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PRO MEMORIA
Netekome išskirtinio žmogaus, Lietuvos liau-

dies artistės, operos primadonos, mecosoprano, 
Rokiškio krašto garbės pilietės Irenos Jasiūnai-
tės. Reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionės 
artimiesiems, Rokiškio bendruomenei, visiems, 
kuriems teko laimė pažinoti šią ypatingą Asme-
nybę. 
„Meilė – pats brangiausias žmogaus jausmas. 

Kad jos būtų kuo daugiau – meilės žemei, žmo-
gui, meilės gėlei...“ Apmąstykime šiuos iškilios 
kūrėjos prasmingus žodžius. Malda ir tylos mi-
nute pagerbkime Irenos Jasiūnaites atminimą.

Rokiškio rajono savivaldybė

Į Rokiškį atkeliavo Kalėdų eglutė
Į Rokiškį atvažiavo ka-

lėdinė puošmena – eglutė. 
„Rokiškio Sirena“ užfik-
savo visą jos kelionę – iš 
sodybos netoli Pandėlio iki 
Rokiškio Nepriklausomy-
bės aikštės. Kelionė užtru-
ko gerą pusdienį.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
pasakojo Rokiškio miesto 
seniūnas Arūnas Krasauskas, 
gražios eglės miestui puošti 
ieškojo seniai. Šiemet ji at-
keliavo iš Pandėlio krašto. 
„Esame labai dėkingi žmo-
nėms, dovanojusiems Ro-
kiškiui šventę“, – akcentavo 
miesto seniūnas. Sidabrinę 
eglutę dovanojo Rita San-
vaitienė.

Eglutės parvežimo į Ro-
kiškį operacija prasidėjo 11 
val. Nupjauti ją pavyko len-
gvai. O štai pervežti iškilo 
nenumatytų sunkumų. Mat 
miškavežyje reikėjo sufor-
muoti iš lynų įrenginį, pri-
menantį hamaką. Be jo, pa-
dėjus eglę tiesog į priekabą, 
šakos būtų šlavę žemę ir iki 
Rokiškio ji atvažiuotų gero-
kai apdraskyta. 

Kelionė iki Rokiškio 
vyko ganėtinai sklandžiai. O 
štai prie Vilties gatvės žiedo 
vilkikui teko palaukti ly-
dinčiojo automobilio. Be jo 
– niekaip: eglė yra, švelniai 
tariant, negabaritinis krovi-
nys ir priekaba su ja užėmė 
mažiausiai pusantros eismo 
juostos. Vairuotojai stojo 
praleisti eglutės ir elgėsi ge-
ranoriškai: niekas nelindo be 
eilės, nepypsėjo.

Kol eglė Nepriklauso-
mybės aikštėje kranu buvo 
keliama iš priekabos, eismą 
stabdė policijos ekipažas.

Eglutę aikštėje pasitiko 
ir miesto seniūnas A. Kra-
sauskas, ir jo pavaduotojas 
Egidijus Žaliauskas. Egle 

jie buvo patenkinti: dviejų 
viršūnių medis miesto aikš-
tėje atrodė įspūdingai. O štai 
teisingai jį pastatyti teko pa-
vargti: tam Rokiškio komu-
nalininko darbuotojai užtru-
ko apie valandą: milimetrų 
tikslumu benzininiu pjūklu 
tašė kamieną taip, kad jis 
tilptų į specialų laikiklį. Per 
mažai nutašysi: netilps, per 
daug: eglė stovės kreivai ir 
netvirtai.

Paklaustas, ar šiemet iš-
vysime naujas eglutės puoš-
menas, seniūnas sakė, kad 
buvo paskaičiuota, jog pa-
keisti dekoracijas žaisliukus 
ir girliandas kitos spalvinės 
gamos puošmenomis atsieitų 
apie 5 tūkst. Todėl ir buvo 
nuspręsta, kad verčiau apsi-
eiti jau turimomis gražmeno-
mis, juolab, kad jos dar ga-
nėtinai naujos. „Kai kurioms 
girliandoms, specialaus pul-

telio dėka, galima netgi spal-
vas keisti“, – sako seniūnas. 

Su eglutės puošyba nebus 
delsiama: pirmosios gražme-
nos bus pakabintos jau šią 
savaitę. Taip pat seniūnija 
tikrina miestą puošiančias 
dekoracijas, kad gruodžio 
3-ąją, kai bus įžiebta Kalėdų 
eglė, miestas taptų šviesus ir 
šventiškas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ant viaduko – vilkiko avarija
Spalio 16-ąją, apie 16 

val. ant viaduko įvyko eis-
mo įvykis: leisdamasis nuo 
viaduko, vilkiko vairuo-
tojas nepasirinko saugaus 
greičio, mašina ėmė slysti, 
išvažiavo į priešpriešinę ke-
lio juostą ir atsitrenkė į ati-
tvarą. Situaciją dar labiau 
apsunkino tai, kad slysda-
ma priekaba prispaudė vil-
kiką prie atitvaro, iš degalų 
bakų išsiliejo dyzelinas.

Kadangi avarija įvyko 
prieš pat eismo piką: kai 
žmonės vyksta iš darbų į na-
mus, o laisva tebuvo tik vie-
na eismo juosta, netrukus ant 
viaduko ėmė formuotis auto-
mobilių eilės Kol Rokiškio ir 

Laibgalių ugniagesiai šalino avarijos 
padarinius, eismą ant viaduko regulia-
vo policijos pareigūnai.

Ugnegesiai praneša, jog kuro bakas 
buvo užsandarintas vairuotojo turėtais 
diržiniais suspaudėjais, į talpas ištrauk-
ta apie 400 l dyzelio. Naftos produktų 
dėmė apibarstyta 100 kg sorbento, nu-

purkšta vandens ir naftos produktų skaidy-
tojo tirpalu (40 l).

Primename, kad Rokiškio viadukas turi 
nemalonią ypatybę: esant dulksnai, sny-
giui ar plikledžiui, kelio danga tampa labai 
slidi. Apie tai vairuotojus informuoja kelio 
ženklai.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Ministrė į Rokiškį 
neatvažiuos. 
Dėl per didelio 
užimtumo

Lapkričio 19-ąją buvo numatytas Ekonomikos ir 
inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės (BNS nuotr.) 
vizitas Rokiškio rajone. Savaitės pradžioje ėmė sklisti 
gandai, kad ministrė į Rokiškį neatvažiuos. „Rokiškio 
Sirenai“ tą patvirtino rajono meras Ramūnas Gode-
liauskas. Pasak jo, priežastis, kuri buvo nurodyta pra-
nešime, yra „dėl didelio užimtumo“.

Ministrės vizitas buvo iš anksto planuotas. Rajono 
savivaldybė ir verslas tam skyrė daug dėmesio. „Suderi-
nome klausimus, kuriais kalbėsimės. Buvo suorganizuo-
ti ministrės apsilankymai Rokiškio mašinų gamykloje, 
„Rokiškio sūryje“. Labai svarbus pokalbis buvo numaty-
tas Salų dvare dėl turizmo plėtros perspektyvų. Taip pat 
ir rajono verslininkai labai laukė susitikimo, turėjo daug 
klausimų“, – pasakojo meras.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Ponia ministrė neatvyks. Kokiu vardu pavadinsi rožę...
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
„Jei rožę pavadintum kitu 

vardu, ar ji kvepės stipriau?“, 
– rašė toks Viljamas Šekspy-
ras, kurį mūsų tūli kalbos ir 
literatūros žinovai sumanė iš-
grūsti iš mokyklinės progra-
mos. Valdžioje – eiliniai po-
pulistai. Kokių tik jų nebūta 
ir kas jiems tik nevadovavo: 
lakūnai, suvirintojai, teisėjos 
ir šoumenai. Dabar rašantys 
giliamintiškus straipsnius po-
litine tema, tik kad gerokai po 
laiko. Ir vėl turime valdžioje 
populistus. Tik šį kartą juos 
išrinko ne patvorys, ne run-
keliai, ne antroji Lietuva su 
jos vyžotais būrais ir dūmijan-
čiais passatais. Išsirinko pro-
gresyvusis Vilniaus burbulas. 
Ir tiems populistams, iš esmės 
dviejų klausimų partijai, ka-
napės dūmelis kur kas mieles-
nis ir už Rokiškio mašinų ga-
myklos (vienos sėkmingiausiai 
išsaugotų sunkiosios pramonės 
įmonių Lietuvoje) įrengimų 
gausmą, ir už vienos didžiausių 
Baltijos šalyse pieno perdirbi-
mo įmonių salsvą pieno kvapą, 
ir už Lietuvos pakraščio vers-
lininkų godas. Ponia ministrė 
neatvyks. O kam?

Prieš porą savaičių Rokiškis 
suskato ruoštis: ministrė atva-
žiuoja. Ekonomikos ir inovaci-
jų. Kadangi mūsų miestas vis 
dar nepraranda ambicijų nors 

šiek tiek būti ekonomikos ir šiek 
tiek inovacijų, visiems pasidarė 
įdomu. Savivaldybė išsijuosusi 
ruošėsi klausimus, rajono verslo 
vadovai iš spintų traukė ar pir-
ko naujus kaklaraiščius. Maža 
ką: juk prieš Dubajuje žibėjusią 
(o gal ir ne) ministrę ne fasonas 
pasirodyti netinkamai suderintu 
šlipsu. Dar runkeliu pavadins.

Ir ką tai ministrei parodyti? 
To, kas jai įdomu: vaivorykštinių 
perėjų ir suoliukų neturime. Ne-
susipratome. Yra tik spalvingas 
takelis Liongino Šepkos parke. 
Bet jis vaikams, ne ministrams. 
Nors, kai gerai pagalvoji, tai ne 
kuo ir skiriasi. Na, bet tiek to...

 Už toleranciją ir prieš dis-
kriminaciją kovojančios Laisvės 
partijos atstovei buvo likęs be-
veik tinkamas tik vienas objek-
tas. Visur gulbės baltos, o va pas 
mus – juodos. Tolerancija, kai 
įsižiūri ir pagalvoji. Juolab, kad 
rokiškėnai tas gulbes labai mylė-
jo. Būtų buvusi graži nuotrauka: 
ministrė, kuri dalyvavo mitin-
ge „Black lives matter“, ėmė ir 
įsiamžino prie juodų gulbių. Su-
per. Pirmojo puslapio nuotrauka. 
Bet ir šito akcento neliko: lyg 
tyčia, nutiko nelaimė ir gulbinas 
žuvo.

Ir kur dabar tą ministrę dėt? 
Ką jai parodyti? Na, kad jau 
neturim suoliukų ir perėjų, ro-
dykim, ką turim: ekonomiką ir 
inovacijas. Aišku, čia ne minis-

terijos koridoriai, į kokias tepa-
luotas stakles galima ir prabangų 
paltą išsipurvinti. 

Čia Vilniuje visos technolo-
gijos: sėdmaišiai ir debesų inži-
nerija, o pas mus, provincijoje, 
inovacijos tai naujos staklės, tai 
nauji gaminiai, keliaujantys į 
Vakarų Europą. Čia suvirinimo 
procesas akina, tepalai tepa. Čia 
problemos aštrios, kaip skardos 
kraštai. 

Čia vis dar gaminama. Ne 
liežuviu ir ne virtualioje erdvė-
je. O cechuose.  Kas dabar taip 
nepopuliaru. Čia sėkmės istori-
jos skaičiuojamos ne mistiniais 
vienaragiais, apie kuriuos visi 
girdėjo, bet niekas nematė. Čia 
skaičiuojami kokybės standar-
tai. Čia specialistas – ne savo 
profesijos pavadinimo nemo-
kantis parašyti vadibybininkas, 
ne „mokslu grįsta“ politikė, čia 
specialistas – suvirintojas. Čia 
žinoma, kad debesų piemenų 
yra daug, o gebančių suvirin-
ti tiesią, gražią ir, svarbiausia, 
sandarią siūlę yra vienetai. Bet 
su jais apie debesis nepašnekėsi. 
Jie tokie biškį prie metalo, prie 
tepalo ir prie suvirinimo aparato 
elektrodų. Jie nepatogiai klausia, 
kada debesų ministerijos ir de-
besų universitetai nustos ruošti 
debesų piemenis, o pradės in-
žinierius, technologus, ir ypač 
retus žvėris profesinėje rinkoje 
– konstruktorius. Ką jiems atsa-
kyti?

Ką jiems atsakyti, kai Rokiš-
kio mašinų gamyklos direktorius 
ims dalintis patirtimi, kaip tes-
tavimu suvaldė covid-19 židinį 
savo įmonėje. Kaip „Rokiškio 
sūris“ skiepijo savo darbuotojus. 
Tada, kai niekas apie galimybių 
pasus nė girdėti negirdėjo.

Ką atsakyti, matant kaip cis-
ternoje atkeliavęs pienas ne eko-
nominių burtažodžių, o žinių ir 
patirties dėka tampa kietuoju ar 
fermentiniu sūriu, garsinančiu ne 
tik Rokiškio kraštą, bet ir Lie-
tuvą. Juk klaus ne apie vaivo-
rykštines perėjas ir vienaragius, 
o apie eksporto perspektyvas ir 
tendencijas.

Ką atsakyti žmonėms, geo-
grafijos pabaigoje bandantiems 
kurti turizmo verslą, įveiklinti 
seniai pamirštą ir begriūvantį 
kultūrinį paveldą. Kad žadėtieji 
užsieniečiai, kurių apgyvendimi-
mui buvo skirtos lengvatos, ėmė 
ir neatvyko? Ką pasakyti tauto-
dailininkams, amatininkams ir 
kitiems smulkiesiems, kurie atė-
jus Laisvės partijai į valdžią, vis 
dar tebevaržomi keistų karantino 
reikalavimų? Ką atsakyti tiems, 
kurių darbuotojai, nelikus nemo-
kamų testų, rašo pareiškimus iš-
eiti iš darbo?

Apie ką kalbėti su jaunaisiais 
Rokiškio verslininkais, kurie tik 
žengia pirmuosius žingsnius. 
Kurių mažučius verslus ėda inf-
liacija, augančios žaliavų kainos. 
Ką pasakyti bjauriai žurnalistei, 
kuri būtinai paklaus, kodėl dar 
pavasarį automobilinių dujų li-
tras kainavo 0,46 Eur, o dabar 
– 0,79, dar truputis, ir pabrangs 
dvigubai. Baisu, kad ji ministrei 
nepasiūlytų iššūkio (ministrė juk 
mėgsta iššūkius): iš Šetekšnų 
viešuoju transportu nuvažuoti į 
Rokiškio ligoninę ar polikliniką. 
O gal pasiūlyti žaliąjį ekono-
mikos kursą: 20 km kelkraščiu 
elektriniu paspirtuku? Kodėl gi 
ne? 

Ministrė neatvyko. Užimta 
ana. Ekonomiką kuria. Ir inova-
cijas. Nors pikti liežuviai Ro-
kiškio pakampėm šnabžda, kad 
ministrės demesys Rokiškiui 
(atleiskite už kalambūrą) išnyko 
kaip dūmas, neblaškomas vėjo, 
vos ji sužinojo, kad Sėlos vien-
mandatėje išrinktas Seimo narys 
Vidmantas Kanopa ėmė ir balsa-
vo prieš narkotikų mažo kiekio 
dekriminalizavimą. 

Ir dabar jau suprantam, kad 
ne tas įžymybes mes ministrei 
apžiūrėt siūlėm. Ale kur tas ki-
tokias gaut? Nelegalios visgi. 
Kur gi tie platūs narkotinių ka-
napių laukai, kur kavinėse nauji 
patiekalai – keksiukai su kanabi-
noidais? Va kokią inovatyvią ir 
perspektyvią verslo šaką nešiuo-
laikiški Seimo nariai sužlugdė. Ir 
turizmą sužlugdė. Juk senais ge-

rais laikais pusė Europos skrido 
į Vilnių pigaus alkoholio ir pigių 
mergų. Dabar skristų kanapių. O 
jūs čia su savo dvarais ir tauto-
daile, tundros, lendate. 

O rajono verslas žegnojasi: 
sunkiųjų verygmečio draudimų 
dėka buvo išgyvendintas pir-
madienio pachmielo sindromas. 
Laimė, kad visuotinio nebau-
džiamo „žolės“ rūkymo neįteisi-
no. Juk gaminti eksporto produk-
tus, tai ne debesų konstrukcijas 
ant sėdmaišio kurti: čia apsipūtęs 
nepadirbsi.

Ir katukai ima atakti: valdžio-
je lygiai tokie pat populistai, 
kokie buvo anksčiau. Šaunes-
ni, modernesni, progresyvaus 
jaunimo išrinkti, bet tokie pat 
populistai. Kuriems be jų pačių 
atvaizdo tiktoke niekas daugiau 
nerūpi. Kaip sakant, kaip rožę 
bepavadintum...

O mūsų verslas, politikai pa-
galiau buvo pastatyti į jiems de-
ramą vietą: niekam jūs su savo 
problemomis, iššūkiais ir klau-
simais neįdomūs. Nusispjauti ant 
jūsų laiko, pastangų ir įdirbio. 
Per metus neatsirado laiko net 
mandagumo vizitui.

Ir gal pagaliau suprasime: kad 
gyvenimas Lietuvoje vyksta ne 
dėl šios vyriausybės pastangų, 
o... nepaisant jų. Niekam nebe-
įdomu, kuo ir kaip gyvena ne-
modernūs Lietuvos būrai. Būrai 
išgyvens. Ne pirmas kartas. Iš-
gyvenom teisėjų, šoumenų val-
džią, ir šitą kaip nors pragyven-
sim. Sakau akimis palydėdama 
vilkiką, kuris iš Rokiškio mašinų 
gamyklos išveža didžiulį Vaka-
rų Europos rinkai skirtą pašarų 
gamybos įrenginį. Gal niekada 
ir nebūsime debesų inžinieriai 
ir piemenys, bet esame vienas 
tų rajonų, kurie išsaugojo įmo-
nes, konkuruojančias reiklioje 
Vakarų rinkoje. Nesivaikydami 
mistinių vienaragių, bet tvirtai ir 
užtikrintai stovėdami ant žemės, 
šalia modernių metalo apdirbimo 
staklių, dažymo kamerų ir kitų 
kažkam neįdomių įrengimų.

 Nes čia galvojama kaip dirbti, 
o ne apsišniaukšti.

Rokiškyje lankėsi fotografas Richard Schofield
Didžiojoje Britanijoje 

gimęs fotografas Richard 
Schofield Lietuvoje gyvena 
paskutiniuosius 19 metų. 
Jis yra organizacijos „In-
ternational Centre for Li-
tvak Photography“ (Tarp-
tautinis litvakų fotografijos 
centras) įkūrėjas.

 
2015 metais „Tarptautinis 

litvakų fotografijos centras“ 
oficialiai įregistruota kaip 
nevyriausybinė organizaci-
ja Lietuvoje, ši organizaci-
ja neturi jokios konkrečios 
darbotvarkės, išskyrus norą 

bendradarbiauti su kūrybi-
niais projektais, vienaip ar 
kitaip siejančiais fotografiją 
su Lietuvos žydų istorija.

 Pasaulietiška ir apolitiška 
organizacija „Tarptautinis 
litvakų fotografijos centras“ 
dirba su daugybe bendra-
minčių asmenų ir organiza-
cijų įvairiose pasaulio šaly-
se: Belgijoje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Izraelyje, Latvi-
joje, Moldovoje, Lenkijoje, 
Švedijoje, Ukrainoje, Jungti-
nėje Karalystėje ir JAV.

 Šiuo metu gimsta naujas 
Tarptautinio litvakų fotogra-

fijos centro projektas susijęs 
su jauna poete iš Panemunė-
lio - Matilda Olkinaite ir jos 
kūryba.

Todėl aplankėme Panemu-
nėlio Šv. Juozapo globos baž-
nyčią, kurioje buvo slepiamas 
Matildos dienoraštis, jos gim-
tojo namo vietą Panemunėlio 
geležinkelio stotyje ir Matil-
dos šeimos užkasimo vietą 
Šeduikiškio kaimo pakelėje.  
Matilda su savo ir kaimynų 
Joffe šeima buvo nužudyta 
1941 m. vasarą.

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.
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Juodųjų gulbių pora išskirta amžiams: 
Latas žuvo nuo šuns nasrų

Rokiškėnai pastebėjo, 
kad dvaro tvenkiniuose ne-
beliko jų puošmenos: plau-
kioja tik viena juodoji gul-
bė. Kas gi nutiko jos porai? 
Žinios liūdnos: šeštadienį 
Lato galvą perkando šuo. 
Gulbinas mirė vietoje.

Latas ir Lita – Latvijos 
Cėsio miesto dovana Rokiš-
kiui. Juodųjų gulbių pora į 
dvaro tvenkinius buvo pa-
leista 2010 m rugsėjo 3-ąją. 
Ir kaip sako Rokiškio krašto 
muziejaus direktorė Nijolė 
Šniokienė, tapo mūsų mies-
to įžymybe. Su jauduliu ro-
kiškėnai stebėjo augančias 
gulbes. Džiaugėsi pirmuoju 
jų susilauktu jaunikliu. Juo-

dosios gulbės buvo viena 
didžiausių miesto įžymybių. 
Jomis grožėjosi ir miesto 
svečiai, ir miestelėnai.

Deja, šeštadienį pora 
buvo išskirta amžiams. Tie, 
kurie mėgo grožėtis šiomis 
gulbėmis, žinojo, kad La-
tas yra ganėtina pikto būdo 
ir labai saugo savąją Litą. 
Kiekvienam, per arti prisi-
artinusiam prie tvoros, Latas 
aiškiai parodydavo nesiartin-
ti. Taip nutiko ir šeštadienį. 
Kadangi dvaro parkas – mė-
giama šunų vedžiotojų vieta, 
šunys dažnai vedami ir pro 
dvaro tvenkinius. Šuniui per 
arti priėjus prie tvoros, Latas 
iškišo galvą, norėdamas jį 

nubaidyti. Šuo čiupo ir per-
kando gulbinui galvą. Latas 
žuvo vietoje. Šuns šeiminin-
kai – žinomi.

„Jei tik šuniui šeiminin-
kai būtų uždėję antsnukį“, 
– liūdnai atsiduso muziejaus 
direktorė. Ji neslepia: visam 
muziejaus kolektyvui skauda 
širdis. „Atrodo, kad be juo-
dųjų gulbių ir Rokiškis bus 
nebe toks“, – sakė ji.

Dar labiau spaudžia širdį 
ir tai, kad Lita gedi savojo 
bičiulio. Gulbės ne veltui 
vadinamos meilės paukš-
čiais – jos kuria šeimas vi-
sam gyvenimui. Kol kas 
Lita nelesa. Muziejininkai 
konsultuojasi su kitų parkų, 
muziejų, zoologijos sodo, 

auginančių juodąsias gulbes, 
administracijomis ir specia-
listais. Ar priims Lita naują 
draugą? Ar apskritai bus lei-
džiama jį laikyti? Juk perėti 
juodosioms gulbėms negali-
ma – Lietuvoje jos laikomos 
invazine rūšimi, kurią drau-
džiama veisti. „Klausimų la-
bai daug“, – sako direktorė.

O ką daryti su Lato kūnu? 
Apie tai irgi bus sprendžia-
ma artimiausiu metu. Kol 
kas jis laikomas šaltai. „Gal-
vojome, gal atminimui gali-
ma būtų padaryti jo iškamšą. 
O jei ne, garbingai palaido-
sime miesto simboliu tapusį 
Latą“, – sakė N. Šniokienė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Panevėžio apskrityje 73 proc. privačios žemės 
savininkų žemės mokestį sumokėjo laiku

Panevėžio apskrities vals-
tybinė mokesčių inspekcija 
(toliau – AVMI) informuoja, 
kad Panevėžio apskrityje 
beveik 44 tūkst. žemės sa-
vininkų laiku sumokėjo 3,2 
mln. eurų žemės mokesčio: 
43 tūkst. gyventojų (2,7 mln. 
eurų) ir beveik 670 įmonių 
(0,4 mln. eurų).

Mokesčių administrato-
rius dėkoja žemės savinin-
kams, kurie laiku sumokėjo 
šį mokestį, o praleidusius že-
mės mokesčio terminą, kvie-
čia nedelsti ir mokestį sumo-
kėti kaip įmanoma greičiau. 
Finansinių sunkumų turintys 
mokesčių mokėtojai gali 
kreiptis į VMI dėl mokesčio 
išdėstymo dalimis sudarant 
mokestinės paskolos sutartį.

Panevėžio AVMI pažymi, 
kad išsamios žemės mokes-
čio deklaracijos išsiunčia-
mos per VMI Elektroninio 
deklaravimo sistemą (EDS), 
o elektroninėmis paslaugo-
mis nesinaudojantiems – kla-
sikiniu paštu. Deklaracijų 
sulaukiantys laišku, turėtų 
savarankiškai pasitikrinti, ar 
teisingai yra deklaravę savo 
gyvenamąją vietą ir nuro-
dę konkretų adresą (gatvę ir 
namo numerį). Tik tikslus šių 
duomenų nurodymas gali už-
tikrinti, jog deklaracijos gy-
ventojus pasieks sklandžiai 
ir laiku, kaip kad pasiekia e. 
paslaugomis besinaudojan-
čius.

Kaip ir kasmet žemės 
mokestis apskaičiuojamas 
už nuosavybės teise turimą 

žemę (išskyrus miško žemę 
ar dalį) pagal Registrų centro 
nustatytas mokestines vertes 
bei savivaldybių nustatytus 
mokesčio tarifus[1]. Žemę 
įsigiję iki birželio 30 d. že-
mės mokestį moką jau šiais 
metais, o įsigiję po liepos 1 
d. – nuo kitų metų.

Kelių mygtukų paspau-
dimu žemės mokesčio sumą 
sužinoti ir sumokėti galima 
per Mano VMI, taip pat su-
mokėti galima per e. banki-
ninkystę ar kitose mokėji-
mus priimančiose vietose. 
Mokant už kitą asmenį svar-
bu nurodyti žemės savininko 
vardą, pavardę, asmens kodą 
ir įmokos kodą (3011).

Visa aktuali informacija 
apie žemės mokestį skelbia-
ma VMI interneto svetainėje 

> Domiuosi žemės mokesčiu. 
Informacija mokesčių klausi-
mais taip pat teikiama numeriu 
1882 (+370 5 260 5060). Pri-
mename – apsilankymui VMI 
aptarnavimo padaliniuose būti-
na išankstinė registracija.

[1] 2021 m. savivaldybių 
tarybų patvirtintus žemės 
mokesčio tarifus galima su-
žinoti https://www.vmi.lt/
evmi/zemes-mokescio-len-
gvatos-tarifai. Nuo 2018 m. 
sausio 1 d. galiojančios že-
mės vidutinės rinkos vertės 
(mokestinės žemės vertės),  
suvedus žemės sklypo uni-
kalų numerį galima sužinoti 
Registrų centro svetainėje: 
https://www.registrucentras.
lt/masvert/paieska-un.

„Rokiškio Sirena“
inform.

Lapkričio 20 d. tradicinė 
popietė „Po darbų“ 
Aleksandravėlėje

Lapkričio 20 d. 14 val. Aleksandravėlės kultūros 
namai kviečia į tradicinę popietę „Po darbų“ Aleksan-
dravėlėje.

Nuotraukų paroda „Rudens tėkmėje“ autorė Regina 
Girčienė;

Padėkos ir nominacijos;
Kriaunų kaimo kapelos koncertas.
Šventėje prašome laikytis karantino saugumo reikala-

vimų.

Nuo šiol pašto paslaugos Pandėlyje dar patogesnės –
 prieinamos parduotuvėje

Lapkričio 17 d. Pandė-
lio mieste startavo Lietu-
vos pašto pilotinis projek-
tas – pašto paslaugos nuo 
šiol teikiamos per agentą. 
Juo tapo regioninės preky-
bos įmonė UAB „Svaita“, 
Pandėlio mieste valdanti 
parduotuvę „Aibė“. Būtent 
šioje parduotuvėje ir aptar-
naujami pašto klientai.

 
„Įgyvendinamų pokyčių 

pagrindinis tikslas – kuo pa-
togesnės ir lengviau priei-
namos paslaugos klientams. 
Paslaugų teikimo per agentą 
modelis suteikia daugiau lais-
vės – pašto paslaugomis gali-
ma pasinaudoti užsukus į par-
duotuvę, paslaugos teikiamos 
parduotuvės darbo laiku, t. y. 
gerokai ilgiau ir visomis sa-
vaitėmis dienomis. Tikiu, kad 

Pandėlio gyventojai netrukus 
pajaus šio projekto privalu-
mus ir paslaugų teikimą per 

agentą galėsime sėkmingai 
taikyti ir kituose miestuose“, 
– sako Lietuvos pašto tinklo 

direktorius Jonas Sadauskas.
Pašto paslaugos Pandėlyje 

parduotuvėje „Aibė“ (Klai-
pėdos g. 2) teikiamos pirma-
dieniais – sekmadieniais nuo 
8 iki 20 val. Čia klientai gali 
pasinaudoti visomis įprasto-
mis pašto paslaugomis: iš-
siųsti ar atsiimti laiškus bei 
siuntas, parduotuvės salėje 
įrengta speciali erdvė, kurio-
je galima supakuoti siuntas, 
įsigyti pakavimo priemonių, 
pašto ženklų ir pan. Šalia par-
duotuvės įrengta ir gaunamų-
jų laiškų pašto dėžutė.

Gyventojų patogumui iš-
mokas bei pensijos, kurias 
anksčiau reikėjo atsiimti paš-
to skyriuje, laiškininkai pri-
stato tiesiai į namus. Norint 
apmokėti mokesčius, tai gali-
ma padaryti per parduotuvėje 
esantį „Perlo“ terminalą.

Druskininkuose Rokiškio 
sportininkai iškovojo prizines 
vietas, gerino rekordus

Lapkričio 11-12 die-
nomis Druskininkuose 
vyko Lietuvos sunkiosios 
atletikos atskirų veiks-
mų čempionatas, kuria-
me sėkmingai dalyvavo 
ir Rokiškio KKSC spor-
tininkai (treneris Jonas 
Aleksiejus).

Moterų grupėje (svorio 
kategorija iki 45 kg) Urtė 
Beinorytė iškovojo net tris 
prizines vietas. Rovimo ir 
stūmimo veiksmuose Urtė 
apdovanota taurėmis, o 
dvikovėje diplomu (dviko-
vės rezultatas 56 kg).

Vyrų grupėje Aivaras 
Žukauskas tapo čempionu, 
jis pagerino net 3 Lietuvos 
jaunių (iki 17 m.) rekordus. 
Rovimo veiksme – 90 kg, 
stūmimo – 112 kg ir dvi-
kovėje 202 kg. Aivaras ap-
dovanotas dviem pirmosios 

vietos taurėmis ir diplomu.
Marijampolėje vyko 

tarptautinis senjorų sunkio-
sios atletikos turnyras Juo-
zui Kavaliauskui atminti, 
kuriame varžėsi ir Rokiškio 
sportininkai.

70-75 m. amžiaus grupė-
je svorio kategorijoje iki 67 
kg čempionu tapo Vidman-
tas Pilibaitis. Jis išrovė štan-
gą 45 kg ir išstūmė 63 kg.

35-40 m. amžiaus grupė-
je taip pat nugalėtoju tapo 
Gytis Grikinas. Jo rovimo 
rezultatas 90 kg, stūmimo 
– 115 kg.

Šiuo metu sunkiaatlečiai 
įtemptai ruošiasi Lietuvos 
senjorų čempionatui, kuris 
vyks Panevėžyje gruodžio 
18 dieną. Panevėžyje pla-
nuoja dalyvauti 6-8 Rokiš-
kio sportininkai.

Rokiškio KKSC 
inform.

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia konkursą 
į Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos Teisės ir persona-
lo skyriaus pakaitinio vyriausiojo 
specialisto (personalui) (nuolati-
nio darbuotojo vaiko priežiūros 

atostogų laikotarpiui iki 2022-08-28) pareigoms 
užimti, (darbuotojas pagal darbo sutartį (1 pa-
reigybė, A2 lygis)), pastoviosios dalies koefici-
entas nuo 6 iki 7,28 (pareiginės algos baziniais 
dydžiais, priklausomai nuo profesinio darbo pa-
tirties (metais)).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savi-

valdybės interneto svetainėje adresu http://
www.rokiskis.lt. arba https://portalas.vtd.lt/lt/
teises-ir-personalo-skyriaus-vyriausiasis-spe-
cialistas-personaluiterminuota-darbo-sutar-
tis-iki-kol-gris-negalintis-eiti-pareigu-darbuoto-
jas-darbo-vieta-iki-2022-08-28-322;749110.html.

Užs. 1532
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Rokiškio rajono automobilių ir motociklų sporto klubo „Viesulas“ projektas:
judėjimo nauda, atradimų džiaugsmas ir spindinčios vaikų akys

Tęsiame pasakojimą 
apie unikalų sporto klu-
bo „Viesulas“ įgyvendi-
namą projektą „Žibinto 
šviesa!” socialinėje lais-
valaikio erdvėje Rokiškio 
mieste”, Nr. 08.6.1-ES-
FA-T-927-01-0442. Pro-
jektas finansuojamas iš 
Europos socialinio fondo, 
LR biudžeto ir Rokiškio 
rajono savivaldybės lėšų. 
Apie tai, koks svarbus 
projektas, pasakojo ir jo 
vienas rengėjų, Rokiškio 
rajono sporto legenda Ro-
mas Kišūnas, ir projekte 
dalyvavusių vaikų mamos.

Keičiasi požiūris
į judėjimą
Romą Kišūną žino ištisos 

rokiškėnų kartos. Vieniems 
jis legendinis sportininkas, 
motociklų su prekabomi 
klasės žvaigždė, garsiosios 
Kišūnų dinastijos atstovas, 
kuri iki šiol žiba šalies ir 
tarptautinėse varžybose. 
Kitiems jis – pedagogas, 
parengęs šimtus rokiškėnų 
vairuotojų. Žinomas sporto 
populiarintojas ir entuzias-
tas, patraukliai ir įdomiai 
pažindinantis jau trečiąją 
rokiškėnų kartą su aktyviu 
gyvenimo būdu ir sportu.

Pirmąsias dviračių kroso 
stovyklas R Kišūnas pradė-
jo rengti tolimais 20025-ai-
siais, kai vaikams dviratis 
buvo kur kas daugiau nei 
tiesiog pramoga, transpor-
to priemonė. Tada dviratis 
buvo geidžiamiausias paau-
glio pirkinys. Ir vos atšilus 
orams į gatves pabirdavo 
ištisi būriai jaunųjų dvirati-
ninkų. Pirmosiose dviračių 
kroso stovyklose jų be jokio 
vargo susirinkdavo apie 40. 
„Ir vaikai, vos apie jas iš-
girdę, atvažiuodavo patys“, 
– pasakojo R. Kišūnas. To-
kia tendencija buvo iki maž-
daug 2010-2012 m. Vėliau 
dviračius, judėjimą paau-
glių mėgstamiausių veiklų 
sąraše pakeitė kompiuteriai, 
išmanieji mobilieji telefo-
nai.

Dabar gi į stovyklas, pa-
sak R. Kišūno, vaikus jau 
dažniausiai atveda tėvai. 
Kurie patys kažkada lankė 
„Viesulo“ stovyklas ir jomis 
labai džiaugėsi. 

Kuo panašūs ir kuo ski-
riasi nuo savo tėvų kartos 

dabartiniai jaunuoliai? Pa-
sak R. Kišūno, ir tada, ir 
dabar vaikai yra aktyvūs, 
smalsūs, nori dūkti, judėti. 
Tik gal kiek mažiau spor-
tiški, ištvermingi nei jų 
tėvų karta. Tačiau tai, kaip 
rodo projekto Žibinto švie-
sa!” socialinėje laisvalaikio 
erdvėje Rokiškio mieste” 
patirtis, yra lengvai pataiso-
ma. „Vaikai visada yra vai-
kai. Jie nori dūkti, žaisti. Ne 
visuomet moka apskaičiuoti 
savo jėgas, todėl mokėme 
nuo pirmųjų žingsnių. Pir-
miausia – saugus elgesys 
gatvėje, kelyje. Tada – pir-
mieji žygiai. Iš pradžių vos 
4 km iki Moškėnų piliakal-
nio. O toliau – vis ilgėjan-
čios distancijos: ir 10, ir 20 
km Paties ilgiausio žygio 

metu 12-14 m paaugliai 
įveikė 100 km iki Salako ir 
kitą dieną tiek pat atgal“, – 
pasakojo sporto entuziastas.

Mokėjimas bendrauti 
ir užimti
Šiuolaikiniai vaikai – iš-

lepinti dėmesio ir pramo-
gų. Tačiau judrų gyvenimo 
būdą, sportiškumą skati-
nančioje stovykloje faktiš-
kai nebuvo „nubyrėjusių“: 
dviejuose projektuose da-
lyvavo 95 vaikai. Kaip to 
pasiekti? R. Kišūnas ne-
slepia: to padeda įdomi 
dienotvarkė, įtraukiančios 
veiklos, siūlomos pagal vai-
kų poreikius. Vieną dieną 
važinėjimasis bagiais, kitą 
– kelionės dviračiu, trečią – 
pažintis su dabartinei kartai 

jau egzotišku šaudymu iš 
lanko, ketvirtą – smiginio, 
šaudymo oriniais šautuvais 
varžybėlės su medaliais ir 
mielais prizais.

„Mūsų stovyklose buvo 
nuo darželinukų iki paau-
glių. Pradžioje mažieji dar 
skambindavo tėvams, pra-
šydami: pasiimkit popiet 
namo. O už penkių minučių 
tėvai jau atveža vaiką atgal 
– persigalvojo, čia įdomiau 
nei sėdėti namuose“, – pasa-
kojo R. Kišūnas.

Jo manymu, vaikams 
patraukliausias yra draus-
mės ir laisvo, nesukaustyto 
bendravimo derinys. Vaikai 
įgijo ne tik ištvermės, patir-
ties, sporto įgūdžių. Nema-
žai vaikų ir šiomis dienomis 
suka ratus pamėgtoje Ulja-

navos trasoje. „Dauguma jų 
pasiliks dviračių kroso spor-
te“, – įsitikinęs pašnekovas.

Dėmesys vaikui
Ši stovykla unikali ir tuo, 

kad centrinė jos ašis – vai-
kų poreikia: nuo lavinimo 
iki maitinimo. „Rinkomės 
tas maitinimo įstaigas, ku-
rios tiekia kokybišką, skanų 
maistą, yra pasirinkimas. 
Juk vienas vaikas nenori 
mėsos, kitas nevalgo kaž-
kokių daržovių, todėl reikia 
pasirinkimo laisvės. Reikia, 
kad judančiam, augančiam 
organizmui būtų tiekiamas 
pilnavertis maistas“, – sakė 
R Kišūnas.

O stovyklose – tradicini-
niai laužai su keptomis deš-
relėmis, su dabartinių vaikų 
taip mėgstamais zefyriukais 
ir kitais skanėstais. Tai sma-
gios, nuotaiką ir motyvaciją 
keliančios žygių akimirkos.

O žygių būta daug: ne tik 
Rokiškio, bet ir Anykščių, 
Kupiškio, Biržų, Pakruojo 
rajonų keliais ir takeliais. 
Užmegztos pažintys su tų 
kraštų sportininkais, tikima-
si, virs tolesniu bendradar-
biavimu projektuose, varžy-
bose. 

Šimtas balų
Aušra Žemaitytė yra 

mama, kurios 14-metis sū-
nus Kristupas dalyvavo 
stovykloje. Mama labai 
džiaugėsi galimybe spor-

tiškam paaugliui praleisti 
vasarą aktyviai. „Mano sū-
nus žaidžia ledo ritulį. To-
dėl yra sportiško, judraus 
būdo. Iki tol labai trūkdavo 
užimtumo programų tokio 
amžiaus vaikams vasarą. 
O užimtumo labai reikia: 
nes be jo patys vaikai pri-
sigalvoja veiklų, kurios ne 
visada būna saugios, tinka-
mos.  Džiugu, kad atsirado 
galimybė tokiems vaikams 
dalyvauti jų poreikius ati-
tinkančioje stovykloje“, – 
pasakojo mama. Ji akcenta-
vo, kad stovykla pirmiausia 
buvo sužavėti patys vaikai. 
„O ir mums, tėvams, buvo 
labai smagu žinoti, kad vai-
kai yra saugūs, užimti. O 
kur dar varžybos, ekskur-
sijos, įdomūs užsiėmimai 
ir išvykos“, – susižavėjimo 
neslėpė mama. Ji pabrėžė ti-
kinti, kad tokie projektai dar 
ne vienerius metus džiugins 
rokiškėnų šeimas.

Pati geriausia stovykla
Aistė Kriukelytė, kurios 

septynerių sūnus Matas da-
lyvavo stovykloje, neslėpė, 
kad tai pati puikiausia sto-
vykla. „Mes turime su kuo 
lyginti, nes anksčiau vaikas 
dalyvavo mokamose, ir ne 
pačiose pigiausiose, stovy-
klose. Įspūdžiai – tik šios 
stovyklos naudai. „Mūsų 
vaikas labai sportiškas, jis 
noriai dalyvauja varžybose, 
yra pelnęs ne vieną meda-
lį. Tačiau stovykla įsiminė 
jam ne tik medalių gausa, ne 
tik įdomiais užsiėmimais, 
bet ir naujomis, smagiomis 
patirtimis. Tokiomis, kaip 
nakvynė palapinėje“, – pa-
sakojo mama. 

Ji džiaugėsi, kad sūnus 
vasarą leido aktyviai, gam-
tos prieglobstyje, būryje 
draugų, kur vieni iš kitų 
mokėsi bendrumo, draugiš-
kumo. Ji pasidžiaugė, kad 
čia išties buvo skiriamas di-
džiulis dėmesys kiekvienam 
vaikui, jo poreikiams, pasie-
kimams.

Dėkoja visiems 
talkininkams
O Romas Kišūnas nuo-

širdžiai dėkoja visiems, pri-
sidėjusiems prie projekto 
veiklų: projekto rengėjams, 
treneriams, savanoriams, 
vaikų tėvams, kurie jungė-
si stovyklų, kelionių metu, 
vyresniesiems vaikams, ku-
rie buvo rūpesting bičiuliai 
mažesniems, mažiau paty-
rusiems. 

Jie tikisi, kad tokie pro-
jektai ir toliau džiugins ro-
kiškėnus, skatins vaikus ju-
dėti, pažinti, bendrauti.
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Kviečia kalėdinės edukacijos
Šiais metais Rokiškio 

turizmo ir amatų infor-
macijos centras kviečia 
ruoštis gražiausioms metų 
šventėms ir patiems su-
sikurti įvairias namų in-
terjero, šventinio stalo ar 
eglutės dekoracijas. Kalė-
dinės dirbtuvės veiks nuo 
lapkričio 20 iki gruodžio 
19 dienos. Kurti, mokytis, 
medituoti, dekoruoti, lip-
dyti kviesime į Turizmo in-
formacijos centrą bei Salų 
dvaro amatų dirbtuves. 

Kviečiame susipažinti su 
Kalėdinių dirbtuvių užsiėmi-
mais, registruotis ir Kalėdas 
pasitikti su nuostabiais pačių 
rankomis sukurtais gami-
niais.

ROKIŠKIO TURIZMO 
IR AMATŲ INFORMA-
CIJOS CENTRAS (Nepri-
klausomybės a. 8-3)

11.26 16:30 val. Advento 
vainiko pynimas „Šviesos 
vainikas“ su profesionalia 
floriste Rasa

Eglutės, pušies, kėnio 
žalia šakelė, mažutis, di-
desnis pasišiaušęs kankorė-
žis, grublėta gilutė, žalia ar 
balkšva samanėlė, kerpėta 
šakelė, šiugždantis smilgos 
kuokštelis. Svarbiausia – de-
koracijos ekologiškos – po 
švenčių, kai pabos, galėsite 
tiesiog sudeginti ar kompos-
tuoti, užuot teršę pasaulį sin-
tetiniais pakaitalais. 

Kviečiame registruotis 
tel. +370 610 00610 arba 
el. p. atraskrokiski@gmail.
com. Vietų skaičius ribotas. 

12.03 18:00 val. Išskir-
tinės išvaizdos žvakės lieji-

mas „Ugnis ir ledas”
Išskirtinės išvaizdos de-

koracijos – žvakės liejimas, 
sujungiant priešingybes. 
Juoda ir balta, in ir jan, karš-
tas natūralus vaškas ir ledo 
gabaliukai kuria pusiausvy-
ros jausmą ir išskirtinę natū-
ralią žvakę, kuri papuoš Jūsų 
namus, laukiant didžiųjų 
metų švenčių.

Kviečiame registruotis 
tel. +370 610 00610 arba 
el. p. atraskrokiski@gmail.
com. Vietų skaičius ribotas. 

12.04 11:00 val.  Išskir-
tinės išvaizdos žvakės lieji-
mas „Ugnis ir ledas”

Išskirtinės išvaizdos de-
koracijos – žvakės liejimas, 
sujungiant priešingybes. 
Juoda ir balta, in ir jan, karš-
tas natūralus vaškas ir ledo 
gabaliukai kuria pusiausvy-
ros jausmą ir išskirtinę natū-
ralią žvakę, kuri papuoš Jūsų 
namus, laukiant didžiųjų 
metų švenčių.

Kviečiame registruotis 

tel. +370 610 00610 arba 
el. p. atraskrokiski@gmail.
com. Vietų skaičius ribotas. 

12.05 12:00 val. Kalėdi-
nės interjero dekoracijos 
kūrimas su profesionalia 
floriste Rasa

Siūlome įdomiai praleisti 
laiką su savo vaikais (o gal 
ir kaimynais ar draugais?). 
Rankų darbas – puikus anti-
depresantas, o ką jau sakyti 
apie atsidavimą kūrybai. 
Tai – vienas didžiausių gy-
venimo džiaugsmų! Pro-
fesionalios floristės Rasos 
patarimai, atsižvelgiant į 
vyraujančias moderniausias 
tendencijas, ir Jūsų rūpestin-
gos rankos sukurs išskirtinį 
akcentą, kuris tikrai papuoš 
Jūsų namus ir įprasmins jau-
kų Kalėdų laukimą.

Kviečiame registruotis 
tel. +370 610 00610 arba 
el. p. atraskrokiski@gmail.
com. Vietų skaičius ribotas. 

SALŲ DVARO AMATŲ 
DIRBTUVĖS (Kaštonų g. 

13, Salų k.)
11.20 14:00 val. Medita-

cinis molio lipdymo užsiė-
mimas „Eglutė pataluose”

Meditacinis užsiėmimas 
iš molio lipdant simpatišką 
eglutės formos padėkliuką 
smulkmenoms ar saldai-
niaims. Keramika – viena 
labiausiai visapusiškai į 
vyksmą įtraukiančių meno 
sričių ir džiuginanti neti-
kėtais rezultatais. Molio 
spalvos padėkliukas žavi 
ne kiekvieną, tad siūlysime 
savo gaminiui suteikti spal-
vų – nusiglazūruoti. Glazū-
ravimo užsiėmimas vyks 
gruodžio 12 d. 14:00 valan-
dą. Užbaigti darbai bus pa-
ruošti atsiėmimui gruodžio 
18 dieną.

Kviečiame registruotis 
tel. +370 610 00610 arba 
el. p. atraskrokiski@gmail.
com. Vietų skaičius ribotas. 

11.27 12:00 val. ir 16:00 
val. Advento vainiko pyni-
mas „Šviesos vainikas“ su 

profesionalia floriste Rasa
Eglutės, pušies, kėnio 

žalia šakelė, mažutis, di-
desnis pasišiaušęs kankorė-
žis, grublėta gilutė, žalia ar 
balkšva samanėlė, kerpėta 
šakelė, šiugždantis smilgos 
kuokštelis. Svarbiausia – de-
koracijos ekologiškos – po 
švenčių, kai pabos, galėsite 
tiesiog sudeginti ar kompos-
tuoti, užuot teršę pasaulį sin-
tetiniais pakaitalais. 

Kviečiame registruotis 
tel. +370 610 00610 arba 
el. p. atraskrokiski@gmail.
com. Vietų skaičius ribotas.

12.04 12:00 val. ir 16:00 
val. Kalėdinės interjero de-
koracijos kūrimas su pro-
fesionalia floriste Rasa

Siūlome įdomiai praleisti 
laiką su savo vaikais (o gal 
ir kaimynais ar draugais?). 
Rankų darbas – puikus anti-
depresantas, o ką jau sakyti 
apie atsidavimą kūrybai. 
Profesionalios floristės Ra-
sos patarimai, atsižvelgiant į 
vyraujančias moderniausias 
tendencijas, ir Jūsų rūpestin-
gos rankos sukurs išskirtinį 
akcentą, kuris tikrai papuoš 
Jūsų namus ir įprasmins jau-
kų Kalėdų laukimą.

Kviečiame registruotis 
tel. +370 610 00610 arba 
el. p. atraskrokiski@gmail.
com. Vietų skaičius ribotas. 

12.11 14:00 val. „Kvap-
niausios dovanos” su Le-
vandų sodyba

Levandos – kvapni gam-
tos paslaptis, kuri yra dar 
neatskleista… Kiekvienam 
žmogui levandos yra kažkas 
mistiško… Pasigaminkite 

kvapnią dovanėlę sau. Pasi-
dovanokite ramybės ir kva-
pų persmelktą vakarą, kurio 
rezultatas nudžiugins Jums 
artimą žmogų.

Kviečiame registruotis 
tel. +370 610 00610 arba 
el. p. atraskrokiski@gmail.
com. Vietų skaičius ribotas. 

12.18 14:00 val. Ma-
krame rišimo užsiėmimas 
„Stebuklingi pinikai” su 
rankdarbių kūrybos namų 
auksaranke Enrika.

Keletas virvelių, keletas 
mazgelių, truputis kantry-
bės ir archaiškasis makrame 
menas paklūsta Jums, su-
simegzdamas į išskirtinius 
interjero akcentus ar eglutės 
žaisliukus. Nepasiklysti tarp 
mazgelių padės Rankdarbių 
kūrybos namų auksarankė 
Enrika.

Kviečiame registruotis 
tel. +370 610 00610 arba 
el. p. atraskrokiski@gmail.
com. Vietųs skaičius ribotas.

Kiekvieną savaitga-
lį nuo lapkričio 20 d. iki 
gruodžio 19 d. 11:00–18:00 
val. mažųjų dirbtuvių lan-
kytojų lauks dekoracijų 
ir magnetukų dirbtuvėlės 
„Smulkmenos smulkme-
nėlės”.

Gyvenimas susideda iš 
smulkmenų. Labai retai tu-
rime galimybę nuveikti daug 
iš karto. Mažais žingsne-
liais, nedideliais darbeliais 
pasiruoškite artėjančioms 
Kalėdoms. Salų dvaro ama-
tų dirbtuvėse savo ranko-
mis pasigaminkite žaisliukų 
eglutei, stalo dekoracijų ar 
nedidelių dovanėlių. 

Nematomas, bet klastingas priešas – smalkės
Prasidėjus šildymo sezo-

nui, padaugėja ir apsinuo-
dijimo smalkėmis atvejų. 
Lapkričio 15 d. Trakų ra-
jone,  Rūdiškių seniūnijo-
je, Žėronių kaime, žmonės, 
atėję aplankyti giminaičio, 
rado jį apsinuodijusį smal-
kėmis. Žmogus buvo be 
sąmonės, bet kvėpavo. Jis 
per anksti uždarė krosnies 
sklendę ir nuėjo miegoti, o 
dūmai pateko į namo vidų.  
Atvykę greitosios pagalbos 
medikai iškvietė ugnia-
gesius, kurie, apžiūrėję 
namą, degimo požymių 
nenustatė. Ugniagesiai me-
dikams padėjo išnešti nu-
kentėjusįjį ir įkelti jį į grei-
tosios pagalbos automobilį 
ir išvėdino patalpas.

Spalio 26 d. Alytaus rajo-
ne, Butrimonių seniūnijoje, 
Trakininkų kaime, moteris, 
nebaigus kūrentis krosniai, 
uždarė sklendę, todėl dūmai 

pradėjo eiti į gyvenamąsias 
patalpas. Moteris prisikvėpa-
vo dūmų ir apsinuodijo smal-
kėmis. Apie nelaimę pranešė 
kaimynas. Greitosios pagal-
bos medikai moterį išvežė į 
ligoninę, ugniagesiai apžiūrė-
jo ir išvėdino patalpas.

Kad tokių nelaimių būtų 
išvengta, būtina žinoti, jog 
smalkės (anglies monoksi-
das) yra bespalvės, bekva-
pės, beskonės, degios ir 
labai nuodingos dujos. Jos 
susiformuoja tada, kai kros-
nyje degant dujoms trūksta 
deguonies. Todėl visada bū-
tina įsitikinti, ar krosnyje yra 
gera trauka.

Smalkėmis dažnai apsinu-
odijama, kai krosnyje dega 
malkos ir nėra geros venti-
liacijos, per anksti uždarius 
dūmtraukio sklendę. Gyven-
tojai, įsirengę naują vandens 
ar patalpų šildymo dujinį ka-
tilą, neretai net nepagalvoja 
apie smalkių grėsmę.

Apsinuodijus smalkė-
mis pykina,  svaigsta galva, 
trūksta oro, padažnėja kvė-
pavimas, jaučiamas ūžimas 
ausyse, gali sutrikti koordi-
nacija ir kt.

Smalkėmis apsinuodijusį 
žmogų reikia kuo skubiau 
išvesti į gryną orą.

Apsinuodijimo  smal-
kėmis galima išvengti, jei 
namuose bus  sumontuotas 
anglies monoksido detekto-
rius. Jis yra tvirtinamas prie 
sienos toje patalpoje, kurioje 
yra šildymo prietaisai.

Išgirdę smalkių detek-
toriaus pavojaus signalą, 
niekada nemanykite, kad jis 

ėmė veikti per klaidą. Ne-
delsdami  išeikite iš pastato, 
net jeigu neturite  jokių apsi-
nuodijimo smalkėmis požy-
mių. Skambinkite skubiosios 
pagalbos tarnybų telefono 
numeriu 112.

Kasmet būtina patikrinti 
ir išvalyti kaminą ir dūm-
traukius. Negalima naudoti 
dujinės viryklės ar orkaitės 
namų šildymui. Pavojinga 
jungti generatorių uždaroje 
erdvėje, pavyzdžiui, rūsy-
je ar garaže. Jei naudojami 
šildymo prietaisai,  turi būti 
užtikrinta gera patalpos ven-
tiliacija.

Prieš užvesdami automo-
bilį atidarykite garažo duris. 
Niekada nepalikite veikian-
čio automobilio garaže, net 
jeigu garažo durys yra atida-
rytos.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
inform.

Lapkričio 26 d. (penktadienį) 10 
val. šaukiamas Rokiškio rajono sa-
vivaldybės tarybos posėdis. Posė-
dis vyks nuotoliniu būdu, fiziškai 
nedalyvaujant savivaldybės tary-
bos nariams, naudojant telekomu-
nikacijos priemones (vaizdo ir gar-

so konferenciniu ryšiu „Zoom“ platformoje).
Tarybos posėdžio darbotvarkė ir sprendimų pro-

jektai skelbiami interneto svetainėje adresu: http://
old.rokiskis.lt/lt/e-demokratija/posedziai.html.

Užs. 1535

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

DOVANOJA

• Dovanoju javų kombaino 

diržus. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Dovanoju savo pintus 
krepšius. Rokiškis - 
Juodupė. Tel. 8 626 95 991. 
Rokiškis
• Skubiai dovanojamos 
statybinės atliekos (gruzas). 
Jūžintai. Atvežu.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• Dovanoju nenaują sofą. 
Išskleidimo mechanizmą 
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE 
PRIKLAUSANČIŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

I  BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. TS-189 „Dėl leidimo 

Rokiškio rajono savivaldybės turtą išnuomoti viešo konkurso būdu” ir  Rokiškio rajono savivaldybės ilgalaikio 
materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Ro-

kiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-113 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės ilgalaikio 
materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, BĮ Rokiškio rajono 
savivaldybės administracija išnuomoja Rokiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ne daugiau kaip 18,00 kv. 
m, po 1 kv. m ant pastato – administracinio pastato stogo, žymėjimas plane 1B8p, unikalus Nr. 7397-3001-8018, Respublikos g. 
94, Rokiškyje.
2. Konkursą vykdo BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta turto nuomos viešų konkursų komisija.
3. Konkursas vykdomas tiesiogiai.
4. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.
5. Dokumentai konkursui pateikiami lietuvių kalba.

II  IŠNUOMOJAMO TURTO APRAŠYMAS IR NUOMOS SĄLYGOS
6. Informacija apie nuomojamą turtą: ne daugiau kaip 18,00 kv. m, po 1 kv. m ant pastato – administracinio pastato stogo, 

žymėjimas plane 1B8p, unikalus Nr. 7397-3001-8018, Respublikos g. 94, Rokiškyje (toliau-Turtas).
7. Turto naudojimo paskirtis, turto naudojimo ypatumai – ryšio priemonėms montuoti.
8. Nuomojamos Turtas yra ant administracinio pastato stogo, jame yra tiekiama elektra ir pastato apsauga. 
9. Skelbiamas pradinis Turto nuomos mokesčio dydis 4,11 Eur už 1 kv. m mėnesiui. 
10. Nuomininkas be nuompinigių kiekvieną mėnesį turės mokėti už komunalines paslaugas, t.y. už elektrą (atsižvelgiant į 

sumontuotos ryšio įrangos maksimalią galią ir elektros energijos 1kwh kainą) bei patalpų apsaugą (proporcingai naudojamų 
patalpų plotui), už kitas paslaugas – tiesiogiai paslaugų tiekėjui (toliau – Mokesčiai).
11. Nuompinigių mokėjimo tvarka. Nuomininkas mokės nuomos mokestį, pasiūlytą konkurso metu. Nuomininkas mokės 

nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai 
ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą. Nuomininkas, be nuompinigių, kas 
mėnesį mokės visus Mokesčius, susijusius su išsinuomotu Turtu.
12. Informacija apie delspinigius. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mo-

kesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pa-
vėluotą dieną. 
13. Turto nuomos terminas: Turtas išnuomojamos 5 metams su galimybe pratęsti sutartį, bet ne ilgiau kaip 10 metų laikotarpiui.
14. Papildoma informacija: ant vieno ryšio priemonės stovo ar laikiklio galima montuoti tik vieną anteną ar kitą ryšio priemonę 

(įrenginį). Nemontuoti papildomų įrenginių ant sumontuotų antenų.
15. Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cf-

416b10205611eca51399bc661f78e7 .  

III KONKURSO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS, PARAIŠKŲ DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS IR TURTO APŽIŪRA
16. Konkurso dalyvių registravimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, įmesti į pašto 

dėžutę, esančią šalia klientų aptarnavimo įėjimo, atvykus įteikti paraišką papildomai informuoti Turto valdymo ir ūkio vedėjos 
pavaduotoją Kristiną Tūskienę, tel. (8 658) 13231, k.tuskiene@post.rokiskis.lt.
17. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas nuo 2021 m. lapkričio 19 d. 8.00 val. iki 2021 m. gruodžio 6 d. 10:00 val. 

Vokai priimami darbo dienomis, I ir III 8.00 –17.00 val., II ir IV 8.00 – 18.00 val. pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val., V 8.00- 13.00 val.
18. Turto apžiūros sąlygos: Dėl turto apžiūros kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio sky-

riaus vyriausiąją specialistę Kristiną Tūskienę, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13231, k.tuskiene@post.rokiskis.lt.
19. Konkurso dalyvis prieš atvykstant registruotis privalo sumokėti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 

7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 pradinį įnašą, kuris lygus 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio 
sumai ir sudaro 12.33 Eur × norimo išsinuomoti kvadratų skaičiaus.
20. Kita informacija. Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, įmesti 

į pašto dėžutę, esančią šalia klientų aptarnavimo įėjimo, atvykus įteikti paraišką papildomai informuoti Turto valdymo ir ūkio 
vedėjos pavaduotoją Kristiną Tūskienę, tel. (8 658) 13231, k.tuskiene@post.rokiskis.lt. Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas 
konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, elektroninis paštas (jeigu konkurso dalyvis ji turi), turto, kurio nuomos konkursas buvo 
skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, turi būti pateikti šie dokumentai:
 laisvos formos arba Savivaldybės nustatytos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens 

vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadi-
nimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai 
taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 
 teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; 
 pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto 1 kv. m nuompinigių dydis ir kvadratiniai metrai skaičius norimo išsinuo-

moti;
 paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
 finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas sumokėtas, kopija.
 konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
 dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustaty-

to pobūdžio veiklą.
21. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje, 2021 m. gruodžio 6 d. 11.00 val. 8 

aukšto salėje.  
Užs. 1540reiktų suremontuoti.  

Tel. 8 622 92 484. Rokiškis
• Dovanoju pianiną.  
Tel. 8 614 27 316. Rokiškis
• Dovanojame 5 meilus 

šuniukus. 1 kalytė, 4 
šuniukai. Augs nedideli. 
Labai myli mažus vaikus. 
Jūsų vaikams bus geriausi 
draugai. Tel. 8 607 24 432. 

Rokiškis
• Dovanojami du mieli 
gražus šuniukai. Augs 
nedideli. Nukirminti.  
Tel. 8 628 29 277. Rokiškis

DRABUŽIAI, AVALYNĖ
• Maišuose drabužius su 
batais. Maišo kaina 5 Eur. 
Tel. 8 676 90 299. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kalifornijos triušius ir jų 
skerdieną. Tel. 8 604 61 511. 

Rokiškis
• Kalakutą. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Vidutinio amžiaus moteris 
be žalingų įpročių ieško 
darbo. Tel. 8 680 86 778. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
slaugyti, prižiūrėti žmogų 
Rokiškyje per savaitę 2-3 
dienas nuo ryto iki vakaro. 
Tel. 8 687 92 868. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. 
Galiu dirbti ir vienadienius 
darbus. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• 36 m. vyras be žalingų 
įpročių ieško darbo. Turiu 
vairuotojo pažymėjimą, 
automobilį.  
Tel. 8 631 00 783. Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
apdailos darbus (gipso 
plokščių montavimo darbai, 
dažymas, tapetavimas). 
• Tel. 8 618 66 853. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Turiu pažymėjimą 
ir patirties. Galiu padėti 
mokytis pradinukams.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Noriu 
užsidirbti pinigų, kol 
mokausi. Esu mergina. 
Galiu išvalyti namus ir t.t. 
Pažinčių neieškau.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Ieškau darbo. Esu plataus 
profilio darbuotojas. Turiu 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 646 25 082. Rokiškis
• Ieškau pagalbinio 
darbuotojo darbo.  
Tel. 8 647 01 767. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. 
Turiu B, Tr1, Tr2 kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą. 
Būtų gerai dirbti įmonės 
transportu. Laikinai siūlyti 
variantus. Moku virinti 
suvirino aparatu, kempu. 
Tel. 8 695 70 337. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Augalininkystės ūkis 
ieško mechanizatoriaus, 
turinčio darbo patirties su 
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kam-

bario ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių mieste – 1 vieno 
kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario 
butas su visais komunaliniais patogumais. Butai su ben-

dro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karka-
siniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., 
nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilno-

jamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvar-
kos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 
13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų 
daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio nau-

dingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti savivaldybės administracijoje, Respu-

blikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio sky-
riaus vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskienei, mob. +370 658 13 231 arba 
rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306 , mob. +370 658 13 231, el. paštu 

k.tuskiene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus pasiskam-

binti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskie-
nei, tel. Nr. +370 658 13 231).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2021 m. gruodžio 1 d. 17.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas parduoda-

mo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraiš-

ką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba 
kai butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2021 m. gruodžio 2 

d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, 
Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1537

Izoliacija po kontakto su sergančiuoju 
COVID-19 bus privaloma ir pasiskiepijusiems

Nors pasiskiepijus ge-
rokai sumažėja rizika už-
sikrėsti COVID-19, tačiau 
praėjus daugiau nei 4 mė-
nesiams nuo pasiskiepi-
jimo, tikimybė užsikrėsti 
gali išaugti. Siekiant ma-
žinti užsikrėtimų skaičių 
nuo lapkričio 17 d. izolia-
cija bus privaloma ir pa-
siskiepijusiems žmonėms, 
kurie turėjo kontaktą su 
sergančiuoju COVID-19. 
Izoliuotis reikės tol, kol bus 
gautas neigiamas PGR ty-
rimo atsakymas.

Izoliuotis privalės tik tie 
asmenys, kurie yra pasiskiepi-
ję daugiau nei prieš 120 dienų 
ir jei asmuo neskiepytas su-
stiprinančiąja doze. Kontaktą 
su sergančiuoju turėjusiems 
asmenims PGR tyrimą reikės 
atlikti ne anksčiau kaip 3 die-
ną po turėto kontakto. 

Žmonėms, pasiskiepiju-
siems sustiprinančiąja doze 
ir pasiskiepijusiems pagal 
pilną skiepijimo schemą 
anksčiau nei prieš 210 dienų 
ir persirgusiems COVID-19 
izoliuotis nereikės, tačiau 
jiems rekomenduojama ne 
anksčiau kaip 3 dieną po 
turėto kontakto atlikti PGR 
tyrimą. 

Izoliacijos tvarka po turė-

to didelės rizikos sąlyčio kei-
sis ir vaikų ugdymo įstaigų,   
įgyvendinančių ikimokykli-
nio, priešmokyklinio ir ben-
drojo ugdymo programas, 
darbuotojams – jie galės 
testuotis pagal nustatytą al-
goritmą jei ugdymo įstaigoje 
organizuojamas testavimas 
po kontakto. 

Šių ugdymo įstaigų dar-
buotojams, kurie pasiskiepi-
jo seniau nei prieš 120 dienų 
ir dar nėra pasiskiepiję susti-
prinančiąja doze, izoliuotis 
nereikės, jei testuojasi savi-
kontrolės greitaisiais antige-
no testais pagal ugdymo įs-
taigoms nustatytą algoritmą.  

Ugdymo įstaigų darbuo-
tojams, kurie yra pasiskie-
piję anksčiau nei prieš 120 
dienų ar yra pasiskiepiję su-
stiprinančiąja doze izoliuotis 
nereikės, tačiau jiems yra re-
komenduojama testuotis kar-
tu su kitais sąlytį turėjusiais 
asmenimis.  

Skiepytiems mokiniams 
izoliacijos taisyklės išlieka 
tos pačios. Pasiskiepijusiems 
vaikams po turėto didelės ri-
zikos sąlyčio rekomenduoja-
ma testuotis su kitais vaikais.  

Šie izoliacijos taisyklių 
pakeitimai įvesti po Europos 
ligų prevencijos ir kontro-
lės centro išleistų naujausių 

atvejų atsekamumo reko-
mendacijų, jų nuostatas pri-
taikius prie kitų Lietuvoje 
taikomų COVID-19 preven-
cijos priemonių.  

PGR tyrimas visiems są-
lytį turėjusiems asmenims 
mobiliuose testavimo punk-
tuose atliekamas nemo-
kamai, valstybės lėšomis. 
Užsiregistruoti tyrimui ga-
lima savarankiškai, kadangi 
tinklalapyje 1808.lt sukur-
tos papildomos funkcijos: 
https://selfreg.myhybridlab.
com/selfregister/testtype 
arba skambindami numeriu 
1808. Svarbu ne tik regis-
truotis tyrimui, bet ir užpil-
dyti Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro anketą, 
gautą  trumpąja žinute. 

Visiems didelės rizikos 
sąlytį turėjusiems asmenims 
bendraujant su kitais as-
menimis rekomenduojama 
dėvėti asmenines apsaugos 
priemones, stebėti savo svei-
katos būklę ir kūno tempera-
tūrą, laikytis socialinio atstu-
mo, čiaudėjimo ir kosėjimo 
etiketo, reguliariai plautis 
rankas. Pasireiškus CO-
VID-19 būdingiems simpto-
mams, nedelsiant izoliuotis 
ir registruotis PGR tyrimo 
atlikimui.

SAM inform.

vakarietiška technika.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Siūlome darbą šaltkalviui. 
Darbas: gamybinės įrangos 
priežiūra, remontas, 
gedimų šalinimas. Darbas 
pamaininis. Atlyginimas 
900-1300 Eur, neatskaičius 

mokesčių. Tel. 8 656 68 612. 
Rokiškis
• Reikalinga statybininkų 
brigada atlikti remonto 
darbus gamyklinėse 
patalpose Kupiškyje. 
Bendras plotas 450 kv. m. 
Tel. 8 699 46 728. Rokiškis

• Ieškomi pagalbiniai 
darbininkai griovimo 
darbams Vilniuje. 
Atlyginimas nuo 50 Eur, 
po 2 savaičių atlyginimas 
už dieną po 70 Eur. 
Atsiskaitymas kas savaitę. 
Darbo rūbus duodame ir 
apgyvendiname nemokamai. 
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Ieškau meistro ar meistrų 
atlikti kambario remontą. 
Tel. 8 643 06 380. Rokiškis
• UAB Henvida reikalingi 
darbuotojai: apdailininkai 
ir plataus profilio 

statybininkai. Kreiptis: 
Nepriklausomybės a. 19, 
Rokiškis. Tel.: 8-458-31241 
(darbo metu).  
Tel. 8 620 11 799. Rokiškis
• Siūlome darbą virėjai 
(-ui)-kepėjai (-ui). 
Patirtis konditerijos 
srityje būtų privalumas. 
Darbas Kupiškyje. 
Kompensuojamos išlaidos 
degalams. Tel. 8 652 49 442. 
Kupiškis
• Reikalingas inžinierius - 
chemikas(-ė) (gali būti be 
patirties). Grūdų kokybės 

nustatymas, gamybos bei 
produkto kokybės kontrolė. 
Darbas su matavimo 
prietaisais, su cheminėmis 
medžiagomis. Teisingas 
laboratorijos dokumentų 
įforminimas.  
Tel. 8 616 21 055. Rokiškis

KITA
• Naują sėdmaišį xl Cozy. 
Raudonos spalvos. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 636 40 117. 
Rokiškis
• Sausas mišrias malkas. 
Kaina 280 Eur.  
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05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
06:55 Svajoja vaikai
07:25 Romi salonas
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Gyvūnai 
operatoriai
12:50 Gyvūnų jaunikliai. 
Pirmi gyvenimo metai 
13:40 75-eri UNICEF 
veiklos metai
14:00 Premjera. 
Hadsonas ir Reksas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Viktoras 
00:45 Mumija 
01:25 Viktoras 
02:35 Griūtis 
03:00 Gyvūnų metropolis 
03:55 Nepaprastas žmonių ir 
gyvūnų ryšys
04:25 Puaro 
04:30 Hadsonas ir Reksas

06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba 
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Gardu Gardu 

11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Nematomos karalystės 
12:30 Blinkio Bilo filmas
12:40 Kenoloto 
12:42 Blinkio Bilo filmas
14:20 Baltoji Iltis
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Bet kokia kaina
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Bet kokia kaina
23:40 Tobuli aferistai
01:30 Ilgiausia naktis 
03:15 Žavesys 
05:20 Moderni šeima

06:40 Zigis ir Ryklys 

07:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:30 Moko nuotykiai 
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos 
08:30 Sveikas!
09:00 Sėkmė tavo rankose
09:30 Mes pačios
10:00 Rango
12:10 Policijos akademija 3. Vėl 
apmokymuose
13:55 Piko valanda
16:00 Aš - šnipas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Mažoji pėda
21:20 Trenk kaip vyras
23:10 Operacija “Kas tėvas?”
01:25 Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas

06:10 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
06:40 Lenktynės aplink pasaulį 
08:00 Pričiupom! 

09:00 Sveikatos kodas
10:05 Naminių gyvulių 
gyvenimo ypatumai 
11:15 Lenktynės aplink pasaulį 
12:30 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija
13:30 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Pragaro viešbutis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kėdainių „Nevėžis–Optibet“ - 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“
19:30 Protas ir jėga
21:30 Muilodrama 
22:00 Po saulėlydžio
23:55 Karo menas. Išdavystė
02:05 Baudėjas

05:20 Laisvės TV valanda
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Nematomos gijos
08:30 Eko virusas
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Vantos lapas
10:30 Mano vieta

11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Švyturių žmonės
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2021”
19:00 Verslo genas
20:00 Žinios
20:30 „Kelias į turtus“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“
04:00 Švyturių žmonės
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime 
gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Įspūdingiausios 
pasaulio salos
12:55 Gyvūnų 
metropolis 
13:50 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos 
detektyvai
16:30 Duokim garo! 

18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis”
18:30 Žinios
19:00 Keliai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Riaušių anatomija
22:00 3 minutės iki kino. 
Dokumentinį filmą 
„Omarų sriuba” pristato 
filmo prodiuseris 
Arūnas Matelis
22:03 Omarų sriuba
23:45 Galvažudys

05:20 Moderni šeima 
06:00 Šeimų karai 
06:35 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 

10:00 Pasaulis pagal 
moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Nematomos karalystės 2
12:40 Kenoloto 
12:42 Nematomos karalystės 2
13:10 Daktaras Dolitlis 3
15:05 Lik sveikas, Kristoferi 
Robinai
17:15 Starkus stato
17:20 Kenoloto 
17:22 Starkus stato 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius 
22:30 Mechanikas: sugrįžimas
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Mechanikas: sugrįžimas
00:45 Švytėjimas
02:40 Karas už beždžionių 
planetą

06:35 Zigis ir Ryklys 
06:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:25 Moko nuotykiai 
07:55 Kikumba. 
Kovos dėl karūnos 
08:25 Tomas ir Džeris 

08:55 Beprotiškos melodijos 
09:25 Robinzono Kruzo 
sala
11:15 Šaunioji beždžionė
13:05 Kas aš esu?
15:35 Tikras vyras
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Teisingumo lyga
00:30 Bėgančios kortos
02:20 Trenk kaip vyras

06:00 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato I-asis etapas. 
Šilalė
08:00 Miško atspalviai
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato II-asis etapas. 
Kretingos raj. 
10:05 Naminių gyvulių 
gyvenimo ypatumai 
11:15 Lenktynės aplink 
pasaulį 

12:30 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Australija 
13:30 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Pragaro viešbutis 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Kauno „Žalgiris“ 
- Utenos „Uniclub Casino - 
Juventus“
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:30 Kondoras 
23:35 Narkotikų prekeiviai 
00:40 Po saulėlydžio
02:35 Karo menas. 
Išdavystė

05:10 Mažos Mūsų 
Pergalės
05:35 Vantos lapas
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Švarūs miestai
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Negaliu tylėti
11:00 Atliekų kultūra

11:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 Negaliu tylėti
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Mažos Mūsų 
Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
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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 Savaitė
13:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“ 
13:30 Langas į valdžią
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 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Virš vandens 

23:50 Komisaras Reksas 
00:35 Didingas gamtos grožis. 
Mūsų nacionaliniai parkai
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Namas prie vandenyno
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 Karštai su tv3.lt
20:30 Gaujų karai. Karveliai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Galingieji reindžeriai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Galingieji reindžeriai
01:00 Franklinas ir Bešas
02:00 Havajai 5.0
04:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai
04:30 Tai – mes
05:25 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 Nuo... Iki...
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 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Kubos voratinklis
01:00 Sūnus paklydėlis 
02:00 Teisingumo lyga
04:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas 
10:35 Naminių gyvulių 
gyvenimo ypatumai 
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 Krydas 2. Kylanti legenda
23:45 Mirtinas ginklas 
00:45 Kondoras 
01:50 Narkotikų prekeiviai 
02:50 Atsarginis prezidentas

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
06:15 TV parduotuvė
06:30 Krepšinio pasaulyje
07:00 Verslo genas
08:00 Eko virusas
08:30 Atliekų kultūra
09:00 „24/7“
10:05 „Vieno nusikaltimo 

istorija“ 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
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 „24/7“
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“ 
03:35 Alfa taškas
03:55 „24/7“
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
08:55 Įstatymas 
ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Šok su žvaigžde
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

23:00 Virš vandens 
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Didingas gamtos 
grožis. Mūsų nacionaliniai 
parkai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys

07:35 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 1000 žvaigždučių namas
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 Prieš srovę
20:30 Gaujų karai. Karveliai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Trys įtemptos dienos
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Trys įtemptos dienos
01:15 Franklinas ir Bešas
02:15 Havajai 5.0

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 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Tarp žvaigždžių
02:00 Kubos voratinklis
04:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:25 Pėdsakas 
10:20 Apuokas 
11:20 Sekliai 

12:20 CSI. Majamis 
13:15 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 Mobilusis
22:55 Krydas 2. Kylanti legenda
01:35 Būk ekstremalas 
02:35 Greitojo reagavimo būrys

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Inovacijų DNR
07:00 „Gyvenimo linija“ 
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 #NeSpaudai
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 #NeSpaudai
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Juvelyrų klanas“ 
03:35 Alfa taškas
03:55 #NeSpaudai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Flex 
Maxi. L dydis, 10 pakuočių 
po 22 vnt. Tel. 8 646 32 856. 
Rokiškis
• Naujus įvairius įkraunamus 
klausos aparatus. Pagaminti 
Čekijoje, Vokietijoje.  
Siunčiu nuo 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujas vietines 
signalizacijas pastatams, 
sodams, garažams. Čekų 
gamybos. Siunčiu. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus čekiškus el. 
prietaisus nuo žiurkių, pelių, 
tarakonų, blakių, vorų. 
Siunčiu. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Katilą 40 kW. Kūrenamas 
malkomis. Naujo kaina 6300 
Eur. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 619 59 979. Rokiškis
• 5 kub. m cisterną.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Trifazį elektros variklį. 1,5 
kW, 2850 aps/min., ašis 14 
mm. Tinka siurbliui. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 617 53 077. 
Rokiškis
• Kietojo kuro katilą 16 kW. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 605 77 852. Jonava
•  Sausas mišrias malkas. 
Viso 6 erdmetriai. Išsivežti 
patiems. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Naujus nenaudotus 
medinius garažo vartus. 
Matmenys 290x210 cm. 
Gamintos Pagojės garažui. 
Kainą siūlykit, sutarsim.  

Tel. 8 678 08 765. Rokiškis
• Vamzdį. 6 m, 219/6.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Trifazį elektrinį variklį. 7,5 
kW, 2890 aps/min.  
Tel. 8 682 78 506. Rokiškis
• Naują medinį šulinio 
gaubtą. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• 3 m ilgio storus ąžuolo 
rąstus. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Kokybiškus šieno 
ir šienainio ritinius. 
Pakrauname.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame cheminį ir 
ekologinį minkštų baldų 
valymą garais. Garais 
valančio siurblio nuoma. 
Dirbame Rokiškyje ir 
rajone už priimtiną kainą. 
Išsamesnė informacija 

asmenine žinute. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 662 19 643. 
Rokiškis
• Atliekame individualių 
namų elektros darbų 
instaliavimo darbus. 
• Tel. 8 613 41 207. Rokiškis
• 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

PAŽINTYS

PERKA

• Ieškau pirkti traktorių 

iki 130 AG su frontaliniu 
krautuvu. Tel. 8 600 55 321. 
Rokiškis
• Perka antikvinius daiktus, 
sendaikčius, militaristiką, 
senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765. 
Rokiškis
• Perku rusišką garso 
techniką, kolonėles, 
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Laisvės g.13

Informuojame SB”Metalistas” pirmininką, kad 
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas 
Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2021-12-01d. 9.30 val. vykdys že-
mės sklypo (kadastro Nr. 7385/0006:86), esančio 
Metalisto 1-oji g.12.,Steponių k., Rokiškio k.sen., 
Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. 

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

atstovą R. Baroną adresu 
Taikos g.5, Rokiškis el. paštu rim@parok.lt. 

arba telefonu 861295721.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7375/0004:67), esančio Kaimynų g.7, Rokiškio 
m., savininko R.B. paveldėtojus, kad  UAB „Geo 
optimus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvali-
fikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2021-12-
01 14 val. vykdys žemės sklypų (kadastro Nr. 
7375/0004:66), esančio Lanko g.11, Rokiškio m. 
ir (kadastro Nr. 7375/0004:68), esančio Kaimynų 
g.9, Rokiškio m. ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ 

matininką R. Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis, 
el. paštu ramunas7@gmail.com 

arba telefonu 8 685 77037
stiprintuvus, plokštelių 
grotuvus, juostinius 
magnetofonus. Bet kokios 
būklės. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Puikiai veikiantį 
nešiojamąjį kompiuterį Asus 
x553u. Baterija gera. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį Samsung 
Galaxy Tab 10.1 GT-
P7510. Pilnas komplektas. 
10,1 colių ekranas. Spalva 
balta. Dokumentai, dėžutė, 
kroviklis, ausines. Pirktas 
Aviteloje. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį su 
monitoriumi Acerp.  
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• Monitorių ViewSonic 
48 cm. Tel. 8 676 02 458. 
Rokiškis
• Puikios būklės Asus 
nešiojamąjį kompiuterį. 
Baterija laiko apie 6 val. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės iPhone XS. 
Auksinės spalvos, turintis 
netgi 256 GB vietos. Puikiai 
veikia visos funkcijos, 
jokių skilimų neturi, niekas 
nebuvo keista. Baterijos 
likutis 83 proc. Pridedamas 
originalus Apple kroviklis. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Mažai naudotą Redmi 
Note 8T. Su dėžute. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Puikios būklės Apple 
iPhone 11 Pro. Pilnas 
komplektas.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Samsung J5 išmanu 
dėkliuką. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 676 78 801.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Ant kalvos gražioje vietoje 
netoli piliakalnių kalnuotoje 
vietovėje Vaičėnų k., Obelių 
sen., Rokiškio r. sodybą su 
7,1564 ha žemės sklypu. 
Namas rąstinis, statyas 1939 
m., bendras plotas 84,67 kv. 
m. Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Gražioje vietoje sodybą 
vienkiemį su pakrante upė 
Šetekšna 100 m., Šetekšnių 
k., Panemunėlio sen. 18 km 
nuo Rokiškio, netoli kelio 
Rokiškis-Panevėžys. 3,68 
ha žemės, 36 a namų valdos. 

Yra ūkinis pastatas, klėtis, 
pirtis, šulinys. Netoliese 
tvenkinys. Kaina 24000 Eur. 
Tel. 8 659 12 691.  
Rokiškis
• Labai geroje vietoje 
namą su ūkiniais pastatais, 
pirtimi Panemunėlio gelež. 
st. Medinis garažas, 28 a 
žemės, yra trifazė elektros 
instaliacija.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Geroje vietoje namo dalį.  
2 aukštas, atskiras įėjimas. 
Kaina ne galutinė. Kaina 
23000 Eur.  
Tel. 8 611 31 617. Rokiškis
• Sodybą su 1 ha namų valda 
Radišių k., Jūžintų sen. 
(prie žuvininkystės ūkio 
tvenkinių). Pamatų plotas 
144 kv. m. Pirmame aukšte 
apie 110 kv. m gyvenamo 
ploto. Rūsys po pusę namo 
apie 80 kv. m su kietojo 
kuro katilu, skalbykla, 
hidroforu, elektriniu 
vandens šildytuvu.  
Tel. 8 614 21 856. Rokiškis
• 2 kambarių butą su 
sandėliuku ir daržu 
Nepriklausomybės a. 18, 
Rokiškis. Butas buvo prieš 
metus suremontuotas, 
įvesta kanalizacija, vandens 
šildytuvas, dušo kabina, 
plastikiniai langai ir kiti 
privalumai. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
26000 Eur. Tel. 8 656 20 
131. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių 
butą Juodupėje, Rokiškio 
raj. Be tarpininkų. Butas 
suremontuotas, nėra skolų. 
Tel. 8 600 88 612. Rokiškis
• 2 kambarių butą. 7 iš 9 
aukštų. Šiltas, langai per abi 
puses. Rami laiptinė. Namas 
renovuojamas.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• 2 kambarių butą Bajorų k., 
Rokiškio r. Neseniai pakeisti 
plastikiniai langai. Reikia 
remonto. Kaina 15000 Eur. 

Tel. 8 674 31 991. Rokiškis
• Statomą 127 kv. m namą 
Rokiškyje, Janulionio 
g. Erdvus 10 a sklypas. 
A++klasė. Baigtumas 62 
proc. Jau galima rezervuoti. 
Kaina 86000 Eur. 
• Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Erdvų sklypą Kavoliškyje. 
17, 16 a. Ribojasi su 
tvenkiniu. Atsiveria puikus 
vaizdas. Kaina 10500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sandėlius su gyvenamuoju 
namu, erdviu 1 ha sklypu 
Raišių k., netoli Juodupės 
miestelio. Tinkamas 
gyvenimui ir verslui. Namas 
79 kv. m, sandėliai 240 kv. 
m. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 52000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Naują medinį lauko 
tualetą. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• 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 
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, kietojo 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

NUOMA

• Išnuomojamas namelis. 
Visos komunikacijos, baldai, 
dušo kabina, tualetas, 
židinys. Galimi įvairūs 
nuomos variantai – tiek 
trumpalaikė, tiek ilgalaikė 
nuoma. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Mikrorajone vienam 
asmeniui išnuomojamas 
geras 2-jų kambarių butas su 
baldais ir patogumais.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą 
Juodupėje.  
Tel. 8 622 75 014. Rokiškis
• Išnuomoju 1 kambario butą 
Taikos g. 1B, Rokiškyje. 
Namas renovuotas. Butas 

su baldais. Nėra šaldytuvo. 
Butui reikia remonto. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 622 51 049. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti ilgam 
laikui tvarkingą 1 kambario 
butą su visais patogumais ir 
buitine technika Rokiškio 
mieste. Nuo gruodžio 10 d. 
iki 100 Eur.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Ieškome išsinuomoti 1 
kambario butą.  
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą 
Rokiškyje, automobilui 
laikyti. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 623 16 255. Rokiškis
• Išnuomojamas garažas. 
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Nuo gruodžio 
išnuomojamas tvarkingas 
dviejų kambarių butas 
Aukštaičių gatvėje, pirmame 
aukšte. Tel. 8 618 33 649. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Gultuką Babybjorn. Labai 
geras daiktas. Vaikas supasi 
nuo savo judesių gultuke. 
Skambinti telefonu. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 650 78 391. 
Rokiškis

RASTA/PAMESTA
• Rastas automobilio raktas 
prie IKI parduotuvės.  
Tel. 8 672 51 531. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Grandininį pjūklą Jonser 
2041. Siusti galiu į visus 
Lietuvos miestus. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• 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 
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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

• Du naudotus nevarstomus 
geros būklės plastikinius 
langus 2,5x2,42 m. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 698 31 704. 
Rokiškis
• Tvarkingą trifazį diskinį 
pjūklą malkoms pjauti. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
• Sausas klevo storlentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lauko medines dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Tvarkingą Peugeot 207. 
2009 m., 1,6 l, 66 kW, 
dyzelis, TA iki 2023-10. 
Yra SDK. Kaina kažkiek 
derinama. Kaina 1400 Eur. 
Tel. 8 624 31 256. Kupiškis
• Keičiu į 7 vietų Audi 
A4 B5. 1,9 l, 66 kW, TA 
metams. Tvarkingas, 
yra kablys, el. langai, 
kondicionierius. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• VW Passat. 1,6 l, dyzelis, 
TA dar 13 mėn. Yra kablys. 
Pakeisti tepalai, filtrai, 
termostatas. Sėdi ir važiuoji. 
Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 646 97 019. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2002 
m., 1,9 l, dyzelis, 85 kW. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Techniškai tvarkingą 
Nissan Primera. 1998 m., 
2 l, benzinas, sedanas, TA 
2 m., draudimas, žalios 

spalvos. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 610 01 609. Rokiškis
• Ford Focus. 2000 m., TA 
iki 2023-08. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 675 20 274. Rokiškis
• Puikios būklės dviratį. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• VW Golf  5. Benzinas. 
Greičių dėžės defektas. Tel. 
8 600 99 255. Rokiškis
• Geros būklės tvarkingą 
Audi A6. 1996 m., 85 kW. 
TA iki 2023-07-09. Mėlynos 
spalvos. Kaina derinama. 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 617 42 328. Rokiškis
• Važiuojančią Audi Avant. 
1998 m., 1,6 l, 74 kW, 
benzinas, nėra TA. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 646 20 914. 
Rokiškis
• Puikios būklės paspirtuką 
Ninebot S2. Nuvažiuota apie 
15 km. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• 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. Kėbulas turi 
defektų. Tel. 8 684 31 257. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Astra galinį dangtį. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 620 78 254. 
Rokiškis
• Dalimis Renault Scenic. 
2001 m., 1,9 l, 75 kW. Vairo 
kolonėlę, granatas, žibintus, 

priekinį bamperį, galinį 
dangtį ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2002 
m., DTI. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2008 m. Opel Astra ratus 
su žieminėmis padangomis 
195/65 R15. Protektorius 6 
mm. 4 vnt. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1,9 l, 
81 kW. Gerą variklį, vairo 
kolonėlę, galinį dangtį ir 
kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Opel - Astra, Signum, 
Vectra, Zafira 1,9 l, D, 
Saab – 9-3 1,9 l, D. Kodas 
0445110165. Tikrintas. 
Atitinka visus parametrus. 
Analogai: 0986435103. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Audi B4 dalimis. 1,9 l, 66 
kW, dyzelis. Kol kas dar yra 
viskas yra.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Padangas R14 175/65 
M+S. Protektoriaus likutis 5 
mm. 4 vnt., galima pirkti po 
2 vnt. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Ratlankius su vasarinėmis 
padangomis 235/45 R17. 
Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 625 69 512. Rokiškis
• VW ratus R14 185/65     . 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 657 71 471. Rokiškis
• Lietus Volvo ratus R16. 
Tiesūs, nevirinti. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 647 10 234. 

Rokiškis
• VW Touran lietus ratus 
R15 su vasarinėmis 
padangomis. Tiesūs. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• Toyota skardinius 
ratlankius R16 5/114,3.  
Tel. 8 678 10 002. 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
• Vandens talpą. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• Aukšto slėgio kuro 
vamzdelius MTZ varikliui. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Gerai veikiantį Sony. 80 
cm įstrižainė. Skaitmeninis 
blokelis dovanų. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 611 78 562. 

Žurnalistams bus leista dirbti arčiau 
sienos su Baltarusija

 Žurnalistams artimiau-
siu metu bus leista dirbti 
arčiau sienos su Baltaru-
sija – Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos (VSAT) 
vado įsakymu bus panai-
kintas iki šiol galiojęs vieno 
kilometro apribojimas.

„Hibridiniame kare, su 
kuriuo susidūrėme, pirmuoju 
valstybės skydu tapo pasie-
niečiai, tačiau šiame Balta-
rusijos režimo surežisuota-
me kare turime atremti ne tik 
fizines, bet ir informacines 
atakas“, – BNS ketvirtadienį 
atsiųstame komentare teigė 
vidaus reikalų ministrė Agnė 
Bilotaitė.

„Ginantis nuo šių išpuo-
lių mums labai reikalingos 
žiniasklaidos pajėgos ir pa-
galba, todėl koreguojame 

žurnalistų darbo tvarką ne-
paprastosios padėties metu, 
kad šalies ir pasaulio visuo-
menė turėtų kuo operatyves-
nę ir objektyvesnę informa-
ciją apie Baltarusijos režimo 
vykdomą hibridinę agresiją, 
kai ginklais naudojami žmo-
nės. Tikiu, kad bendradar-
biaudami kartu apginsime 
savo valstybę“, – pridūrė ji.

Vidaus reikalų ministeri-
jos (VRM) teigimu, žurna-
listams išliks reikalavimas 
laikytis 100 metrų atstumo 
ir nebūti ant patrulio tako, 
kuriuo važinėja tarnybinis 
transportas, ir pėdsakų juos-
tos.

VRM teigia, kad tvarkos 
pakeitimas rengiamas, jis įsi-
galioti turėtų per porą darbo 
dienų.

BNS inform.

Nuo 2024 metų stojant į 
universitetus reikės būti išlaikius 
tris valstybinius egzaminus

 Nuo 2024 metų reikės 
būti išlaikius tris valstybinius 
egzaminus stojant tiek į vals-
tybės finansuojamas, tiek į 
mokamas studijas universite-
tuose.

Seimas ketvirtadienį 82 bal-
sais „už“ ir 42 parlamentarams 
susilaikius priėmė tokias Moks-
lo ir studijų įstatymo pataisas.

Pataisos numato, kad sto-
jant į aukštąją mokyklą reikės 
būti išlaikius lietuvių kalbos ir 
literatūros, matematikos ir tre-
čią pasirenkamą valstybinius 
brandos egzaminus. Stojant į 
menų studijas reikalavimas būti 
išlaikius matematikos egzaminą 
nebus taikomas.

Stojant į universitetus trijų 
egzaminų vidurkis turės siekti 
bent 36 balus iš 100, o stojantieji 
į kolegijas turės būti pasiekę mi-
nimalią egzamino išlaikymo ribą 
– surinkę bent 16 balų iš 100.

Švietimo, mokslo ir sporto 
ministrė Jurgita Šiugždinienė 
sako, kad suvienodinus reika-
lavimus stojantiesiems į aukštą-
sias mokyklas „pereiname į kitą 
studijų kokybės etapą“.

„Reikalavimų suvienodini-
mas stojantiesiems nepriklau-
somai nuo finansavimo pobū-
džio – būtina studijų kokybės ir 

aukštojo mokslo konkurencin-
gumo sąlyga. Diskriminacinių 
nuostatų panaikinimas didina 
aukštojo mokslo prieinamumą 
ir sistemą daro teisingesne“, – 
Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterijos pranešime cituojama 
J. Šiugždinienė.

Anot jos, tokią rekomen-
daciją teikė tiek EBPO, tiek 
Valstybės kontrolė, tiek Euro-
pos Komisija, tokia nuostata 
yra numatyta ir parlamentinių 
partijų pasirašytame susitarime 
dėl Lietuvos švietimo politikos 
2021–2030 metais.

„Labai džiaugiuosi, kad Sei-
mas pritarė mūsų siūlomiems 
pakeitimams, kurie leis Lietu-
vos aukštajam mokslui pereiti 
į kitą kokybės etapą“, – sakė J. 
Šiugždinienė.

Šiuo metu trijų valstybinių 
egzaminų reikalaujama stojant 
į valstybės finansuojamas vie-
tas universitetuose, o stojant į 
mokamą vietą pakanka būti iš-
laikius vieną valstybinį brandos 
egzaminą.

Naujieji reikalavimai galios 
2024 metų ir vėlesnių metų 
abiturientams, o anksčiau bai-
gusiems mokyklas bus taikomi 
jų mokyklos baigimo metais ga-
lioję reikalavimai.

BNS inform.

P. Cvirkos paminklas bus 
nukeliamas šiandien

Dešimtmečius diskusijų keliantis sovietmečio veikėjo 
ir rašytojo Petro Cvirkos sostinėje esantis paminklas bus 
nukeltas penktadienį.

Tai BNS patvirtino Vilniaus vicemeras Valdas Benkuns-
kas.

„Po tarybos sprendimo dėl paminklo nukėlimo įvykdytas 
pasirengimas. Rytoj nuo ryto „Grinda“ ir jos subrangovai 
pradės darbus, pirminis planas yra viską rytoj ir pabaigti, su-
tvarkyti teritoriją ir nukelti patį paminklą“, – sakė vicemeras.

BNS inform.
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Naudotų automobilių rinka šiemet smuko 2,8 proc.
Lietuvoje per sausį-spa-

lį buvo įregistruota 123,2 
tūkst. naujai įvežtų nau-
dotų lengvųjų automobilių 
– 2,8 proc. mažiau nei per-
nai tuo pačiu metu (126,7 
tūkst.). 

Vidutinis jų amžius siekė 
11,2 metų. Dyzelinių auto-
mobilių dalis šiemet suda-
rė 70 proc. (pernai – 66,7 
proc.), skelbia bendrovė 
„AutoTyrimai“, remdamasi 
„Regitros“ duomenimis.

Per dešimt mėnesių šaly-
je buvo atlikta 163,7 tūkst. 
naudotų lengvųjų automobi-

lių savininkų keitimo opera-
cijų – 10,2 proc. mažiau nei 
tuo pačiu laikotarpiu pernai 
(182,3 tūkst.). Vidutinis sa-
vininką keitusių automobilių 
amžius šiemet buvo 14 metų.

Vien spalį šalyje regis-
truota 13,6  tūkst. naudotų 
automobilių – 3,6 proc. ma-
žiau nei 2020 metų spalio 
mėnesį (14,1 tūkst.). 

Praeitą mėnesį asmeniniai 
automobiliai sudarė 13,1 
tūkst., o lengvieji komerci-
niai – 519 vienetų. Spalį ša-
lyje daugiausiai įregistruota 
„Volkswagen“ (2,1 tūkst.), 
BMW (1,7 tūkst.) ir „Audi“ 

(1,2 tūkst.) markių automo-
bilių.

Spalį pirmą kartą Lietuvoje 
įregistruotų naudotų automo-
bilių vidutinis amžius siekė 
11,1 metų. Dyzelinių auto-
mobilių dalis buvo 67,3 proc. 
(pernai spalį – 68,8 proc.).

Praeitą mėnesį Lietuvoje 
atlikta 17,8 tūkst. naudotų 
lengvųjų automobilių savi-
ninkų keitimo operacijų – 
3,2 proc. daugiau nei pernai 
spalį (17,3 tūkst.). Vidutinis 
savininką pakeitusių naudo-
tų automobilių amžius buvo 
13,7 metų.

BNS inform.

Taivaniečių atstovybė Lietuvoje pradeda darbą
Darbą Lietuvoje ketvir-

tadienį pradeda Taivaniečių 
atstovybė, pranešė Taivano 
Užsienio reikalų ministerija.

Atstovybės atidarymas pa-
brėžia „naują ir daug žadantį 
dvišalių Taivano ir Lietuvos 
santykių kursą“, teigiama pra-
nešime.Atstovybės vadovu pa-
skirtas Ericas Huangas, taip pat 
vadovaujantis Taibėjaus atsto-
vybei Latvijoje.

Taivaniečių atstovybė Vil-
niuje pristatoma kaip Taibėjaus 
biuras plėtoti prekybiniams 
ryšiams, bet ji taip pat tvarkys 
konsulinius klausimus.

Lietuvos sprendimas leisti 
Taivano salos atstovybei šalyje 
veikti taivaniečių vardu pykdo 
Kiniją, protestuojančią dėl bet 
kokių Taivano mėginimų veikti 
kaip nepriklausomai valstybei.

Kitur pasaulyje Taivano at-
stovybės veikia sostinės Taibė-
jaus vardu, nusistovėjus tarp-
tautiniam sutarimui, kad toks 
pavadinimas neprieštarauja 
„vienos Kinijos“ politikai, ne-
leidžiančiai Taivano traktuoti 
kaip atskiros valstybės.

Prieš kelis mėnesius Kinija 
atšaukė savo ambasadorių ša-
lyje ir pareikalavo, kad Lietuva 
padarytų tą patį. Ambasadorė 
Diana Mickevičienė į Vilnių 
konsultacijoms grįžo rugsėjo 
pradžioje.

Lietuvos verslininkai sako, 
kad dėl Vilniaus ir Pekino ne-
sutarimų prekyba su šia Azijos 
šalimi gerokai apsunko.

Tačiau Vyriausybė tikisi, kad 
plėtojant santykius su Taivanu 
šalies įmonėms pavyks atrasti 
naują perspektyvią rinką.

Spalio pabaigoje Lietuvoje 

viešėjo Taivano verslo delega-
cija, žvalgiusi galimybes in-
vestuoti ir ieškojusi prekybos 
partnerių tarp Lietuvos įmonių.

„Taivanas ir Lietuva turi di-
džiulį bendradarbiavimo poten-
cialą įvairiose srityse, tokiose 
kaip puslaidininkiai, lazeriai, 
fintech ir daugelis kitų“, – tei-
giama Taivano Užsienio reikalų 
ministerijos pranešime.

Anot ministerijos, Lietuvos 
ir Taivano atstovų per taivanie-
čių vizitą pasirašyti šeši bendra-
darbiavimo memorandumai ku-
ria „tvirtą pamatą stipresniems 
mūsų ryšiams“.

„Taivanas brangins ir sti-
prins šią naują draugystę, pa-
grįsta mūsų bendromis vertybė-
mis“, – rašoma pranešime.

Lietuva taip pat siuntė Taiva-
nui vakcinų nuo koronaviruso.

BNS inform.

Rukloje bus vystoma karinė infrastruktūra: statomos naujos kareivinės, tiesiami keliai
Jonavos rajone, Rukloje, 

bus vystoma Lietuvos ir NATO 
sąjungininkų kariams skirta 
infrastruktūra – už 200 mln. 
eurų bus statomos naujos ka-
reivinės, technikos aptarnavi-
mui, mokymui ir laisvalaikiui 
skirti pastatai, tiesiami keliai.

Kaip ketvirtadienį informa-
vo Krašto apsaugos ministerija, 
Lietuva nutarė vystyti šį bendrą 
projektą su NATO priešakiniam 
batalionui vadovaujančia Vokie-

tija spalio pabaigoje vykusio su-
sitikimo metu

Vystant infrastruktūrą Ru-
kloje bus statomos naujos ka-
reivinės, štabai, valgykla, sporto 
kompleksas, bus įrengtos moko-
mosios klasės, medicinos punk-
tas, laisvalaikio zona. Taip pat 
bus kuriama visa būtina inžineri-
nė infrastruktūra, tiesiami keliai.

Išvystyta infrastruktūra bus 
skirta brigados „Geležinis Vil-
kas“ Artilerijos ir Logistikos ba-
talionams bei NATO priešakinių 

pajėgų bataliono kovinei grupei.
Lietuvos kariuomenės porei-

kiams taip pat atskirai bus vys-
tomas Artilerijos ir Logistikos 
batalionų technikos parko pro-
jektas. Jis apima remonto dirb-
tuvių, garažų, sandėlių, stoginių, 
degalinės, plovyklos, kelių ir 
kitų objektų statybą.

Planuojama, kad bendra pro-
jektų vertė viršys 200 mln. eurų, 
kurių didžioji dalis būtų Vokie-
tijos investicijos Lietuvoje. Pro-
jektas bus įgyvendinamas kartu 

su NATO paramos ir įsigijimų 
agentūra, ekspertine parama pri-
sidės NATO Energetinio saugu-
mo kompetencijos centras.

Krašto apsaugos viceminis-
tras Vilius Semeška sako, kad 
projektu siekiama patenkinti 
augančias Lietuvos ir NATO 
priešakinių pajėgų bataliono rei-
kmes ir užtikrinti geresnes dar-
bo, tarnybos ir gyvenimo sąlygas 
kariams, sudaryti didesnes gali-
mybes eksploatuoti ir prižiūrėti 
techniką.

„Vystydami šį projektą orien-
tuojamės ir į tai, kad Lietuvos 
kariuomenės infrastruktūros 
plėtra ne tik užtikrintų kiekybi-
nius poreikius, bet ir prisidėtų 
prie naujos kokybės Lietuvos 
kariuomenėje kūrimo“, – sako V. 
Semeška.

Vokietijos ambasados Lietu-
voje laikinasis reikalų patikėtinis 
dr. Peteris Buschmannas (Pėteris 
Bušmanas) teigia, kad infras-
truktūros modernizavimas yra 
svarbi investicija plečiant koky-

bišką valstybių karinį bendradar-
biavimą.

„Vokietija, žinoma, teikia 
svarią paramą Lietuvai šioje sri-
tyje. Tai naudinga abiem šalims 
ir visai NATO“, – tvirtino P. 
Buschmanas.

Abiem projektams reikalin-
gų projektavimo darbų pirkimą 
planuojama skelbti 2022 metais, 
o visą infrastruktūrą išvystyti ir 
perduoti naudotojams planuoja-
ma etapais per 2023-2026 metus.

 BNS inform.
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Lapkričio 19-oji, 
penktadienis, 

47 savaitė
Iki Naujųjų liko 42 dienos
Tarptautinė tualetų diena

Tarptautinė vyrų diena
Saulė teka 7.54 val., 
leidžiasi 16.13 val. 

Dienos ilgumas 8.19 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Audra, Audrė, Audrius, Audrys, 
Audronė, Audronis, Audronius, 
Audrūnas, Dainotas, Juntautas, 
Juntautė, Matilda, Rimgaudė.
Rytoj:  Felė, Felicija, Felicijonas, 
Felicijus, Felicita, Feliksas, Felius, 

Josvyda, Josvydas, Jovyda, 
Jovydas, Vaidvilas, Vaidvilė.
Poryt:  Alberta, Albertas, 

Eibara, Eibaras, Eibarė, Eibartas, 
Eibutas, Eibutė, Eigarda, Eigardė, 
Gomantas, Gomantė, Govartas, 

Govartė, Honorijus, Ifigenija.

Dienos citata
„Jeigu paslėpsite tiesą 

ir užkasite ją į žemę, ji būtinai 
išaugs ir įgis tokią jėgą, 
kad ištrūkusi nušluos 

viską savo kelyje“ 
(E. Zola).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1521 m. popiežiaus armijai 
įsiveržus į Milaną, prasidėjo karas 
tarp Habsburgų ir Valua dinastijų.

1703 m. mirė Bastilijos kalinys, 
vadinamasis „Žmogus geležine 
kauke“. Jo tikroji asmenybė sukėlė 
daug intrigų, kurias savo literatūros 
kūriniuose bene geriausiai atspin-
dėjo Fransua Volteras ir Aleksan-
dras Diuma.

1990 m. Šiaurės Atlanto sutar-
ties organizacijos (NATO) ir Var-
šuvos pakto lyderiams pasirašius 
Sutartį dėl įprastinės ginkluotės 
Europoje sumažinimo baigėsi Šal-
tasis karas.

1996 m. Vatikane įvyko popie-
žiaus Jono Pauliaus II ir Kubos revo-
liucijos lyderio Fidelio Kastro.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1921 m. skiriamuosius raštus 
Lietuvos Vyriausybei įteikė pirma-
sis JAV konsulas Lietuvoje Klemen-
tas Edvardsas.

1992 m. Aukščiausioji Taryba 
- Atkuriamasis Seimas paskelbė 
Lietuvos Respublikos kariuomenės 
atkūrimo aktą.

Post scriptum
Vogtu arkliu kalėjiman 

nuvažiuosi.

Medaus pyragas su prieskoniais
Ingredientai:
• 600 mililitrų kvietinių miltų
• 200 mililitrų grietinės
• 200 mililitrų medaus
• 200 mililitrų cukraus
• 2 kiaušiniai
• 1 šaukštelis sodos
• 0.5 šaukštelio malto cinamono
• 0.5 šaukštelio malto kardamono
• 1/4 šaukšteliomaltų gvazdikėlių
• šiek tiek cukraus pudros
Gaminimas:
Jeigu medus kietas jį ištirpiname 
garų vonelėje. Į medų suberiame 

prieskonius ir išmaišome. Kiaušinius išsukame su cukrumi, kol masė pabals ir pa-
trigubės. Įmaišome pravėsusį medų. Į grietinę sudedame sodą ir gerai išmaišome 
(taip ją nugesinsime). Grietinės masę supilame į kiaušinių-medaus masę. Atsargiai 
išmaišome. Įsijojame miltus. Tešlą pilame į sviestu pateptą 24 cm skersmens ke-
pimo formą. Kepame iki 180 C laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 45 min. Mediniu 
iešmeliu patikriname, ar iškepė - įsmeigus ir ištraukus jis turi likti švarus švarus, 
neaplipęs tešla. Jei aplipęs, kepame dar 5 min ir vėl tikriname. Iškepusį pyragą 
atvėsiname, pabarstome cukraus pudra ir skanaujame.

www.rokiskiosirena.lt

ŠMSM siūlo palaipsniui naikinti jungiamąsias klases
Švietimo, moks-

lo ir sporto ministerija 
(ŠMSM) siūlo naikinti 
jungiamąsias klases pa-
laipsniui, jau nuo kitų 
metų jungti būtų leidžia-
ma tik pradinukų klases.

Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija siūlo, kad 
būtų jungiamos tik pradinu-
kų klasės, ne daugiau nei po 
dvi gretimas (pavyzdžiui, 
pirmokai ir antrokai) klases.

Šiuo metu leidžiama 
jungti iki keturių pradinukų 
klasių, 5-8 klasėse galima 
jungti dvi gretimas klases, 
9-10 klasės nejungiamos, 
o III ir IV gimnazinės kla-
sės gali būti jungiamos kaip 
viena maža klasė.

Tuo metu III-IV gimna-
zinėms klasėms 2022-2023 
mokslo metais būtų taiko-
mos rekomendacijos, jog 
klasėje būtų ne mažiau nei 
21 mokinys (šiuo metu lei-

džiama ne mažiau nei 12). 
Mažos mokyklos, kuriose 
moksleivių skaičius nesie-
kia 60, būtų pertvarkomos į 
jungtines, t.y. taptų centrinių 
įstaigų padaliniais.

Tam tikros išimtys būtų 
taikomos tautinių mažumų ir 
nevalstybinėms mokykloms, 
vienintelėms gimnazijoms 
savivaldybėje ar bent 30 ki-
lometrų nuo kitų įstaigų nu-
tolusioms mokykloms.

Ministerija taip pat siū-
lo, kad 2024-aisiais ši reko-
mendacija dėl 21 moksleivio 
III-iosiose klasėse taptų priva-
loma. Nuo tada rekomenduo-
jama būtų formuoti ne mažiau 
nei 31 moksleivio klases. Ma-
žiausiai 31 moksleivio III-io-
sios klasės taptų privalomos 
nuo 2026-2027 metų.

Švietimo ir mokslo mi-
nistrė Jurgita Šiugždinienė 
sako, kad šie pakeitimai kitą 
savaitę turėtų būti teikiami 
Vyriausybei – jie dar bus de-

rinami su savivaldybėmis.
„Mūsų pasiūlyti sprendi-

mai leis užtikrinti vienodas 
mokymosi sąlygas mokslei-
viams nesvarbu, kur gyveni 
(...). Sprendimai, kuriuos 
atidėliojome dešimtmečiais, 
turi būti priimti šiandien. 
Sprendimo imčiausi net ir 
tada, jei tai liestų vieno vai-
ko ateitį“, – spaudos konfe-
rencijoje trečiadienį sakė J. 
Šiugždinienė.

ŠMSM duomenimis, 
jungtinėse klasėse šalyje 
mokosi per 3,7 tūkst. vaikų, 
iš jų – per 2,4 tūkst. pradi-
nukų (beveik 250 klasių 
komplektų) ir beveik 1,3 
tūkst. 5-8 klasių moksleivių 
(per 120 komplektų), tokios 
klasės egzistuoja daugiau 
nei 50-yje Lietuvos savival-
dybių. Pasak ministerijos, 
abiturientų pasiekimai yra 
prastesni būtent mažesnėse, 
regionų mokyklose.

BNS inform.

Pasiskiepyti sustiprinančiąja 
vakcinos nuo COVID-19 doze 
galima po keturių mėnesių

Visi pilnamečiai gyven-
tojai gali revakcinuotis 
trimis vakcinomis: „BioN-
Tech ir Pfizer“ vakcina 
„Comirnaty“ arba „Jans-
sen“ vakcina sustiprinan-
čioji dozė skiriama praėjus 
keturiems mėnesiams po 
pilnos vakcinacijos, gamin-
tojo „Moderna“ skiepai 
„Spikevax“ – po šešių mė-
nesių, trečiadienį pranešė 
Sveikatos apsaugos minis-
terija (SAM).

Iki šiol sustiprinančią-
ja vakcinos nuo COVID-19 
doze pasiskiepyti buvo galima 
praėjus šešiems mėnesiams 
nuo pilnos vakcinacijos.

Kaip ir iki šiol, sustipri-
nančioji „Janssen“ vakcinos 
dozė gali būti skiriama tik 
tiems gyventojams, kurie 
pirmą kartą pasiskiepijo bū-
tent šia vakcina.

„Comirnaty“ arba „Spi-
kevax“ sustiprinančioji 
dozė skiriama gyventojams, 
vakcinuotiems bet kuria iš 
keturių Lietuvoje naudoja-
mų vakcinų nuo COVID-19 
ligos. „Vaxzevria“ vakcina 
nebus naudojama revakci-
nacijai, teigiama SAM pra-
nešime.

Jei revakcinacijai ski-
riama „Spikevax“ vakcina, 
vadovaujantis gamintojo ir 
Europos vaistų agentūros 
(EVA) rekomendacijomis, 

imunitetui sustiprinti bus su-
leidžiama pusė įprastos šios 
vakcinos dozės.

Gyventojai, kurie po pil-
nos vakcinacijos, prieš skie-
pijimą ar tarp skiepijimų su-
sirgo COVID-19 liga, nebus 
skiepijami sustiprinančiąja 
vakcinos doze – persirgus 
įgytas imunitetas jiems tu-
rėtų užtikrinti pakankamą 
organizmo apsaugą.

„Tai reiškia, kad persirgi-
mas COVID-19 liga yra pri-
lyginamas sustiprinančiajai 
vakcinos dozei“, – nurodo 
ministerija.

Tie gyventojai, kurie su-
sirgo dar nepabaigę pirminio 
skiepijimo kurso, po ligos 
praėjus 180 dienų turėtų šį 
kursą užbaigti ir pasiskiepyti 
antrąja doze.

Retais atvejais, kai po pil-
nos vakcinacijos žmogaus 
organizme nesusiformuoja 
antikūnai, gauti sustiprinan-
čiąją dozę bus leidžiama 
anksčiau, praėjus mažiau-
siai 28 dienoms po paskuti-
nio skiepo. Tokiu atveju, ne 
anksčiau kaip 28-tą dieną po 
pilnos vakcinacijos gavus 
neigiamą antikūnų tyrimo 
rezultatą, gyventojas turėtų 
kreiptis į šeimos gydytoją ir 
gauti jo rekomendaciją, pa-
teikiant įrašą e. sveikatoje, 
anksčiau pasiskiepyti susti-
prinančiąja vakcinos doze.

BNS inform.

Eurostatas: metinė infliacija 
Lietuvoje spalį – didžiausia ES

Suderinta metinė infliacija Lietuvoje spalį buvo di-
džiausia Europos Sąjungos (ES) šalyse, skelbia Eurostatas.

Lietuvoje infliacija spalį siekė 8,2 proc. ir buvo didžiausia 
ES. Latvijoje infliacija siekė 6 proc., o Estijoje – 6,8 pro-
cento. Visoje ES kainos per metus padidėjo vidutiniškai 4,4 
proc., o vien euro zonoje – 4,1 procento.

BNS inform.

Seimas – prieš, kad daugiavaikiai tėvai ilgiau atostogautų
Seimas nesvarstys siū-

lymo daugiavaikiams tė-
vams leisti suteikti ilges-
nes kasmetines atostogas.  

Seimas po pateikimo ne-
priėmė svarstyti Darbo ko-
dekso pataisų, kuriomis siū-
loma tėvams, auginantiems 
tris ir daugiau vaikų, nuo 
2022-ųjų leisti atostogau-
ti 25 dienas, jeigu jie dirbs 
penkias dienas per savaitę, o 
30 dienų – šešias dienas. 

Už tai, kad pataisas Sei-
mas svarstytų, balsavo 59 

parlamentarai, prieš buvo 
šeši, o susilaikė 60.  

Pakeitimus pristačiusi 
„darbietė“ Vaida Giraity-
tė-Juškevičienė tvirtino, kad 
nauja tvarka padėtų geriau 
derinti darbą ir šeimą. 

„Pataisos sudarys galimy-
bę daugiau laiko praleisti su 
šeimomis“, – teigė ji.  

Tuo metu Socialinių rei-
kalų ir darbo komiteto pir-
mininkas konservatorius 
Mindaugas Lingė mano, 
kad pataisos gali pakenkti 
daugiavaikiams tėvams, ku-

riems priklausys ilgesnės 
atostogos.  

„Darbdaviai dar labiau 
pradės vengti tokių darbuo-
tojų įdarbinimo“, – teigė 
parlamentaras.  

Dabar ilgesnės atostogos 
suteikiamos darbuotojams 
iki 18 metų, taip pat vie-
niems auginantiems vaiką 
iki 14 metų arba neįgalų 
vaiką iki 18 metų, taip pat 
neįgaliems darbuotojams. 

Įprastos atostogos trunka 
20 arba 24 dienas.  

BNS inform.

BALDAI
• Minkštą U formos kampą. 
Kaina 390 Eur.  
Tel. 8 626 09 333.  

Rokiškis
• Pigiai šviestuvus. Kainos 
nuo 10-20 Eur.  
Tel. 8 625 34 274.  
Rokiškis

• Mažai naudotą puikios 
būklės švarų čiužinį 90x200 
cm, 17 cm aukščio. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 625 34 274. 
Rokiškis
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Lapkričio 12-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai:  PP. Krakoviakas. Vaka. Erotika. Ievynai. Sokas. Asgardas. Ido. Kutena. „BT“. 
Nota. Marinai. AR. Agnė. Sirena. AT. Nano. Isfara. Somalis. Alina. Zigota. Katinas. Urėdas. 
Spėka. Atė.
Horizontaliai: Presingas. Parodontozė. Kokotė. Mid. Jota. Naga. Visa. Salos. LIK. 
Minit. AA. Karosas. Aure. Vaistininkė. Segenas. AK. Vana. Fata. Vyrai. Ali. Sand. Rina. 
Kaaba. Anat. Aistra. Asė..
Pažymėtuose langeliuose: KABARETAS

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 19 d. Naktį 3

Dieną 10
PV, 
3-8 m/s

Lapkričio 20 d. Naktį 5
Dieną 6

V,
5-10 m/s

Lapkričio 21 d. Naktį 2
Dieną 4

ŠV,
2-6 m/s

Lapkričio 22 d. Naktį -3
Dieną 0

ŠV,
3-8 m/s

Orų prognozė lapkričio 19-22 d.

Ministerija atsisako automobilio registracijos mokesčio
Aplinkos ministerija at-

sisako automobilių regis-
tracijos mokesčio ir siūlo 
palikti tik kasmet mokamą 
taršos mokestį. 

Ministerijos teigimu, kas 
antras šalies vairuotojas (54 
proc.) mokės ne daugiau kaip 
100 eurų metinio taršos mo-
kesčio. Visa apimtimi jis pra-
dės galioti tik 2025 metais. 

„Po viešų konsultacijų 
su visuomene ir ministeri-
jomis nutarėme, kad vienas 
mokestis atitiks tuos pačius 
tikslus – skatins vairuotojus 
rinktis mažiau teršiančias, 
mažiau kuro naudojančias 
transporto priemones, kad 
visi kolektyviai mažintume 
automobilių sukeliamą tar-

šą ir gyventume švaresnėje 
aplinkoje“, – pranešime sakė 
aplinkos viceministrė Ginta-
rė Krušnienė.

Kaip ir pirminiame įstaty-
mo projekte, metinis mokes-
tis būtų skaičiuojamas pagal 
tą pačią metodiką ir priklau-
sytų nuo išmetamų teršalų 
kiekio, liktų tos pačios ne-
apmokestinamo anglies di-
oksido grindys – 130 gramai 
kilometrui. 

Nors taršos mokesčio įsi-
galiojimo data planuojama 
2023 metų sausio 1 dieną, 
visi apmokestintų automobi-
lių savininkai iki 2024 metų 
pabaigos mokės lengvatinį 
50 proc. tarifą.

G. Krušnienė teigia, kad 
pereinamasis laikotarpis su-

daro sąlygas pasikeisti auto-
mobilius į mažiau taršius ir 
sumažinti mokesčio sąnau-
das arba išvis jo nemokėti. 

50 proc. lengvata būtų tai-
koma socialiai remiamiems 
gyventojams, neįgalų žmo-
gų prižiūrinčioms šeimoms 
ir 64 metų bei vyresniems 
savininkams. Nuo mokesčio 
atleidžiami neįgaliesiems 
pritaikyti automobiliai.

Suderintą ir atnaujintą  
Motorinių transporto prie-
monių taršos mokesčio įsta-
tymo  projektą Vyriausybė 
svarstys kitą trečiadienį, vė-
liau dėl jo balsuos Seimas. 
Visos mokesčio pajamos bus 
naudojamos Darnaus judu-
mo fondo priemonėms.

BNS inform.

Gyventojų saulės elektrinėms ir katilams numatoma 
skirti dar 30 mln. eurų

Gyventojai kitąmet gali 
tikėtis dar apie 30 mln. 
eurų paramos saulės jėgai-
nėms, taip pat senų katilų 
keitimui. Lėšos bus skirtos 
iš 2014-2020 metų ES fon-
dų investicijų sutaupymų. 
Jie turėtų būti patikslinti 
sausį. 

Energetikos ministerijos 
Investicijų grupės vadovė 
Violeta Greičiuvienė teigia, 
jog laukiant naujos ES finan-
sinės perspektyvos pradžios 

planuojama skelbti keturis 
kvietimus ir taip įsisavinti 
sutaupytas lėšas.

„Kur mes ketiname tas 
sutaupytas lėšas perskirstyti 
– tai yra toms priemonėms, 
kurios galėtų greitai jas, sa-
kykime, „suvalgyti“, kur 
būtų galima greitai inves-
tuoti (...) Tai yra priemonės, 
orientuotos į fizinius asme-
nis, numatytos jų sąskaitų 
mažinimui“, – Seimo Ener-
getikos ir darnios plėtros ko-
misijos posėdyje trečiadienį 

kalbėjo V. Greičiuvienė. 
Sausį ketinama skelbti 

tris kvietimus, kuriems ka-
tilų keitimui namų ūkiuose 
numatyta 3-10 mln. eurų, 
saulės elektrinių įrengimui – 
3,6-10 mln. eurų, o dar apie 
1 mln. eurų – jų įsigijimui iš 
saulės parkų. 

Ketvirtas kvietimas pla-
nuojamas kitų metų rugpjūtį 
– gyventojų saulės elektrinių 
įrengimui būtų skirta apie 10 
mln. eurų. 

BNS inform.

Kiaulių skerdimo apimtys ir supirkimo kaina šiemet mažėjo
Kiaulių skerdimo ap-

imtys ir supirkimo kaina 
mažėjo Lietuvoje šiemet 
sausį-rugsėjį mažėjo.

Lietuvos įmonėse per 
devynis mėnesius paskers-
ta 674,8 tūkst. kiaulių – 1,8 
proc. mažiau nei pernai tuo 
pačiu metu, skelbia žemės 
ūkio leidinys „Agrorinka“.

Vidutinė kiaulių supirki-
mo kaina pagal skerdenas 

siekė 142,6 euro už 100 kilo-
gramų ir buvo 13,8 proc. že-
mesnė nei pernai sausį-rug-
sėjį. Kaina pagal gyvąjį svorį 
mažėjo 14,8 proc. iki 104,3 
euro.

Kaimyninėse šalyse bran-
giausiai už kiaulieną buvo 
mokama Estijoje, kur kai-
na už skerdenas mažėjo 10 
proc. iki 147,5 euro, bet buvo 
4,8 proc. didesnė nei Lietu-
voje. Latvijoje kaina mažėjo 

13,4 proc. iki 146,7 euro (4,2 
proc. didesnė), Lenkijoje – 
14,5 proc. iki 140,4 euro (0,3 
proc. mažesnė).

Vokietijoje ir Ispanijo-
je, kurios yra didžiausios 
kiaulių augintojos Europos 
Sąjungoje, kiaulių supirki-
mo kainos siekė atitinkamai 
143,7 euro (17,6 proc. ma-
žiau nei prieš metus) ir 162,6 
euro (4,1 proc. mažiau).

BNS inform.

Kviečių ir rugių supirkimo kainos lapkritį mažėjo
Kviečių ir rugių supirkimo 

kainos Lietuvoje lapkričio pra-
džioje sumažėjo, o kitų grūdų 
– padidėjo, skelbia žemės ūkio 
leidinys „Agrorinka“.

Lietuvos grūdų supirkimo 
įmonėse lapkričio 1-7 dienomis 
kviečiai buvo superkami viduti-

niškai po 230,9 euro už toną – 4,9 
proc. pigiau nei prieš savaitę, bet 
25,6 proc. brangiau negu prieš 
metus.

Rugiai vidutiniškai supirkti po 
177,2 euro – 3,9 proc. pigiau negu 
prieš savaitę, bet 44,3 proc. bran-
giau nei prieš metus. Pašarinių 
miežių kaina per savaitę augo 6,6 

proc. iki 247,4 euro bei buvo 55,7 
proc. didesnė negu prieš metus.

Kvietrugiai supirkti po 227,9 
euro – 11,6 proc. didesne kaina nei 
prieš savaitė ir 49,5 proc. brangiau 
negu prieš metus. Rapsai supirk-
ti po 667,9 euro – atitinkamai 9 
proc. ir 79,5 proc. brangiau.

BNS inform.

Komitetas atmetė visus Seimo narių siūlymus 2022-ujų biudžetui
Parlamentinis Biudžeto 

ir finansų komitetas nepri-
tarė nė vienam Seimo narių 
siūlymui kitų metų biudžete 
numatyti papildomų lėšų įvai-
rioms reikmėms. Komitetas 
nutarė vertinti tik komitetų 
pasiūlymus. 

„Jeigu pritarsime vieniems, 
teks ilgai aiškintis, kodėl ne-
pritariame kitiems. Matydami 
reikšmingą deficitą, negalime 
likti abejingi. Turime didelį 
deficitą, didelę skolą, lėtėjančią 
ekonomiką, augančią infliaci-
ją“, – teigė komiteto pirminin-
kas konservatorius Mykolas 
Majauskas.   

Prieš tokį sprendimą balsavo 
„valstiečiai“ Valius Ąžuolas ir 
Juozas Varžgalys bei Lietuvos 
regionų frakcijos narys Andrius 
Palionis. Pastarasis siūlė svar-
biausiems siūlymams pritarti ir 
leisti juos įvertinti Vyriausybei. 

„Sulauksime pasiūlymų antro 
raundo (per biudžeto priėmimą, 
kada Seimas balsuoja dėl kie-
kvieno siūlymo ir jį priimti reikia 
ne mažiau kaip 71 balso – BNS)“, 
– tikino „darbietis“ Vytautas Gap-
šys.  

Atskiri Seimo nariai, komite-
tai, įstaigos ir organizacijos patei-
kė pasiūlymų biudžete papildo-
mai įvairioms reikmėms numatyti 
iš viso 433 mln. eurų. 

Tačiau Biudžeto ir finansų ko-
mitetas atskirai nesvarstė ir komi-
tetų siūlymų dėl papildomo finan-
savimo – tik išklausė jų siūlymus.  

Nutarta, kad komitetas Vy-
riausybei, kuriai Seimas po pir-
mojo projekto svarstymo grąžins 
dokumentą tikslinti, nubrėš gai-
res, kur reikia papildomo finansa-
vimo, bet konkrečių sumų nenu-
rodys, - pavyzdžiui, mokslui bei 
bibliotekų fondams, aukšto meis-
triškumo sportui, Šaulių sąjungai.  

M. Majausko teigimu, dau-

giau lėšų reikia už mokesčių 
surinkimą atsakingos instituci-
joms.   

„Tos institucijos, kurios yra 
auksinės karvės, nes neša pini-
gus į biudžetą, turi būti papildo-
mai finansuojamos“,  – teigė jis, 
išskirdamas Finansinių nusikal-
timų tyrimų tarnybą.  

Pasak jo, didesnis finansa-
vimas reikalingas ir Valstybinei 
atominės energetikos saugos ins-
pekcijai,  atsižvelgiant į Astravo 
atominės elektrinės grėsmes, ir 
savivaldai kompensacijoms už 
šildymą.  

Daugiau lėšų siūloma skirti 
Sausio 13-osios memoralui prie 
Seimo bei Seimo kanceliarijos 
darbuotojų atlyginimams.

Pasak M. Majausko, Vyriau-
sybės kanceliarijos darbuotojų 
algos kitais metais augs 11 proc., 
prezidentūros –  8 proc., o Seimo 
– tik 5 proc.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Pacientas:
– Daktare, man skauda 

gerklę.
Gydytojas:
– Prieikite prie lango ir 

kiek galite iškiškite liežuvį.
Pacientas:
– O kam? Man nuo to 

bus lengviau?
Gydytojas:
– Ne. Man nepatinka 

kaimynas, kuris dabar žiūri 
pro langą.

***
Skelbimai:
„Grupė verslininkų siūlo 

už Osamos bin Ladeno 
galvą 100 milijonų dolerių“.

„Grupė klonavimo 
specialistų ieško 
Osamos bin Ladeno 
abipusiai naudingam 
bendradarbiavimui“.

***
– Daktare, man dreba 

keliai ir rankos, sausa 
burnoje ir kamuoja 
nevisavertiškumo 
kompleksas.

– Viskas aišku. Kada 
išvažiuoja jūsų uošvė?

***
Psichiatrijos klinikos 

gydytojas kalbasi su 
pacientu, kurį ruošiasi 

išleisti į namus.
– Na, Jonaiti, ką veiksite, 

kai iš čia išeisite?
– Tikriausiai tęsiu toliau 

mokslus, o gal parašysiu 
knygą apie tai, kaip čia 
gydžiausi. Ko gero, ji būtų 
įdomi daugeliui… O gal 
grįšiu į savo darbą ir vėl būsiu 
inžinierius.

– Na, skamba gražiai.
– Bet maloniausia tai, kad 

laisvalaikiu aš vėl galėsiu būti 
knygų spinta.

***
Sveikatos apsaugos 

ministerija įspėja, kad tarpas 
tarp Kalėdų ir Naujųjų Metų 
yra būtinas.

***
– Gydytojau, duokit man 

tablečių nuo gobšumo. Tik 
daugiau, daugiau, daugiau…

***
– Psichiatrinė ligoninė?
– Taip.
– Ką jūs pasakytumėte 

apie žmogų, kuris kelia visus 
žmones 6-tą valandą ryto, 
grodamas trimitu?

– Turbūt jam nepakenktų 
pagulėti pas mus.

– Tai atvažiuokite. Mūsų 
adresas: trečiasis batalionas, 
pirma kuopa…

***
Stomatologo kabinetas.
Gydytojas:
-Ligoni, dabar įsidrasinote?
Ligonis:
-Taip daktare, dabar tik 

pabandykite prieiti prie mano 
danties!

***
Išbandomi nauji vaistai. 

Pacientai suskirstyti į dvi 
grupes – bandomąją ir 
kontrolinę. Vienas pacientas 
ateina pas gydytoją:

– Daktare, kodėl jūs man 
pakeitėte preparatą?

Gydytojas:
– Kodėl jūs taip manote?
– Matot, anksčiau, kai 

mesdavau tas tabletes į 
unitazą, jos plūduriuodavo, o 
dabar tuoj skęsta…

***
– Gydytojau! Maldauju 

greičiau atvažiuokite. Mano 
žmonai stiprus apendicito 
priepuolis!

– Nėra ko jaudintis. Prieš 
du metus aš operavau jūsų 
žmoną ir pašalinau apendicitą. 
Žmogui negali atsirasti kitas 
apendicitas!

– Visiškai sutinku su jumis 
gydytojau. Bet žmogus gali 
tūrėti kitą žmoną.

***
Ir kokių tik diagnozių tau 

nepalinkės, kai bandysi be 
eilės prasimušti pas daktarą.

***
Pirmosios medicinos 

pagalbos suteikimo pamoka:
– Petriuk, ką darytum, jei 

tavo brolis prarytų raktą?
– Įlipčiau į namą pro 

tualeto langą.
***
Naujasis rusas pas 

gydytoją:
– Na, daktare, grynai 

konkrečiai apsispręsk: arba aš 
gyvensiu, arba tu negyvensi!

***
– Daktare, kai aš atsistoju 

ant galvos, į ją suplūsta 
kraujas, o kai stoviu ant kojų, 
nieko panašaus nejaučiu. 
Kodėl šitaip?

 – Kojose nėra tuštumų.
***
– Kaip jūs jaučiatės?
– Blogai, daktare. Dabar 

netgi tie dalykai, kuriuos 
jūs griežtai uždraudėte, man 
nebesuteikia malonumo!

***
Ateina žmogelis pas 

logopedą, atidaro duris ir 
klausia:

– A gama?
– Ne gama, o jeikia, – 

žvaliai atsako logopedas.
***
Traumatologai patarai: 

neverta žmonai pasakoti apie 
neištikimybę.

***
– Daktare,ka reiskia raides 

VŽ mano ligos lapelyje?
– Velnias Žino,-atsako 

gydytojas
***
Chirurgas:
– Gerai pririštam ligoniui 

narkozės nereikia…
***
Laikas per garsiakalbius 

migrantams pranešinėti 
jų kalbomis, kad vandens 
patrankose yra švęstas 
vanduo, pašventintas katalikų 

kunigų ir į ką iš jų pataikys – 
bus pakrikštyti!

***
Du moksleiviai:
– Na ar kliuvo tau pylos po 

tėvų susirinkimo?
– Mama man sakė, kad jei 

dar toks reikaliukas – ji nusiųs 
mane pas močiutę.

– Ir viskas?
– Na mano močiutė prieš 

metus mirė.
***
Prastas graikų mitologijos 

žinojimas visada buvo mano 
Achilo kelis.

***
Parduotuvėje:
– Mums tris butelius 

degtinės.
– Pasą parodykit.
– Tai mums ne kreditan, 

mes iš karto mokėsim.
***
Žuvų skyriuje kaip ir 

gyvenime: kas be galvos tas 
vertingesnis.

***
– Kas jūsų šeimoje 

daugiausiai valgo?
– Automobilis.
***
– Kodėl tu vaikštai po 

alubarius?
– Ten gyva muzika.
– Tai eik į fi larmoniją!
– Ten alaus nėra!
***
Černobylio apylinkėse 

sakoma: „Viena galva gerai,o 
dvi dar geriau!“

***
Iš tikro vyrai pripažįsta 

moterišką intuiciją tik tai 
vadina savaip:

– Prikarksėjai!
***
Žiema atėjo kaip visada... 

Visi tikėjosi, kad atšals, o 
viskas ėmė ir pabrango...

***
Kai Dievas kūrė kvailius, 

tai jis visiškai nesitikėjo, 
kad žmonės juos rinks 
parlamentarais...

***

GARSO TECHNIKA
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Vaikai šiek tiek įsitempė, 
kai Kalėdų Senelis atsinešė 
dovanas šiukšlių maiše.

***
Neatidėliokite rytdienai 

to, ką galima padaryti 
šiandien! Ryt tai gali 
uždrausti!

***
Man draugai per 

gimtadienį padovanojo 
puodelį su nuoga boba. 
Žmona tik kažko supyko: 
puodelį sudaužė, o bobą 
išvarė!

***
Kas pas darbuotoją 

galvoje, tas pas atleistą ant 
liežuvio!

***
Tu, žinoma, gali 

pragyventi nuostabų ir 
turiningą gyvenimą, bet 
žmonių kiekis per tavo 
laidotuves vis tiek priklausys 
nuo oro sąlygų.

***
Jaguarą gyvenime galima 

paglostyti du kartus - vieną 
kartą dešine ranka, antrą 
kartą - kaire.

***
Kai aš išgirstu klausimą 

o kokią knygą pasiimtumėt 
į negyvenamą salą?, 
įsivaizduoju maždaug tokį 
vaizdelį. Vidury vandenyno 
skęsta didžiulis laineris, 
Riksmai, šūksniai, panika! 
Visi velkasi gelbėjimosi 
liemenes, šoka į valtis... O aš 
toks pagriebiu už parankės 
pirmą pro šalį bėgantį 
pilietį, kuriam nuo panikos 
išsprogusios akys, ir ramiai 
jo klausiu:

–  Atsiprašau, o jūs 
nepasakysite, kuriame 
denyje yra biblioteka?

***
Vokietijoje baigėsi 

alaus festivalis. Daugiausia 
jo išgėrė Klumpiabalių 
alkoholikas Petraitis, žiūrėjęs  
televizijos reportažą iš 
festivalio.

• Naujus medinius lauko 
baldus, stalą ir suolus. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 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

AUGALAI

• Mažytes pašarines bulves, 
kviečius. Tel. 8 614 19 157. 

Rokiškis
• Stovą augalams. Puikiai 
tinka svyrančioms gėlėms ar 
daigams. Į Rokiškį atvežu. 
Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 646 81 861. Kaunas

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės pianiną. 
Kaina sutartinė. 
Tel. 8 600 38 897. Rokiškis

• Iš Danijos Dali 107 
kolonėles. Galima pridėti ir 
stiprintuvą. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 693 04 817. Zarasai


