval-
gomis galiu padėti išspręsti kylan-
čius sunkumus. Todėl tikrai kviečiu 
visus kitus verslo atstovus, tęsiant 
mentorystės programą, palaikyti 
verslo ugnelę ir padėti kitiems aug-
ti. Taigi, ir toliau palaikome verslo 
dvasią!”, - kalbėjo J. Kanopa.

 Apie savo pirmuosius žings-
nius versle, nedidelio miestelio 
privalumus bei patirtis bendradar-
bystės centre buvo pakviesti pa-
pasakoti drąsiausi „spietiečiai“ – 
Kotryna Laucytė ir Egidijus Ega.

 Renginio metu buvo ne tik 
apdovanotos įmonės, įsiklausy-
ta į pirmus verslo žingsnius žen-
giančių spietiečių lūkesčius, bet ir 
susipažinta su Lietuvos eksporto 
žemėlapiu.

Vakaro viešnia – VšĮ „Versli 
Lietuva“ Tyrimų ir analizės sky-
riaus vadovė Jonė Kaladienė, kuri 
renginio svečiams pristatė praneši-
mą „Lietuvos eksporto žemėlapis“.

 Renginyje žodį tarė ir padėkas 
įmonėms įteikė svarbūs savivaldy-
bės partneriai - Rokiškio technolo-
gijos, verslo ir žemės ūkio moky-
klos direktorė Diana Giedrikienė 
bei Užimtumo tarnybos Rokiškio 
skyriaus vedėja Dalia Starkuvienė.

 Norėčiau padėkoti verslinin-
kams, kurie įvertino mūsų pa-
stangas užmegzti tvirtus ryšius 
su Rokiškio rajone veikiančiomis 
įmonėmis ir atvyko į renginį, VšĮ 
„Versli Lietuva“ atstovei ir jų ko-
mandai, su kuriais kartu bendradar-
biaujame sprendžiant bendradar-
bystės centro „Spiečius“ iššūkius ir 
bendradarbiausime ateityje.

Taip pat – apdovanojimų pava-
dinimo autoriui Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojui Valerijus 
Rancevas už kūrybinę verslo ren-
ginio pavadinimo idėją Rokiškio 
„Verslo aitvarai“.

Kaip žinome, aitvaras – misti-
nė būtinybė, daranti stebuklus ir 
nešanti turtus. Linkime, kad pan-
demija kiek įmanoma mažiau pa-
liestų verslo įmones ir padėtų iš-
vengti didesnių nuostolių. Taip pat 
prie renginio organizavimo prisi-
dėjusiais savivaldybės adminis-
tracijos komandai. Tikimės, kad 
renginio svečiams patiko ir mūsų 
mistinė staigmena - iliuzionisto 
Tomo Šimkaus pasirodymas“, - už 
puikią renginio nuotaiką dėkojo 
Rokiškio rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas.

Rajono savivaldybės
inform.

Rokiškio stačiatikiai 
kviečiami į pamaldas

Lapkričio 21 d. 9 Val. Rokiškio ir aplinkinių rajonų stačiatikiai 
kviečiami į pamaldas Šv. Aleksandro Neviečio cerkvėje Gedimino 
g. 15.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Juodupės centre – 
dvikojų bebrų eibės

Juodupėnai dalinasi nuotraukomis, kuriose užfiksuoti dviko-
jų bebrų nuotykiai. Panašu, kad kažkas neapskaičiavo saugaus 
greičio ir automobiliu „įlipo“ į medį.

Kiek policija pranešė apie įvykį, jog  „lapkrčio 11 d. 17.30 val. 
Rokiškio r., Juodupės mstl., Pergalės g., rastas nulaužtas kelio žen-
klas ir nulaužtas medis. Iš eismo įvykio pasišalinęs, apgadintas auto-
mobilis „VW Golf“ rastas stovintis Onuškio g. Pirminiais duomeni-
mis, automobilį vairavo vyras (gim. 1977 m.).“

„Rokiškio Sirenos“
ir Panevėžio VPK inform.

Sumušė išgertuvių metu
Lapkričio 14 d. apie 16.00 val. sodyboje, Rokiškio r., išgertuvių 

metu, kilus žodiniam konfliktui, vyras (gim. 1981 m.) smurtavo 
prieš vyrą (gim. 1962 m.).

VšĮ „Rokiškio ligoninė“ nukentėjusiajam nustatytas 1,99 prom. 
girtumas, kaukolės pamato lūžis, akiduobės lūžis, ženklus patinimas 
akies srityje, smulki žaizda ausies srityje, paskirtas ambulatorinis gy-
dymas.

Panevėžio VPK inform.
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Kamikadzės – bandytojai, arba infantilai politikoje
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
„Aš bandžiau narkotikų, kaip 

ir dauguma skaičiusių šią antraš-
tę“, – naujienų portale teigia įta-
kotukė. O aš nebandžiau. Ne tik 
narkotikų. Daug ko nebandžiau, 
kas dabar populiaru. Niekada 
nerūkiau žolės, nevairavau gir-
ta ir nebandžiau šokti iš penkto 
ar šešiolikto aukšto, nebandžiau 
stovėti po krano strėle, neban-
džiau šokti prieš važiuojantį 
traukinį, nežinau, ką reiškia pa-
girios. Kaip suprantu iš įtakotu-
kės pasisakymų, gyvenimas pra-
bėgo veltui... O gal kaip tik dėl to 
ir tebegyvenu...

Šioje situacijoje mažiausiai no-
risi moralizuoti. Ta pati įtakotukė 
vos prieš keletą mėnesių rašė apie 
išprievartautas moteris. Istorijos 
pamokančios. Standartinis algori-
tmas: apsvaiginta auka ir niekšas 
prievartautojas. Jokiu būdu neginu 
tų, kurie prievartauja. Tai yra tie-
siog nusikaltėliai, kurių vieta kalė-
jime. Nekaltinu ir aukų: jaunystė, 
nepatyrimas, noras viską išbandyti 
ir beribis pasitikėjimas nepažįsta-
mais žmonėmis. Tačiau daugelyje 
istorijų yra viena dedamoji: prisi-
gėrė, vartojo narkotikus. Kai kas 
paliko be priežiūros svaigaus gėri-
mo taurę, kai kas, nenorėdamas at-
silikti nuo bendraamžių, pats gėrė 
ar šniaukštė, rūkė, kol atsijungė. O 
kai atsijungė... 

Kaip įkalti į galvas, kad yra 
dalykų, kurių niekada ir jokiomis 
aplinkybėmis negalima bandyti. 
Tai ne kultūros, ne išsilavinimo, 
ne laisvės ar saviraiškos, tai IŠGY-
VENIMO klausimas. Niekas iš tų, 
kurie linksmose kompanijose rūkė 
„kasiakus“ tikrai nesvajojo apie 

subadytas venas, apie iš tėvų namų 
išneštus paskutinius daiktus, apie 
perdozavimą ir mirtį patvoryje. Nė 
viena į linksmą vakarėlį su men-
kai pažįstamais draugais išlėkusi 
mergelė (o ir vaikinai tikriausiai) 
nesvajojo ryte atsidurti svetimoje 
lovoje be kelnyčių ir suprasti – ta-
vimi pasinaudojo. Nė vienas girtas 
sėdintis už vairo nesvajoja apie 
mirtį griovyje. Bet tai nutinka. Ir 
tada skauda. Visą gyvenimą skau-
da. Kam pasiseka, skauda patiems. 
Kam nepasiseka, skauda artimie-
siems, degantiems ant kapo žvaku-
tes ar žiūrintiems į nuotrauką tam-
siuose rėmeliuose.

Neapsirikite, ta įtakotukė – tai 
ne tik aktyvi alternatyviai protinga 
mergelė. Jie pretenduoja būti savo 
kartos balsu. Va tokia ideologija at-
eina. Kai į valdžią eina ne geriausi, 
ne protingiausi, o mažokai sme-
genų turintys, bet kažkam gražiai 
ir šauniai atrodantys politikai. Jie 
drąsūs bandytojai-kamikadzės. Ir 
gyvenime, ir politikoje.

Žmogus yra pakankamai nuo-
sekli būtybė. Jei jis elgiasi kvailai 
asmeniniame gyvenime, neadekva-
čiai vertina situaciją, rizikuoja ir 
negalvoja, vargu ar jis bus kitoks 
ir darbe, ir visuomeniniame bei po-
litiniame gyvenime. Greičiau jau 
atvirkščiai: nesusitupėję, peraugę 
vaikigaliai, nesuvokiantys priežas-
ties ir pasekmės ryšio, gyvenantys 
savo stebuklų pasaulėliuose, maža 
ką bendro turinčiuose su objekty-
via tikrove, tokie yra ir politikoje. 
Sakoma, kad protingas žmogus 
mokosi iš svetimų klaidų, viduti-
niokas – iš savų, o kvailys jas kar-
toja.

Užauginome infantilų kartą. 

Kad ir kaip sunku ir skaudu būtų tai 
pripažinti. Kai maištauja paauglys 
– normalu. Kai maištauja suaugę 
Seimo nariai – graudu. Kai politi-
kai nebeskiria utopijų nuo realybės 
– būna siaubinga. Mes nebeturime 
politikų,  visuomenės lyderių. Tu-
rime peraugusius, žaidžiančius ir 
maištaujančius vaikus. Kurie pati-
kėjo, kad gali valdyti valstybę. Ir iš-
rinko juos tokie patys, kurie mano, 
kad valdyti valstybę yra fun. Kaip 
dainavo linksmai pagarsėjusi grupė 
„Gliorija“ apie asfalto liejimą: „čia 
reikia proto ir talento turėti“. Va 
ir turi. Vienas giriasi narkomašos 
praeitimi, kitas prisigyrė ryšiais su 
Kubos mafija. Trečias posėdyje be 
kelnių sėdėjo. Ech, kur dingo seni 
geri laikai, kai Seime pagaudavo 
neblaivius parlamentarus. Su jais 
bent viskas aišku būdavo. O dabar 
kai kurie parlamentarai – vaikš-
čiojantys nesusipratimai. Kuriems 
joks sveiko proto žmogus nepatikė-
tų vadovauti grioviakasių brigadai, 
vadovauja valstybei. 

O mes dar juokėmės iš Senovės 
Romos, kur Kaligula senatoriumi 
paskyrė savo žirgą. Ir bėda, kad ne 
tik Kaligula kvailas buvo, kur kas 
baisiau, kad ir žirgas tame sena-
te buvo, kaip čia pasakius, niekuo 
neišsiskiriantis tarp kitų senatorių. 
Tiksliau, ne blogesnis už kitus. 

Atminkite, kad dabar visos Eu-
ropos lyderiai – studentų maištų, 
komunistuojančio jaunimėlio ir 
„gėlių vaikų“, žolės ir šio to sti-
presnio, karta. O jų politinė pro-
grama – Džono Lenono „Imagine“: 
pasaulis be šalių, be religijų, be sie-
nų. Dainuojama, kad pasaulis yra... 
be. Bet nedainuojama, kas tame pa-
saulyje yra. 

Nereikia bartis ant Dž. Lenono: 
jis tik įsivaizdavo, o šitie – įgy-
vendina. Va pažiūrėkit, kaip veiks-
mingai sprendžia klimato kaitos 
problemą. Ir mes spręsim. Apmo-
kestindami diedukų mašiniukus. 
Po kurio laiko tikriausiai atsiras ne 
tik automobilių taršos, bet ir kar-
vių mokesčiai. Jūs ką, nežinojote, 
kad karvės, kaip čia mandagiau 
pasakius, nuolatos gadina orą ir 
tuo labai kenkia planetai. Tai jei 
egzistuoja automobilių taršos mo-
kestis, tai turi būti ir karvių. Ir ims 
selekcininkai veisti netaršias, su-
prask, nebezdančias karves. Ir šitai 
rimtais veidais sprendžia žmonės, 
kurie į klimato kaitos problemai 

skirtą konferenciją suskrido pri-
vačiais lėktuvais. Niekas nesako, 
gamtą saugoti reikia. Ne dėl plaka-
tų, eitynių ir deklaracijų. Manda-
gus ir orus žmogus savo aplinkos 
stengiasi neteršti. Ir pradeda ne nuo 
pasaulinių deklaracijų, o nuo savo 
namų ir šeimos.

Ir tokių kognityvinių disonansų 
ilgai nereikia ieškoti: ar tik ne mes 
pernai prie Baltarusijos už ranky-
čių tvėrėmės, meškučius per sie-
ną  siuntėme. Padėjo? Ką aš prieš 
metus sakiau? Kad baltarusiai liko 
vienui vieni. Kad negalima dikta-
toriaus meškiukais užmėtyti. Tai 
dabar diktatorius ėmėsi atsakomų-
jų priemonių. Tik vietoj meškiukų 
mūsų sieną bombarduoja ne kišku-
čiais. O gyvais žmonėmis. Sutikite, 
jo priemonės veiksmingesnės. Ir ką 
gi mums sako peraugę „gėlių vai-
kai“? Ar tik ne jokių sienų? Ir kuo 
gi mums paramą išreiškia? Ogi tuo 
pat, kaip ir Baltarusijos opozicijai 
– giliu susirūpinimu. Gal neužilgo 
ir mus pasieks pliušinių meškiukų 
siunta? 

Galėsim išdalinti verkiantiems 
migrantų vaikučiams. Kol mūsų 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
pareigūnai ir kariai šąla krūtinėmis 
dengdami sieną, kai kaimyninėje 
Lenkijoje vyksta kova dėl sienos, 
išlenda iš urvo Miuncheno merė ir 
leptelia: priimsim visus. O tu, alter-
natyviai protinga moterie, galvoji, 
ką pezi? O kas iš to išeina? Juk visi 
tie migrantai ir nori į Vokietiją (ne-
didelė dalis – į Prancūziją). Ten jų 
laukia, juos priima. Tik va menka 
kliūtis: lenkų ir lietuvių pasienie-
čiai ir kariai ant kelio stovi. Tai jie, 
bjaurybės, šaldo vaikus vidury miš-
kų ir užtvėrė kelią į pažadėtą rojų. 
Kiek migrantų po tokios nebaidy-
tos idiotės pasisakymo čiups vai-
kus po pažasčia ir maus į artimiau-
sią Baltarusijos konsulatą? Batka 
puikiai išnaudoja Europos politinio 
mąstymo negalias. Ir ne tik jis. 

Rytų Europa kurį laiką buvo ap-
saugota nuo politinės begalvystės. 
Naiviai manėme tam turį imunite-
tą. Išaugo nauja, išlepinta karta ir 
paaiškėjo, kad imuniteto nebeliko. 
Kad ir mūsų visuomenę jau ka-
muoja tos pačios negalios. Noras 
spręsti išgalvotas, apeinant tikras 
problemas. Nes taip lengviau. Mes 
viską darome, kaip lengviau: ne-
sugebame vaikų įtikinti mokytis – 
nureformavome švietimo sistemą, 

nesugebame užtikrinti tolydžios 
šalies raidos – atsirado dvi tarpu-
savyje besipešančios Lietuvos. Ir 
galima sąrašą tęsti iki begalybės.

Visada politiko dorybė buvo ir 
bus protas, strateginis mąstymas ir 
veiklumas. Tik ar Vakarų civiliza-
cija, įtikėjusi į amžinos linksmybės 
kvaitulį, besugeba tokius išaugin-
ti? Manau, kad nebe. Nes porei-
kio nebėra. Ko verta vien Vilniaus 
Universiteto priimta „naujakalbė“. 
Mūsų šalis augina žmones, bijan-
čius ką nors įžeisti. Šalies būsimąjį 
intelektualinį elitą ruošia kaip bai-
lius. Ne naujų horizontų užkariau-
tojus, o bailius, bijančius užminti 
savo pačių šešėlį. O politika tokia 
– joje balti, pūkuoti ir apsirūkę ne-
išgyvena. Tiesiog neišgyvena. Jie 
pralaimi ir būna suvalgomi veikles-
nių, drąsesnių ir įžūlesnių.

Puikus pavyzdys iš Vokietijos. 
Išeivis iš Afganistano nusiaubė 
protestantų maldos namus. Kokia 
buvo reakcija? Tai tipinis religinės 
neapykantos nusikaltimas. Be jokių 
na, o, bet tačiau. Kaip sureagavo ir 
pastorius, ir bendruomenė? Užuot 
įvardinę aiškų nusikaltimą, jie ėmė 
pezėti apie „rudeninę savitvarką“. 
Suvokiate esminį skirtumą? Vienas 
nepabijojo padaryti nusikaltimą, 
kiti bijo nusikaltimą įvardinti nu-
sikaltimu ir pareikalauti atsakomy-
bės. Kas bus toliau? Kai kas nors 
nužudys krikščionių dvasininką, 
irgi bus sakoma, kad dvasininkas 
„netyčia pametė galvą“? Nebau-
džiamumas skatina nusikalsti. Ir 
pavienius teroristus, ir diktatorius.

Kaip su šia bėda susitvarkyti? Kol 
valdžioje sėdės peraugę vaikigaliai, 
nesusitvarkysime niekaip. Kol ne-
bus vieningos Europos politikos. 
Kol valdžiose sėdės ne narkotikų 
dekriminalizavimu ar karvių bezdė-
jimu besirūpinantys politikai. Kol 
politikai ir rinkėjai tikės utopijomis 
apie pasaulį be sienų. Kol jie ban-
dys realybėje įgyvendinti savo seniai 
praėjusios jaunystės idealus. Kol jie 
pasaulį matys pro suktinės dūmus. 

Pasikeis situacija tik tada, kai 
politikai ri jų rinkėjai, žiūrėdami į 
veidrodį matys nebe širdyje paaug-
lį, o suaugusį žmogų, darbais, o ne 
žodžiais atsakingą už savo pasaulį. 
Nes būti suaugusiu ir spręsti yra 
kur kas sudėtingiau, nei sėdėti nie-
ko nelemiančiose konferencijose, 
patys sau gražūs pozuoti nuotrau-
kose. 

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Lapkričio 8 – 14 dienomis Pa-

nevėžio apskrities policija pra-
dėjo 54 (praėjusią savaitę – 45) 
ikiteisminius tyrimus.

Per savaitę buvo pradėti 10 iki-
teisminių tyrimų dėl vagysčių (1 
– iš negyvenamų patalpų, 1 – iš 
gyvenamojo namo ar buto, 1 – iš 
automobilio, 1 – iš degalinės, 2 – iš 
parduotuvių, 2 – automobilių va-

gystės, 1 – kita). Keturios vagystės 
įvykdytos Panevėžio mieste, 2 – 
Panevėžio rajone, 2 – Rokiškio ra-
jone, 2 – Pasvalio rajone. Vagysčių 
šią savaitę neregistruota Kupiškio, 
Biržų rajonuose.

Pradėtas vienas ikiteisminis tyri-
mas dėl sukčiavimo, 2 – dėl viešo-
sios tvarkos pažeidimo, 2 – dėl ne-
teisėto disponavimo narkotinėmis 
ar psichotropinėmis medžiagomis, 

2 – dėl pasipriešinimo valstybės 
tarnautojui.

Lapkričio 8 – 14 dienomis aps-
krities keliuose buvo registruoti du 
įskaitiniai (kai nukentėjo žmonės) 
eismo įvykiai. Jų metu žuvo pės-
čioji, sužeista dviratininkė. Policijos 
pareigūnai sustabdė 6 neblaivius 
vairuotojus, kuriems nustatyta, 
kad kraujyje yra daugiau nei 1,5 
promilės alkoholio, todėl taikoma 

baudžiamoji atsakomybė. Trys ne-
blaivūs vairuotojai prie automobilio 
vairo sėdo Panevėžio mieste, 1 – Pa-
nevėžio rajone, 1 – Biržų rajone, 1 
– Rokiškio rajone.

Lapkričio 11-osios rytą Pane-
vėžyje, Biliūno g., Kelių policijos 
tarnybos pareigūnai vykdė tikslinę 
policinę-prevencinę priemonę, skir-
tą vairuotojų blaivumo, apsvaigimo 
nuo narkotinių ar kitų psichiką vei-

kiančių medžiagų kontrolei. Reido 
metu pareigūnai patikrino 407 vai-
ruotojų blaivumą. Nustatytas vienas 
vairuotojas, kuris įpūtė 0.49 prom., 
tai jau neleistinas alkoholio kiekis 
kraujyje, vairuotojui bus paskirta 
bauda nuo 800 iki 1000 eurų ir atim-
ta teisė vairuoti nuo metų iki pusan-
trų metų. Du vairuotojai įpūtė leisti-
ną normą - 0,2 prom. ir 0,39 prom.

Panevėžio VPK inform.



2021-11-16 4 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio rajono automobilių ir motociklų sporto klubas „Viesulas“ 
projekto dėka vaikus ir jaunimą mokė aktyviai ir turiningai leisti laisvalaikį

Projektas mokė jaunuosius rokiškėnus patirti judėjimo,  pergalių...

... ir atradimų džiaugsmą.

Viena aktualiausių 
šiandienos vaikų ir jau-
nimo problemų: mažai 
judrus gyvenimo būdas. 
Menka paslaptis: daugelis 
nuo mažų dienų mieliau 
laiką leidžia virtualioje 
erdvėje, nei kiemuose, 
sporto aikštynuose. Spor-
to klubas  įgyvendinda-
mas projektą „Žibinto 
šviesa!” socialinėje lais-
valaikio erdvėje Rokiškio 
mieste", Nr. 08.6.1-ES-
FA-T-927-01-0442 vai-
kus ir jaunuolius vasarą 
kvietė dalyvauti vaikų ir 
jaunuolių dienos vasaros 
stovyklose. Į aktyvias vei-
klas buvo įtraukta beveik 
šimtas jaunųjų rokiškė-
nų. Projekto dėka įgyti 
aktyvaus gyvenimo būdo, 
bendravimo įgūdžai, pra-
plėstas akiratis tapo pui-
kia patirtimi ir galimy-
bėmis Rokiškio vaikams 
ir jaunimui. Projektas 
finansuojamas iš Europos 
socialinio fondo, LR biu-
džeto ir Rokiškio rajono 
savivaldybės lėšų.

Aktuali užimtumo 
problema
Rokiškio rajono auto-

mobilių ir motociklų sporto 
klubas „Viesulas“ yra gerai 
žinomas Rokiškio ir ap-
linkinių rajonų gyvenime. 
Sudominti vaikus judėjimo, 
sveiko gyvenimo nauda il-
gametis klubo lyderis Ro-
mas Kišūnas turi daug žinų 
ir įgūdžių. Jis pirmasis ra-
jone prieš gerą dešimtmetį 
pradėjo rengti dviračių kro-
sus, kurie sulaukdavo dau-
gybės vaikų susidomėjimo. 

Juk kas atsisakys galimybės 
palenktyniauti Uljanavos 
trasoje, kurioje vyksta Lie-
tuvos motokroso varžybos? 
Arba kas atsisakys pažinti 
Rokiškio apylinkių kelius, 
takus, kraštovaizdį? Paben-
drauti ir pasivaržyti su ben-
draamžiais?

Tačiau be projektų tai 

Laisvalaikio aktyvus 
leidimas, įvairiausių varžy-
bų gausa tvirtino ir šeimų 
tarpusavio ryšius: sene-
liai ir tėvai noriai stebėjo 
jas, palaikė savo jaunuo-
sius sportininkus. O šiems 
buvo smagu įveikti įvairias 
sudėtingas trasas, matyti, 
kaip auga jų pačių ištver-
mė, patirtis, patirti pergalės 
džiaugsmą. 

Ne mažiau svarbus ir 
bendravimas su bendraam-
žiais, buvimas kolektyve. 
Vaikams tiesiog buvo sma-
gu džiaugtis gyvu bendra-
vimu, mokytis palaikyti, 
talkinti vieni kitiems.

Itin pasitarnavo 
akiračiui plėsti
„Viesulas“ užsiėmimus 

vaikams rengė taip, kad 
jiems nepabostų aplinka, 
nuolatos patirtų atradimo 
džiaugsmą, pažintų gražiau-
sius Rokiškio ir kaimyni-
nių rajonų kampelius. Tai, 
ko nepamatysi sėdėdamas 
prie kompiuterio ar pro au-
tomobilio langą. Tai ir įdo-
mūs, įtraukiantys žygiai po 
Rokiškio krašto miškus, 
nakvynių gamtoje patirtis, 
saldžių zefyrų ir dešrelių 
kepimas ant laužo. 

Pamažu ugdomos daly-
vių žinios, ištvermė davė 
įspūdingų vaisių: daugeliui 
tapo įkandama įveikti įspū-
dingus atstumus dviračiais. 
Štai viename žygyje projek-
to dalyviai sugebėjo numinti 
50 km Tačiau ir tai buvo ne 
riba: po kurio laiko stipriau-
si projekto dalyviai mynė 
net 120 km Zarasų apylin-
kėse, treniravosi gamtoje ir 
nakvojo palapinėse.

 „Viesulo“ klubo  įgyven-
dinamuose dviejuose pro-
jektuose per vasarą įgyven-
dintose veiklose sudalyvavo 
95 Rokiškio miesto unika-
lūs vaikai ir jaunuoliai.

padaryti ganėtinai sunku. 
Projekto Žibinto šviesa!” 
socialinėje laisvalaikio er-
dvėje Rokiškio mieste" pa-
tirtis rodo, kad tokių vaikų 
užimtumo programų porei-
kis yra didelis. Ypač vasaros 
metu. Juk ne kiekviena šei-
ma gali įpirkti brangiai kai-
nuojančias vasaros stovyklų 

paslaugas, ypač, jei šeimoje 
yra keli vaikai. Ar tokie vai-
kai pasmerkti vasaroti prie 
kompiuterio su rakteliais 
ant kaklo? O ir išėjus į kie-
mą, ką jame veikti? Važinėti 
dviračiu judriomis miesto 
gatvėmis?

Visa tai išsprendė sporto 
klubo „Viesulas“ parengtas 

projektas.

Ko buvo mokomi 
vaikai?
Pirmiausia, didžiulę nau-

dą projektas davė vaikų 
judraus gyvenimo būdo, 
sveikos gyvensenos įgūdžių 
formavimui. Laisvalaikis, 
praleistas ne sėdint prie 
kompiuterio, o judant, įgy-
jant naujų žinių ir įgūdžių 
– neįkainojamas. Projekto 
metu vykdytos 6 vaikų ir 
jaunuolių laisvalaikio ir už-
imtumo su dviračiais stovy-
klos, kuriose dalyvavo 32 iš 
Rokiškio miesto vaikai, iš 
jų 21 vaikas buvo iš daugia-
vaikių arba remtinų šeimų. 
Vaikai dalyvavo 4 dviračių 
paskaitose, kuriose suži-
nojo, kaip saugiai vairuoti 
dviratį. 

Vaikai laisvalaikį leido 
4 žygiuose su dviračiais po 
Rokiškio ir Zarasų rajonus.  
Vaikai ir jaunuoliai buvo iš-
vežami į dviračių varžybas 
kitų rajonų morokroso trą-
sose ir miškuose. Labiausiai 
susidomėję jaunieji dvirati-
ninkai pakviesti į dviračių 
užsiėmimus 20 kartų po 
3 val., Uljanavos dviračių 
trasoje ir Rokiškio miškų 
apylinkėse.Vaikai laisvalai-
kį leido saugioje erdvėje, 
įgijo būtinų saugaus eismo, 
mankštos, dienos režimo, 
bendravimo, buvimo kolek-
tyve įgūdžių.

Norą įtvirtinti žinias, 
įgyti komandinio darbo, 
lyderystės įgūdžių skatino 
įvairios varžybos, estafetės, 
mankštos. Vaikai pajuto, 
kad važinėti dviračiu, bė-
gioti, dalyvauti estafetėse 
yra tiesiog smagu ir įdomu. 
O kur dar įvairūs paskatina-
mieji prizai... 

Vaikai susipažino su iki 
tol jiems nepažintomis spor-
to šakomis, pavyzdžiui, šau-
dymu iš lanko. 

Vėlinių efektas neįvyko, sergamumas pamažu stabilizuojasi, sako ministras
Nuogąstavimai, kad dėl 

ilgojo Vėlinių savaitgalio 
itin padaugės užsikrėtusių-
jų COVID-19, nepasitvir-
tino, panašu, kad užsikrė-
timų kreivė stabilizuojasi, 
sako sveikatos apsaugos 
ministras Arūnas Dulkys.

„Panašu, kad Vėlinių 
efektas, kurio taip baimino-
mės, neįvyko“, – pirmadie-
nį per spaudos konferenciją 
sakė jis.

„Tai reiškia, kad žmonės 
ilgojo savaitgalio metu elgė-

si labai sąmoningai, atsakin-
gai, ir už tai didžiulė jiems 
pagarba“, – teigė ministras.

Jis pabrėžė, kad džiaugtis, 
jog situacija gerėja, dar ne-
galima, tačiau esama požy-
mių, kad ji gali stabilizuotis. 

„Labai panašu, kad esame 
ties kalno viršūne“, – sakė 
jis.

„Yra pirmų požymių, kad 
situacija gali stabilizuotis, 
tačiau turime dar gerą savai-
tę pažiūrėti į skaičių dina-
miką, nes vaikai vėl grįžo į 
mokyklas. Žiūrėsime, kokių 

turėsime ar neturėsime pa-
pildomų pasekmių“, – tvirti-
no A. Dulkys.

Anot jo, gera žinia, kad 
tarp 35–65 metų gyventojų 
beveik 90 proc. turi imuni-
tetą, tai yra pasiskiepijo nuo 
COVID-19 arba persirgo šia 
liga.

„Tai yra vienas iš sėkmės 
raktų, kad neturėtumėme 
didesnių problemų“, – sakė 
sveikatos apsaugos minis-
tras.

Jo teigimu, vasarą pavie-
šintas siūlymas kai kurių 

sričių darbuotojams įvesti 
privalomus skiepus, dar de-
rinamas.

„Dėl privalomo skiepi-
jimo tam tikrose veiklose 
dirbančių žmonių, toks tei-
sės akto projektas dar yra 
tarpinstituciniame derinime. 
Kada jis bus Vyriausybės 
darbotvarkėje, šiandien ne-
turiu informacijos“, – pirma-
dienį sakė A. Dulkys.

Anot jo, analizuojama, 
kokių pokyčių reikia Užkre-
čiamųjų ligų įstatyme ir ar 
reikia keisti Darbo kodeksą.

Statistikos departamento 
duomenimis, 14 dienų nau-
jų susirgimų koronavirusu 
skaičius 100 tūkst. gyvento-
jų siekia 1196 atvejus, jis po 
truputį mažėja.

Septynių dienų teigiamų 
diagnostinių testų rodiklis 
taip pat mažėja ir siekia 13 
procentų.

Ligoninėse šiuo metu gy-
domi 1823 COVID-19 ser-
gantys pacientai – maždaug 
pusšimčiu daugiau nei prieš 
parą, 152 iš jų – reanimacijoje.

BNS inform.

Eksportas šiemet 
Lietuvoje augo 
mažiau nei Latvijoje

Eksportas šiemet sausį-rug-
sėjį Lietuvoje augo mažiau nei 
Latvijoje, rodo Eurostato duo-
menys.

Lietuvos eksportas sausį-rug-
sėjį, palyginti su tuo pačiu metu 
pernai, augo 19 proc. iki 24,5 
mlrd. eurų, Latvijos – 23 proc. iki 
12,6 mlrd. eurų, tuo metu Estijos 
duomenys neskelbiami. 

Lietuvos importas augo 26 
proc. iki 26,7 mlrd. eurų, Latvijos 
– 29 proc. iki 15 mlrd. eurų.

Lietuvos prekybos deficitas 
siekė 2,2 mlrd. eurų, Latvijos – 
2,4 mlrd. eurų.

BNS inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis

 2021-11-165 psl.

Rokiškio profesinio mokymo centro 
ST-20 siuvėjų tęstinio kurso mokinės 
didžiuodamosi pristato naujų mokslo 
metų pasiekimus

Nemokamos individualios psichologo 
konsultacijos Rokiškyje

I n f o r m u o j a m e , 
kad Rokiškio ben-
druomeniniuose šei-
mos namuose, adresu 
Vytauto g. 25, Rokiš-
kis, nuo lapkričio 10 
d. galima gauti NE-
MOKAMAS indidvi-
dualias psichologo 
konsultacijas.

Būtina registraci-
ja telefonu +370 621 
25852.

Vaikai priimami nuo 
7 m. amžiaus.

Nuo 2022 m. sausio 
mėnesio planuojama 
teikti ne tik indidvi-
dualias psichologo 
konsultacijas, bet ir 
šeimos terapiją (kon-
sultavimą) bei grupi-
nes psichologo kon-
sultacijas. 

Išsamesnė informa-
cija telefonu.

Antrus metus Rokiškio profesinio mokymo centre besimokančios ST-20 siuvėjų tęstinio 
kurso mokinės didžiuodamosi pristato naujų mokslo metų pasiekimus.

 
Per pora šių mokslo metų mėnesių, įgydamos naujas bei įtvirtindamos turimas žinias 

apie petinių drabužių su pamušalu siuvimą, jos siuvo paltus, striukes, švarkus bei sukneles.
  Pasiūtus gaminius mokyklos bendruomenei pristatančios mokinės sako, jog didžiausia 

padėka skiriama drabužius padėjusiai pasiūti, bei kantriai ir profesionaliai mokusiai moky-
tojai Jūratei Rakauskaitei.

 „Labai džiaugiamės, jog nepaisant praeitais metais buvusio karantino ir nuotolinio mo-
kymo, per kelis šių mokslo metų mėnesius pavyko pasiūti iš tiesų pačius sudėtingiausius, 
konstrukciniu ir siuvimo atžvilgiu, drabužius. Mokėmės ne tik koreguoti turimus bazinius 
brėžinius, konstruoti pagal individualius išmatavimus, bet ir sužinojome kaip prie pagrin-
dinio audinio prisiuvamas pamušalas. Tapome kur kas reiklesnės kokybės atžvilgiu, todėl 
užėjusios į parduotuvę visad apžiūrim, ar tiesios ir tvarkingos drabužių siūlės. Žinoma, to 
nebūtų pavykę be profesionalios mokytojų pagalbos“- įspūdžiais dalinasi kolekciją prista-
tančios mokinės.

Rokiškio Rokiškio profesinio mokymo centro inform.

Lapkričio 15 - 21 d. suaugusiųjų 
mokymosi savaitė „MOKAISI – GYVENI, 
GYVENI – MOKAISI!“

2021 m. lapkričio 15 – 21 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 22-ąjį kartą 
kviečia švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugu-
siuosius mėgautis gyvenimu ir mokymusi.

 
„Žmogus neturi gyventi be rūpesčio ir be, nors ir mažų, siekimų. Bet koks uždavinys, atsistojęs 

žmogui prieš akis, reikalauja jį nugalėti, reikalauja šiokio tokio jėgų įtempimo, vilties kliūtį nuga-
lėti, baimės, nerimavimo, susikoncentravimo. Taip, kaip imtyninko raumenys nesigimnastikuojant 
suskystėja, tampa nebetvirti, taip žmogaus gyvenime dvasinės jėgos, bėgant lygiam gyvenimui, su-
siniveliuoja, išblunka, žmogus lieka bevalis, nežinąs, kas jis yra. Siela it guma, jei ji netampoma, 
vėliau nebeišsitempia. Ją reikia lavinti, kaip sportininkas lavina savo kūną, kuris galėtų pasiekti vis 
didesnius rezultatus. Lygiam gyvenime siela apmiršta, ir žmogus nebežino, ko jis vertas..“ (Vytautas 
Mačernis, 1941.II.5)

 Savaitės idėja
Prisimindami šiuos prieš 80 metų parašytus Vytauto Mačernio žodžius, pagerbdami poeto atmi-

nimą ir permąstydami jo mintis – susitikime mokytis: treniruoti kūną ir protą, lavinti sielą ir ugdyti 
valią, mokytis siekti savo tikslų ir svajonių, savo pavyzdžiu įkvėpti šalia esančius.

 Naudingų, prasmingų ir įdomių mokymosi susitikimų savaitę kviečiame skirti įvairioms ir aktu-
alioms temoms: skaitmeninio raštingumo svarbai, būtinybei ir naudai; tarpkultūriniams – etniniams 
visuomenės santykiams; vietovių istorijos, atmintinų įvykių paieškai ir mokymuisi iš jų; antropolo-
gės M. Gimbutienės naujos šviesos idėjų sąsajoms su praktiniu mūsų gyvenimu; sveikam gyvenimo 
būdui; saviraiškai per sportą ir kūrybą; verslumo, pilietiškumo, mokėjimo mokytis, bendradarbiavi-
mo gebėjimų tobulinimui...Mokymusi siekime, kad mūsų gyvenimas būtų kuo labiau kokybiškas, 
kad būtume dar labiau pasirengę nugalėti kliūtis, kad įsibėgėję mokytis nebegalėtume sustoti!

 Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos ir filialų renginiai:
 Lapkričio 16-19 d. 9-18 val. – individualios kompiuterinio raštingumo konsultacijos.
Būtina registracija tel. 8-458-52824, Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
 Lapkričio 16-19 d. 9-18 val. – Pažintinė ekskursija po Bibliotekos erdves.
Būtina registracija tel. 8-458-52824, Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje.
 Lapkričio 15 d. 10 val. – Skaitymo balsu valandėlė „Auštant“, skirta Šiaurės šalių literatūros 

savaitei, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Lapkričio 16 d. – Akcija „Pasveikinkime vieni kitus“, bibliotekos lankytojų sveikinimai ant skir-

tukų, Rokiškio miesto filiale.
Lapkričio 20 d. 14 val. – Popietė „Knyga – visada greta, skirta suaugusiųjų švietimo savaitei, 

Lukštų bibliotekoje. Organizatoriai – Lukštų kaimo biblioteka.
 Lapkričio 20 d. 12 val. – Suaugusiųjų kompiuterinio raštingumo mokymai, Sriubiškių kaimo 

bibliotekoje.
 Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos inform.

Nebeliks galimybės savavališkai 
aptverti mišką prisidengiant laukinių 
gyvūnų laikymu

Reaguodama į Speci-
aliosios tyrimų tarnybos 
(STT) antikorupcinio 
vertinimo išvadą, kad 
teisinės spragos leidžia 
privatiems žemės sa-
vininkams savivaliauti 
aptveriant mišką lauki-
niams gyvūnams laikyti, 
Aplinkos ministerija pa-
brėžia, kad į išvadą atsi-
žvelgta. 

Vyriausybės teikimu 
Seimo pernai priimtomis 
Laukinės gyvūnijos įsta-
tymo pataisomis, įsiga-
liojusiomis 2021 m. ge-
gužės 1 d., nustatyta, kad 
leidimas laikyti nelaisvėje 
laukinius gyvūnus neiš-
duodamas, jeigu planuoja-
ma aptverti didesnį miško 
žemės plotą, negu leidžia 
Laukinių gyvūnų naudoji-
mo taisyklės. Be to, tokio 
leidimo galiojimas panai-
kinamas, nustačius, kad 
aptvaruose ar voljeruose, 
įrengtuose aptvėrus miško 
žemę, laukiniai gyvūnai 
nepradėti laikyti vienus 
metus ir ilgiau arba jų lai-
koma mažiau.  

Atsižvelgus į STT an-
tikorupcinio vertinimo iš-
vadą, Laukinės gyvūnijos 

įstatymas papildytas nuosta-
ta, kad, panaikinus leidimo 
laikyti laukinius gyvūnus 
nelaisvėje galiojimą, leidi-
mą turėjęs asmuo privalo 
pašalinti aptvarus miško že-
mėje per Laukinių gyvūnų 
naudojimo taisyklių nusta-
tytą terminą.  

Naujos redakcijos Lau-
kinių gyvūnų laikymo ne-
laisvėje taisyklės, kurias 
Aplinkos ministerija šiuo 
metu baigia rengti ir konsul-
tuojasi su suinteresuotosio-
mis šalimis, tarp jų ir elnių 
bei danielių augintojais, 
nustatys maksimalų leistiną 

užtverti miško plotą vie-
nam laukiniam gyvūnui ir 
terminą, per kurį leidimą 
laikyti nelaisvėje laukinius 
gyvūnus turėjęs asmuo 
privalės pašalinti aptvarus 
miško žemėje.  

Pažymėtina, kad atsi-
žvelgus į STT antikorup-
cinio vertinimo išvadą, 
aplinkos ministro 2020 m. 
balandžio 4 d. įsakymu 
buvo patikslintos ir Lan-
kymosi miške taisyklės, 
suderinus jas su Miškų 
įstatymo nuostatomis.

Aplinkos apsaugos
ministerijos inform.
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Išvargta jaunųjų rokiškėnų krepšininkų pergalė
Kūno kultūros ir spor-

to centro U-18 vaikinų 
krepšinio komanda (šviesi 
apranga) namuose žaidė 
Moksleivių krepšinio ly-
gos rungtynes su Kupiškio 
bendraamžiais. Rungtynės 
mūsiškiams buvo permai-
ningos ir sunkios: įtvirtinti 
savo persvaros ir ramiau 
atsikvėpti nepavyko. Tašką 
rungtynėse padėjo grubi 
kupiškėnų klaida paskuti-
niąją minutę: jie prasižen-
gė tuo metu, kai rokiškėnas 
metė tritaškį. Trys taškai ir 
įmestas baudos metimas 
lėmė, kad rokiškėnai šven-
tė pergalę 79:72.

Rungtynės vyko pakan-
kamai korektiškai. Rokiškė-
nams žaidimas nesusiklostė 
nuo pat pirmųjų minučių. 
Lyginant su tuo, kaip ši eki-
pa žaidė savaitgalį „RRKL 
– Rokiškio Sirenos taurės“ 
rungtynes, atrodė, kad per 
kelias dienas ją kardinaliai 
pakeitė. Nesisekė daugelis 
dalykų: snaiperiai prame-
tė nemažai tritaškių, nekri-
to metimai ir iš po krepšio, 
buvo daug netikslių perda-
vimų, o žemesni kupiškėnų 

krepšininkai graibė kamuo-
lius ir po savo, ir po mūsiškių 
krepšiais. Pirmajame kėlinyje 
kiek netikėtai į priekį buvo iš-
siveržę varžovai, ir tik didelė-
mis pastangomis mūsiškiams 
jauniesiems krepšininkams 
pavyko rezultatą išlyginti ir 
persverti. Antrajame kėlinyje 
komanda po truputį įsižaidė. 
O štai trečiajame – ir vėl duo-
bė. Kupiškėnai niekais paver-
tė įgytą persvarą.

Rokiškėnų treneris Gvi-
donas Markevičius aikštelėje 
„audė“ savo auklėtinius. Ku-
piškėnai ketvirtojo kėlinio 
pabaigoje keliais taikliais 

tolimais metimais išlygino 
rezultatą. Visgi pačią rungty-
nių pabaigą rokiškėnai sužai-
dė ramiau ir tiksliau. Rizikos 
būta didelės: prasidėjus pa-
skutinei minutei komandas 
teskyrė vos trys taškai. Visgi 
rokiškėnai sugebėjo maksi-
maliai išnaudoti varžovų gru-
bią klaidą: mūsiškiams me-
tant tritaškį, jie prasižengė. 
Keturi lengvi taškai ir sunki 
išvargta pergalė. Ji dar kartą 
pademonstravo vieną išskir-
tinių šios komandos bruožų: 
kovingumą. Rokiškėnų gre-
tose pasižymėjo: Ignas Ja-
rušauskas, įmetęs 27 taškus, 

Justas Lukošiūnas, kurio sąs-
kaitoje 19. Jiems svariai tal-
kino ir Matas Juozapavičius.

Įdomus buvo šiose rung-
tynėse ir arbitrų duetas: 
žinomas ne tik rajone, bet 
ir šalyje krepšinio teisėjas 
Martynas Karaliūnas ir jo 
jaunasis kolega, tik besimo-
kantis šios profesijos pa-
slapčių. Tačiau komandos 
vienodai klausė ir patyrusio, 
ir jaunojo arbitrų, rungtynės, 
nepaisant įtampos, vyko ko-
rektiškai, pagarbiai, be ginčų 
ir kritikos arbitrams.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Išgąsdino dujų kvapas 
laiptinėje

Lapkričio 14 d. 13:10 val. gautas pranešimas, kad 
Taikos g., Rokiškio m., viename iš daugiabučio namų 
laiptinėje juntamas dujų kvapas.

Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, laiptinėje buvo 
jaučiamas dujų kvapas. Ugniagesiai sulaukė dujų avarinės 
tarnybos darbuotojų. Šie nustatė gedimą ir jį pašalino.

Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo
 tarnybos inform.

Gaisro metu žuvo vyras
Lapkričio 14 d. 04:18 val. gautas pranešimas, kad 

Raskilos g., Kuokšių k. (Kamajų sen.) dega namas, vi-
duje gali būti žmogus.

Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, namas degė atvira 
liepsna, stogas jau buvo sukritęs. Pastatas rąstinis, per-
danga medinė, stogas dengtas šiferiu. Gaisro metu sukri-
to ir sudegė pastato stogas, suvirto sienos, sudegė viduje 
buvę namų apyvokos daiktai.

Gaisro metu sudegusio namo viduje rastas sudegęs 
vyro (gim. 1965 m.) kūnas.

Gaisro priežastis nustatinėjama. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo
 tarnybos inform.

KAM siūlo iš viešųjų pirkimų konkursų šalinti 
nepatikimos įrangos siūlymus

Krašto apsaugos minis-
terija (KAM) inicijuoja 
pataisas, kad viešojo sek-
toriaus subjektai pirki-
mo konkursų metu turėtų 
prievolę šalinti nepatikimų 
technologijų, įrangos ar 
paslaugų pasiūlymus.

Ministerijos teigimu, siū-
lomais Viešųjų pirkimų įsta-
tymo pakeitimais siekiama 
suvaldyti rizikas nacionali-
niam saugumui.

Reguliavimas būtų tai-
komas perkančiajai organi-
zacijai, kuri yra ypatingos 
svarbos informacinės infras-
truktūros valdytoja, dalyvau-
ja vykdant mobilizacines už-
duotis, veikia gynybos srityje 
ar nacionaliniam saugumui 
svarbiame sektoriuje.

Krašto apsaugos ministe-
rijos duomenimis, tokių su-
bjektų Lietuvoje yra beveik 
400.

„Dabar galiojantis įsta-
tymas numato galimybę ti-
krinti tiekėjus nacionalinio 
saugumo aspektu, tačiau nėra 
aiškių kriterijų, kuriais turėtų 
vadovautis perkančiosios or-
ganizacijos. Įstatymų pakeiti-
mai įpareigotų iškart atmesti 
nepatikimus pasiūlymus“, – 
pranešime cituojamas krašto 
apsaugos viceministras Mar-
giris Abukevičius.

Anot jo, dabartinei Vyriau-
sybei pradėjus „realiai spręsti 
Kinijos gaminamos įrangos 
naudojimo problemas, Kraš-
to apsaugos ministerija į jas 
tikrai nežiūrės abejingai“.

KAM pranešime teikia-

ma, kad siūlomais įstatymų 
pakeitimais būtų užkirstas 
kelias Lietuvai įsigyti Kini-
jos, Rusijos ir Baltarusijos 
gamintojų technologijas.

Pakeitimai nustato pareigą 
konkursuose iškart atmesti 
pasiūlymus, jei perkamų pre-
kių tiekėjas, subtiekėjas, ga-
mintojas ar juos kontroliuo-
jantis asmuo yra iš valstybių, 
kurių tiekėjai, subtiekėjai, 
gamintojai ar įrangos palai-
kytojai nelaikomi patikimais.

Konkursuose pasiūlymai 
iškart turėtų būti atmetami ir 
tokiu atveju, jei iš nepatikimų 
valstybių yra teikiamos įran-
gos priežiūros ar palaikymo 
paslaugos.

Vyriausybė rizikas nacio-
naliniam saugumui keliančių 
valstybių sąrašą nustatys pa-

gal šiuo metu atnaujinamos 
Nacionalinio saugumo strate-
gijoje įvardintas grėsmes.

„Siekiame, kad techninė 
bei programinė įranga būtų 
įsigyjama iš valstybių, kurių 
tiekėjai yra patikimi, tai yra 
– NATO, Europos Sąjungos, 
Europos Laisvosios Prekybos 
Asociacijos bei Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos valstybių. Ki-
tos valstybės bus įvertintos 
Vyriausybės“, – sako M. 
Abukevičius.

Pagal projektus, Viešųjų 
pirkimų įstatymo pakeitimai 
galėtų įsigalioti įsigijimams 
nuo 2022 metų liepos, o iki 
šiol įsigytos įrangos palai-
kymą būtų galima įsigyti iki 
2025 metų sausio.

BNS inform.

Rokiškio lopšelio-
darželio „Pumpurėlis" 
vaikai dalyvavo 
edukaciniuose 
užsiėmimuose

Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis" priešmo-
kyklinių grupių vaikai dalyvavo edukaciniuose už-
siėmimuose „Medinių figūrėlių taškavimas".

AK dirbtuvėse su dailininke Asta Keraitiene vaikai 
ruošė medines figūrėles taškavimui, maišė ir de-
rino akrilo dažus, po to su specialiais pagaliukais 
dėliodami taškelius dekoravo savo figūrėles.
„Smalsučiai" ir „Boružiukai" sukūrė gražius žaisliu-
kus, kuriais papuoš savo Kalėdų eglutes.

Lopšelio daželio 
Pumpurėlis inform.

Mirė operos solistė I. Jasiūnaitė
Eidama 97–uosius metus 

pirmadienį mirė Lietuvos 
dainininkė, Lietuvos operos 
primadona, mecosopranas 
Irena Jasiūnaitė.

„Lietuvos operos ir teatro 
bendruomenė neteko vienos 
iškiliausių savo kūrėjų“, – 
savo „Facebook“ paskyroje 
pranešė Lietuvos nacionali-
nio operos ir baleto teatro va-
dovas Jonas Sakalauskas.

I. Jasiūnaitė 1952-aisiais 

baigusi Lietuvos valstybi-
nę konservatoriją (dabartinę 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademiją) trumpai dainavo 
Kauno muzikiniame teatre, 
nuo 1953 iki 1985 metų ji 
buvo Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro solistė.

Lietuvos operos scenoje I. 
Jasiūnaitė dainavo 35 metus. 
Pasak J. Sakalausko, „turė-
dama gražų, skambų balsą, 
puikius artistinius gabumus 
ir išvaizdą“ ji sukūrė 58 vai-

dmenis. Ryškiausias iš jų – 
Karmen, scenoje atliktas per 
100 kartų.

I. Jasiūnaitė yra dainavu-
si Rygoje, Taline, Minske, 
Varšuvoje, koncertuodavo 
daugelyje tuometės Sovie-
tų sąjungos miestų.Ji labai 
mėgdavo dainuoti Vakarų 
Europos klasikų kūrinius, 
rusų kompozitorių roman-
sus. Lietuvos radijuje solistė 
yra įdainavusi pluoštą lie-
tuvių liaudies dainų, kurios 

jai, aukštaitei, gimusiai ir au-
gusiai Rokiškyje, buvo labai 
brangios.

1964-aisiais ji pagerbta 
tuometiniu aukščiausiu me-
nininkų apdovanojimu – Lie-
tuvos TSR nusipelniusios ar-
tistės vardu, 1985 pripažinta 
Lietuvos liaudies artiste.

2000-aisiais jai suteiktas 
Rokiškio krašto garbės pilie-
tės vardas, 2020-aisiais daini-
ninkė paskelbta LNOBT gar-
bės soliste – operos emerite.
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Kviečia registruotis į Kalėdinę mugę

Savo rankomis kuri gražius gaminius; gamini skanius kepinius, gėrimus; augini 
kalėdinius augalus?

Jei taip, kviečiame registruotis į gruodžio 3–5 dienomis vyksiančią Kalėdinę 
mugę.

O mugė ne bet kokia!
Gruodžio 3 dieną Rokiškio centrinėje aikštėje bus įžiebta kalėdinė žaliaskarė!
Staigmenų bus ir daugiau. Sekite naujienas.
Registracija ir visa papildoma informacija – atraskrokiski@gmail.com

Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Spaudinių paroda „Aukštaitijos žvaigždė – Elena Mezginaitė“, Informacijos ir 
kraštotyros skyriuje.
Spaudinių paroda „Šiurpios istorijos tamsoje“, Lankytojų skyriuje.
Skulptūros albumų paroda „Juozui Zikarui – 140“, Meno ir muzikos erdvėje. 
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Spaudinių paroda „Knygos jubiliatės“, 

Rokiškio baseinas kviečia dalyvauti apklausoje
Rokiškio baseinas sieka išsiaiškinti klientų nuomonę apie tiekiamas paslau-

gas ir jų kokybę.

Skirkite šiek tiek savo laiko ir atsakykite į šiuos trumpus, bet Rokiškio baseino 
darbuotojams labai svarbius klausimus. 

Kiekvienas sudalyvavęs apklausoje padės Rokiškio baseinui geriau suprasti kli-
entų poreikius bei norus.

Rokiškio baseino inform.

Situacija pasienyje stabili, tačiau migrantų daugėja
Situacija Lietuvos ir Bal-

tarusijos pasienyje stabili, 
tačiau migrantų, bandančių 
patekti į Lietuvą, daugėja, 
teigia vidaus reikalų ministrė 
Agnė Bilotaitė.

„Šiuo metu situacija prie 
Baltarusijos ir Lietuvos pasie-
nio yra stabili, incidentų ne-
užfiksuota, mūsų pareigūnams 
neteko panaudoti nei specia-
liųjų priemonių, nei specialiųjų 
veiksmų“, – pirmadienį žurna-
listams sakė ministrė.

Vis dėlto, jos teigimu, mi-
grantų, bandančių neteisėtai 
patekti į Lietuvą, daugėja.

„Stebime tam tikras ten-
dencijas – neteisėtų migran-
tų skaičius tikrai didėja, šiuo 
metu paros vidurkis yra apie 
130. Lyginant su praeita savai-
te, prieš įvedant nepaprastąją 
padėtį, tas skaičius yra ženkliai 
didesnis“, – teigė A. Bilotaitė.

„Taip pat matome, kad ne-
teisėtų migrantų grupės yra 
ženkliai didesnės, siekiančios 
net iki 80 asmenų. Atsiranda 
bandymų patekti kitose vieto-
se, šiuo atveju – per Žagunio 
užkardą“, – pridūrė ji.

Gintaro Žagunio užkarda 
atsakinga už pasienio ruožą 
vadinamoje Dieveniškių kilpo-
je. Anot ministrės, čia stebimi 
aktyvūs Baltarusijos pareigūnų 
veiksmai įstumti migrantus į 
Lietuvą.

Ministrė taip pat pabrėžė, 
kad visiems apgręžiamiems 
migrantams pasieniečiai įteikia 
humanitarinius paketus.

Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) duomenimis, 
pirmame etape suformuota 2 
tūkst. tokių paketų, planuo-
jama, kad toliau jų bus iki 5 
tūkst. Vis dėlto, jie įteikiami 
pagal poreikį, kadangi ne kie-
kvienas migrantas juos ima. 

„Pagalba yra suteikiama“, – 
kalbėjo vidaus reikalų ministrė.

Pasak jos, kitokia situacija 
Lenkijos ir Baltarusijos pasie-
nyje.

„Ten tikrai įtempta. Matome 
didžiules grupes. Koncentruo-
jasi dideli migrantų skaičiai 
prie pasienio kontrolės punk-
tų“, – pasakojo A. Bilotaitė.

Jos teigimu, Minsko reži-
mas gali reaguoti į Europos 
Sąjungoje svarstomas papildo-
mas sankcijas, tačiau Lietuvos 
pareigūnai yra pasiruošę įvai-
riems scenarijams.

Į Lietuvą šiemet neteisėtai 
pateko daugiau nei 4,2 tūkst. 
migrantų.

kaltina Minsko režimą mi-
grantų srautų organizavimu ir 
vadina tai hibridine agresija. 

Praėjusią savaitę pasienyje 
su Baltarusija įvesta nepapras-
toji padėtis.

BNS inform.

Kitąmet medikams algos didės 6 proc.
Sveikatos apsaugos mi-

nistras Arūnas Dulkys su 
devynių medicinos profsą-
jungų atstovais pasirašė ko-
lektyvinę šakos sutartį, ga-
liosiančią 2022–2024 metais.

„Net devynios bendruome-
nės, profesinės sąjungos daly-
vavo šiame procese ir tai yra 
pirmą kartą mūsų istorijoje“, 
– per spaudos konferenciją po 

ceremonijos sakė ministras.
„Rezultatas šiandien tikrai 

džiugina“, – teigė Lietuvos 
sveikatos apsaugos darbuotojų 
profesinės sąjungos vadovė Al-
dona Baublytė.

Sutartis galios tiek viešaja-
me, tiek biudžetiniame sekto-
riuje dirbantiems medikams. 
Pagal ją numatyta, kad kitąmet 
medikų atlyginimai turi didėti 6 
procentais.

„Darbo užmokesčio didi-
nimui 2022 metams jau da-
bartiniuose biudžetuose, kurie 
svarstomi Seime, jau yra nu-
matyti ištekliai. (...) Kitiems 
metams numatyta skirti dau-
giau nei 150 mln. eurų, (...) tai 
leis papildomai pakelti darbo 
užmokestį gydytojams apie 
5–6 procentais“, – sakė A. Dul-
kys.

BNS inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Toyota skardinius 
ratlankius R16 5/114,3.  
Tel. 8 678 10 002. Rokiškis
• Audi A4 B7, 2 l, 103 kW. 
Pilną galvą su vožtuvų 
dangteliu, karterį.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Naudotas TOYO žiemines 
padangas 225/70/R15 C, 2 
vnt. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Dalimis 2006 m. Opel 
Meriva. 1,3 l, CDTI.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Ratlankius R16 114,3 
centras 71,5. 4 vnt. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis
• 4 padangas su ratlankiais 
R14. 1 ratlankis papildomai. 
Padangų protektoriaus gylis 
3 mm. VW Passat. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 620 52 625. 
Rokiškis
• Renault Clio naują priekinį 
stiklą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Padangas R18 225/45 
Pirelly M+S. Likutis 5 mm. 
2 vnt.  Kaina po 22 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Motociklo Jawa priekabą. 
1969 m., remontuotina. 
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Lietus ratlanius R17 5/112. 
Tinka Audi A4, A6, Passat. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Originalius skardinius 
Volvo ratlankius R16/65 su 
gaubtais. Tel. 8 623 43 539. 
Rokiškis
• VW žieminius ratus R14. 4 
vnt. Kaina 80 Eur.  

Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naujas žiemines padangas 
R14. 4 vnt. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Golf 3 žieminius 
ratus R13 155/80. Po 9 mm, 
siauri, aukšti. 4 vnt. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Pigiai Hercules motociklo 
priekinius ir galinius 
amortizatorius. Geros 
būklės. Tel. 8 676 78 801. 
Rokiškis
• Padangas R16 215/60. 
Likutis apie 7 mm. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 626 75 848. 
Rokiškis
• MB ratlankius R16. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 626 75 848. 
Rokiškis
• Naudotas nevisiškai 
vieną sezoną padangas 
R16 205/55 94 T Goodyear 
Ultra Grip Ice Arctic. Jei 
reikia, ratlankius po 10 Eur, 
buvo naudoti Toyota Auris, 
centrinė skylė 60,1 mm, 
varžtai 5x114,3 mm. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 625 77 529. 
Rokiškis
• Ratlankius R15. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis
• Padangas su ratlankiais nuo 
Toyota Yaris. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 652 68 961. Rokiškis
• Naujas žiemines padangas. 
Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 601 04 331. Rokiškis
• Dalimis 2001 m. Opel 
Zafira, Astra 2 l, 74 kW. 
Ratus su žieminėmis 
padangomis, vairo kolonėlę, 
bagažinės uždangalą, 
žibintus ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

TRIBŪNA

Jonas Jarutis: Seime valdantieji surengė tikrą linčo teismą 
Lietuvos Respublikos Prezidentui

Šiandien Seime valdan-
tieji surengė tikrą linčo 
teismą Lietuvos Respubli-
kos Prezidentui. Valdan-
čiųjų buldozeriu, atme-
tant bet kokius valstybės 
vadovo argumentus, kodėl 
jis buvo vetavęs Seimo pri-
imtus įstatymų projektus, 
atmesti visi trys Prezidento 
veto. Šiam tikslui pasiekti 
buvo įvykdyta pavyzdinė 
visų valdančiųjų „mobili-
zacija“: atšauktos ar su-
trumpintos komandiruo-
tės, valdančiųjų koalicijos 
Seimo nariams nebuvo 
leista niekur išvykti ir pan.

 
Čia kalbama ne tik apie 

nepagarbą šalies vadovui. 
Apie tikrą Prezidento paže-
minimą. Valdantieji norėjo 
labai aiškiai parodyti, kad 
Prezidentas yra žemiau jų.

 Žemiau valdančiųjų eilinį 
kartą atsidūrė ir dalis Lietu-
vos piliečių. Nuo gruodžio 
mėnesio nesiskiepijantys 
turės testuotis savo lėšomis. 
Taip valdantieji įteisina lu-

pikavimą, nes testai, kurių 
savikaina yra apie 5–7 Eur, 
parduodami už 80 Eur ir už-
dirbama 1000 proc. pelno. 
Neįmanoma šito kitaip pa-
vadinti nei lupikavimu. Kas 
kelias dienas mokėti už tes-
tus, kai uždirbama minimali 
ar šiek tiek didesnė alga, bus 

nepakeliama ir žmonės rink-
sis nedarbą. Ir taip nelen-
gvai besiverčiantys Lietuvos 
piliečiai toliau stumiami į 
visuomeninio gyvenimo pa-
raštes.

 Panašu, kad Seimo val-
dantieji nori prisiimti tiesio-
ginę atsakomybę už gresian-

tį dar didesnį chaosą darbo 
rinkoje, kai nepasiskiepiję 
darbuotojai, priversti, bet 
nenorintys už testus mokė-
ti daugiau, nei uždirba, ims 
masiškai palikinėti darbovie-
tes. Puikiai žinome, kad jau 
dabar Lietuvos darbdaviams 
trūksta tūkstančių darbuoto-

jų. Kas bus toliau?
 Be abejo, aš tikiu ir pa-

sitikiu skiepų bei mokslo 
galia ir agituoju skiepytis. 
Tačiau žmonės nesiskiepija 
dėl įvairių priežasčių: dėl 
sveikatos, dezinformacijos 
poveikio, žmogiškai natūra-
lios prievartos ir gąsdinimo 
politikos atmetimo. Apskri-
tai, šis sprendimas galimai 
prieštarauja Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai, nes 
visiems dirbantiems Lietu-
vos piliečiams Konstitucija 
garantuoja teisę į gydymą 
(53 str.), o valdančiųjų dėka 
dalis visuomenės šių teisių 
nebetenka.

 Teisingai Seimo posėdžio 
metu pasakė kolega Valius 
Ąžuolas: „Galime pasveikin-

ti valdančiuosius. Jūs esate 
konstitucinių teisių okupan-
tai ir žmonės su jumis turėtų 
elgtis kaip su okupantais“.

 Visa laimė, kad valdan-
čiųjų buldozeris ne taip jau 
sklandžiai ir važiuoja, nes ir 
tarp jų atsirado sveiko proto 
žmonių, kurie nepritarė nedi-
delio kiekio narkotinių me-
džiagų dekriminalizavimui.

 Bet kai išgirsti naujieną, 
kad valdančioji koalicija tik 
ant to klausimo ir laikosi 
(„Delfi“ antraštė: „Laisvės 
partija prabilo apie tolesnį 
buvimą koalicijoje: nuos-
kaudos dėl narkotikų dekri-
minalizavimo nepamirš“), 
tai darosi labai neramu dėl 
Lietuvos ateities. O ką ma-
note Jūs?

Tai yra originalus autoriaus tekstas.
„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai 

sutampa su išsakyta nuomone. Skiltyje „tribūna“ ga-
lite pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosi-
rena.lt arba paprastu paštu Nepriklausomybės aikš-
tė 12, Rokiškis.

Seime – siūlymas keisti neįgaliųjų pažymėjimus
Lapkričio mėnesį Sei-

me įregistruotas siūlymas 
moraliai pasenusius po-
pierinius neįgaliųjų pažy-
mėjimus keisti labiau šiuo-
laikinėmis plastikinėmis 
kortelėmis. Šį teikimą pasi-
rašę 65 Seimo nariai mano, 
kad plastikinė kortelė su-
mažintų galimybę suklas-
toti dokumentą, jis būtų ne 
tik žymiai saugesnis, bet ir 
patogesnis naudoti.

„Šiuo metu pažymėjimas 

atspausdinamas ant blan-
ko, užklijuojama asmens 
nuotrauka ir pažymėjimas 
laminuojamas. Toks pažy-
mėjimų išdavimo procesas 
yra neefektyvus. Tai užima 
daug laiko ir didina darbuo-
tojų, išduodančių pažymėji-
mus, darbo krūvį. Kyla daug 
problemų su pažymėjimų 
spausdinimo, laminavimo 
įranga ir asmenų pateikiamų 
nuotraukų kokybe. Be to, to-
kie pažymėjimai nėra pato-
gūs naudoti“, – sako Seimo 

narė ir šios idėjos iniciatorė 
Rimantė Šalaševičiūtė.

Pagal preliminarius tokių 
pažymėjimų gamintojų ko-
mercinius pasiūlymus, neį-
galiojo plastikinės kortelės 
su minimaliu apsaugos ly-
giu gaminimo ir išvežiojimo 
paslauga kainuotų apie 2,7 
Eur su PVM už vieną kor-
telę. Tad pagaminti apie 100 
tūkstančių pažymėjimų vals-
tybei kainuotų 273 460 Eur 
su PVM.

Pasiūlymą pasirašiusie-

ji Seimo nariai mano, kad 
lėšų plastikinėms neįgaliųjų 
kortelėms būtų galima skirti 
iš Valstybės biudžeto įplau-
kų, gaunamų už alkoholinių 
gėrimų bei apdoroto tabako 
akcizus arba iš viršplaninių 
biudžeto pajamų už parduotą 
konfiskuotą turtą, baudų už 
administracinės teisės pa-
žeidimus, bei Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijai 
skirtų asignavimų ir skolintų 
lėšų.
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Antrajai būsto paskolai nuo vasario reikės didesnio pradinio įnašo
Lietuvos bankas, įverti-

nęs būsto rinkos kaitimą ir 
skolinimo būstui apimties 
didėjimą, nusprendė nuo 
kitų metų vasario 1 dienos 
iki 30 proc. didinti minima-
lų pradinio įnašo reikalavi-
mą antrajai ir paskesnėms 
būsto paskoloms, taip pat 
jei bus didinama anksčiau 
paimtų būsto paskolų suma. 

Išimtis bus taikoma tik tais 
atvejais, kai kiekvienos anks-
tesnės paskolos likutis bus 
mažesnis nei 50 proc. su ta 
paskola įsigyto būsto vertės, 
teigiama Lietuvos banko pra-
nešime.

„Šie pakeitimai yra tiksli-
niai – jie niekaip nepaveiks 
pirmuosius būstus įsigyti sie-
kiančių žmonių, tačiau paska-
tins atidžiau įvertinti antros ar 
trečios būsto paskolos grąži-
nimo galimybes bei galimas 

pasekmes finansinei situacijai 
pablogėjus. Mūsų atlikta ana-
lizė parodė, kad turėdami dau-
giau kaip vieną būsto paskolą 
namų ūkiai labiau rizikuoja 
patirti finansinių problemų 
ekonominei situacijai netikė-
tai pasikeitus“, – pranešime 
sakė  Lietuvos banko valdy-
bos pirmininkas Gediminas 
Šimkus.

„Tai kelia ir didesnę riziką 
finansiniam stabilumui, ypač 
dabar, kai temperatūra būsto 
rinkoje yra padidėjusi ir for-
muojasi stiprėjantys lūkesčiai 
dalyvauti būsto rinkoje“, – 
pridūrė jis.

Gyventojų, imančių pirmą-
ją būsto paskolą, pakeitimai 
nepalies – pradinio įnašo rei-
kalavimas liks toks pats kaip ir 
anksčiau – ne mažesnis nei 15 
proc. įsigyjamo būsto vertės.  

Išimtis taip pat bus taikoma 
ir tuo atveju, jei pirmąją ir vie-

nintelę būsto paskolą gyven-
tojas pasididins neįkeisdamas 
papildomo nekilnojamojo tur-
to (NT) arba įkeisdamas jam 
jau priklausantį NT. Iš esmės 
tai toliau leidžia didinti vieno 
turimo kredito sumą remonto, 
statybų, rekonstrukcijos ar ki-
tais tikslais, tačiau nesuteikia 
galimybės apeiti griežtesnį 
antrinių paskolų reguliavimą 
didinant turimą kredito sutartį 
turint tikslą finansuoti kito NT 
įsigijimą.

Iki šiol galiojo reikalavimas 
antrajai ir paskesnėms pasko-
loms taikyti mažesnį nei 85 proc. 
kredito ir įkeisto turto vertės san-
tykį (tai reiškia bent 15 proc. 
pradinį įnašą), tačiau konkretus 
limitas nustatytas nebuvo.

Šie Atsakingojo skolinimo 
nuostatų pakeitimai Lietuvos 
banko valdybos sprendimu 
įsigalios nuo 2022-ųjų vasario 
1 dienos, tačiau bus atsižvelg-

ta į lūkesčius tų gyventojų, 
kurie sprendimus dėl būsto 
įsigijimo priėmė iki šių pakei-
timų paskelbimo ar įsigalioji-
mo. Todėl nauji reikalavimai 
nebus taikomi tiems, kuriems 
iki šio nutarimo įsigaliojimo 
datos buvo pateikti įpareigo-
jantys kredito davėjų pasiūly-
mai arba priimti sprendimai 
suteikti kreditą. Taip pat ir tais 
atvejais, kai preliminari pir-
kimo–pardavimo sutartis dėl 
įkeičiamo NT buvo pasirašy-
ta iki šio nutarimo priėmimo 
dienos. 

Apie ketinimą taikyti di-
desnį pradinį įnašą antrajai ir 
paskesnėms paskoloms buvo 
skelbta rugsėjo mėn. Po kon-
sultacijų su rinkos dalyviais 
patikslintą Atsakingojo skoli-
nimo nuostatų pakeitimo pro-
jektą Lietuvos banko valdyba 
patvirtino lapkričio 11 dieną.
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Švietimo ministerija: ketvirtadalyje mokyklų moksleivių skaičius nesiekia šimto
Ketvirtadalyje iš beveik 

tūkstančio šalies mokyklų 
moksleivių skaičius nesie-
kia šimto, o kai kur – ir 
60-ies, teigia Švietimo, 
mokslo ir sporto ministeri-
ja (ŠMSM).

Pasak ministerijos, 
dėl neigiamų demografi-
nių tendencijų mažėjant 
moksleivių skaičiui per 
du dešimtmečius mokyklų 
skaičius sumažėjo daugiau 
nei per pusę, o mokyklo-
se, kuriose yra itin mažai 
moksleivių, sunku pri-
traukti mokytojus ir kitus 
specialistus, stinga šiuolai-
kinių ugdymo priemonių, 
dėl to sunku užtikrinti ug-
dymo kokybę.

„Šiuo metu veikia be-
veik tūkstantis mokyklų, iš 
jų 250 mokyklose mokinių 
skaičius nesiekia šimto, 
89-iose mokyklose ir 50-
yje pagrindinio ugdymo 
skyrių mokosi tik 60 ir 
mažiau mokinių“, – teigia 
ŠMSM.

Neliko daugiau 
nei pusės mokyklų
Ministerijos duomenimis, 

2000-aisiais mokyklose mo-
kėsi daugiau kaip 600 tūkst. 
mokinių, veikė daugiau kaip 
2300 bendrojo lavinimo mo-
kyklų. 2010 metais mokėsi 
jau 415 tūkst. mokinių ir 
veikė 1321 bendrojo ugdy-
mo mokyklos. 2020 metais 
324 tūkst. mokinių mokėsi 

977 bendrojo ugdymo mo-
kyklose. Vien nuo 2016 iki 
2020 metų mokyklų skai-
čius sumažėjo dar 176-io-
mis.

Šių mokslo metų pra-
džioje šalyje mokėsi 327 
tūkst. mokinių ir veikė 954 
mokyklos. Šiemet mokinių 
padaugėjo 3 tūkst., tačiau 
augimas susijęs labiausiai 
su Vilniaus miesto plėtra 
ir nežymiu gyventojų skai-
čiaus augimu maždaug de-
šimtyje savivaldybių, teigia 
ministerija.

Mokyklų skaičiaus kai-
tai įtakos turėjo ir mokyklų 
tinklo pokyčiai. 1990-ai-
siais Lietuvoje veikė beveik 
1600 kaimo mokyklų, po 15 
metų liko tik 515 mokyklų, 
vėliau jų dar labiau mažėjo, 
dauguma virto didesnių mo-
kyklų skyriais. Nuo 2005 
iki 2014 metų, įgyvendinant 
bendrojo ugdymo mokyklų 
tinklo pertvarką, pakito ša-
lies pradinių ir pagrindinių 
mokyklų skaičius, padaugė-
jo gimnazijų ir atsirado pro-
gimnazijos.

Daugiau galimybių – 
didelėse įstaigose
Daugelis specialistų, pa-

sak ŠMSM, sutaria, jog itin 
svarbu, kad pradinė moky-
kla būtų kuo arčiau namų. 
Tačiau vėlesnėse klasėse, 
norint užtikrinti vaikams 
ugdymo kokybę, galimybę 
naudotis šiuolaikiškomis 

priemonėmis ir laboratori-
jomis, įvairiems poreikiams 
pritaikytą infrastruktūrą ir 
neformalių veiklų pasirin-
kimą, vaikams gali tekti 
keliauti į didesnę ir geriau 
aprūpintą mokyklą, kad ir 
toliau nuo namų.

Anot ministerijos, ma-
žose, menkai aprūpintose 
mokyklose sunku užtikrin-
ti modernią infrastruktūrą, 
mokytojams sudaryti pilną 
darbo krūvį ir patrauklią 
darbo vietą.

„Vaikams ir mokytojams 
geresnės galimybės atsi-
veria didesnėse mokyklų 
bendruomenėse, nes čia yra 
daugiau galimybių mokinių 
pasirinkimams, neforma-
liajam ugdymui, mokytojai 
dirba didesne etato dalimi. 
2018 – 2020 metų apiben-
drintas valstybinių brandos 
egzaminų rodiklis bent 1,5 
karto buvo geresnis mo-
kyklose, turinčiose 400 ir 
daugiau mokinių nei moky-
klose, kuriose mokosi 100-
199 mokiniai“, – pranešime 
cituojama švietimo ministrė 
Jurgita Šiugždinienė.

Anot jos, remiantis Na-
cionalinės švietimo agentū-
ros duomenimis, aukštesnis 
egzaminų rodiklis stebimas 
mokyklose, kuriose daugiau 
mokinių laiko brandos egza-
miną.

„Svarbu, kad visi vaikai 
turėtų vienodas ugdymo są-
lygas, nepriklausomai nuo 

to, kur jie gyvena“, – teigia 
ministrė.

Anot jos, problema yra 
ne pats mokyklos dydis, bet 
jos infrastruktūra, įranga, 
ugdymo priemonės ir speci-
alistų įvairovė.

Mokytojai priversti 
dėstyti ne savo dalyką
Šiuo metu galiojančiose 

taisyklėse yra nustatyta, kad 
mažiausias galimas mokinių 
skaičius klasėje: 1–10 kla-
sėse – 8 mokiniai klasėje, 
11–12 klasėse – 12 mokinių. 
Šalyje yra daugiau kaip 430 
klasių komplektų kuriose 
mokosi iki 8 mokinių.

„Lietuvoje turime ir ne 
vieną atvejį, kuomet savi-
valdybė mokyklai papildo-
mai skiria savo lėšų moky-
mui tiek, kiek jų trūksta iki 
sumos, nustatytos viduti-
niam mokinių skaičiui ati-
tinkamos programos klasė-
je“, – teigia ministerija.

Anot ministrės, logiška 
būtų galvoti, kad mažesnėje 
mokykloje, kurioje klasėse 
mokosi mažiau mokinių, 
kiekvienam mokiniui yra 
daugiau galimybių skirti 
individualų dėmesį, tačiau 
neretai nutinka kitaip.

„Trūkstant mokinių, 
mokyklos būna priverstos 
mažinti ugdymo plano va-
landas, kurios turėtų būti 
panaudotos mokinių indi-
vidualiems poreikiams už-
tikrinti, mokytojams dažnai 

nesusidaro pilnas etatas, 
mažinamos lėšos vadovė-
liams pirkti ir mokytojų 
kvalifikacijai tobulinti, o tai 
turi tiesioginį ryšį su moki-
nių ugdymosi rezultatais. 
Sunku rasti specialistus, 
kurie galėtų vesti muzikos 
gamtos mokslų ar meninio 
ugdymo pamokas, todėl 
dažnai tai daro kito dalyko 
mokytojai“, – sako ministrė.

EBPO: dydis 
ir kokybė susiję
Anot ministerijos, Eko-

nominio bendradarbiavi-
mo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) rekomendacijose 
Lietuvai nuolat pabrėžia-
ma, kad mokyklų dydis ir 
pasiekimai susiję. Taip pat 
teigiama, kad mokyklas 
pertvarkius taip, kad jose 
mažiausias mokinių skai-
čius siektų 200, bendras tes-
tų rezultatas pakiltų 9 proc.

EBPO 2020 metų apž-
valgoje sakoma, kad moky-
klų dydžio ir testų rezultatų 
sąsaja stipriausia kaimo 
mokyklose, kur 10 proc. 
didesnė mokykla lemia 3 
procentais geresnius testų 
rezultatus.

Ryškūs ir regioniniai 
lėšų, tenkančių vienam be-
simokančiajam, skirtumai. 
2019 m. vienam mažųjų ir 
žiedinių savivaldybių bei 
valstybinių mokyklų ben-
drojo ugdymo mokiniui per 
metus teko daugiausia lėšų, 

miestų savivaldybių ben-
drojo ugdymo mokiniui – 
mažiausiai. Šiuos skirtumus 
dažniausiai lemia mokyklos 
vietovė, mokomoji kalba, 
specialiųjų ugdymosi porei-
kių turinčių mokinių dalis.

Tačiau jei savivaldybėje 
mokyklų tinklas nėra sutvar-
kytas ir veikia mokyklos, 
turinčios labai mažai moki-
nių, vienam besimokančia-
jam tenka skirti didesnę lėšų 
sumą. Miestų savivaldybių 
vidurkis yra 2319 eurų vie-
nam mokiniui, mažųjų sa-
vivaldybių vidurkis - 3041 
euras vienam mokiniui.

Siekis – 
naikinti 
jungtines klases
J. Šiugždinienė pastaruo-

ju metu deklaruoja minis-
terijos ir Vyriausybės siekį 
atsisakyti jungtinių klasių, 
pabrėždama, kad kai kurios 
savivaldybės linkusios jas 
formuoti dėl finansinių su-
metimų, nepagalvojant apie 
ugdymo kokybę, nes nesusi-
darius minimaliam mokslei-
viu skaičiui, klasė turi būti 
išlaikoma savivaldybės biu-
džeto lėšomis.

Pasak ministrės, pradinė-
se klasėse klasių jungimas 
po du lygius dar gali būti 
pateisinamas dėl vaikų am-
žiaus ir poreikio mokytis ša-
lia namų, tačiau 5–8 klasėse 
„kompromisų neturėtų būti“.

BNS inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Combo. 1,6 l, 
benzinas, galiojanti 
lietuviška TA, yra Sdk. 
Vokiški dokumentai. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Prižiūrėtą geros techninės 
būklės Renualt Scenic. 2000 
m., 1,9 l, 72 kW,  DTI, TA 
iki 2022-09. Diržai, vandens 
pompa, tepalai ir filtrai ką 
tik pakeisti. Variklis labai 
geras. Spalva raudona. 
Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 676 43 327. Rokiškis
• Opel Astra. 2000 m., 
1,7 l, 55 kW, dyzelis, TA  
iki 2023-06. Užsiveda, 
važiuoja. Daugailių k. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 647 81 397. 
Rokiškis
• Tvarkingą BMW 530 
D E61. 3 l, d, 160 kW, 
TA metams. Geros 
komplektacijos. El. 
šildomas vairas, el. Memory 
šildomos/ventiliuojamos 
sėdynės. Kaina su žieminiais 
ratais. Vasariniai +500 
Eur. Derybos tik prie 
automobilio. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
3200 Eur. Tel. 8 696 38 718. 
Rokiškis
• Motorolerį Pegasus 

Corona Sport 125 kub. cm. 
Lietuvoje neregistruotas. 
Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• VW Passat.  1998 m., 
1,9 l, 66 kW, TA daugiau 
nei metams. Užsiveda 
puse raktelio pasukimo. 
Geros M+S padangos, 
akumuliatorius. Kėbulas 
vargo matęs, darbinė 
mašina. Kaina derinama 
vietoje. Kaina 560 Eur.  
Tel. 8 622 36 853.  
Anykščiai
• Peugeot 407. 2005 m., 2 
l,100 kW, TA iki 2022-08. 
6 pavaros, panoraminis 
liukas, Webasto. Pridedu 
4 geras vienodas žiemines 
padangas. Užsiveda, 
važiuoja be problemų. 
Pakeistas pagrindinis diržas 
su guoliais, vandens pompa. 
Geros vasarines padangos. 
Kaina 970 Eur.  
Tel. 8 611 68 404.  
Anykščiai
• Opel Zafira, 2002 m., 
dyzelis, TA iki 2023 m. 
Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• Geros būklės Ford Galaxy. 
2000 m., 110 kW, TA iki 
2023 m. Tel. 8 686 23 294. 
Rokiškis
• Fiat Idea. 2004 m., 1,3 

l, 51 kW, dyzelis, TA iki 
2022-05. Opel ekonomiškas 
variklis. Kėbule yra defektų, 
vietomis nusilupęs lakas. 
Lieti ratai, kablys. Kaina 
850 Eur. Tel. 8 646 20 914. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 2003 m., 2,0 
l, 74 kW, dyzelis, TA iki 
2022-08. Webasta (nėra 
kuro padavimo pompelės), 
šildomos sėdynės, šildomi 
veidrodėliai, kablys, lieti 
ratlankiai. Yra kėbulo 
defektų. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 646 20 914.  
Rokiškis
• Opel Zafira. 2,2 l, dyzelis, 
92 kW, neseniai praeita 
TA. Užsiveda, važiuoja. 
Tvarkinga, smulkūs kėbulo 
pabraižymai.  Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
derinama prie automobilio. 
Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 641 59 294. Rokiškis
• Audi. 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW. Variklis dirba 
idealiai, sankaba gera. S-line 
recaro elektrinis salonas. Iš 
Vokietijos.  
Tel. 8 629 04 406. Rokiškis
• Dviratį. Žemas rėmas, 
kojiniai stabdžiai, bėgiai 
stebulėje. Yra šviesos. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis

• Opel Meriva. 2005 m., 
1,7 l, dyzelis, 74 kW. 
Užsiveda ir važiuoja. 
Variklis, sankaba, važiuoklė 
tvarkinga. Yra rūdžių, 
slenksčiai neišpuvę. Nėra 
TA. Reikia išvalyti saloną. 
Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 629 04 406. Rokiškis
• VW Golf 4. 2003 m., 1,4 
l, benzinas. Techniškai 
tvarkingas. Važiuoklė 
nebarška, sankaba ir variklis 
tvarkingi. Slenksčiai 
neišpuvę. Nėra taršos 
mokesčio. Kaina 1400 Eur. 
Tel. 8 629 04 406.  
Rokiškis
• Patikimą VW Passat B5+. 
2004 m., 1,9 l, TDI, 96 kW, 
6 bėgiai, mechaninė greičių 
dėžė. Variklis ir sankaba 
idealios būklės. Važiuoklė 
tvarkinga, jokių pašalinių 
garsų. Kėbule yra rūdelių, 
įskilęs priekinis stiklas. 
Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 629 04 406.  
Rokiškis
• Tvarkingą 2004-12 Toyota 
Avensis. TA iki 2023-09-20. 
Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 612 21 367. Rokiškis
• Dviratį. Ratai 28. 
Šviesos priekyje ir gale. 
Amortizatorius, atraminė 
kojelė. Aliuminis rėmas. 

Lengvas minti. Kaina 
derinama. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 659 64 181.  
Rokiškis
• Keturratį 110cc. Kaina 
derinama. Kaina 360 Eur. 
Tel. 8 607 10 412.  
Zarasai
• Audi A4 B6. 2001 m., 1,9 
l, 96 kW, sedanas, TA iki 
2022-11-22, pilkos spalvos. 
Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 628 74 995. Rokiškis
• Reno Megane. 2002 m., 
TA iki 2022-05. Kėbule yra 
defektų. Tel. 8 684 31 257. 
Rokiškis
• Opel Combo. 1,6 l, 
benzinas, galiojanti 
lietuviška TA, yra Sdk. 
Vokiški dokumentai. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Prižiūrėtą geros techninės 
būklės Renualt Scenic. 2000 
m., 1,9 l, 72 kW,  DTI, TA 
iki 2022-09. Diržai, vandens 
pompa, tepalai ir filtrai ką 
tik pakeisti. Variklis labai 
geras. Spalva raudona. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 676 43 
327. Rokiškis
• Tvarkingą BMW 530 
D E61. 3 l, d, 160 kW, 
TA metams. Geros 
komplektacijos. El. 
šildomas vairas, el. Memory 

šildomos/ventiliuojamos 
sėdynės. Kaina su žieminiais 
ratais. Vasariniai +500 
Eur. Derybos tik prie 
automobilio. Daugiau 
informacijos paskambinus. 
Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis
• Motorolerį Pegasus 
Corona Sport 125 kub. cm. 
Lietuvoje neregistruotas. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 605 22 
152. Rokiškis
• 6 pavaros, panoraminis 
liukas, Webasto. Pridedu 
4 geras vienodas žiemines 
padangas. Kuriasi, važiuoja 
be problemų. Pakeistas pagr. 
diržas su guoliais, vandens 
pompa. Geros vasarines 
padangos. Kaina 970 Eur. 
Tel. 8 611 68 404.  
Anykščiai
• Opel Zafira, 2002 m., 
dyzelis, TA iki 2023 m. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 621 72 
973. Rokiškis
• Geros būklės Ford Galaxy. 
2000 m., 110 kW, TA iki 
2023 m. Tel. 8 686 23 294. 
Rokiškis
• Opel Vectra C. Dyzelinas, 
TA iki 2022-09-10. Yra 
trūkumų. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
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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 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
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 Virš vandens 

23:50 Komisaras Reksas 
00:35 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:05 Moderni šeima 
06:15 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:40 Didvyrių draugužiai 
07:05 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:35 Prieš srovę 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Meilė regioniniame parke
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Šeimų karai 

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 Gaujų karai. Karveliai 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Nešdintis visu greičiu
22:45 Vikinglotto 
22:50 Nešdintis visu greičiu
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Nešdintis visu greičiu
00:25 Franklinas ir Bešas 
01:30 Havajai 5.0 
03:30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
04:00 Tai – mes 
05:00 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 Raudonas kambarys 
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 Mergina voratinklyje
00:50 Juodasis sąrašas 
01:50 Mergina su drakono 
tatuiruote
04:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 

10:35 Apuokas 
11:35 Sekliai 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Sekliai 
18:30 Apuokas 
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Skolos kaina
23:05 Romeo turi mirti
01:25 Būk ekstremalas 
02:25 Greitojo reagavimo 
būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Nematomos gijos
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 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“ 
03:35 Alfa taškas
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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18 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 Pasaulio puodai
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
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 Virš vandens 
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys
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

05:25 Moderni šeima 
06:15 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:35 Gero vakaro šou
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Sužvejota meilė
11:45 Midsomerio žmogžudystės 

12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Šeimų karai 
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 Gaujų karai. Karveliai 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Ilgiausia naktis
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Ilgiausia naktis
00:15 Franklinas ir Bešas 
01:15 Havajai 5.0 
03:15 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 
03:45 Tai – mes 
04:45 Moderni šeima

05:10 Volkeris, Teksaso reindžeris 
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 Raudonas kambarys 
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 Taiklus šūvis
00:35 Sūnus paklydėlis 
01:35 Mergina voratinklyje
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:30 Alchemija
05:00 RETROSPEKTYVA

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 

10:35 Apuokas 
11:35 Sekliai
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Sekliai 
18:30 Apuokas 
19:30 Greitojo reagavimo būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Rokis 4
22:50 Skolos kaina
00:55 Būk ekstremalas 
01:55 Greitojo reagavimo būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Mano vieta
07:00 „Kelias į turtus“ 
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 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“ 
03:35 Alfa taškas
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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19 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 Matau tave
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Premjera. Ponių 
rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė

20:30 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris" – 
Stambulo „Fenerbachce"
22:30 Auksinis protas
23:40 Premjera. Mumija 
01:30 Ulzanos reidas 
03:10 Kas ir kodėl? 
03:40 Mūsų gyvūnai
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:15 Moderni šeima 
06:15 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 
06:40 Didvyrių draugužiai 
07:05 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:35 Farai 
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Kaip užkerėta
11:45 Midsomerio žmogžudystės 

12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės 
14:00 Šeimų karai 
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. Žemynų 
atsiradimas
21:15 Karas už beždžionių planetą
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Karas už beždžionių 
planetą
00:10 Žavesys
02:20 Nešdintis visu greičiu 
04:10 Nudegęs

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 Raudonas kambarys 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Labdaros koncertas 
"Pasidalink"
23:00 Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas
01:40 Taiklus šūvis
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Apuokas 

11:35 Sekliai 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė 
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Sekliai 
18:30 Apuokas 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Baudėjas
00:00 Rokis 4
01:50 Būk ekstremalas

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Negaliu tylėti
07:00 „Kelias į turtus“ 
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 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“ 
03:35 Alfa taškas
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“ 
05:20 Laisvės TV valanda

BALDAI
• Nedidelę sekciją. Turi 
stovėti netiesioginiuose 
saulės spinduliuose. Kaina 
125 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Išlankstomą sofą - lovą. 
Kaina 68 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Geros būklės dvigulę lovą. 
Čiužinio plotis 160 cm. 
Yra dėžė patalynei. Kaina 
210 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Naudotą dušo kabiną.  
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis
• Sekciją Freda: 5 dalių, su 
antresolėmis. Kaina 50 Eur. 

Tel. 8 624 08 147. Rokiškis
• Geros būklės mažai 
naudotą minkštą kampą 
su miegamąją dalimi ir 
patalynės dėže. Matmenys: 
sėdimoji dalis 200 cm, kita 
97 cm. Galiu atvežti. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 611 68 404. 
Anykščiai

BUITINĖ TECHNIKA

• Televizorių, monitorių, 
mikrobangų krosnelę, radijo 
imtuvą. Tel. 8 458 33 333. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį šaldiklį. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 624 08 147. Rokiškis
• Naudotą gartraukį. 

Matmenys: 90x50. Neveikia 
apšvietimo mygtukas. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 698 78 209. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Iš Danijos Dali 107 
kolonėles. Skamba puikiai, 
galima pridėti ir stiprintuvą. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Zarasai

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kalakutą. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Žąsiną 5 Eur, kalakutus 5 
Eur/vnt., antinus vnt 5 Eur/
vnt., gaidžius 2 Eur/vnt.  
Tel. 8 662 16 916. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu 
tvarkyti butus, namus. 
Prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų arba slaugyti ligonį. 
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. 
Laukiu pasiūlymų.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
supjauti malkas, medžius. 
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• Ieškau slaugytojos, 
pagyvenusio žmogaus ar 
ligonio prižiūrėtojos darbo. 
Esu atsakinga, neturinti 
žalingų įpročių, sąžininga, 
tvarkinga. Tel. 8 602 84 426. 

Rokiškis
•  Vaikinas ieško darbo 
Rokiškyje. Domina įvairūs 
trumpalaikiai arba ilgalaikiai 
pagalbiniai darbai. Jei 
turite pasiūlymų lauksiu 
skambučio.  
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones, tvarkyti namus. 
Laukiu pasiūlymų. Gali būti 
ir aplinkiniuose rajonuose. 
Tel. 8 605 11 582. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas meistras - stalius 
pagaminti ir įstatyti medines 
nestandartinių matmenų 

lauko duris rąstiniame name. 
Tel. 8 662 57 504. Rokiškis
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Laisvės g.13

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 

• Ieškomas padangų 
montavimo meistras. 
Išsamesnė informacija tel. 
+370 645 85650, +370 628 
74465. Tel. 8 628 74 465. 
Rokiškis
• Įmonė ieško vairuotojo. 
Darbas vilkiku važinėti 
po Lietuvą. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Reikalingas santechnikas. 
Sugebantis kokybiškai 
prijungti boilerį prie 
hidroforo. Rokiškio raj.  
Tel. 8 607 07 842. Rokiškis
• Ieškau kas galėtų padaryti 
pakalimus po stogo keitimo. 
Tel. 8 687 49 379. Rokiškis
• Reikalingi MAG 
suvirintojai darbui 
Vokietijoje, Karlsdorf-
Neuthard/Pforzheim/
Huchenfeld mieste. Kaina 
2450 Eur. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis

2021 m. lapkričio 24 d. Rokiškio r., Stepo-
nių k., Paparčio 3-oji g., bus ženklinamos (kad. 
Nr.7385/0005:0022) žemės sklypo ribos. Kviečiame 
dalyvauti matavimuose "Paparčio" sodininkų ben-
drijos pirmininką. 

Matavimus vykdys Tomas Jankauskas. 
Tel. pasiteirauti: 8-674 22216

PASLAUGOS

• Atliekame vidaus apdailos 
darbus. Gipskartonio 
montavimas, glaistymas, 
dažymas, plytelių 
klijavimas, durų, langų 
montavimas, įvairių grindų 
dangų klojimas, elektros 
instaliacija ir kiti darbai. 
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Pjaunu malkas klientų 
namuose ir miške su 
benzopjūklu. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Kaladėmis malkas. 
Skambinti telefonu.  
Tel. 8 622 93 489. Rokiškis
• Vežu į gydymo įstaigas, 
oro uostus ir kitur.  
Tel. 8 684 48 006. Rokiškis
• Bobcat vikšrinio krautuvo 
nuoma su operatoriumi. 
Apleistų sklypų 
tvarkymas, vejos įrengimas 
mechanizuotu būdu, vejos, 
krūmų pjovimas.  
Tel. 8 687 82 737. Rokiškis
• Ieškinių, procesinių 
dokumentų, taikos sutarčių 
rengimas teismui, įvairių 
prašymų, pretenzijų, skundų 
rengimas. Konsultacijos, 
dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos 
teisinės paslaugos. Taikos g. 
19, Rokiškis. 
• Tel. 8 693 66 229. Rokiškis

PAŽINTYS
• Moteris ieško sąžiningo, 
paprasto būdo draugo, nuo 
50 iki 55 metų.  
Tel. 8 641 75 989. Utena

PERKA

• Perka antikvarą, 
sendaikčius, militaristiką, 
senus dokumentus, 

nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765. 
Rokiškis
• Perku rusišką garso 
techniką, kolonėles, 
stiprintuvus, plokštelių 
grotuvus, juostinius 
magnetofonus. Bet kokios 
būklės. Tel. 8 693 04 817. 

Rokiškis
• Perku šaldymo dėžę - 
šaldiklį. Domina nuo 300 l 
talpos. Tel. 8 612 56 929. 
Rokiškis
• Perku 4-tonę priekabą ir 
MTZ traktorių. Gali būti 
netvarkingas.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

KITA

• Naują sėdmaišį xl Cozy. 
Raudonos spalvos. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 636 40 117. 
Rokiškis
• Kokybiškus šieno 
ir šienainio ritinius. 
Pakrauname.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Medienos atraižas. 
Atvežame. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Varstomą plastikinį langą 
su palange 180x140 cm. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Mažai naudotą grūdų 
valomąjį fuktelį Arpa. Kaina 
330 Eur. Tel. 8 674 40 810. 
Rokiškis
• Mažai naudotą trifazį 
grūdų malūną. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 674 40 810. 
Rokiškis
• Skaldytas įvairias malkas. 
Mažais kiekiais po 2,5 m 
atvežu. Turime atraižų. 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Malkas. Tel. 8 651 51 222. 
Rokiškis
• Priekalą 60 Eur, tarybinį 
spaustuvą 60 Eur. Kainos 
galutinės. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Kokybiško šieno ir 
šienainio ritinius.  
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems. 
Tel. 8 629 74 434. Utena

• Naudotą metalinį kampuotį 
30x30. Įvairių ilgių.  
Tel. 8 694 84 141. Vilnius

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Visiškai naują planšetinį 
kompiuterį Lenovo Tab M10 
FHD Plius. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 635 16 925. Rokiškis
• Kaip naują Samsung 
Galaxy Tab 4. Dedama SIM. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung J5 išmanaus 
telefono dėkliuką. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 676 78 801. 
Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
Samsung Galaxy J5. Pilna 
komplektacija, dėžutė, 
kroviklis, naujos nenaudotos 
ausinės. Užklijuota plėvelė 
ant ekrano. Dokumentai. 
Pirktas naujas iš salono 
Lietuvoje. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
J5. Nesubraižytas. 
Akumuliatorius laiko 
gerai. Pridedu išmanųjį J5 
dėkliuką. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Naują Samsung su 
garantija. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Telefono Redmi Note 5, 
6 Pro naują bateriją. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis
• Redmi Note 9S, 6/128 GB. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI
• Gerai veikiančią elektrinę 
klaviatūrą - vargonėlius. 
Puikiai tiks pradedantiems 
muzikuoti. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 52 625. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių 51 kv. m butą 
Juodupėje. Daugiabutyje, 
pirmame aukšte. Visi 
patogumai. Balkonas, 
rūsyje 2 sandėliukai. Kaina 

sutartinė. Tel. 8 658 23 025. 
Rokiškis
• Erdvų 2 kambarių butą. Du 
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kambariai, atskira virtuvė, 
vonia ir tualetas atskirai. 
Plastikiniai langai. Rūsys. 
Renovuota laiptinė. Rami, 
tvarkinga kaimynystė. 
Automobilio parkavimas 
prie namo. Kaina galima 
derinti. Kaina 38000 Eur. 
Tel. 8 686 87 600. Rokiškis
• Sodybą prie pat Rokiškio 
miesto ribos. Patogus 
įvažiavimas, 50 a sklypas. 
Įrengtas 2006 m. rąstinis 
namas, 78 kv.m bendro ploto 
(neįskaitant mansardos). 
Vietinė kanalizacija ir 
vandentiekis, trifazis el. 
įvadas, kieto kuro katilas. 77 
kv.m ūkinis pastatas. Kaina 
85000 Eur. Tel. 8 606 70 
100. Rokiškis
• 2 kambarių butą Kauno g. 
2 aukštas. Tel. 8 673 56 283. 
Rokiškis
• 2 kambarių mažagabarį 
butą Juodupėje, 1-ame 
aukšte. Baigiamas atlikti 
euro remontas.  Po langais 
galima statyti automobilį, 
o po 1-2 sav. galima bus 
įsikelti gyventi. Su baldais 
ir buitine technika. Išamesnė 

informacija telefonu. Kaina 
10500 Eur.  
Tel. 8 671 20 062. Rokiškis
• Tvarkingą medinį 110 
kv. m namą Ramybės g., 
Juodupėje. Plastikiniai 
langai, pakeisti visi 
radiatoriai, apšiltintas 
antras aukštas. Lieka dalis 
baldų. Pakeistas stogas, 
naujai išvedžiota elektros 
instaliacija. Kaina 46000 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 
14, Rokiškis. Antras aukštas, 
plastikiniai langai, ilgas 
balkonas. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Rokiškyje, Vilties g. vieno 
kambario butą. 37,8 kv. m, 
3 aukštas. Tel. 8 620 42 102. 
Rokiškis
• Dirbamos žemės sklypą 
1,30 ha Kupiškio raj., 
Paberžių k. Su rimtu pirkėju 

kaina derinama. Kaina 4500 
Eur. Tel. 8 621 12 973. 
Kupiškis
• Namą su ūkiniais pastatais, 
pirtimi Panemunėlio gelež. 
st. Garažas, 28 a žemės, 
yra trifazis. Galima eiti ir 
gyventi. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• 2 kambarių 58 kv. m 
butą. 4 aukštas, renovuotas 
namas, už renovaciją 
sumokėta. Yra baldai ir 
visa kita. Galima pradžiai 
iš karto keltis gyventi. Arba 
išnuomoti, kol parduos. 
Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 686 44 758. Rokiškis
• 2 kambarių butą 48,56 
kv. m 1 aukšte su visais 
baldais Geležinkelio st. 8, 
Obeliuose. Atskiras įėjimas. 
Remontuotinas. Priklauso 
sandėliukas. Kaina 3800 
Eur. Tel. 8 687 41 112. 
Rokiškis
• Greviškių k. prie Salų 
medinį gyvenamąjį namą 
išsimokėtinai. 37,91 a 
žemės. Sklype yra pirtis 
ir ūkinis pastatas. Name ir 
pirtyje pradėtas remontas - 
išverstos sienos, išvedžiota 
nauja elektros instaliacija. 
Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g. 12. Ketvirtas aukštas, 
mūrinis namas. Tvarkinga 
laiptinė. Viduje reikalingas 
remontas. Kaina 32500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

• Vilties g. prie PC Senukai 
įrengtą 45 kv. m kirpyklą. 
Atskiras įėjimas nuo 
gatvės. Puikiai matoma. 
Šalia yra automobilių 
stovėjimo aikštelė. Patalpos 
tinka ir kitai veiklai arba 
galima perdaryti į butą 
pvz. žmonėms su judėjimo 
negalia. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
• Namą Rokiškyje, Sodų g. 
102 kv. m, 4,81 a sklypas. 
Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 612 23 140. Rokiškis
• Namą Gedimino g., 
Rokiškis. Gyvenamasis 
plotas 96,36 kv. m, po 
visu namu rūsys. Namo 
stogas keistas prieš 18 m. 
Ūkinis pastatas neseniai 
statytas, su erdviu garažu 3 
automobiliams. Yra duobė. 
Lengvai prižiūrimas 6 a 
sklypas. Kaina 69000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą 121 kv. m Dariaus 
ir Girėno g., Rokiškis. 
6 a sklypas. 5 nedideli 
kambariai, 2 tualetai, vonios 
kambarys. Šildymas kietuoju 
kuru. Ūkinis pastatas, 
kuriame 2 garažai, rūsys, 
pirtis su baseinuku. Trifazė 
elektros instaliacija. Uždaras 
kiemas. Kaina 79000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Rokiškio centre, 
Putinų skersgatvyje. 
6 a žemės, miesto 
komunikacijos, šildymas 
kietuoju kuru. Visai šalia 

darželis, mokykla. Viduje 
reikia remontao. Kaina 
63000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Rokiškio centre 2 
kambarių butą 50,31 kv. 
m. Miesto komunikacijos, 
šildymas kietuoju kuru, 
plastikiniai langai, pirmasis 
aukštas. Kaina 13800 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Rokiškio raj., Juodupėje 
ant upės kranto tvarkingą 
sodybą su erdviu 1 ha 
sklypu. Aplinka prižiūrėta, 
išpuoselėta, pasodintas 
vynuogynas. Namas 94 kv. 
m, 4 kambariai, virtuvė, 
vonios kambarys. Arčiau 
upės pastatyta pirtis su 
terasa. Rūsys, ūkinis. Kaina 
82000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Mūrinį namą 8 km. nuo 
Rokiškio, link Laibgalių, 
Čelkių kaime. 74,52 kv. m, 
0,34 žemės sklypas. Namui 
reikalingas  remontas. 
Komunikacijų nėra. Kaina 
11500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės 
g. 19, Rokiškis. Pirmasis 
aukštas. Erdvus kambarys, 
virtuvė 9,3 kv. m. 
Plastikiniai langai, balkonas. 
Reikia remonto. Kaina 
20500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Nedidelį 1 kambario 
23,34 kv. m butą Taikos g. 
5, trečiame aukšte. Namas 

mūrinis, plastikiniai langai, 
už renovaciją sumokėta. 
Balkono nėra. Šildymo 
kaina prėjusį sezoną tik 17 
Eur. Reikia remonto. Kaina 
galutinė. Kaina 18500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 1 kambario butą pirmame 
aukšte Jaunystės g., 
Rokiškis. 829 kv. m namas 
mūrinis. Butas šviesus, šiltas 
su niša. Lieka dalis baldų. 
Tvarkinga laiptinė. Yra 
rūsys. Kaina 19700 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Gyvenamąjį mūrinį namą 
Juodupėje. Statytas 1971 
m. Bendrasis plotas 91,21 
kv. m. Rūsys, garažas ir 
kiti pagalbiniai statiniai. 
Žemės plotas 0,0580 
ha.  Remontas daromas iš 
pagrindų, bet nėra baigtas. 
Tel. +46764215625. Kaina 
32000 Eur.  
Tel. 8 647 09 371. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. 
Tvarkingas. Plastikiniai 
langai. Tvarkinga laiptinė. 
Be skolų. Kaina 5500 Eur. 
Tel. 8 620 50 930. Rokiškis
• Buvusią sodybą Junokų 
km., Panemunėlio gelež. 
st., Rokiškio r.. Likę pusę 
tvarto, garažiukas. Namo 
nėra. 30 a sklypas apaugęs 
medžiais. Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis

NUOMA

• Nuo gruodžio mėnesio 
išnuomojamas tvarkingas 
dviejų kambarių butas 
Aukštaičių gatvėje, pirmame 
aukšte. Tel. 8 618 33 649. 
Rokiškis
• Ieškome išsinuomoti 
komercines patalpas 
nuo 40 kv. m Rokiškyje. 
Pageidautina pirmas aukštas, 
miesto vandentiekis, 
kanalizacija, dujos.  
Tel. 8 672 71 061. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 
kambario butą ilgam laikui. 
Tel. 8 623 18 058. Rokiškis
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Nesmerkite skurstančiųjų, kurie dažnai 
tampa neteisingumo aukomis – popiežius

Popiežius Pranciškus 
pasmerkė visuomenes, 
kurios ignoruoja skurs-
tančiuosius ir dažnai juos 
smerkia, užuot jiems pa-
dėjusios.

Sekmadienį pontifikas 
laikė mišias Šv. Petro ba-
zilikoje, kuriose dalyvavo 
skurstantys žmonės.

Sakydamas pamokslą, 
Pranciškus taip pat kalbėjo 
apie „augantį abejingumą“, 
su kuriuo susiduria skurs-
tantieji, dažnai į skurdą įstu-
miami dėl neteisingumo.

Popiežius Pranciškus nuo 
pat savo popiežiavimo pra-
džios 2013 metais siekė at-
kreipti dėmesį į gyvenančiuo-
sius visuomenės paraštėse.

„Esame dalis istorijos, 
kurią žymi bėdos, smurtas, 

kančios ir neteisybė, ir vis 
laukiame išlaisvinimo, ku-
ris, rodos, niekada neateis, – 
sakė Pranciškus. – Esantieji 
labiausiai sužeisti, engiami 
ir net gniuždomi – skur-
džiausieji yra silpniausios 
šios grandinės grandys.“

Sutelkdama savo dėmesį 
į skurstančiuosius, Katalikų 
Bažnyčia „prašo mūsų ne-
nusisukti, nebijoti atidžiau 
pasižiūrėti į labiausiai pa-
žeidžiamų žmonių kančias“, 
sakė pontifikas.

Klimato kaitos povei-
kio skurstantiesiems, kurie 
dažniai yra priversti palikti 
savo namus dėl sausrų ir po-
tvynių, jis konkrečiai nemi-
nėjo.

Tačiau Pranciškus pridū-
rė, kad „jeigu mūsų viltis 
nevirs sprendimais ir kon-

krečiais rūpesčio gestais, 
teisingumu, solidarumu ir 
mūsų visų namų rūpesčiu, 
skurstančiųjų kančios nebus 
palengvintos, o švaistymo 
ekonomika, kuri verčia juos 
gyventi pakraštėse, nebus 
pakeista, jų lūkesiai niekada 
vėl nesužydės“.

Popiežius ragino žmones 
gerinti pasaulį „dalijantis 
duona su alkanaisiais, sie-
kiant teisingumo, įkvepiant 
skurstančiuosius ir atgaivi-
nant jų orumą“.

Į sekmadienines pamal-
das Vatikane buvo pakviesti 
labdaros organizacijų dar-
buotojai ir žmonės, kuriems 
jie padeda. Pranciškus pa-
ragino suteikti pasauliui 
vilties „rūpinantis skurstan-
čiaisiais ir jų neteisiant“.

BNS inform.

Verslas šventėms prognozuoja internetinės 
prekybos rekordus

Artėjant šventiniam 
laikotarpiui dalis preky-
bininkų laukia ypač gerų 
pardavimo rodiklių. Pa-
sak jų, prekyba aktyvėja 
jau dabar, žmonėms sie-
kiant iš anksto apsirūpin-
ti pirkiniais.

Prekybos centro inter-
nete „Varlė.lt“ įkūrėjas 
Marius Butauskas BNS 
komentavo, kad šie metai 
bus rekordiniai. 

„Mūsų prekių asorti-
mentas padvigubėjo: kli-
entai gali rinktis iš dau-
giau nei milijono prekių. 
Taip pat labai daug naujų 
klientų atrado „Varlė.lt“ ir 
dabar teikia prioritetą pir-
kimui internetu, o ne par-
duotuvėse. Tikimės 30-50 
proc. didesnių pardavimų 
per šį šventinį laikotarpį, 
lyginant su 2020 metais“, 
– sakė M. Butauskas. 

Pasak jo, jau dabar pas-
tebima „daug daugiau už-
sakymų“, o žmones renka-
si internetines parduotuves 
dėl, verslininko teigimu, 
didelės rizikos užsikrėsti 
fizinėse.

„Jau eilę metų paste-
bime tendenciją, kad vis 
daugiau lietuvių nelaukia 
paskutinės dienos ir kalė-
dines dovanas perka anks-
čiau. Ko gero, jau daugelis 
girdėjo, kad šiemet prekės 
brangsta, o jų pasirinkimas 
mažėja, todėl racionalūs 
klientai jas perka jau da-
bar“, – aiškino jis. 

Prekybos centro inter-
nete „Pigu.lt“ rinkodaros 
vadovas Ernestas Kače-
rauskas taip pat teigė, kad 
šiemet fiksuoja aktyvesnę 
išankstinę kalėdinę preky-
bą nepaisant to, jog šis lai-
kas 2020-aisiais pasižymė-
jo karantino apribojimais, 
o e. prekyba tuomet buvo 
iš esmės vienintelis būdas 
apsirūpinti kalėdinėmis 
dovanomis.

„Šiam rezultatui turi 
įtakos daug veiksnių, tarp 
kurių – ir bendrai augantis 
e. prekybos populiarumas. 
Vis gausesnis būrys pirkėjų 
įsitikina, kad pirkti inter-
netu paprasta, saugu, tau-

pomas laikas, o asortimen-
tas – milžiniškas“, – BNS 
tvirtino E. Kačerauskas. 

Jo teigimu, išankstinės 
prekybos aktyvumą lėmė ir 
kalbos apie prekių judėjimo 
trikdžius pasaulyje, įvairių 
komponentų trūkumą.

„Žmonės skuba užsiti-
krinti, kad pageidaujamų 
prekių sulauks laiku. Tai 
aktualu tiek elektroninėms, 
tiek ir fizinėms parduotu-
vėms“, – sako E. Kačeraus-
kas. 

„Tikimės tikrai aktyvaus 
ir sėkmingo kalėdinio laiko-
tarpio“, – apibendrino jis. 

„Varlė.lt“ įkūrėjas M. 
Butauskas sako, jog dau-
giau darbuotojų samdyti ar-
timiausiu metu neketina. 

„Šiemet įsidiegėme mo-
dernias sandėlio ir užsaky-
mų valdymo sistemas, jos 
labai daug darbų automa-
tizavo ir labai pagreitino 
procesus“, – kalbėjo versli-
ninkas. 

„Pigu.lt“ atstovas sakė, 
jog kasmet į pagalbą kalė-
dinės prekybos laikotarpiu 
įmonė samdo papildomai 
žmonių: „šiemet mums rei-
kės apie 100 papildomų dar-
buotojų“.

„Swedbank“ Finansų 
instituto vadovė Jūratė Cvi-
likienė perspėja, kad išlai-
doms nesiruošiant iš anksto, 
gruodį gali laukti finansinis 
šokas, o sausį – „ir privers-
tinė finansinė dieta“.

„Svarbu turėti omenyje, 
kad išlaidų sąrašas paprastai 
tampa ilgesnis nei planuota 
iš pradžių. Šį sąrašą suda-
ro ne tik dovanos artimie-
siems, bet ir šventinės vaiš-
ės, dekoracijos, papildomos 
išlaidos renginių bilietams 
ir kitiems su šventinėmis 
tradicijomis susijusiems da-
lykams“, – teigiama banko 
pranešime. 

J. Cvilikienė pastebi, jog 
prieš pat šventes augant pa-
klausai gali mažėti dovanų 
pasiūla, kai kurių paklau-
sių prekių gali imti trūkti, 
tad nevertėtų atidėti dovanų 
pirkimo paskutinei savaitei. 

„Šiais metais, apskritai, 
turime beprecedentę situa-
ciją, kuomet nemažos dalies 

norimų dovanų galime tie-
siog negauti dėl sutrikusių 
pasaulinės pasiūlos ir lo-
gistikos grandinių. Jau ne-
kalbant apie eiles tiek par-
duotuvėse, tiek pakavimo 
paslaugų vietose“, – teigė 
ekspertė. 

Pasak J. Cvilikienės, ne-
atidėlioti dovanų pirkimo 
verta ir dėl praėjusių metų 
patirties, kai dėl smarkiai 
išaugusios prekybos inter-
netu bei kurjerių tarnybų 
užimtumo prieš šventes 
pirktos dovanos gavėjus 
neretai pasiekdavo jau pa-
sibaigus šventėms.

SEB banko Mažmeninės 
bankininkystės tarnybos 
vadovės Eglės Dovbyšie-
nės teigimu, šventinių ap-
sipirkimų skaičius pradeda 
augti nuo lapkričio mėne-
sio ir įprastai auga iki pat 
gruodžio pabaigos.

Ypač atsiskaitymų inter-
netu skaičius šokteli lapkri-
čio viduryje, per Juodojo 
penktadienio ar Kiberne-
tinio pirmadienio išparda-
vimus, taip pat visai prieš 
Kalėdas ir tarpušvenčiu.

„Pastaraisiais metais 
pagreitį įgavusi, o per CO-
VID-19 pandemiją piką pa-
siekusi prekybininkų skai-
tmenizacija, taip pat sparčiai 
besikeičiantys visuomenės 
įpročiai lemia, kad vis dau-
giau pirkėjų reikiamas pre-
kes įsigyja elektroninėse 
parduotuvėse. Globalizacija 
trina sienas tarp vietinės ir 
tarptautinės prekybos“, – 
SEB banko pranešime sako 
E. Dovbyšienė.

„Nors pirkėjams tai la-
bai patogu, deja, patogu 
ir sukčiams, kuriantiems 
fiktyvias elektronines par-
duotuves ir bandantiems 
išvilioti pirkėjų pinigus“, – 
įspėja ekspertė. 

Anot E. Dovbyšienės, 
svarbu būti budriems ir tuo 
atveju, jei iki švenčių pa-
gausėtų piktavalių siunčia-
mų SMS žinučių, kuriose 
būtų informuojama apie 
neva vėluojančią siuntą 
su dovanomis, ir taip ban-
doma išvilioti asmeninius 
duomenis.

BNS inform.

Vienkartinę 100 eurų išmoką turėtų gauti 
daugiau nei 50 tūkst. paskiepytų senjorų

Vienkartinę 100 eurų iš-
moką kol kas turėtų gauti 
daugiau nei 50 tūkst. nuo 
COVID-19 pasiskiepijusių 
senjorų, rodo BNS pateikti 
Sveikatos apsaugos minis-
terijos (SAM) duomenys.

Nuo rugsėjo 1 dienos 
bent viena vakcinos doze 
pasiskiepijo kiek daugiau 
nei 10 tūkst. 75-erių metų ir 
vyresnių senjorų, 9,3 tūkst. 
iš jų jau gavo ir antrą skiepo 
dozę.

Dar 42,5 tūkst. šios am-
žiaus grupės žmonių gavo 
stiprinančią dozę. Tai, anot 
SAM, sudaro maždaug 40 
proc. visų tą galinčių pa-
daryti vyresnių nei 75-erių 
metų senjorų.

Ministerijos teigimu, 
įteisinus išmoką vyriausių 
žmonių skiepijimo apimtys 
išaugo.

„Prieš tai per savaitę pir-
ma doze pasiskiepydavo 
maždaug 900–1000 šios am-
žiaus grupės senjorų, o dabar 

šis skaičius siekia 1300“, 
– BNS teigė SAM atstovas 
Julijanas Gališanskis.

Pasak jo, nors skiepijimo 
suaktyvėjimas džiugina, ta-
čiau šiuo metu yra dar maž-
daug 70 tūkst. 75-erių metų 
ir vyresnių gyventojų, kurie 
nėra paskiepyti.

Premjerės patarėja Živilė 
Gudlevičienė anksčiau yra 
sakiusi, kad numatyta 100 
eurų išmoka neturėjo dide-
lio poveikio skatinant vy-
resnius nei 75-erių žmones 
skiepytis nuo COVID-19.

Pasak jos, senjorai kar-
toja argumentus, jog niekur 
neina, su niekuo nesusitin-
ka, todėl virusas jiems nėra 
pavojingas, be to, baiminasi 
nepageidaujamų reakcijų ir 
vakcinos poveikio sveikatai. 

Antradienis buvo pasku-
tinė diena, kada senjorai 
galėjo pasiskiepyti pirmąją 
„Pfizer“ ir „BioNTech“ su-
kurtos „Comirnaty“ vakci-
nos doze, jog antrąjį skiepą 
pavyktų gauti iki mėnesio 

pabaigos ir taip jiems būtų 
skirta 100 eurų išmoka.

Terminas skiepytis „Mo-
derna“ ar „AstraZeneca“ 
preparatais praėjo anksčiau, 
mat antrą šių vakcinų skiepo 
dozę anksčiausiai skirti ga-
lima po keturių savaičių.

Norint gauti išmoką, 
„Janssen“ vakcina, kurios 
pakanka vienos dozės, skie-
pytis galima iki lapkričio 30 
dienos.

100 eurų vienkartinė iš-
moka skiriama 75-erių ir 
vyresniems senjorams, nuo 
rugsėjo iki lapkričio pa-
baigos pasiskiepijusiems 
dviem dozėmis, bei tiems, 
kurie iki kitų metų kovo pa-
baigos pasiskiepys sustipri-
nančia doze.

Teikti prašymų gauti 
100 eurų vienkartinę išmo-
ką nereikės, ji bus paskirta 
automatiškai. Vienkartinę 
išmoką senjorai gaus kartu 
su pensija ar kita „Sodros“ 
mokama išmoka.

BNS inform.

• Ieškau išsinuomoti butą 
Rokiškyje su su baldais. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 620 52 884. Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Išsinuomosiu 2-3 kambarių 
butą Rokiškyje ilgesniam 
laikui. Norėčiau antrame 
arba trečiame aukšte. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 628 83 870. 
Rokiškis

RASTA/PAMESTA

• Pamesti raktai su mėlynu 
pakabuku mikrorajone.  
Tel. 8 616 34 068. Rokiškis
• Pamesti buto ir 
automobilio raktai 
su mėlynu pakabuku. 

Radusiems atsilyginsiu.  
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Beveik naują motobloko 
ravėtuvą ant ratuku 2 vagų ir 
MTZ 05 motobloko variklį 
dalimis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Tvarkingą sodo 
traktoriuką. Variklis 11,5 
hp, pavarų dėžė mechaninė, 
deka dviejų peiliu. 
Kosmetiniai trūkumai. 2012 
m. parvežtas iš Danijos. 
Yra ir daugiau traktoriukų. 
Kaina 980 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Įvairaus pjovimo statybinę 

medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Sausas lentas 50x150 mm, 
50x200 mm. 6 kub. m, 6 
m ilgio. Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis
• Naudotas geros būklės 
silikatines plytas.  
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Perdengimo plokštes.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Statybinę medieną.  
Tel. 8 624 65 221. Rokiškis
• Šulinio ritinį 1 m 
skersmens. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 641 39 312. Rokiškis
• Gelžbetonines tiltų sijas. 
Ilgis 12 m, aukštis 0,80, 
plotis 0,28. Tinka pamatams. 
Tel. 8 612 67 388. Rokiškis
• Akmens vatą 610x1220. 

Likutis 5 vnt. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Elektrinį ratų suktuką. 
Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Aukšto slėgio kuro 
vamzdelius MTZ varikliui. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• MTZ-50 tiltą, greičių dėžę 
ir intarpą. Kaina derinama 
paskambinus.  

Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
• Rotacinę šienapjovę. Kaina 
derinama paskambinus.  
Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
• Jumz kabiną dalimis. 
Kainos derinamos 
paskambinus.  
Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
• Geros būklės traktorių 
MTZ-82. Kaina 4000 Eur. 
Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
• Savadarbį traktoriuką su 
priekaba be dokumentų. 

Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Vieno cilindro benzininį 
Zid variklį.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• MTZ-82 1985 m. su 
frontaliniu krautuvu. Mažoji 
kabina, naujos padangos, 
tvarkingas, su TA. Taip pat 
plūgą, kultivatorių, sėjamą ir 
smulkintuvą Orkana.  
Tel. 8 648 64 061.  
Rokiškis
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Lapkričio 16-oji, 
antradienis, 
47 savaitė

Iki Naujųjų liko 47 dienos
Tarptautinė tolerancijos diena

Lietuvos pašto diena
Saulė teka  7.49 val., 
leidžiasi 16.17 val. 

Dienos ilgumas 8.28 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Edmundas, Gerdvilė, Gertrūda, 
Margarita, Vaišvydas.

Rytoj:  Benita, Erta, Everardas, 
Getautas, Getautė, Gilvilė, Klotilda, 

Kobutas, Kodravas, Kodravė, 
Koglandas, Koglandė, Nemira, 

Salė, Salomėja, Viktorija.
Poryt:  Giniotas, Giniotė, 

Ginvydas, Ginvydė, Otonas, 
Romanas, Vesta, Vestina.

Dienos citata
„Neskubėk teisti, 
skubėk suprasti“ 

(Seneka).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1906 m. Anglijoje buvo už-
patentuota pirmoji kino kame-
ra;

1909 m. Vokietijoje įkurta 
pirmoji pasaulyje oro linijų ben-
drovė DELAG (Deutsche Luft-
schiffahrts-Aktiengesellschaft);

1907 m. Olkahoma tapo 46-
ąja JAV valstija.

1917 m. Georges Clemence-
au antrą kartą tapo Prancūzijos 
ministru pirmininku.

1918 m. suirus Austrijos ir 
Vengrijos imperijai, paskelbta 
nepriklausoma Vengrijos Res-
publika.

1996 m. Deividas Diksas iš 
Australijos tapo jauniausiu jū-
rininku, kuris vienas apiplaukė 
Žemės rutulį. Kelionės pabaigo-
je jam buvo 18 metų ir 41 diena.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1648 m. Jonas Kazimieras Vaza 
išrinktas Lenkijos karaliumi;

1794 m. sukilėlių kariuomenės li-
kučiai kapituliavo prie Radošicų. Tado 
Kosciuškos sukilimo pabaiga.

1899 m  mirė rašytojas, „Varpo“ 
įkūrėjas Vincas Kudirka. Gimė 1858 m.

1918 m.  įkurta Mažosios Lietuvos 
tautinė taryba;

1918 m. įsteigtas Lietuvos paštas;

Post 
scriptum
Iš pradžių – meiliai, 

vėliau – peiliai.

Soti bulvienė su dešrelėmis ir sūriu
Ingredientai:
• 800 gramų jautienos sultinio
• 500 gramų šviežių kiaulienos 
dešrelių
• 200 mililitrų grietinėlės, 35 
proc. riebumo (tinka ir liesesnė)
• 200 gramų čederio sūrio (ar 
kitokio mėgiamo sūrio)
• 2 bulvės
• 2  raudonosios paprikos
• aitrioji  paprika
•  svogūnas
• 2 šaukštai kvietinių miltų

• 3 skiltelės česnako
• pundelis kalendros (arba petražolių)
• pagal skonį saldžiosios paprikos
• pagal skonį kmynų

• pagal skonį druskos
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų
• 40 gramų sviesto

GAMINIMAS:
Svogūną nulupti ir supjaustyti nedideliais gabalėliais. Paprikas supjaustyti nedide-

liais kubeliais. Sūrį sutarkuoti. Česnako skilteles smulkiai sukapoti. Įkaitinti puodą, 
jame ištirpinti sviestą. Sudėti svogūnus bei papriką, viską kepinti iki suminkštės. Bul-
ves nuskusti ir supjaustyti nedideliais kubeliais. Aitriąją papriką supjaustyti smulkiais 
gabalėliais, sudėti į puodą, tada sudėti visus prieskonius, pakepinti. Sudėti miltus, 
smulkintą česnaką ir maišant pakepinti. Supilti sultinį, sudėti pjaustytas dešreles, 
bulves, supilti grietinėlę. Virti iki bulvės suminkštės. Tada puodą nuimti nuo ugnies, 
sudėti tarkuotą sūrį ir išmaišyti. Patiekti apibarstant smulkinta kalendra (arba petra-
žolėmis).

Ieškokite prekybos centruose!

Venesueloje siekta didžiausio pasaulyje 
orkestro rekordo

Šeštadienį besilei-
džiančią saulę Venesuelos 
sostinėje Karakase paly-
dėjo klasikinės muzikos 
kūrinys, kurį atliko mil-
žiniškas būrys šalies mu-
zikantų. Jie atliko Piotro 
Čaikovskio kūrinį „Slavų 
maršas“, siekdami „di-
džiausio pasaulyje orkes-
tro“ rekordo.

Tokio rekordo buvo 
siekdama kalnų apsuptos 
Venesuelos karo akademi-
jos vidiniame kieme, kur 
susirinko apie 12 tūkst. 
muzikantų.

„Jeigu nutrūks styga, 
nesustokite. Jeigu prarasite 
partitūrą, grokite iš atmin-
ties“, – nurodė 34 metų di-
rigentas Andresas Davidas 
Ascanio.

12 minučių trūkusi kū-
rinio atlikimą stebėjo apie 
260 auditorių iš bendrovės 
KPMG. Jų užduotis buvo 

įsitikinti, kad kiekvienas iš 
šių muzikantų laikėsi nau-
jo pasaulio rekordo sieki-
mo taisyklių: be kita ko, jie 
negalėjo dalintis muzikos 
instrumentais ir turėjo groti 
mažiausiai penkias minutes.

Ar pavyko pagerinti pa-
saulio rekordą, „Guinness“ 
praneš per ateinančius de-
šimt dienų.

Šiuo metu didžiausio pa-
saulyje orkestro rekordas pri-

klauso 2019 metais Rusijoje 
grojusiam orkestrui, kurį su-
darė 8097 muzikantai.

Venesueloje muzikantus 
rekordo siekimui subūrė 
šalies valstybės finansuo-
jama programa „El Siste-
ma“, kuri nuo 1975 metų 
tūkstančiams darbininkų 
vaikų suteikia galimybių 
įgyti klasikinės muzikos 
išsilavinimą.
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Koronavirusas darbingų 
vyrų gyvenimą sutrumpino 
maždaug pusmečiu

Koronavirusas ir dėl 
jo sutrikusios medicinos 
paslaugos jau paveikė Lie-
tuvos žmonių gyvenimo 
trukmę. Pernai labiausiai 
– maždaug pusmečiu su-
mažėjo darbingo amžiaus 
vyrų vidutinė gyvenimo 
trukmė, sako Valstybės 
kontrolė (VK).   

„Įdomu tai, kad iš esmės 
Lietuva turi vieną didžiau-
sių vidutinės gyvenimo tru-
kmės praradimų tarp aukš-
tų pajamų šalių“, – Seimo 
Biudžeto ir finansų komitete 
sakė VK Biudžeto stebėse-
nos departamento vadovė 
Saulė Skripkauskienė.   

„Kitaip negu netgi Rusi-
joje ar JAV, kur tikėtinos vi-
dutinės gyvenimo trukmės 
praradimai koncentruojasi 
vyresnio amžiaus kohorto-
se, Lietuvoje daugiausia vi-
dutinės gyvenimo trukmės 
prarandama darbingo am-
žiaus vyrų kategorijoje“, – 
parlamentarams pridūrė VK 
atstovė.

Pasak jos, tokia išva-
da daroma ne mechaniškai 
vertinant 2019 metų tikėti-

ną gyvenimo trukmę, o ly-
ginant, kokia ji būtų 2020 
metais, jeigu nebūtų pande-
mijos.  

S. Skripkauskienė BNS 
sakė, kad Lietuvoje bendra 
vidutinė gyvenimo trukmė 
per 2020-uosius sumažėjo 
pusantrų metų: vyrų – me-
tais ir devyniais mėnesiais, 
moterų – metais ir trimis 
mėnesiais.  

Pasak jos, Ispanijoje ben-
dra vyrų gyvenimo trukmė 
sumažėjo metais ir trimis 
mėnesiais, o labiausiai – vy-
resnių nei 75  metų amžiaus 
grupėje – septyniais mėne-
siais. 

S. Skripkauskienė pro-
gnozuoja, kad įvertimus 
2021-ųjų mirtis, vidutinė 
gyvenimo trukmė Lietuvoje 
trauksis dar labiau: „2021 
metais dar didesnis mirtin-
gumas, dar bus praradimai“. 

2019 metais vyrų vidu-
tinė tikėtina gyve ni mo tru-
kmė buvo 71,5, moterų – 81 
metai (2018-aisiais  atitin-
kamai – 70,9 ir 80,6 metų), 
skelbia Statistikos departa-
mentas.
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Vilniaus mažasis teatras atsiriboja nuo R. Tumino interviu
Valstybinis Vilniaus ma-

žasis teatras atsiriboja nuo 
Rusijos televizijoje pasiro-
džiusio šioje šalyje dirbančio 
režisieriaus Rimo Tumino 
interviu, kuriame pastara-
sis nesureikšmino Lietuvos 
okupaciją lėmusio Motolovo 
ir Ribentropo pakto bei pa-
reiškė nelaikantis rusų oku-
pantais. R. Tuminas yra Vil-
niaus mažojo teatro meno 
vadovas.

„Minėto interviu metu pa-
sisakymai Lietuvos istoriniais, 
politiniais klausimais nėra te-
atro pozicija. Esame įsitikinę, 
kad menas ir kultūra – tai ge-

riausia terpė, kurioje skaudžios 
istorinės patirtys įprasminamos 
ir išreiškiamos tam, kad jos 
būtų perduodamos iš kartos į 
kartą ir niekada nebūtų pamirš-
tos“, – teigiama Vilniaus ma-
žojo teatro pranešime.

Jame pažymima, kad sovie-
tinės okupacijos metais buvo 
įkalinta, nužudyta ir ištremta 
šimtai tūkstančių žmonių.

„Tai Lietuvos piliečiai, ku-
rie galėjo tapti mokslininkais, 
menininkais, aktoriais, mu-
zikantais, politikais ar tiesiog 
laisvos Lietuvos kūrėjais. Šį 
ypatingai skaudų Lietuvai lai-
kmetį Vilniaus mažasis teatras 

stengiasi atspindėti ir savo 
statomuose spektakliuose.  
Apgailestaujame, kad meni-
ninkai paverčiami propagan-
dinio mums priešiškai nusi-
teikusios šalies karo įrankiu“, 
– rašoma pranešime.

Vilniaus mažasis teatras 
įkurtas 1990 metais, 1997 
metais jam suteiktas valstybi-
nio teatro statusas. Ilgą laiką 
teatrui vadovavo R. Tuminas, 
šiuo metu dirbantis Maskvos 
J. Vachtangovo teatre. Jis taip 
pat oficialiai eina Vilniaus 
mažojo teatro meno vadovo 
pareigas.
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Eksportuotų prekių kainos per metus 
augo 9,2 proc., importuotų – 18,1 proc.

Lietuvos eksportuotų pre-
kių kainos rugsėjį, palyginti 
su 2020-ųjų rugsėjo mėnesiu, 
padidėjo 9,2 proc., o impor-
tuotų prekių – 18,1 procento.

Per mėnesį (rugsėjį, paly-
ginti su rugpjūčiu) eksportuo-
tų prekių kainos padidėjo 0,6 
proc., importuotų prekių – 2,4 
proc., pranešė Statistikos de-
partamentas. 

Iš eksportuotų prekių la-
biausiai – 19,7 proc. – pa-
brango Tomo ketus ir plienas 
bei ferolydiniai. Guminiai 
gaminiai brango 9,2 proc., ce-
mentas, kalkės ir gipsas – 8,4 
proc., bet atpigo medicinos ir 
odontologijos prietaisai, ins-

trumentai ir reikmenys – 13,6 
proc., padarinė mediena – 2,4, 
gyvi gyvūnai ir gyvūniniai pro-
duktai – 2,2 proc. Iš importuotų 
prekių daugiausia – 16,4 proc. 
– pabrango gamtinės dujos. 
Kasybos ir karjerų eksploatavi-
mo produktai brango 9,8 proc., 
žalia nafta – 9,1 proc., bet at-
pigo žuvys ir kiti žuvininkystės 
produktai – 4,7 proc., atliekos, 
atliekų surinkimo produktai  – 
3,4, konservuota mėsa ir mėsos 
produktai – 3 proc.

Per metus iš euro zonos im-
portuotų prekių kainos padidė-
jo 7,3 proc., ne iš euro zonos 
– 28,3 proc.  Per mėnesį – ati-
tinkamai 0,6 ir 3,8 proc.

BNS inform.
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PRO MEMORIA
Kriaunų seniūnija
VALERIJA PAGIRIENĖ 1926-09-01 – 2021-11-06 
Kaimiškoji seniūnija
JANINA KUBLICKIENĖ 1956-06-20 – 2021-11-03
Pandėlio seniūnija
ARVYDAS BALČIŪNAS 1966-11-14 - 2021-11-06

AVINAS. Pil-
dyite savo finan-
sinius išteklius, 
užuot išlaidavę. 
Ketvirtadienį ar 

penktadienį jūsų piniginę pa-
pildys solidi pajamų suma. 
Savaitės pabaigoje tikėtinos 
komandiruotės, jos bus nau-
dingos. Tačiau jos gerokai var-
gins. Apskritai savaitė turtinga 
galimybėmis ir įkvepiančio-
mis perspektyvomis. Gausite 
daug pasiūlymų, susijusių su 
dalykine veikla. Nebijokite 
imtis papildomos atsakomy-
bės ir krūvio. Ieškokite naujų 
pajamų šaltinių. Penktadienį 
lydės sėkmė susitikimuose, 
derybose, pasitarimuose. Jūsų 
darbus įvertins vadovybė, ir, 
tikėtina, sulauksite algos pa-
kėlimo. Saugokite santykius 
su mylimuoju.

J A U T I S . 
Žiūrėdami darbe 
kolegų intere-
sų, nepamirškite 
apie savuosius, 

taip pat priminkite ir savo 
nuopelnus bendram reikalui. 
Kitaip iš solidarumo ir ku-
klumo liksite be pajamų. O 
jų šią savaitę tikrai prireiks. 
Savaitė bus sėkminga, jei nu-
stosite skraidyti padebesiais 
ir pagaliau atsistosite ant 
žemės. Paisykite intucijos, 
realiai įvertinkite galimy-
bes. Savaitės pradžioje nesi-
velkite į ginčus su draugais. 
Antradienį apie save nepa-
sakokite nieko nereikalingo, 
laikykitės atokiau nuo triukš-
mingų kompanijų. Savaitgalį 
nesikabinėkite prie artimųjų 
dėl menkniekių. Apie savo 
santykius nesigirkite, laiky-
kite savo laimę paslaptyje.

D V Y N I A I . 
Lydės finansinė 
sėkmė. Naudoki-
tės jos teikiamo-
mis galimybėmis. 

Trečiadienį laukia stambios 
piniginės įplaukos. O ketvirta-
dienis bus dosnus dalykiniais 
pasiūlymais. Savaitė bus dosni 
gerų įvykių, kelionių, susitiki-
mų, netgi pasimatymų. Visa tai 
veda puikių permainų asmeni-
niame gyvenime link. Tikėkite 
savo intuicija, nebijokite sva-
joti: norai išsipildys greičiau, 
nei tikitės. Savaitgalis bus la-
bai sėkmingas. Meilės fronte 
tikėkitės meilės prisipažinimo, 
piršlybų. Jūsų žmogus pasiren-
gęs išpildyti visus jūsų norus. 

VĖŽYS. Sė-
kmės ir pažangos 
finansų srityje ne-
matyti. Antradie-
nis ir trečiadienis – 

labai sudėtingos dienos. Venkite 
aejotinių sandėrių bei sutarčių, 
būkite atsargūs su mažai pažįs-
tamais žmonėmis, nors jie ir at-
rodo žavūs. Savaitės pabaigoje 
situacija pagerės. Aplinkinius 

Astrologinė prognozė savaitei 
ir artimuosius pradžiuginsite 
pradėję ambicingą sumanymą. 
Savaitės pradžioje tikėtini konf-
liktai darbe. Venkite neapgal-
votų veiksmų, nesivadovaukite 
iliuzijomis, nemanipuliuokite, 
nesileiskite manipuliuojami. 
Antroje savaitės pusėjė atsivers 
kūrybiniai talentai.    

LIŪTAS. Tre-
čiadienį pernelyg 
neišlaidaukite, 
kliaukitės sveiku 
protu ir būkite 

atsargūs. Neverta keisti darbo, 
planuoti naujų reikalų. Savai-
tės pradžioje jums pasiūlys 
investuoti į, iš pirmo žvilgs-
niio patrauklų reikalą, bet jūs 
geriau rimtai ir atidžiai viską 
apskaičiuokite. Nuo antradie-
nio reikalai po truputį gerės, 
sėkmingai likviduosite su-
kauptus darbus. Ketvirtadienį 
nesiimkite spręsti kelių už-
duočių iš karto. Neskubėkite, 
dirbkite kokybiškai. Taupyki-
te. Savaitgalį nusiteikite bar-
niams šeimoje.  

MERGELĖ.   
Savaitės pradžio-
je venkitereikalų, 
kurie bus susiję 
su tam tikrais 

pasirinkimais. Yra didelė 
grėsmė apsirikti. Trečiadienį 
tikėtina, kad sulauksite paja-
mų. Savaitgalio pirkiniai bus 
sėkmingi ir naudingi. Bus ga-
limybė įsijungti į kažkokį kū-
rybinį procesą. Nepraleiskite 
progos, ji susijusi su didelėmis 
galimybėmis. Gerės santykiai 
su kolegomis, draugais, arti-
maisiais, daugelis nesusipra-
timų liko praeityje. Netikėtai 
susitaikysite su senu priešu, 
ar jis stos į jūsų pusę. Pirmoji 
savaitės pusė sėkmingesnė už 
antrąją, todėl svarbesnius rei-
kalus planuokite iki ketvirta-
dienio.  Meilėje būkite apdai-
rūs, nors jums ir sekasi.

SVARSTY-
KLĖS. Finan-
siniu atžvilgiu 
gera savaitė. 
Sėkmingiausios 

išlaidos bus naujiems drabu-
žiams ir išmaniems įrengi-
niams. Turėite progos išspręsti 
labai svarbų, labai sudėtingą 
klausimą. Tai padarę pajusite 
palengvėjimą. Darbe bus ne-
tikėtumų, sėkmingos derybos 
su naujais partneriais, pers-
pektyvios asmeninės pažin-
tys. Anskčiau pradėti darbai 
klostysis sėkmingai, draugai 
pageidaus jūsų dėmesio, tarp 
kitko, kartais ir savanaudiškais 
tikslais. Penktadienis – aktyvi 

ir turininga diena. 
S K O R P I O -
NAS. Turėsite 
pakankamai lėšų, 
kad jaustumėtės 

patogiai. Galėsite netgi dova-
nomis pradžiuginti artimuo-
sius. Vadovybė bus jumis 
patenkinta, jūsų autoritetas 

augs. Jei išnaudosite palan-
kias aplinkybes, turėsite gali-
mybių daug pasiekti ir gauti 
solidų pelną. Jums prireiks 
diplomatijos ir gebėjimo 
siekti kompromisų. Būite at-
kaklūs gindami savo intere-
sus, ypač trečiadienį. 

Š A U LY S . 
Laukite įdomių 
darbo pasiūly-
mų ir papildomo 
pelno. Jūs labai 

reikalingas ir vertinamas spe-
cialistas. Sėkmė jums nulem-
ta, tačiau visgi reikės ir šiokių 
tokių pastangų. Pirmiausia 
susikaupkite. Nešvaistykite 
energijos daugeliui reikalų, 
koncentruokitės į kelis svar-
biausius. Daugiau darbų, 
mažiau kalbų. Antradienį iš-
sispręs seniai neraminusios 
problemos. Šeštadienį verta 
praleisti smagioje kompanijo-
je ir pailsėti. 

O Ž I A R A -
GIS. Finansinėje 
srityje per savai-
tę jokių pkyčių ir 
pažangos. Trečia-

dienį gausite nedidelį atlygį. 
Greičiausiai jį investuosite 
naujiems drabužiams įsigyti. 
Jums kaip oras reikalinga tu-
rėti savo nuomonę. Mažiau 
klausykite, ką kalba viršinin-
kas, bendradarbiai, pataria 
draugiau. Neatidėliokite il-
gam savo sumanymų: dabar 
įgyvendinamos idėjos bus 
sėkmingos. Nereikalaukite iš 
aplinkinių pernelyg daug: ri-
zikuojate sugadinti santykius. 
Savaigalį išsikalbėkite su my-
limuoju apie skaudulius ir lū-
kesčius.    

V A N D E -
NIS. Finansinė 
padėtis stabili, 
kiek įdėsite, tiek 
ir gausite. Nesė-

kminga dena finansams tvar-
kyti – ketvirtadienis, venkite 
net smulkių pirkinių. Jei imsite 
kreditą, atkreipkite dėmesį į pa-
pildomas sąlygas. Svarbiausias 
savaitės uždavinys: verslo ryšių 
plėtra, teisingos informacijos 
paieška. Ketvirtadienį teks už-
siimti dokumentų tvarkymu bei 
susitikimų ir renginių organiza-
vimu. Penktadienį būkite atsar-
gūs net su senais pažįstamais: 
ne vietoje ištartas žodis gali su-
griauti santykius.

ŽUVYS. Sė-
kmingas metas 
pradėti naujus il-
galaikius darbus. 
Galite priimti 

svarbų sprendimą nutraukti 
santykius su verslo partne-
riais. Nelaikykite įsikibę pra-
eities. Menkus nesklandumus 
įveiksite savo užsispyrimu, o 
rimtesnės bėdos pažadins ko-
votojo instinktą. Nepraraskite 
sėkmės galimybių, nešvaisty-
kite energijos smulkmenoms.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 16 d. Naktį -2

Dieną 4
P,
2-6 m/s

Šalna

Lapkričio 17 d. Naktį -1
Dieną 6

P,
4-9 m/s

Lapkričio 18 d. Naktį 3
Dieną 6

PV,
6-12 m/s

Orų prognozė lapkričio 16-18 d.

Viešuose vietose privalu dėvėti medicinines 
kaukes ir respiratorius

Lietuvoje viešose vie-
tose leidžiama dėvėti tik 
medicinines kaukes ir 
respiratorius.

Už medžiaginių kaukių 
ar kitų veidą dengiančių 
priemonių dėvėjimą gali 
grėsti nuobaudos. 

Medicininės kaukės 
privalomos prekybos, pas-
laugų teikimo, viešajame 
transporte ir kitose vieto-
se.

Sveikatos apsaugos mi-

nisterijos teigimu, medici-
ninių kaukių arba respirato-
rių dėvėjimas priskiriamas 
prie labai svarbių ir efek-
tyvių COVID-19 ligos pre-
vencijos priemonių.

Kad užtikrintų efektyvią 
apsaugą, kaukė turi dengti 
nosį, burną ir smakrą bei 
turi būti periodiškai kei-
čiama. Vienkartines kaukes 
galima dėvėti tik vieną kar-
tą, jas keisti būtina kas 3–4 
val., arba kai sudrėksta.

Reikalavimas dėvė-

ti kaukes ir toliau nebus 
taikomas neįgalumą tu-
rintiems asmenims, kurie 
dėl savo sveikatos būklės 
kaukių dėvėti negali ar jų 
dėvėjimas gali pakenkti 
asmens sveikatos būklei. 
Tokiu atveju rekomenduo-
jama dėvėti veido skydelį.

Kaukių leidžiama ne-
dėvėti asmenims, kai jie 
sportuoja ar paslaugos tei-
kimo metu, kai paslaugos 
negalima suteikti kitaip.

BNS inform.

Spauda: Londonas pasirengęs į Ukrainą 
pasiųsti 600 karių Rusijai atgrasyti

Didžioji Britanija gali, 
esant reikalui, į Ukrainą 
per itin trumpą laiką at-
siųsti iki 600 karių, au-
ganti nerimui dėl eskala-
cijos iš Rusijos pusės, rašo 
britų laikraštis „The Dai-
ly Mirror“.

„Operatyvinė grupė iki 
600 Britanijos yra pasiren-
gusi dislokacijai Ukrainoje, 
nuogąstaujant, kad Rusija 
yra pasirengusi įsiveržti į 
šalį“, – rašoma straipsnyje.

Jame taip pat nurodoma, 
kad tokią grupę sudarytų 
Britanijos specialiųjų pajė-
gų ir desantininkų atstovai.

„Operatyvinei grupei 
buvo nurodyta, kad jai gali 
tekti dislokuotis per labai 
trumpą laiką. Nuo 400 iki 

600 karių yra pasirengę. Jų 
įranga yra supakuota ir jie yra 
pasirengę skristi į Ukrainą, 
kur gali nusileisti arba iššokti 
su parašiutais“, – žurnalis-
tams nurodė šaltinis Britani-
jos kariuomenėje.

Leidinys nurodo, kad 
remiantis jo šaltinių duo-
menimis, šimtai parašiuti-
ninkai, padedant artilerijos 
daliniams, gali išsilaipinti 
Ukrainoje per 36 valandas ga-
vus atitinkamą įsakymą.

Pentagono atstovas spaudai 
Johnas Kirby anksčiau skelbė, 
kad Vašingtonui kelia neri-
mą Rusijos pajėgų judėjimas 
rajone šalia Ukrainos sienos. 
Vašingtonas ragina Maskvą 
paaiškinti savo ketinimus.

Tuo metu Kremlius pareiš-
kė, kad Rusijos karinių pajė-

gų judėjimas šalies terito-
rijoje niekam neturėtų kelti 
nerimo.

Per spaudos konferenciją 
paklaustas, ar jam žinoma, 
jog JAV perspėjo kolegas 
Europos Sąjungoje apie 
galimus Rusijos veiksmus 
neva įsiveržti į Ukrainą, 
V. Putino atstovas spaudai 
Dmitrijus Peskovas atsakė: 
„Tai jau ne pirma publika-
cija ir ne pirmas JAV pa-
reiškimas apie ta, kad jiems 
nerimą kelia mūsų karinių 
pajėgų judėjimas Rusijos 
Federacijos teritorija. Mes 
ne kartą sakėme, kad kari-
nių pajėtų judėjimas mūsų 
teritorijoje neturėtų niekam 
kelti nerimo. Rusija niekam 
nekelia grėsmės“.
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Lietuvoje trečiąjį ketvirtį pastatyta 2,9 proc. daugiau pastatų
Lietuvoje trečiąjį ketvirtį 

baigti statyti 1724 nauji gyvena-
mieji ir negyvenamieji pastatai – 
2,9 proc. daugiau nei pernai tuo 
pačiu metu. 

Per ketvirtį pastatyti 1602 nauji 
gyvenamieji namai su 2671 būstu, 
iš jų 67,7 proc. – individualiuose 
namuose. Baigtų statyti naujų būs-
tų naudingasis plotas sudarė 280,6 
tūkst. kv. metrų ir buvo 9,3 proc. 
mažesnis nei 2020 metų trečiąjį 
ketvirtį, pranešė Statistikos depar-

tamentas. Vidutinis būsto naudinga-
sis plotas individualiame name buvo 
127,4 kv. metrų, buto daugiabutyje – 
58,3 kv. metrų. 

Trečiąjį ketvirtį 33,7 proc. baigtų 
statyti naujų gyvenamųjų būstų buvo 
Vilniaus mieste, 12,2 proc. – Kauno 
rajone, 10,9 proc. – Kauno mieste.

Šiuo laikotarpiu baigta statyti 121 
naujas negyvenamasis pastatas, kurių 
bendrasis plotas sudarė 216,8 tūkst. 
kv. metrų ir buvo 20,3 proc. mažesnis 
nei 2020 metų trečiąjį ketvirtį. Dau-

giausia pagal bendrąjį plotą baigta 
statyti naujų įstaigų pastatų bei naujų 
pramoninių pastatų ir sandėlių.

40,3 proc. pastatytų naujų negy-
venamųjų pastatų pagal bendrąjį plo-
tą buvo Vilniaus mieste, 10,3 – Kau-
no mieste, 9,7 proc. – Kauno rajone. 
Trečiąjį ketvirtį pradėti statyti 1904 
nauji gyvenamieji ir negyvenamieji 
pastatai – 18,4 proc. mažiau nei 2020 
metų atitinkamą ketvirtį. Išduoti 
2604 statybos leidimai naujiems 
pastatams statyti – 36 proc. daugiau.
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ANEKDOTAI

Mokytojas pasakoja 
mokiniams:

– Archimedas, 
maudydamasis vonioje, 
sušuko „Eureka“...

– Atsiprašau, – nutraukia 
mokytojo pasakojimą 
Petriukas, – o ką reiškia šis 
žodis?

– „Suradau“. Ir kaip 
manai, Petriuk, ką jis 
surado?

– Tikriausiai muilą!
***
Du maži berniukai ateina 

į parduotuvę:
– Greičiau, greičiau, 

mūsų tėtį užpuolė bičių 
spiečius.

– Ar jums reikia tepalo?
– Ne, fotoaparato.
***
Du studentai prieš 

egzaminą:
– Ką čia skaitai?
– Kvantinės fi zikos 

pradmenys.
– O kodėl knyga aukštyn 

kojom?

– Ai, koks skirtumas?..
***
Narkomanas girtuokliui:
– Gimęs šliaužioti, dink iš 

pakilimo tako!
***
Vėlai vakare, mažoje 

tuščioje geležinkelio stotyje 
iš traukinio išlipa du vyrai. 
Vienas iš jų išsitraukia peilį ir 
klausia kito:

– Pinigų turi?
Antrasis išsitraukia kirvį iš 

po skverno:
– O kam tau?
Pirmasis, slėpdamas peilį:
– Išsikeisti norėjau...
***
Naujasis rusas perka butą.
– Ar tylus kvartalas?
– Taip. Štai, kad ir buvęs 

šio buto šeimininkas. Jį 
nušovė, o niekas negirdėjo.

***
– Brangusis, ką tu darai?
– Santuokos liudijimą 

skaitau...
– O kam?
– Ieškau galiojimo laiko...

***
Žmogus susiruošė žvejoti. 

Pasiėmė šunį ir meškerę. Įsėdo 
į valtį ir plaukia. Žiūri ešerys 
išlenda. Ešerys sako:

– Duok saldainį!
Žmogus žiūri tai į šunį, tai į 

ešerį, tai į šunį, tai į ešerį. Šuo 
sako:

– Ko į mane žiūri? Aš pats 
apakęs!

***
Tobulas vyras turi mokėti 

tik tris žodžius:
1. Myliu
2. Nupirksiu
3. Nuvešiu.
***
– Dešimt centų skolinga 

būsiu! – su šia fraze Maxima 
kasininkė Marytė uždirbo savo 
pirmąjį milijoną.

***
Direktorius sako 

tarnautojui:
– Jūs būtumėte puikus 

nusikaltėlis.
– Kodėl gi, viršininke? – 

nustemba darbuotojas.

– Matote, kad ir kaip 
stengiuosi, niekaip negaliu 
rasti jokių jūsų veiklos 
pėdsakų.

***
Berniukas klausia autobusų 

stotelėje stovinčios nėščios 
moters:

– Ko jūs laukiate?
Moteris atsako:
– Autobuso.
Vaikinukas atsisuka į savo 

draugus ir sako:
– Nepatikėsit... Ji miegojo 

su transformeriu...
***
Gerokai pasivaišinę du 

kaimynai grįžta namo. Šviečia 
mėnulis ir skersai kelio nutįsę 
telefono stulpų šešėliai. 
Atsargiai juos peržengdami 
abu kalbasi:

– Matyt, buvo smarki 
audra, kad visus stulpus 
išvartė.

–Aha. O mes net 
negirdėjom, kai griaudėjo. 
Vadinasi,  paūžėm, kaip 
reikiant...

***
Į psichiatrinę ligoninę 

ateina dirbti jaunas gydytojas 
ir iškart patenka į komisiją, 
kuri nustato ar pasveiko 
ligoniai. Slaugytoja pakviečia 
ligonį prie vonios pilnos 
vandens, ant kurios krašto 
stovi du puodeliai – vienas 
mažas, kitas didelis. Skyriaus 
vedėjas liepia ligoniui išpilti iš 
vonios vandenį. Šis ima mažą 
puodelį.

– Į palatą,– sako daktaras.
Lygiai tas pats kartojasi ir 

su kitais ligoniais. Jaunasis 
daktarėlis norėdamas 
pasirodyti ir sako:

– Tai iš ligoninės išleidžiate 
tik tada, kai paima didelį 
puodelį?

Skyriaus vedėjas:
– Ne, tik tada, kai iš vonios 

ištraukia kamštį.
***
– Kaip smagu, kad 

tave pagaliau išleido iš 
psichiatrinės ligoninės.

– Bet kokia kaina! Teko 
atsisakyti sosto.

***
– Skauda dantis? Laužo 

kaulus? Suka sąnarius? 

Pasakykite, kur pinigai, ir 
viskas tuoj baigsis!

***
– Daktare, aš labai greitai 

viską užmirštu…
– Tai užsirašinėkite.
– Bet aš ir raides 

užmirštu…
***
Nuo senų laikų gydytojai ir 

vaistininkai patys išbandydavo 
vaistus. Būtent todėl visi 
balzamai ir antpilai yra 
spiritiniai.

***
Žymaus gydytojo 

pasiteiravo, kodėl šis visų 
pacientų klausia, ką šie valgė 
per pietus.

– Tai svarbu. Iš atsakymo 
galiu spręsti, kiek galiu tikėtis 
honoraro.

***
Psichiatrinė. Pas daktarą 

ateina ligonis. Daktaras 
klausia:

– Ponas, ką matote?- 
parodo jis į ant stalo stovintį 
daiktą.

– Plytą.
– Matau, Jums vis dar 

blogai… Kaip nematote? 
Juk čia yra katinas. Jums dar 
vieneri metai.

Ateina antras pacientas:
– Ponas, ką matote?- 

klausia daktaras.
– Plytą.
– Blogai blogai, čia katinas! 

Dar vieneri metai.
Ateina trečias:
– Ponas, ką matote?
– Katiną.
– Puiku, galite eiti 

Jūs pasveikote! – tarė 
pasiimdamas nuo stalo plytą 
gydytojas, – geras kačiukas, 
geras…

***
– Ponia, – sako gydytojas,–

jūsų vyrui nieko rimto nėra, 
jam reikia tik ramybės.

– O kokių vaistų?
– Aš jums išrašysiu 

raminančios mikstūros. 
Gerkite tris kartus per dieną…

***
– Daktare, atrodo, man 

reikalingi akiniai.
– Jums jie iš tikrųjų 

reikalingi, nes čia – bankas.
***
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Rentgeno kabinete:
– Ligoni, nekvepuokit! 

Tuoj išskris paukščiuko 
skeletas!

***
Tik prisėdi padirbėti, tai 

būtinai kas nors pažadina!
***
Žmogui sutriko regėjimas 

– akyse šokinėja juodi 
taškeliai, ir jis nuėjo pas akių 
ligų gydytoją. Okulistas, 
patikrinęs jo akis, liepė 
pacientui įsigyti akinius. Po 
savaitės sutikęs žmogų:

– Na, ar padėjo mano 
rekomenduoti akiniai?

– Labai padėjo, gydytojau. 
Dabar tie šokinėjantys juodi 
taškai gerokai ryškesni.

***
– Šią traumą jus gavote 

avarijos metu?
– Taip.
– Turbūt, labai greitai 

važinėjate?
– Ne, labai lėtai vaikštau…
***
– Daktare, kodėl man jūs 

liepėte iškišti liežuvį, o visai į 
jį nežiūrite?

– Man paprasčiau skaityti 
jūsų ligos istoriją, kai niekas 
netarška man į ausis!

***
– Na, ligoni, tuojau 

marškinukus jums 
perrengsim… Na, atrodo 
tiesiog puikiai! Sakote, 
rankovės per ilgos? Niekis, 
mes jas vat taip vat, už 
nugaros surišim…

***
Daktare, kas jam?
– Paruoškite savo vyrą 

pačiam blogiausiam…
– Daktare, jis miršta?
– Ne… Tai žymiai 

blogiau… Jam daugiau 
negalima gerti alaus…

***
Užrašas privačioje dantų 

poliklinikoje:
„Jei pas mus taisotės 32 

dantis – 33-čią taisysime 
nemokamai“.

***
Iš dviejų chirurgų 

pokalbio:
– Na, kaip operacija?
– Nuobodi… Su 

narkoze…

• Dovanojami du mieli 
gražus šuniukai. Augs 
nedideli. Nukirminti. 
Tel. 8 628 29 277. Rokiškis
• Dovanoju smėlio spalvos 
šunį . Tel. 8 685 86 364. 
Rokiškis
• Dovanojami šuniukai. 
Tel. 8 654 34 282. 
Rokiškis

• Griežčius, ropes, pašarines 
bulves. Tel. 8 650 13 196. 
Rokiškis
• Mažas bulves, kviečius. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Kviečius. Miežių, žirnių, 
kviečių miltus. Nemokamas 
pristatymas visame Rokiškio 
rajone. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis


