
Nepriklausomas rajono laikraštis

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,78 Eur

2022 m. balandžio 5 d., antradienis Nr. 27 (903)

Interviu su seniūnu: Algirdas Kulys – didžiausios 
rajone seniūnijos vadovas

Interviu su seniūne: Jūratė Šinkūnienė – 
apie save bei atliktus darbus

3 p.

15 p.

13 p.

4 p.

Rokiškio socialinės 
paramos centre – padalinio 
atidarytuvės ir kvietimas 
naujiems lankytojams

5 p.
Netrukus techninę apžiūrą 
vairuotojams teks praeiti 
visiškai kitaip: 
kas konkrečiai keičiasi

6 p.

Nuo vasaros 
pradžios – didesnės 
pensijos ir 
socialinės išmokos

Pirkėjus pasitiko atsinaujinusi 
Lašų duonos parduotuvė

2 p.

13 p.



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-04-05 2 psl.

Informacija augintinių 
savininkams

Įkrito į šulinį 
2022 m. balandžio 3 d. 15:43 val. gautas praneši-

mas, kad Durpyno g., Kavoliškio k., Rokiškio k. sen., 
mergaitė įkrito į šulinį. Atvykus ugniagesiams gelbė-
tojams, panaudojus parankines priemones, mergaitė 
(gim. 2009 m.) buvo sąmoninga. Iš šulinio ištraukta 
mergaitė perduota medikams.

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Pirkėjus pasitiko atsinaujinusi 
Lašų duonos parduotuvė

2022 04 02 12.00 val. 
pirkėjams duris atvėrė at-
sinaujinusi Lašų duonos 
parduotuvė. Bendrovės 
direktorė Iveta Aukštuo-
lienė padėkojo visiems 
darbuotojams, prisidėju-
siems prie šios parduotu-
vės modernizacijos, mie-
lai bendravo su klientais, 
gausiai susirinkusiais į 
parduotuvės atidarymą. 
Be kitų maisto produktų 
atsinaujinusioje parduo-
tuvėje bus galima įsigyti 
vietoje šviežiai keptų ban-
delių.

 
Atidarymo dieną UAB 

Lašų duona paminėjo 21-
ąjį gimtadienį.

Firminės Lašų duonos 
parduotuvės adresas - Res-
publikos g. 106, Rokiškis, 
šalia Topo centro.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Savaitgalį degė žolė
2022 m. balandžio 2-3 dienomis gauti 4 pranešimai 

dėl degančios žolės ir vienas pranešimas dėl degančio 
dūmtraukio:

2002-04-02 13:37 val. gautas pranešimas, kad Svė-
dasų g., Kariūnų k., Kamajų sen., dega žolė.

2022-04-02 17:58 val. gautas pranešimas, kad Ba-
jorų k., Rokiškio k.  sen., dega žolė.

2022-04-02 19:22 val. gautas pranešimas, kad Kaš-
tonų g., Antanašės k., Obelių sen., dega dūmtraukyje 
suodžiai.

2022-04-03 16:21 val. gautas pranešimas, kad Zy-
bolių k., Rokiškio k. sen., dega žolė.

2022-04-03 16:34 val. gautas pranešimas, kad Iciū-
nų k., Rokiškio k. sen., dega žolė. Gesindamas žolę 
pil. gim. 1954 m. apdegė koją, medikai išsivežė į gy-
dymo įstaigą.

Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Automobilyje rastos galimai 
narkotinės medžiagos

2022 m. balandžio 3 d. apie 3.10 val. Rokiškyje, 
Vilties g., atlikus automobilio „BMW“ apžiūrą, daik-
tadėžėje rasti plastikiniai paketėliai, kuriuose, įtaria-
ma narkotinės medžiagos. Įtariamasis (gim. 1979 m.) 
sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

Apvogė garažą
2022 m. balandžio 1 d. 8:06 val. pranešta, kad Ro-

kiškyje, J. Gruodžio g. iš garažo pavogtos padangos ir 
auto chemijos priemonės. Nuostolis - 500 eurų.

Panevėžio VPK inform.

VMVT primena, kad pa-
gal kompensavimo tvarką 
kompensuojamos išlaidos 
už gyvūnų augintinių žen-
klinimo ir registravimo pas-
laugas, suteiktas iki 2022 m. 
gegužės 1 d. kompensuoja-
mos išlaidos (už 1-o gyvū-
no augintinio paženklinimo 

ir registravimo paslaugas 
- ne daugiau kaip 15 Eur 
(įskaitant PVM)) socialinės 
pašalpos gavėjams už jų 
laikomus ne daugiau kaip 3 
gyvūnus augintinius, atves-
tus iki 2021 m. gegužės 1 d.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.

Rokiškio KKSC auklėtiniai varžybose skynė 
nugalėtojų ir prizininkų laurus

Paskutinę kovo mėnesio 
dieną Panevėžyje vyko atvi-
ros „Žemynos“ vaikų plau-
kimo pirmenybės, kuriose 
įspūdingai pasirodė Rokiš-
kio KKSC auklėtiniai, sky-
nę nugalėtojų ir prizininkų 
laurus.

Varžybose dalyvavę 8 Ro-
kiškio KKSC plaukikai nu-
skynė 10 pirmųjų vietų ir dar 
4 antrąsias vietas. Bendrojoje 
įskaitoje Rokiškis nusileido 
tik baseino šeimininkams.

Po du pirmųjų vietų meda-
lius pelnė Adomas Staskonis, 
Egilė Bartaševičiūtė, Luka 
Bardiševičiūtė ir Viltė Jano-
čkinaitė. Luka Bardiševičiūtė 
ne tik buvo nepralenkiama 
tarp aštuonmečių ir jaunesnių 

mergaičių, tačiau ir demons-
travo geriausią rezultatą tarp 
visų mergaičių savo rungtyje.

Visų prizininkų sąrašas:
Adomas Staskonis – ber-

niukai 11 m., 100 m laisvu 
stiliumi 1 vieta, 50 m laisvu 
stiliumi 1 vieta

Egilė Bartaševičiūtė – 
mergaitės 10 m., 50 m pete-
liške 1 vieta, 50 m laisvu sti-
liumi 1 vieta

Luka Bardiševičiūtė – 
mergaitės 8 m. ir jaun., 50 m 
peteliške 1 vieta, 50 m krūti-
ne 1 vieta

Viltė Janočkinaitė – mer-
gaitės 10 m., 50 m nugara 1 
vieta, 50 m krūtine 1 vieta

Emilia Balyura – mergai-
tės 8 m. ir jaun., 50 m nugara 
2 vieta, 50 m krūtine 2 vieta

Jokūbas Stakys – berniu-
kai 8 m. ir jaun., 50 m nugara 
2 vieta

Saulė Einorytė – mergai-
tės 11 m., 50 m krūtine 1 vieta

Justinas Šapranauskas – 

berniukai 10 m., 50 m krūtine 
2 vieta, 50 m laisvu stiliumi 
1 vieta

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Konkurse „Garsų spalvos“ puikus Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos mokinių pasirodymas

2022 m. kovo 23 d.vyko 
VI Respublikinis antro-
jo muzikos instrumento 
ir pasirenkamojo voka-
lo konkurso-festivalio  
„Garsų spalvos“, kurį 
nuotoliniu būdu organi-
zavo Švenčionių Juliaus 
Siniaus meno mokykla.

Konkurse pasirenkamo-
jo vokalo kategorijoje pa-
sirodė Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos 
mokytojos Redos Kaz-
lauskienės mokinė Abigai-
lė Stasiulionytė, kuri tapo 
I vietos laureate (koncer-
tmeisterė Pasa Pletaitė-Ju-

nokienė).
Choreografijos skyriaus 

muzikos instrumento kate-
gorijoje mokytojos Onos 

Vigėlytės mokinė Tautvilė 
Jasiulevičiūtė tapo III vie-
tos laureate, o Eva Sinicaitė, 
Viktorija Zibolytė ir Izabela 

Tičkaitė - diplomantėmis.
Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos 

mokyklos inform.

Pabėgimo kambarys stabdo 
savo veiklą

Rokiškio jaunimo organi-
zacijų sąjunga „Apvalus sta-
las“ stabdo Pabėgimo kam-
bario veiklą.

Dėkoja visiems, kurie ap-
silankė. Sveikina komandas 
„Nevalgę” ir „Generatorius”, 

kurie įveikė pabėgimo kambarį 
greičiau nei per valandą laiko.

O dabar taria Jums viso gero 
ir tikisi, kad dar susitiksime.

Rokiškio jaunimo 
organizacijų sąjungos 

„Apvalus stalas” inform.
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Interviu su seniūne: Jūratė Šinkūnienė – apie save bei atliktus darbus
Kaip sako Rokiš-

kio rajono savivaldybės 
administracijos Obelių 
seniūnijos seniūnė Jūratė 
Šinkūnienė, jos vadovau-
jama seniūnija išskirtinė 
teikiamomis socialinėmis 
paslaugomis – čia veikia 
Obelių socialinių pas-
laugų namai (buvę vaikų 
globos namai), ten pat - 
ir vaikų dienos centras, 
moterų krizių centras, 
Obelių savarankiško gy-
venimo namai. Teikiamas 
visas paslaugų paketas 
gyvenimo negandų nu-
skriaustiems žmonėms. 
Obelių seniūnijoje gyvena 
apie 2500 gyventojų, o ke-
liais, aplinkos tvarkymu, 
socialine parama bei kito-
mis žmonių problemomis 
čia rūpinasi vos 35-erių 
seniūnė. Pasak Jūratės 
Šinkūnienės, jai yra tekę 
susidurti su stereotipais 
dėl amžiaus ir lyties, kai 
žmonės nuvertindavo: 
„Et, jauna, ką ta moteris 
sugeba...“, tačiau tinka-
mumą pareigoms jauna 
moteris įrodinėja darbu.

Apie tai, kokia yra Obe-
lių seniūnė ir kuo gyvena 
čia žmonės,  - mūsų pokal-
bis.

- Iš kur esate kilusi?
- Abu su vyru esame iš 

Rokiškio miesto. Kurį laiką 
gyvenome Vilniuje ir pa-
galvojome grįžti į Rokiškio 
kraštą, kai susituokėme ir 
laukėme šeimos pagausė-
jimo. Galvojome, kad čia 
– geresnės sąlygos augti 
vaikams. Auginame 4 ir 5 
metų berniukus Vykintą ir 
Vytenį ir džiaugiuosi, kad 
jie gali gauti įvairiapusį 
lavinimą. Mano nuomone, 
formalus ir neformalus ug-
dymas Rokiškyje yra tokia-
me pat lygmenyje, kaip ir 
didmiestyje. Atsikrausčius 
į regioną, gyvenimo koky-
bė žymiai pagerėjo. Ypač 
džiaugiuosi, kad neforma-
lus ugdymas čia atitinka 
kokybės ir kainos santykį.

- Papasakokite, kaip 
pradėjote savo darbinę 
karjerą ir kokios turite 
patirties.

- Pradėjau dirbti 11 kla-
sėje – tada per vasarą dir-
bau viename didžiųjų pre-
kybos centrų, kad galėčiau 
išsilaikyti „teises“. Padir-
bėjusi tokiomis sąlygomis, 
supratau, kad turiu daug 
mokytis, gerai pasiruošti 
egzaminams, kad įstočiau 
ten, kur noriu. Dar supratau 
tai, kad negaliu dirbti to, 
kas nepatinka. Na, ir man 
pavyko - įstojau ten, kur 

norėjau, Vilniaus universi-
teto Gamtos mokslų fakul-
teto, hidrometeorologijos 
specialybę. Buvo pamąs-
tymų ir apie doktorantūrą. 
Rašiau straipsnius mokslo 
žurnaluose, dirbau NVO 
Lietuvos gamtos fonde, vė-
liau išėjau dirbti į archyvus 
su duomenų bazių admi-
nistravimu. Po 2 mėnesių 
pertraukos darbuose įverti-
nau, kad galėčiau savo ži-
nias pritaikyti informacinių 
technologijų srityje. Pradė-
jau dirbti užsienio kapitalo 
įmonėje, kurioje vyriškas 
kolektyvas. Buvo smagu, 
nes jautėsi, kad darbas yra 
vertinamas pagal rezulta-
tus. Tuos 10 metų gyvenau 
Vilniuje.

- O kodėl nedirbote pa-
gal išsilavinimą?

- Dirbdama hidromete-
orologijos tarnyboje, ne-
būčiau galėjusi išgyven-
ti. Vilniuje su minimaliu 
atlyginimu neįmanoma 
išgyventi, nes yra dideli 
pragyvenimo kaštai. Gam-
tos mokslų srityje dirbau 

Lietuvos gamtos fonde su 
tarptautiniais projektais 
Baltijos jūros regione.

- Ar seniai jau vado-
vaujate seniūnijai?

- Dirbti čia pradėjau 
2019 m. gruodžio 9 d.

- Ar lengva buvo darbo 
pradžia?

- Pradėjusi dirbti, nesi-
jaučiau, kad esu priimama 
išskėstomis rankomis - rei-
kėjo save  parodyti darbu, 
išmokti nepriimti asmeniš-
kai.

- Kokių principų laiko-
tės bendravime su kolek-
tyvu?

- Mano principas kolek-
tyve - tartis. Susėdame visi 
ir siūlome idėjas. Jeigu man 
sako, kad esu neteisi, neįsi-
žeidžiu. Aš pasitikiu savo 
darbuotojais, kadangi visi 
dirba puikiai. Kaip jų dar-
bas iš šalies atrodo kitiems 
– kitas klausimas. Pas mus, 
seniūnijoje, darbas vyksta 
su žmonėmis, o jiems vi-
siems įtikti - neįmanoma. 

Geras žodis pas mus juk 
sunkiai išsprūsta.

- Regionuose papras-
tai – didelė bedarbystės 
problema, daug žmonių 
prašo socialinės paramos. 
Kaip yra Obelių seniūni-
joje?

- Pas mus maždaug 20 
proc. gyventojų gauna 
socialinę paramą. Darbo 
vietos: Obelių spirito va-
rykla, socialinių paslaugų 
namai, paštas, vaikų darže-
lis, mokykla, vaistinė, dvi 
parduotuvės „Aibė“, yra ir 
kitų parduotuvių, dar – me-
dienos įmonė „Raimundas 
ir Ko“. Aš manau, kad kas 
nori susirasti darbo, susi-
randa. Esu socialiai nejautri 
tinginystei. Pasiteisinimų, 
norint nedirbti ir dykai gau-
ti išmokas, visada galima 
rasti. Požiūrį į darbą lemia 
tai, kaip buvome auklėjami. 
Tiesa, yra dalis žmonių, ku-
rie tikrai stokoja lėšų pra-
gyvenimui, bet jiems gėda 
prašyti. Kiekvienas atvejis 
- individualus. Toks žmo-
nių požiūris į darbą ir soci-

alinę paramą yra ne tik pas 
mus, šios problemos išve-
šėjo valstybiniu lygmeniu.

- Koks Jūsų požiūris 
į regionų politiką, kai 
miesteliuose naikinamos 
mokyklos, ambulatorijos, 
paštų skyriai? Juk Obelių 
gimnazijai taip pat iškilo 
grėsmė?

- Nors visi kalba apie re-
gionų plėtojimą, tačiau rea-
lybė tokia, kad viskas juo-
se uždaroma. Šitie dalykai 
žmonėms, gyvenantiems 
provincijoje, skauda, nes 
jaučiamas neapibrėžtumas.

- Taigi, grįžkime vėl 
prie darbo planų. Kokias 
problemas pamatėte se-
niūnijoje, kai tik pradė-
jote dirbti? Kaip pavyko 
išspręsti?

- Darbo pradžioje pa-
mačiau, kad trūksta ūki-
nės bazės, darbo priemo-
nių. Šiuo metu jau esame 
įsigiję barstytuvą, šluotą, 
šienapjovę, sniego ir lapų 
pūtikus, trimerius. Visi šie 
pirkiniai buvo tam tikra ri-
zika, investuojant, tačiau 
keliai patys nenusikas, ta-
kai nenusišluos. Dabar jau 
nebegėda prieš darbuoto-
jus, nes nebetenka paduoti 
kokio sulūžusio kastuvo. 
Dar ko norėjosi - gražių 
gėlynų. Jau greitai turėtų 
sužydėti tulpės ir narcizai. 
Dar ko tikiuosi greitu metu 
- kad bus nugriautas mūsų 
namas „vaiduoklis“ – bu-
vęs bendrabutis daugiabu-
čių kvartale, kuris negyve-
namas. Jau dveji metai, kai 
inicijuota procedūra dėl jo 
nugriovimo ir mes tikimės, 
kad šiais metais visas doku-
mentų tvarkymas pasibaigs 
ir bus galima imtis konkre-
čių veiksmų.

- Visos kaimiškosios 
(ir ne tik) seniūnijos su-
siduria su sunkiai prava-
žiuojamų kelių problema. 
Kaip Jums sekasi su šia 
užduotimi tvarkytis?

- Mūsų seniūnijoje – 
įspūdingos vietos, tačiau 
čia keliams reikia ypatin-
gos priežiūros. Kadangi 
vietovės kalnuotos, žiemą 
sniegą stumdyti sudėtin-
ga, o vasarą tokius kelius 
liūtys išplauna. Pavasaris 
visada yra kelių tvarkymo 
metas. Sutinku, kad tos ke-
lių priežiūros galėtų būti 
ir daugiau, tačiau būna ir 
taip, kad rajono gyventojai 
skundžiasi keliais, kurie 
yra valstybinės reikšmės. 
Prioritetas skiriamas ke-
liams, kurie yra gyvenamo-
siose vietovėse, o ne tarp 
laukų. Seniūnijoje turime 

200 km tvarkomų kelių. 
Be to, seniūnijoje turime ir 
pagalbininkų – esant eks-
tremalioms situacijoms (šį 
sezoną – ekstremalus iškri-
tusio sniego kiekis), kelius 
padeda tvarkyti ūkininkai, 
taip pat džiugu, kad ūki-
ninkai noriai pasinaudoja 
žvyro kompensavimo pro-
grama.

- Ką įvardintumėte 
kaip didžiausią seniūnijos 
problemą?

- Globali problema - 
Obelių ežeras, kuris rei-
kalauja ypatingo dėmesio. 
Miesto nuotekos patenka į 
jį ir tai yra matoma. Dau-
gybė susitikimų su ministe-
rijos atstovais ir specialis-
tais akcentuojant poreikį ir 
prioritetus. Visiems puikiai 
žinoma ši opi problema, ti-
kimės teigiamų sprendimų.  
Ėjo kalba problemą spręsti, 
skiriant gyventojams bau-
das, bet, manau, ne nuo to 
reikia pradėti. 

- Kaip patys gyventojai 
galėtų prisidėti prie pa-
galbos seniūnijai?

- Kaimuose labai svarbu 
stipri bendruomenė. Reikia 
daug darbo su bendruome-
nėmis, nes jos - didžiausios 
pagalbininkės ir atlieka tai, 
kas gyvenvietėje reikalin-
giausia. Obelių seniūnijoje 
įsikūrusios 5 bendruome-
nės: Aleksandravėlės, Kai-
relių kaimo bendruomenė, 
kurios centras yra Gediškių 
kaime, Pakriaunių kaimo 
bendruomenė „Pakriauna“, 
Antanašės bendruomenė ir 
Obelių bendruomenės cen-
tras. Pačios bendruomenės 
išgyvena iš projektų. Pa-
vyzdžiui, Kairelių bendruo-
menė vykdo projektą: turi 
braškyną bei jame suteikia 
sezoninį darbą ilgalaikiams 
bedarbiams.

- Kokie artimiausi dar-
bai numatyti seniūnijoje?

- Yra darbų, apie kuriuos 
dar sakyti nesinori, nes ne-
aišku, ar nepasikeis įkainiai 
bei situacija. Pavyzdžiui, 
yra numatytas Vytauto ga-
tvės Obeliuose tvarkymas 
– bus šalinami stulpai, ža-
dame įrengti Obelių miesto 
kapinių tvorą. Žmonės 30 
metų laukė asfalto į Alek-
sandravėlę ir pagaliau jo 
sulaukė - pasirašyta sutar-
tis, o darbai pradedami jau 
dabar. Planuojama iki metų 
pabaigos asfaltavimo dar-
bus baigti.

Tikimės, kad tolimes-
niais savo darbais Obelių 
seniūnė dalinsis ir su „Ro-
kiškio Sirena“.

Rita GRIGALIENĖ
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Interviu su seniūnu: Algirdas Kulys – didžiausios rajone seniūnijos vadovas
Tęsiame pokalbius su 

Rokiškio rajono seniū-
nais. Šįkart – pokalbis su 
Algirdu Kuliu. Pandėlys 
– viena iš Rokiškio rajo-
no miesto statusą turinčių 
gyvenamųjų vietovių. Juo 
bei aplinkinėmis vieto-
vėmis rūpinasi Pandėlio 
seniūnija. Seniūnas Al-
girdas Kulys, gyvenantis 
Rokiškyje, apie save pa-
pasakojo ir sunkiai įtiki-
mų dalykų: mokydamasis 
Obelių vidurinėje moky-
kloje, jis neva buvęs gana 
nepažangus mokinys, apie 
kurio dabartines pareigas 
nė vienas buvęs mokyto-
jas nė nesapnavęs. Tiesa 
tai ar ne, nežinia, bet fak-
tas, kad A. Kulys baigė 
aukštąjį mokslą, 20 metų 
užėmė atsakingas parei-
gas policijos komisariate 
ir dabar jau keletą metų 
dirba seniūnu. Prieš tai – 
Kazliškio seniūnijos, da-
bar – Pandėlio. Kaip sakė 
A. Kulys, tai, kad jis nėra 
Pandėlio gyventojas, dar-
be jam - tik pliusas. Nesu-
sipainioja interesai, kaž-
kam per pažintis keliukus 
žvyruojant. (Žinoma, apie 
keliukus čia tik nekaltas 
juokelis...)

- Kada pradėjote dirbti 
Pandėlio seniūnijos seniū-
nu?

- Pandėlio seniūnijos se-
niūnu dirbu nuo 2019 m. 
kovo 19 d. Konkurse daly-
vavome dviese. 

- Ką veikėte iki tol ?
- Iki tol 6 metus dirbau 

Kazliškio seniūnijos seniū-
nu. Prieš tai – 20 metų dir-
bau policijos pareigūnu.

- Kokia situacija buvo 
seniūnijoje, kai pradėjote 
dirbti (finansinė situaci-
ja, pagrindinės proble-
mos, žmonių nuotaikos ir 
pan.)?

- Finansinė situacija 

pastaraisiais metais buvo 
gana stabili. Labai skųstis 
dėl lėšų trūkumo negalime, 
tačiau man, kaip seniūnui, 
visada norėtųsi, kad asigna-
vimai ūkinei veiklai būtų 
didesni. Turint daugiau 
lėšų, visuomet būtų galima 
gerokai daugiau kai ką nu-
veikti gyventojų labui. Ta-
čiau yra, kaip yra, ir dirbam 
su tuo, ką turim. Tiesiog 
skirtus asignavimus sten-
giamės panaudoti kuo raci-
onaliau ir efektyviau.

Per Pandėlio seniūni-
joje dirbtą laiką, manau, 
spėjau pakankamai gerai 
susipažinti su seniūnijos 
teritorija, gyventojais, iš-
klausyti jų pageidavimus. 
Susidariau nuomonę, kad 
seniūnijos gyventojai yra 
nuoširdūs, darbštūs ir mo-
kantys būti linksmi. Kai 
reikia, jie spėja ir darbus 
nudirbti, ir renginius suor-
ganizuoti, ir pasilinksminti.

- Kaip galėtumėte api-
būdinti savo seniūnijos 
žmones? Kas jiems bū-
dinga (socialinė padėtis, 
užsiėmimai, užimtumas ir 

pan.)?
- Seniūnija pagal plo-

tą yra didžiausia rajone ir 
viena didžiausių visoje Lie-
tuvos Respublikoje. Jeigu 
konkrečiau, tai šešta pagal 
dydi, apimanti 32439 ha. 
Vien pervažiuoti automobi-
liu, nesustojant nuo Kupiš-
kio rajono ribos iki Latvi-
jos pasienio Suvainiškyje, 
užtrunka apie 40 minučių. 
Seniūnijos teritorijoje ofici-
aliai priskaičiuojamos 124 
gyvenamosios vietovės. 
Šis skaičius apima kaimus, 
kaimų gyvenvietes, Suvai-
niškio ir Panemunio mies-
telius bei Pandėlio miestą. 
Natūralu, kad tokioje di-
delėje teritorijoje gyvena 
labai įvairūs žmonės. Yra 
daug ūkininkų, dalis gy-
ventojų verčiasi įvairia 
individualia veikla ar va-
žiuoja į darbus Rokiškyje, 
Biržuose, Kupiškyje. Ne 
išimtis yra ir bedarbystė. 
2022 m. sausio 1 d., pagal 
oficialią statistiką, seniūni-
jos teritorijoje gyvenamąją 
vietą buvo deklaravę 2457 
gyventojai. Didžiąją gy-
ventojų dalį sudaro nuo 25 

metų iki 65 metų amžiaus 
gyventojai.

- Kokios pagrindinės 
problemos yra dabar, ku-
rias sprendžia seniūnija?

- Viena iš pagrindinių 
problemų - prasta vietinės 
reikšmės kelių būklė. Ši 
problema ypač išryškėja 
pavasarį, nutirpus sniegui. 
Susiduriame su sunkiasvo-
rės technikos, vežančios 
medieną, problema. Nors 
ant kelių ir yra transpor-
to svorį ribojantys kelio 
ženklai, tačiau medienos 
vežėjams labiau apsimoka 
mokėti baudas ir vis vien 
važiuoti. Kitą kaip proble-
minę sritį išskirčiau gy-
venamųjų vietovių gatvių 
apšvietimą. Esama apšvie-
timo infrastruktūra yra la-
bai pasenusi ir susidėvėju-
si, dėl ko nuolat reikia ją 
remontuoti.

- Kokių turite sunku-
mų?

- Seniūno darbe didesnių 
ar mažesnių sunkumų pa-
sitaiko nuolat, tačiau juos, 
kartu su kolektyvu, įvairiais 

būdais stengiamės įveikti ir 
vienokiu ar kitokiu būdu 
tas iškilusias problemas  iš-
sprendžiame. Kaip vieną iš 
nuolat pasikartojančių pro-
blemų išskirčiau sniego va-
lymą žiemos metu. Seniū-
nijos turimas traktorius yra 
pasenęs, dažnai gendantis 
ir per mažai turintis galios 
efektyviam ir greitam snie-
go valymui.

- Kuo galėtumėte pasi-
džiaugti?

- Pasidžiaugti tikrai yra 
kuo. Pirmiausiai tai norė-
tųsi pasidžiaugti darbščiu 
seniūnijos kolektyvu. Se-
niūnas be kolektyvo turbūt 
būtų niekas. Taip pat norė-
čiau pasidžiaugti bendra-
darbiavimu įvairiose srityse 
su Pandėlio Šv. M. Marijos 
vardo parapijos klebonu 
Albertu Kasperavičiumi, 
Suvainiškio Šv. Jokūbo 
parapijos klebonu Virgini-
jumi Šimukėnu, Pandėlio 
gimnazija, Pandėlio univer-
saliu daugiafunkciu centru, 
Suvainiškio, Panemunio, 
Sriubiškių, Lailūnų bei 
Pandėlio miesto bendruo-

menėmis, ūkininkais, Pan-
dėlyje veiklą vykdančiomis 
įmonėmis.

- Kaip tvarkomasi su 
dažna provincijos proble-
ma – duobėtais bei paž-
liugusiais, sunkiai prava-
žiuojamais keliais?

- Kaip jau minėjau, pras-
ta kelių būklė yra viena iš 
opiausių problemų. Sten-
giamės kelius tvarkyti, kuo 
racionaliau ir efektyviau 
panaudodami tam skirtas 
lėšas. Pastaruosius du me-
tus, kiek leidžia skirtas fi-
nansavimas, kelius ne tik 
pagreideriuojam ir pažvy-
ruojam, bet problemiškiau-
siose vietose tvarkome ke-
lio briaunas, suformuojame 
griovius ir profiliuojam patį 
kelią.

- Kokie artimiausia 
Jūsų planai darbuose?

- Manau, visi seniūnijos 
atliekami darbai yra svar-
būs ir nė vienas jų nelaukia. 
Visus darbus reikia nudirbti 
laiku. Darbų prioritetus pir-
miausia skirstau, atsižvelg-
damas į vietinių gyventojų, 
bendruomenių nuomonę 
ir pageidavimus. Kaip tik 
profiliuojamas kelias Su-
vainiškyje, turime 285 km 
kelių, jiems bus skiriamas 
dėmesys po žiemos.

- Ką veikiate po darbo 
(Jūsų pomėgiai, hobiai, 
šeima)?

- Kažkokio konkretaus 
hobio neturiu... (susimąsto 
– aut. pastaba) O šiaip tai 
mėgstu leisti laiką vasarna-
myje su šeima. Ten dažnai 
darbuojuosi - moku me-
džio, metalo darbus, viską 
darau pats. Sūnus gyvena 
savarankiškai Vilniuje, du-
kra - gimnazistė, mokosi 11 
klasėje.

Rita GRIGALIENĖ

Vidaus reikalų ministerijos darbo grupė pritarė policijos sistemos pertvarkai
Policijos departamen-

to siūlomos pertvarkos 
pokyčiais, pasak minis-
trės Agnes Bilotaitės, 
siekiama kokybiškesnio 
gyventojų aptarnavimo, 
operatyvesnio policijos 
pajėgų valdymo bei rea-
gavimo į įvykius, parei-
gūnų darbo sąlygų geri-
nimo.

„Vidaus reikalų minis-
terija, siekdama sustiprinti 
viešojo saugumo institu-
cijas, jų pasirengimą tirti 
nusikaltimus, užtikrinti 

viešąją tvarką ir atremti 
hibridines grėsmes, daro 
viską, kad vadybiniai po-
kyčiai teisėsaugos institu-
cijose pagerintų ir pačių 
pareigūnų darbo sąlygas 
bei socialines garantijas, 
plėtotų glaudų bendradar-
biavimą su socialiniais 
partneriais. Kiekvienas 
pareigūnas yra vertybė“, – 
antradienį VRM išplatinta-
me pranešime cituojama A. 
Bilotaitė.

Pasak ministerijos, po-
licijos pertvarka leis gy-
ventojams operatyviau 

susisiekti su pareigūnais 
– bus vykdoma informa-
cinių technologijų plėtra, 
steigiama skambučių lini-
ja, patogiau, greičiau pri-
imami ir aptarnaujami gy-
ventojai.

Papildomos policijos 
pajėgos bus skiriamos ir 
darbui seniūnijose – tiek 
miesto, tiek kaimiškose 
vietovėse.

Kaip nurodoma prane-
šime, pokyčiais siekiama 
policijos pareigūnų žmo-
giškuosius išteklius nu-
kreipti į veiklos ir reagavi-

mo padalinius, dirbančius 
arčiausiai gyventojų.

VRM artimiausiu metu 
planuoja pristatyti ir Vi-
daus tarnybos statuto pa-
taisas, kurios sudarytų 
prielaidas lankstesniam 
pareigūnų darbo užmokes-
čiui ir leistų tarnybą poli-
cijoje bei kitose teisėsau-
gos institucijose padaryti 
daug patrauklesne.

Taip pat su atsakingo-
mis ministerijomis disku-
tuojama dėl pareigūnų ir 
karių valstybinių pensijų 
sistemos pertvarkos.

Lietuvos policijos 
reformos vyksta jau 
kurį laiką.
2017 metais baigta di-

džiausia pertvarka per 
visą nepriklausomybės 
laikotarpį – tuomet vyko 
komisariatų stambinimas, 
jungimas į vieną juridinį 
vienetą, rajonų komisaria-
tuose sujungta viešoji ir 
kriminalinė policija, atsi-
sakyta 70 nereikalingų pas-
tatų visoje šalyje.

Anot policijos, reforma 
leido pareigūnų skaičių ga-
tvėse padidinti daugiau nei 

dvigubai, greičiau reaguoti 
į pavojingiausius iškvieti-
mus, pakelti pareigūnų al-
gas, aprūpinti moderniais 
automobiliais ir darbo prie-
monėmis.

Lietuvos policija pla-
nuoja iki 2023 metų tapti 
vienu juridiniu asmeniu, 
iš dešimties apskričių ko-
misariatų būtų įsteigti 
penki apygardų komisaria-
tai – tiek, kiek dabar vei-
kia apygardų prokuratūrų, 
kontroliuojančių policijos 
tyrimus. 
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Rokiškio socialinės paramos centre – padalinio atidarytuvės ir 
kvietimas naujiems lankytojams

Ketvirtadienis, kovo 31 
diena, Rokiškio socialinės 
paramos centrui – ypatin-
ga diena. Surengta Dienos 
socialinės globos instituci-
joje padalinio atidarymo 
šventė. Tiesa, šis padali-
nys jau veikė ir anksčiau 
(licencija dienos sociali-
nei globai teikti išduota 
2021 m. gruodžio mėnesį, 
paslauga pradėta teikti 
2022 m. sausio 3 d.), tačiau 
linksmai tai atšvęsti trukdė 
pandemija bei kiti nesklan-
dumai. Oficialiame atida-
ryme dalyvavo Rokiškio 
rajono savivaldybės meras 
Ramūnas Godeliauskas, 
Rokiškio krašto gyvento-
jus Seime atstovaujančių 
parlamentarų padėjėjai, 
Rokiškio Šv. apaštalo evan-
gelisto Mato parapijos de-
kanas Eimantas Novikas, 
socialinių įstaigų atstovai, 
žmonių su negalia dienos 
centro lankytojų tėveliai ir, 
žinoma, patys lankytojai, 
kurie šventei padovanojo 
savo ypatingai teigiamas 
emocijas.

Kaip renginyje paminėjo 
Rokiškio socialinės para-
mos centro direktorė Jolanta 

Paukštienė, tokio padalinio 
atsiradimo iniciatoriai – ne-
įgalių žmonių tėveliai. Šei-
moms, kuriose yra neįgalių 
žmonių, ypatingai svarbi 
pagalba, kad besirūpinant 
turinčiais specialiųjų porei-
kių artimaisiais, būtų gali-
mybė pailsėti, būtų sudaryta 
galimybė ir neįgaliesiems 
bendrauti tarpusavyje, la-
vinti įvairius gebėjimus. 
Šiuo metu dienos socialinės 

globos institucijoje paslau-
ga naudojasi 12 asmenų su 
negalia, 8 iš jų yra su sunkia 
negalia. Jais nuo ryto 8 va-
landos iki 17 valandos rūpi-
nasi komanda, kurią sudaro 
2 socialiniai darbuotojai ir 
3 socialinio darbuotojo pa-
dėjėjai, užimtumo specialis-
tas ir virėja. Būdami šiame 
padalinyje (arba – dienos 
centre), lankytojai įvairiai 
leidžia laiką, turi galimybę 

du kartus pavalgyti. Pada-
linyje numatytos 23 vietos 
lankytojams, tad laisvų vie-
tų dar tikrai yra ir Rokiškio 
rajono gyventojai kviečiami 
kreiptis dėl galimybės gauti 
šią paslaugą. Padalinio adre-
sas - J. Basanavičiaus g. 8, 
Rokiškis.

Rokiškio socialinės para-
mos centro direktorė Jolanta 
Paukštienė padėkojo susi-
rinkusiems ir pasidžiaugė 

rezultatais. Padėkos – Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
merui, savivaldybės admi-
nistracijai, kuri skyrė lėšas 
iš savivaldybės biudžeto, 
pagal panaudos sutartį su-
teikė patalpas šiam centrui, 
rangovui bei subrangovams 
už atliktus darbus. Pandusą 
neįgaliesiems įrengė UAB 
„Zarasų agroservisas“, sta-
tybos darbų rangovas – UAB 
„Henvida“, subrangovai – 

UAB „Aldma“ ir UAB „Ro-
kelda“. Pradžioje numatyta 
darbų kaina – 52 476,47 Eur, 
tačiau, išardžius grindis, pa-
aiškėjo, kad reikia papildo-
mų darbų, neįtrauktų į sąma-
tą, todėl darbų kaina išaugo 
iki 60 676,51 Eur.

Su dovanomis šventėje 
apsilankė ne tik meras R. 
Godeliauskas, bet ir Seimo 
nario Vidmanto Kanopos pa-
dėjėja Aldona Minkevičienė, 
Seimo nario Jono Jaručio 
padėjėjas Egidijus Vilimas, 
Seimo narių Pauliaus Sau-
dargo ir Lauryno Kasčiūno 
padėjėja, Rokiškio rajono sa-
vivaldybės tarybos narė kon-
servatorė Audronė Kaupie-
nė, Skėmų socialinės globos 
namų direktorius Gintaras 
Girštautas, Rokiškio rajono 
savivaldybės administraci-
jos Socialinės paramos ir 
sveikatos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Zita Čaplikienė, 
Rokiškio dekanato „Caritas“ 
vadovė Dangira Šatienė. Su-
sirinkusiems skirta muzikinė 
programa.

Šventės pabaigoje naujas 
patalpas pašventino dekanas 
Eimantas Novikas, linkėda-
mas Dievo palaiminimo.

Rita GRIGALIENĖ

Būsima Nacionalinė sporto agentūra 
administruos apie 70 mln. eurų metinių lėšų

Steigiama Nacionalinė 
sporto agentūra adminis-
truos apie 70 mln. eurų 
metinių lėšų, pirmadienį 
paskelbė Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija.

„Ir sporto bendruomenė, 
ir politikai sutinkame, jog ša-
lies sportui reikia pokyčių“, 
– pranešime teigė ministrė 
Jurgita Šiugždinienė.

Kuriama agentūra veikti 
pradės ateinančią vasarą. Mi-
nistrės teigimu, prieš dvejus 
metus panaikinus Kūno kul-
tūros ir sporto departamentą, 
„jaučiamas didžiulis žmogiš-
kųjų išteklių sporto srityje 
stygius“.

„Trūksta žmonių tiek for-
muoti, tiek įgyvendinti spor-
to politiką, todėl poreikis 
steigti naują, valstybės spor-
to politiką įgyvendinančią, 
administruojančią instituciją 
yra akivaizdus“, – sakė mi-
nistrė.

„Tam pritaria ir sporti-
ninkai, treneriai, sporto or-
ganizacijos, mokslininkų at-
stovai. Visų lūkesčiai jai yra 
dideli“, – pridūrė ji.

J. Šiugždinienė pabrėžia, 
kad naujos įstaigos misija 
– efektyviai valdant resur-
sus kurti fiziškai aktyvią ir 

sveiką visuomenę, sudaryti 
sąlygas atsiskleisti talentin-
giems sportininkams, jiems 
padėti pasirengti ir dalyvauti 
svarbiausiose tarptautinėse 
sporto varžybose bei iškovoti 
jose medalius.

Svarbiausia agentūros 
funkcija – įgyvendinti valsty-
bės sporto politiką. Šiuo metu 
sporto politiką ir formuoja, ir 
įgyvendina Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija, o fizinio 
aktyvumo politiką įgyven-
dina dar ir Švietimo mainų 
paramos fondas bei Centrinė 
projektų valdymo agentūra.

Darbą pradėjus agentūrai, 
bus galima aiškiai atskirti 
valstybės sporto politikos 
formavimo ir jos įgyvendini-
mo funkcijas.

Už aukšto meistriškumo 
sporto ir fizinio aktyvumo 
politikos įgyvendinimą bus 
atsakinga viena įstaiga, čia 
bus sutelktos ir visos sporto 
finansavimo funkcijos. Efek-
tyvesnis sportui skirtų lėšų 
panaudojimas padės siekti 
svarbiausių tikslų – kurti fi-
ziškai aktyvią visuomenę ir 
siekti daugiau Lietuvos spor-
tininkų iškovojamų medalių 
pasaulio aukšto meistrišku-
mo sporto varžybose.

Agentūrai pavedama su-

daryti geriausias sąlygas 
šalies aukšto meistriškumo 
sportininkams ruoštis varžy-
boms ir jose dalyvauti.

Agentūra rūpinsis, kad 
būtų užtikrinta reikiama 
sporto infrastruktūra, inven-
torius, kad sportininkai gau-
tų tinkamą informaciją apie 
naujausius sporto mokslo 
pasiekimus, valstybės pre-
mijas, valstybės stipendijas, 
socialines garantijas. Vieno-
das dėmesys bus skiriamas 
ir olimpiniam, ir paralimpi-
niam sportui.

Agentūroje bus kuriamas 
Kompetencijų centras, padė-
siantis sporto šakų federaci-
joms ir organizacijoms diegti 
ir stiprinti gerojo valdymo 
principus. Kompetencijų 
centras taip pat konsultuos 
sporto šakų federacijas, pa-
dės joms identifikuoti proble-
mas, jas laiku spręsti, prižiū-
rės veiklos skaidrumą.

Agentūra įsikurs Vilniuje. 
Planuojama, jog joje dirbs 
daugiau nei 30-ies atitinkamų 
sričių profesionalų komanda. 
Darbuotojai bus atrenkami 
konkursų būdu. Veiklą pla-
nuojama pradėti nuo liepos.

Agentūros steigimą dar 
turės patvirtinti Vyriausybė.
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Balandį beveik 170 tūkst. nepasiturinčiųjų 
sulauks paramos maisto produktais

Nuo pirmadienio nepasi-
turinčius šalies gyventojus 
pasieks šiais metais antroji 
parama maisto produktais 
– ją gaus beveik 170 tūkst. 
asmenų.

„Šiuo laikotarpiu labai 
svarbu padėti nepasiturin-
tiems ar mažas pajamas gau-
nantiems žmonėms. Dalinant 
maisto produktus, siekiama 
padėti socialinėje atskirtyje 
atsidūrusiems žmonėms. Tai 
yra viena iš valstybės teikia-
mos paramos formų“, – sako 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Monika Navickienė.

Kaip pranešė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, 
parama mažas pajamas gau-
nančiuosius šiemet pasieks 
dar keturis kartus – birželio, 
rugpjūčio, spalio ir gruodžio 
mėnesiais. Kartu su birželio 
ir gruodžio mėnesių maisto 
produktų dalijimais asmenys 
sulauks ir paramos higienos 
priemonėmis.

Pasak pranešimo, šio da-
lijimo metu sunkiau besiver-
čiančius gyventojus, kartu ir 
žmones pabėgusius nuo karo 
Ukrainoje, pasieks paramos 
krepšelis, kurį sudarys devy-
ni skirtingi maisto produktai: 
greito paruošimo avižų košė 

su džiovintomis uogomis, 
kiaulienos ir vištienos kon-
servai, konservuota raugin-
tų agurkų sriuba, saldintas 
sutirštintas pienas, aliejus, 
avižiniai sausainiai su šoko-
lado gabaliukais, keptos kon-
servuotos pupelės pomidorų 
padaže ir ekologiškas pienas.

Paramos dalijimus orga-
nizuoja savivaldybių admi-
nistracijos ir dvi nevyriausy-
binės organizacijos: labdaros 
ir paramos fondas „Maisto 
bankas“ ir Lietuvos Raudo-
nojo Kryžiaus draugija.

Parama dalijama daugiau 
nei 600 punktų visoje Lie-
tuvoje. Dėl tikslaus dalijimo 
laiko gyventojai turėtų kreip-

tis į savo seniūniją arba šios 
informacijos ieškoti savo 
savivaldybės administracijos 
bei „Maisto banko“ interneto 
puslapiuose.

Maisto produktus gali 
gauti tie gyventojai, kurių 
vidutinės mėnesinės pajamos 
vienam šeimos nariui nevir-
šija 193,5 eurų per mėnesį. 
Esant objektyvioms prie-
žastims, savivaldybių admi-
nistracijos nustatyta tvarka, 
parama gali būti skiriama, 
kai pajamos viršija nurodytą 
sumą per mėnesį. Išimties 
atvejus ir jiems taikomus dy-
džius nustato kiekviena savi-
valdybė individualiai.

BNS inform.
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Įvyko Rokiškio rajono mokinių 
technologijų olimpiada

Kovo 28 d. vyko Rokiš-
kio rajono mokinių tech-
nologijų olimpiada. Šiais 
metais olimpiadoje dalyva-
vo trys mokiniai, kurie de-
monstravo savo gebėjimus 
mitybos, medžio apdirbi-
mo, konstrukcinių medžia-
gų srityse.

 
Rokiškio Juozo Tu-

mo-Vaižganto gimnazijos 
mokiniai Pijus Raugalė ir 
Liudvikas Grigas atstovaus 
rajonui respublikinėje olim-
piadoje.

 Pandėlio gimnazijos mo-
kinė Vaigintė Čibiraitė surin-
ko vos dviem taškais mažiau 
ir liko antra.

 Dėkojame mokytojams 
Linui Auguliui ir Vaivai Ku-
bilienei, kurie padėjo moki-
niams pasiruošti.

 Kviečiame pasigrožėti 
mokinių darbais, atliktais 
namuose ir olimpiados metu.

Rokiškio rajono savi-
valdybės švietimo centro 

inform.

Netrukus techninę apžiūrą vairuotojams 
teks praeiti visiškai kitaip: 
kas konkrečiai keičiasi

Susisiekimo ministras 
Marius Skuodis pasirašė 
įsakymą, pagal kurį bus 
atnaujinamas ir keičiamas 
Privalomosios transporto 
priemonių techninės apžiū-
ros atlikimo tvarkos apra-
šas. Ši tvarka keičiama sie-
kiant didesnio skaidrumo, 
aiškumo, skaitmenizacijos 
plėtros, sakoma ministeri-
jos pranešime.

„Techninė apžiūra dėl 
skaidrumo tiek mums, tiek 
paslaugos gavėjams iki šiol 
kelia daug klausimų, todėl 
įvertinę įvairius pasiūlymus 
ją tobuliname, kad liktų kuo 
mažiau galimybių korupcijai 
ir kartu tvarka būtų aiškesnė 
ir paprastesnė. Šis procesas 
turi vykti sklandžiai ir efek-
tyviai – reikia atsisakyti at-
gyvenusių praktikų ir vengti 
laiką eikvojančios nereika-
lingos biurokratijos“, – sako 
susisiekimo viceministras 
Julius Skačkauskas.

Keičiant apžiūros tvarką, 
siūlomi keli esminiai pakei-
timai. Vienas jų – korupci-
jos prevencijos priemonių 

paketas. Jame nustatyta, kad 
privalomajai techninei ap-
žiūrai pateiktoje transporto 
priemonėje negali būti pa-
likta pinigų ar kitų daiktų, 
kurie nėra susiję su trans-
porto priemonės naudojimu 
ir gali būti suprantami kaip 
bandymas papirkti techninės 
apžiūros kontrolierių. Susi-
siekimo ministro pasirašytas 
įsakymas įpareigoja kontro-
lierių įspėti transporto prie-
monės savininką apie tokius 
paliktus daiktus, o pastebė-
jus juos arba savininkui at-
sisakius patraukti pašalinius 
daiktus – nutraukti techninę 
apžiūrą ir apie tai pranešti 
techninės apžiūros įmonės 
vadovui.

Be to, siūloma kuo prak-
tiškiau išnaudoti skaitmeni-
nimo galimybes, kad būtų 
galima atsisakyti reikala-
vimo pateikti vairuotojo 
pažymėjimą ar transporto 
priemonės registracijos do-
kumentą, jeigu asmuo patei-
kia savo galiojantį asmens 
tapatybę patvirtinantį doku-
mentą, o transporto priemo-

nė yra registruota Lietuvoje.
Taip pat techninės apžiū-

ros aprašas papildytas nau-
jomis nuostatomis, atsižvel-
giant į Europos Komisijos 
priimtą reglamentą, pagal 
kurį techninės apžiūros įmo-
nės nuo 2023 m. gegužės 
20 d. turės privalomai rinkti 
naujų lengvųjų automobi-
lių ir lengvųjų komercinių 
transporto priemonių degalų 
ir energijos sąnaudų duome-
nis.

Kaip numato reglamen-
tas, savininkui būtų palie-
kama teisė atsisakyti tokių 
duomenų teikimo, jeigu jis 
to nenori, – apie tai jis turėtų 
raštu iš anksto, prieš atlie-
kant techninę apžiūrą, in-
formuoti techninės apžiūros 
įmonę.

Įsakymo nuostatos, ku-
rios susijusios su korupcijos 
prevencija ir skaitmeninimo 
plėtra, įsigaliotų jau nuo 
šių metų birželio 1 d. Kitos 
nuostatos, kurios reikalauja 
tinkamo papildomo pasiruo-
šimo, įsigalios vėliau.

Lrytas.lt inform.

B. A. Repšys: Nuostabus žmogus, 
kuris gerbia gamtą

Aš, Laukupio bendrijo-
je, Pagojėje, turiu garažą ir 
priešais jį – gerą kaimyną. 
Kaip kas išmano, taip ger-
bia, švarina gamtą. Vieni 
vidaus degimo automobilius 
keičia į elektrinius, hibri-
dinius, elektrinius paspir-
tukus, dviračius, triračius, 
keturračius ir t.t. Kaip kam 
patinka ir naudinga. Kiti 
švarina gamtą pavieniai ir 
talkose, surenka tonas įvai-
rių šiukšlių mieste, pakelėse, 
pamiškėse ir miškuose. T.y. 
nedorėlių paliktas įvairias 
šiukšles. Jas surinkus, dar-
buotojai pristato į šiukšlių 
surinkimo punktą Donelai-
čio g. Žodžiu, kas kaip išma-
no, taip gražina gamtą.

Bet yra tokių „gerų žmo-
nių“, kurie atsikratydami savo 
šiukšlių, meta jas į svetimą 
kiemą, garažą, pakeles, mišką, 
žodžiu, kur tik papuola, bet 

tik ne savo kieme. Yra įvai-
rių žmonių su įvairiais sam-
protavimais – mėgėjai vyno, 
kai ištuština alkoholinio vyno 
bonkes nepasilieka pas save 
garaže ar meta į tam skirtus 
konteinerius, o meta į venti-
liacijos angas, į kito kaimyno 
garažą. 

Tai nutiko man, kaip minė-
jau, turiu Laukupės bendrijoje 
garažą. Kaip ir visuose gara-
žuose, taip ir mano, yra venti-
liacijos anga ir priešais manąjį 
yra kaimyno J. Garažas, kuris 
dirba šaltkalviu, remontuoja 
lengvuosius automobilius, 
matomai, turint gerą apetitą, 
gal nusiperka pats, gal užsa-
kovai už gerą darbą pavaišina 
vietoje arbatpinigių ar mokes-
čių. Tai būtų nieko, jo valia 
kaip elgtis, bet kaip geras kai-
mynas, „gamtos mylėtojas“, 
savo šiukšlių (butelių) nepasi-
lieka pas save, o meta per ven-

tiliacijos angas į priešais esan-
tį mano garažą. Vieną dieną 
angą buvau lenta užstatęs, bet 
kur tau, panaudojo jėgą ir eta-
žerę nuvertė, kad tik sumestų. 
Tą matė kaimynai, liudytojai. 
Man, kaip neįgaliam, reikia 
dar svetimas šiukšles kuopti. 
Tuo klausimu reikės kreiptis 
į tam tikras institucijas. „Ačiū 
garažo kaimynui“. Gražaus 
pavasario. 

B. A. REPŠYS
Tai yra originalus auto-

riaus tekstas.
„Rokiškio Sirena“ redak-

cijos nuomonė nebūtinai su-
tampa su išsakyta nuomone. 
Skiltyje „tribūna“ galite pasi-
sakyti visi.  

Savo tekstą siųskite el. paš-
tu reklama@rokiskiosirena.
lt arba paprastu paštu Nepri-
klausomybės aikštė 12, Rokiš-
kis.

Balandžio 13 d. Rokiškio bendradarbystės 
centre „Spiečius" - seminaras „Kaip versle 
formuoti SMART tikslus ir juos pasiekti?“

„Verslios Lietuvos“ 
verslo mentorystės pro-
gramos dalyviai kviečia-
mi dalyvauti praktiniame 
seminare, kurio metu ga-
lės išbandyti SMART me-
todiką bei išsikelti kon-
krečius verslo tikslus.

 
Praktinį seminarą ves dr. 

Donatas Jonikas – pirmasis 
lietuvis įtrauktas į World‘s 
Top30 Startup Gurus for 

2021 reitingą. Donato pa-
rašyta knyga „Startup Evo-
lution Curve“ buvo itin 
teigiamai įvertinta daugiau 
nei 30 užsienio ekspertų, 
pateko į TOP 5 geriausiai 
perkamų knygų sąrašą pa-
saulinėje Amazon.com

platformoje startuolių 
kategorijoje, o interviu bei 
įžvalgos išspausdintos net 
„Forbes“ žurnale. 

Kada? – 2022 m. balan-

džio 13 d. 17.30 val.
Kur? – Rokiškio ben-

dradarbystės centre „Spie-
čius"

Registracija – el. p. ro-
kiskis@spieciai.lt, tel. nr. 
+370 61178379

Daugiau informacijos 
apie verslo mentorystę ra-
site čia: https://mentoriai.
verslilietuva.lt/

„Rokiškio sirena“ 
inform.

TRIBŪNA
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Saulės elektrinių bumas bankus skatina joms skolinti
Dėl elektros kainų šuo-

lio ir solidžios valstybės 
paramos Lietuvoje spar-
čiai augant gyventojų su-
sidomėjimui saulės elektri-
nėmis, jų įsigijimą pradėjo 
finansuoti daugiau bankų.

Pardavėjų teigimu, tai 
pozityvus žingsnis, nes sko-
lintis pinigų tokiems projek-
tams tenka iki dešimtadalio 
pirkėjų.

Aplinkos projektų val-
dymo agentūros (APVA) 
duomenimis, šiemet sulauk-
ta daugiau nei 15 tūkst. pa-
raiškų gauti 30 proc. paramą 
saulės elektrinėms įrengti, 
iš jų 14,7 tūkst. patenkinta, 
tam skirti 39,5 mln. eurų. 
Dar 4,7 tūkst. gyventojų iš-
dalyta daugiau nei 8 mln. 
eurų paramos saulės elek-
trinėms įsigyti iš nuotolinių 
parkų.

Pernai Lietuvoje įregis-
truota 5,6 tūkst. vartotojų, 
įsirengusių nuosavas elek-
trines, ir dar apie 3 tūkst. 
– nutolusias, rodo „Energi-
jos skirstymo operatoriaus“ 
(ESO) duomenys. Šiuo metu 
tokią elektrą iš savo saulės 
kolektorių vartoja daugiau 
nei 15 tūkst. namų, dar 5 
tūkst. ją perka iš saulės par-
kų.

Vertinant rekordinį gy-
ventojų susidomėjimą šio-

mis investicijomis, Ener-
getikos ministerija svarsto 
šiemet skirti dar iki 35 mln. 
eurų tokios paramos.

Specialias paskolas 
saulės elektrinėms siūlo
didieji bankai  
Daugėjant norinčių įsi-

gyti saulės elektrines žmo-
nių, bankai pradėjo siūlyti 
paskolas specialiomis sąly-
gomis. SEB bankas šią sa-
vaitę pranešė, kad paskolos 
nuo 500 iki 40 tūkst. eurų 
elektrinėms su 4,9 proc. ar 
didesnėmis palūkanomis tei-
kiamos iki septynerių metų. 

Anot banko valdybos 
narės ir mažmeninės banki-
ninkystės tarnybos vadovės 
Eglės Dovbyšienės, klientų 
ilgai laukti nereikėjo. 

„Pirmą tokio kredito su-
tartį su banko klientu suda-
rėme dar tą pačią dieną, kai 
tik pristatėme paskolos gali-
mybę. Neabejojame, kad il-
gainiui, brangstant energijos 
ištekliams ir visuomenei vis 
labiau siekiant gyventi tva-
riau, klientų susidomėjimas 
toliau augs“, – BNS sakė ji. 

Banko atstovė tvirtino, 
kad anksčiau saulės elektri-
nėms įsirengti buvo sutei-
kiamos įprastos vartojimo 
paskolos.

„Swedbank“ saulės elek-
trines finansuoja jau beveik 

dvejus metus už 4,9 proc. 
palūkanas, o paskolos tru-
kmė – iki dešimties metų.

Banko vartojimo paskolų 
ir automobilių finansavimo 
departamento direktoriaus 
Tomo Puliko teigimu, ga-
lima skolintis ne tik saulės 
elektrinėms įrengti, bet ir 
pastatui apšiltinti, langams 
ir durims keisti, šildymo ar 
vėdinimo sistemoms.

„Luminor“ bankas Lie-
tuvoje paskolas saulės elek-
trinėms traktuoja kaip var-
tojimo paskolą, tačiau jai 
taikomos mažesnės palūka-
nos, sako banko komunika-
cijos vadovė Indrė Baltru-
šaitienė.

„Prašoma pateikti sutartį 
su rangovu dėl konkrečios 
sumos, kuri reikalinga finan-
suoti saulės kolektoriams. 
Kai jau įrengiama, bankas 
pasilieka teisę paprašyti pa-
jungimo prie ESO sutarties, 
kad užtikrintų lėšų panaudo-
jimą pagal paskirtį“, – BNS 
sakė I. Baltrušaitienė.

Anot jos, vidutinė 
klientų prašoma suma 
yra apie 8,5 tūkst. eurų.
Tuo metu Medicinos ban-

ko komercijos departamen-
to direktorius Julius Ivaška 
BNS teigė, kad specialių 
finansinių produktų saulės 
elektrinėms banke nėra. 

„Tokie projektai finan-
suojami per vartojimo pa-
skolas, iki 25 tūkst. eurų – be 
įkeičiamo turto“, – sakė jis. 

Šiaulių banko komunika-
cijos grupės vadovė Monika 
Rožytė teigė, kad elektri-
nėms specialių paskolų ban-
kas tai pat nesiūlo, tačiau to-
kia galimybė svarstoma.

Vidutinė metinė vartoji-
mo paskolų norma, Lietuvos 
banko duomenimis, pernai 
buvo 8,1 procento.

Paskolų reikia nedidelei 
daliai
Saulės elektrinių parda-

vimo ir įrengimo bendrovės 
„Saulės grąža“ rinkodaros 
vadovės Deimintos Norei-
kienės teigimu, specialios 
finansavimo priemonės yra 
svarbios, tačiau ne visada 
lemiančios. 

„Ne visi klientai yra su-
kaupę reikiamą sumą, todėl 
finansavimo paslauga yra 
aktuali, tačiau sunku spręsti, 
ar lemianti, juk tam pasiry-
žęs žmogus situaciją vertina 
šiek tiek plačiau. Tačiau kaip 
paskatinimo elementas, tai 
tikrai gera priemonė, gerai, 
kad bankai apie tai galvoja“, 
– BNS sakė ji.

Pasak D. Noreikienės, 
bendrovė dirba su įvairiomis 
kredito įstaigomis, paskolų 
prireikia maždaug 5–7 proc. 

visų saulės elektrinių pirkė-
jų: „Kredito įstaigos siūlo ti-
krai gana geras finansavimo 
sąlygas, palūkanos siekia 
3,9–4,9 procento“.

Bendrovės „Solet Tech-
nics“ rinkodaros vadovas 
Edgaras Reutas BNS teigė, 
kad besiskolinantys klientai 
sudaro iki dešimtadalio visų 
pirkėjų. Anot jo, žmonės 
anksčiau šias investicijas 
vertino atsargiau, o dabar 
perka kur kas užtikrinčiau.

„Prieš metus ar pusantrų 
labai skaičiuodavo finansi-
nį atsiperkamumą, ypač kai 
investicija yra ribinė, kai 
nežino, ar tikrai reikia, skai-
čiavo, ar įmoka būtų ma-
žesnė nei išlaidos elektros 
energijai. Dabar tų klausimų 
neliko, rinka tampa labai ap-
sišvietusi, pirkėjai žino, kad 
elektrinė tarnaus ilgiau nei 
atsipirkimo laikotarpis, fi-
nansinė grąža tikrai didelė“, 
– pasakojo E. Reutas. 

D. Noreikienės teigimu, 
per metus išlaidas elektrai 
galima sutaupyti mažiausiai 
tris kartus: „Vertinant kaip 
investicinį sprendimą, ji nie-
kuo nenusileidžia nekilnoja-
majam turtui“. 

Svarstoma papildoma 
parama
Energetikos ministerijos 

duomenimis, maždaug 70 

proc. visų nuosavų saulės 
elektrinių įrengta su valsty-
bės parama. Pernai jos paga-
mino 157 gigavatų (GWh) 
elektros – 45 proc. daugiau 
nei užpernai. Ministerijos 
vertinimu, per artimiausius 
metus nuosavų saulės elek-
trinių skaičius išaugs dukart.

Energetikos ministro pa-
tarėja Vita Ramanauskaitė 
BNS teigė, jog vertinant 
rekordinį gyventojų susi-
domėjimą saulės elektrinė-
mis svarstoma galimybė šių 
metų antroje pusėje paskelb-
ti dar vieną kvietimą para-
mai, o tam galėtų būti skirta 
dar  35 mln. eurų.

Didžiausios Baltijos ša-
lyse elektros gamintojos 
„Latvenergo“ antrinė įmonė 
„Elektrum Lietuva“ pranešė, 
kad dėl augančios paklausos 
elektrinių įrengimo terminai 
tapo kur kas ilgesni.

„Augant paklausai tenka 
ilgiau laukti ir saulės elektri-
nių įrangos, nes gamintojai 
nespėja vykdyti užsakymų“, 
– teigė bendrovės technikos 
ir tiekimo vadovas Kostas 
Dryžas.

„Saulės grąža“ rinkoda-
ros vadovės D. Noreikienės 
duomenimis, dėl išaugusio 
pirkėjų skaičiaus šiuo metu 
elektrinės įrengimo gali tekti 
laukti kelis mėnesius. 

BNS inform.

Seime skinasi kelią idėja trumpinti 
nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą

Netrukus nepatikimų 
mokesčių mokėtojų sąra-
šas gali sutrumpėti, nes į 
jį nebebūtų įtraukiamos 
įmonės už smulkius nu-
sižengimus, nors ir pada-
rytus pakartotinai. 

Tokias Mokesčių admi-
nistravimo įstatymo pa-
taisas inicijuoja „darbie-
tis“ Vytautas Gapšys. Jos 
svarstymuose Seime jau 
įveikė pusiaukelę – Biu-
džeto ir finansų komitetas 
joms pritarė.  

Pakeitimai numato, kad 
ateityje patikimu mokes-
čių mokėtoju būtų laikoma 
įmonė, jei jai nebuvo skirta 
300 eurų ar didesnė bauda 
bent už vieną Administra-
cinių nusižengimų kodek-
so nusižengimą, padarytą 
pakartotinai. 

Valstybinės mokesčių 
inspekcijos (VMI) Teisės 
departamento direktorės 
Rasos Virvilienės teigimu, 
jeigu pataisos būtų priim-
tos, įmonių, į sąrašą dabar 
patenkančių dėl adminis-
tracinių nusižengimų, ge-

rokai sumažėtų.  
„Praktiškai jų nelik-

tų, nes didžioji dauguma 
įtrauktos dėl (nusižengimo 
– BNS) pakartotinumo“, – 
Seimo Biudžeto ir finansų 
komitete praėjusią savaitę 
pranešė VMI atstovė.   

„Sąrašas sutrumpėtų 
per pusę – bendras įmo-
nių skaičius sumažėtų iki 
589 nepatikimų įmonių“, – 
skaičiavo R. Virvilienė.    

Dabar Lietuvoje beveik 
1,12 tūkst. įmonių neati-
tinka minimalių patikimo 
mokesčių mokėtojo krite-
rijų, todėl jos įtrauktos į 
nepatikimųjų sąrašą: 534 
įmonėse buvo nustatyti 
nelegalaus darbo atvejai, 
576-iose – Administraci-
nių nusižengimų kodekso 
pažeidimai. Dar dvi įmo-
nės jame atsidūrė dėl mo-
kestinių, o penkios – dėl 
baudžiamųjų pažeidimų.     

Dažniausiai į tokį sąrašą 
įmonės patenka dėl pajamų 
neįtraukimo į apskaitą, ne-
legalaus darbo, neteisėto 
vertimosi ūkine ar kitokia 
veikla, apgaulingo ar ap-

laidaus apskaitos tvarky-
mo. 

Be kita ko, Seimo teisi-
ninkai įspėja, kad pataisa 
yra landa padarius nedidelį 
pažeidimą išvengti atsako-
mybės, nes Administraci-
nių nusižengimų kodekse 
yra numatyta atvejų, už 
kuriuos maksimali bauda, 
nepaisant, ar pažeidimas 
padarytas pirmą kartą, ar 
pakartotinai, neviršija 300 
eurų. 

„Taigi, iš teikiamo siū-
lymo sektų, jog minėtus 
administracinius nusižen-
gimus padarę asmenys vi-
sais atvejais būtų laikomi 
patikimais mokesčių mo-
kėtojais, net jeigu nuolat 
darytų pakartotinius admi-
nistracinius nusižengimus, 
– nurodo Seimo teisės de-
partamentas.

Daugeliu atveju pateku-
sios į sąrašą įmonės iš jo 
išbraukiamas ne anksčiau 
kaip po trejų metų. Per šį 
laiką jos nebegali dalyvau-
ti viešuosiuose pirkimuo-
se. 
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Pataisa siūlyta nuo 16 
iki 18 metų kelti amžiaus 
ribą, kada jaunuoliai gali 
savarankiškai, be tėvų ar 
globėjų sutikimo, kreiptis 
dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų suteikimo, taip 
pat – ir dėl imunoprofilak-
tikos.

Už tai po pateikimo bal-
savo 38 Seimo nariai, 31 
buvo prieš ir susilaikė 14 
parlamentarų, tad projektui 
nepritarta.

Pacientų teisių ir žalos 
sveikatai atlyginimo įstaty-
mas šiuo metu numato, kad 
pacientui nuo 16 metų svei-
katos priežiūros paslaugos 
teikiamos tik su jo sutikimu, 
išskyrus būtinosios medici-
nos pagalbos paslaugų tei-
kimo atvejus, kai pacientas 
negali savo valios išreikšti 
pats.

Grupė Seimo narių, dau-
giausiai „valstiečiai“, siūlė 
nustatyti, kad ši riba būtų 18 
metų. 

„Šian dien ne pil na me-
tis as muo nuo 16 me tų tu ri 
tei sę kreip tis dėl bet ko kių 
svei ka tos priežiūros pa slau-
gų su tei ki mo be tė vų su ti ki-

mo ir be jų ži nios. Tai reiš-
kia, kad ne pil na me tis asmuo 
ga li sa va ran kiš kai nu spręs ti 
ir kreip tis ne tik dėl pro fi-
lak ti nių svei ka tos prie žiū-
ros paslaugų, bet taip pat 
ir in va zi nių, intervencinių, 
chi rur gi nių svei ka tos prie-
žiū ros pa slau gų teiki mo“, 
– pristatydama projektą 
kalbėjo „valstietė“ Ligita 
Girskienė.

Parlamentarė patvirtino, 
kad projektas teikiamas sie-
kiant užkirsti kelią pilname-
tystės dar nesulaukusiems 
jaunuoliams pasiskiepyti 
nuo koronaviruso, jei tam 
nepritaria tėvai.

„Po rei kis apie tai dis-
ku tuo ti at si ra do ta da, kai 
vai kai bu vo pra dė ti skie py-
ti nuo COVID-19 ligos. Iš 
tik rų jų su si da rė to kia si tu-
a ci ja, kai pa aug liai 15 me-
tų, 16 me tų, 17 me tų nu ė jo 
pasiskie py ti be tė vų ži nios 
ir tė vai apie skie po fak tą su-
ži no jo tik ta da, ka da vai kui 
pa si reiš kė ša lu ti nis po vei-
kis, tai yra nu vy kę į li go ni-
nę, kai vai kui su ki lo tem-
pe ra tū ra, pra dė jo skau dė ti 
gal vą ir pa na šiai“, – sakė 
parlamentarė.

Prieš projektą kalbėjęs 
konservatorius Jurgis Raz-
ma teigė, kad projektas rodo 
nepasitikėjimą jaunimu ir, 
Seime svarstant Konstitu-
cijos pataisas dėl jaunesnio 
kandidatavimo į Seimą am-
žiaus, „siū lo spren di mus vi-
siš kai ki ta kryp ti mi, tai yra 
pa di din ti amžių, kai jau nas 
žmo gus pats ga li ap si spręs-
ti, ar jam skie py tis, ar gau-
ti vie nas ar ki tas sveika tos 
prie žiū ros pa slau gas“.

„Aš tik rai vie šo jo je erd-
vė je ne gir dė jau, kad dėl da-
bar ti nės am žiaus ri bos iš kil-
tų ko kių nors pro ble mų ir, 
man at ro do, čia gal dau giau 
pro jek tas są ly go tas ati tin ka-
mų ju dė ji mų, ku rie tu ri la bai 
re zer vuo tą po žiū rį į skie pus, 
ir tie siog tuo pa grin du jie 
no ri dar la biau su ma žin ti 
besiskie pi jan čių as me nų ra-
tą“, – sakė J. Razma.

Šį projektą teikė „vals-
tiečiai“ Ligita Girskienė, 
Arvydas Nekrošius, Dainius 
Kepenis, Dainius Gaižaus-
kas, „darbietis“ Aidas Ge-
dvilas, Demokratų frakcijos 
„Vardan Lietuvos“ atstovė 
Vilija Targamadzė ir kiti.
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Seimas atmetė projektą, kuris būtų užkirtęs 
kelią 16-mečiams pasiskiepyti be tėvų žinios
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje

Paroda iš Rokiškio krašto muziejaus archyvų „Lietuvos istorija pašto ženklu-
ose“, Meno ir muzikos erdvėje. 
Spaudinių paroda „Fotografai – Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno 
premijų laureatai“, Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „2022-ieji metai – Monsinjoro Kazimieros Vasiliausko 
metai“, VB Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Literatūros paroda „Kovo 16-oji – Knygnešio diena“, Informacijos ir kraš-
totyros skyriuje.
Skaitydami paminėkime gyvūnų gerovės metus, Lankytojų skyriuje.
Bibliotekininkės Virginijos Krasauskienės fotografijų paroda „Debesų laisvė“, 
Lankytojų skyriuje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių paroda „Čia gyvena knygos ir vaikystė“, skirta balandžio 2-ąjai - 
Tarptautinei vaikų knygos dienai , Vaikų ir jaunimo skyriuje.

RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo skyriuje

Balandžio 5 d. 15 val. – užsiėmimai su trimate modeliavimo programa 
TinkerCad. 3D velykinio margučio maketavimas ir spausdinimas, Juozo  
Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edu-
kacinėje erdvėje.
Balandžio 5-6 d. 15 val. – užsiėmimai su Fisher Technik konstruktoriais, 
LEGO programuojamais robotais ir su trimate modeliavimo programa 
TinkerCad, Juozo  Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus 
Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Balandžio 7 d. 15 val. – Kino dienos, 3D filmų rodymas vaikams ir jaunimui, 
Juozo  Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus Interak-
tyvioje edukacinėje erdvėje.

Seimas pakeitė pavojingų teršalų 
išleidimo į aplinką tvarką

Nuo šių metų gegužės 
griežtinamas nuotekų su 
pavojingais teršalais išlei-
dimas į aplinką. Seimas 
priėmė tai numatančias 
Vandens įstatymo pataisas: 
už balsavo 71 Seimo narys, 
prieš buvo 4, o 41 susilaikė.

Taršos leidimas ir toliau 
bus reikalingas, tačiau išimtis 
bus taikoma išleidžiant buiti-
nes nuotekas, kai jų koncen-
tracija neviršys aplinkos mi-
nistro nustatytų verčių.

Taip pat Seimas leido prie 
buitinių priskirti ir nuote-
kas, susidarančias naudojant 
vandenį įmonių, įstaigų, or-
ganizacijų darbuotojų porei-
kiams – buitiniuose nuotekų 
tinkluose nesusidaro pavo-
jingos medžiagos, būdingos 
pramonei. 

Seimo teisininkai pastarąją 
pataisą kritikavo – Teisės de-
partamentui abejonių sukėlė 
siūlymas prie buitinių nuote-
kų priskirti ir nuotekas, susi-
darančias naudojant vandenį 
įmonių, įstaigų, organizacijų 
darbuotojų poreikiams. Taip 
pat Seimo teisininkai abejojo, 
ar tokioms nuotekoms apskri-
tai turėtų būti taikomas toks 
pats teisinis režimas kaip ir 

namų ūkių nuotekoms.    
Energetikos ir darnios 

plėtros komisijos vadovas 
Justina Urbanavičius tikino, 
kad priėmus pataisas aplinka 
nebus teršiama, o konserva-
torius Edmundas Pupinis aiš-
kino, kad taršos tolerancijos 
ribos reikalingos.  

„Nustatomos tam tikros 
tolerancijos ribos, kurios ap-
čiuopiamos tam tikrais prie-
taisais. Nes anksčiau buvo 
tikrinant tam tikrą užterštu-
mą nuo 0, kai buvo nulinė 
tolerancija, tai iš tikrųjų vis-
kas priklausė nuo prietaiso 
tikslumo. Taip negali būti. 
Ministras turi nustatyti tam 
tikras ribas, kurios leistų bent 
išmatuoti prietaisais tam tikrą 
išmetamo vandens užterštu-
mą, išleidžiamo į gamtą“, – 
posėdyje teigė E. Pupinis. 

Liberalas Romualdas Vait-
kus įsitikinęs, kad pakeitimai 
pagerins nuotekų kokybę, 

pasak jo, nebus viršijamos 
aplinkos ministro nustatytos 
išleidžiamų teršalų ribinės 
vertės.

Tuo metu „valstietė“ Li-
gita Girskienė siūlė nedaryti 
nuolaidų nei buitinių nuo-
tekų, nei gamybinių nuote-
kų tvarkymui, o demokratų 
frakcijos „Vardan Lietuvos“ 
narė Laima Nagienė pabrėžė, 
kad pataisas priėmus nebebus 
vykdomas monitoringas, nes 
nebus reikalaujama turėti tar-
šos leidimo.  

Aplinkos ministras Simo-
nas Gentvilas tvirtino, kad 
pataisos išspręs vandentvar-
kos įmonių problemas, kai 
jos smarkiai baudžiamos už 
nedidelius pažeidimus, tačiau 
kai kurie Seimo nariai kriti-
kavo pakeitimus ir teigė, kad 
jos sudarys galimybę leisti į 
ežerus ir upes dar taršesnes 
nuotekas. 
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10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 10 000 metų prieš Kristų
00:35 Paskutinis laivas 
01:30 Susišaudymas
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:35 Alchemija. VDU karta
05:05 RETROSPEKTYVA

Btv

06:05 CSI. Majamis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Kalnietis
10:30 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 

katastrofos 
11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Kalnietis 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Akloji zona 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Rokis 4
22:50 Rokis 3
00:55 Strėlė 
01:55 Akloji zona

Lrytas

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 180° kampu
07:00 „Gyvi“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Mama” 
10:05 „Netikėtas teisingumas“ 
11:10 „Neišsižadėk“ 

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Detektyvas 
Monkas 2 
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Mano geriausias 
draugas
12:30 Istorijos perimetrai
13:30 Gyvenk kaip 
galima švariau
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 Tai kur toliau? 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Amerikos dvelksmas 
00:00 Komisaras Reksas 
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Magijos mokslas
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:20 Moderni šeima
06:00 Vėžliukai nindzės 
06:30 Didvyrių draugužiai

07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24"
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė 
11:00 Likimo pinklės 
12:00 Nuodėminga žemė 
13:00 Beširdė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Žala
00:50 Bulis 
01:45 Elementaru 
02:45 Pasirodymas 
03:45 Mažieji genijai 
04:15 Bulis 
05:10 Moderni šeima 

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Bus visko

07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį 
15:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Susišaudymas
00:15 Paskutinis laivas 
01:15 Agentė
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Kalnietis 

10:30 Seklys ir Makaulė 
11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Prienų „Labas Gas“ - Alytaus 
„Dzūkija“
21:00 Rokis 3
23:05 Rokis 2
01:30 Strėlė

Lrytas

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Švyturių žmonės
07:00 „Reali mistika“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Mama”
10:05 „Netikėtas teisingumas“
11:10 „Neišsižadėk“ 
12:15 TV parduotuvė

12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 „Aiškiaregė” 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Neišsižadėk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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07 05:05 Magijos mokslas

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Detektyvas Monkas 
2 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gamtininko užrašai
12:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą"
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 (Pra)rasta karta
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Asmens sargybinis
00:10 Komisaras Reksas 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:10 Moderni šeima 
06:00 Vėžliukai nindzės 
06:30 Didvyrių draugužiai 
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24". 
Ukrainos žinių kanalas
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Mažoji našlė 

11:00 Likimo pinklės 
12:00 Nuodėminga žemė 
13:00 Beširdė
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Tautos tarnas 
21:00 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 12 galimybių 2. Perkrauta
00:20 Bulis 
01:25 Elementaru
02:25 Pasirodymas 
03:25 Mažieji genijai 
03:55 Bulis 
04:55 Moderni šeima 

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 

12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 „Aiškiaregė” 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Reali mistika“
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Neišsižadėk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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08 05:05 Dizaino 
dokumentika
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Detektyvas 
Monkas 2 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pusryčiai pas 
kaimyną
12:30 Širdyje lietuvis
13:30 Euromaxx
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 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Stivas Džobsas 
01:05 Katynė 
03:05 Kas ir kodėl? T
03:35 Mano geriausias draugas
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:20 Moderni šeima 
06:00 Vėžliukai nindzės 
06:30 Didvyrių draugužiai 
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24". 

Ukrainos žinių kanalas
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Mažoji našlė 
11:00 Likimo pinklės 
12:00 Nuodėminga žemė 
13:00 Beširdė 
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Karališka drąsa
21:15 Robotų žemė
23:35 Užtikrintas teisingumas
01:40 12 galimybių 2. Perkrauta 
03:25 Žala 

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4 
06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 

10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį 
15:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Dingusioji
23:20 Ypatinga užduotis
01:15 10 000 metų prieš Kristų
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:05 CSI. Majamis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Kalnietis 
10:30 Seklys ir Makaulė 
11:35 Mentalistas 
12:35 Mano virtuvė geriausia 

14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Kalnietis 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Rokis 5
23:40 Rokis 4
01:30 Strėlė

Lrytas

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Istorija gyvai
07:00 „Gyvi“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Mama” 
10:05 „Netikėtas teisingumas“ 
11:10 „Neišsižadėk“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena

14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 „Aiškiaregė” 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Neišsižadėk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“
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PASLAUGOS

• Vežame į gydymo įstaigas, 
oro - jūrų uostus ir kitur. Jei 
reikia - palaukiame.  

Tel. 8 684 48 006. Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių 
angas, atliekame santechnikos 
darbus. Mini ekskavatoriaus 
kasimo paslaugos.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Genime sodus. Karpome, 
formuojame gyvatvores, 
žeminame aukštas, pjauname 
pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Biologinių valymo įrenginių 
August ir ko pardavimas, 
montavimas, aptarnavimas. 
Lauko inžinerinių tinklų 
įrengimas: Lietaus nuotekos, 
drenažas, vandentiekis, 
buitinės nuotekos. Visi žemės 
kasimo, lyginimo darbai. 
www.rokiskiokasyba.lt.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• Vienkartinis ar periodinis 
namų, butų, ofisų valymas. 
Ilgametė patirtis.  
Tel. 8 614 25 408. Rokiškis
• Atliekame profilio-gipso 
montavimo darbus, glaistymo 
dažymo, laminato-plytelių 
klojimą ir kitus vidaus, 
lauko apdailos darbus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 625 22 911. 
Rokiškis

• Skubiai nupirkčiau keletą 
automobilių. Labiau domintų 
su defektais, be dokumentų, 
numerių, apleisti, ilgai 
stovintys, nevažiuojantys, 
nurašyti, sudaužyti, angliški. 
Tinkamą variantą paimu 
iš karto su traliuku. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 611 68 404. 
Rokiškis
• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 
kondensatorius, reles, 
magnetinius paleidėjus, 
skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, 
kontaktus, oscilografus, 
dažnometrius, savirasčius, 
racijas ir kt. Pasiimu iš namų. 
Tel. 8 606 84 377. Rokiškis
• Perku motobloko MTZ05 
frezą, sodo traktoriuką.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis

PERKA

• Nebrangiai svetaines 
staliuką ir nedidelį 
kompiuterinį stalą. Būklė 
gera. Tel. 8 646 05 345. 
Rokiškis
• Nebrangiai importinę 
nenaują sekciją 4  dalių. Dėl 
kainos susitarsime.  
Tel. 8 687 19 594. Rokiškis
• Dvi vienodas kėdes. Rėmas 
metalinis, bendras aukštis 74 
cm, sėdynės aukštis 55 cm. 
Kamajai. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Stalą. 110 cm skersmuo, 
prasiilgina. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 611 21 832. Rokiškis
• Geros kokybės sofą-lovą. 
Šviesiai rudos spalvos.  
Tel. 8 675 38 341. Rokiškis
• Kampą Galvė su miegamąja 
dalimi ir patalynės dėže. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Geros būklės rakinamą 
metalinę spintą. Aukštis 173 
cm, plotis 120 cm, gylis 43 

BALDAI

cm. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Nebrangiai dvigulę lovą. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 646 05 387. Rokiškis
• 2 spinteles. Už abi 30 Eur. 
Tel. 8 645 48 770. Rokiškis
• Kavos staliuką. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 645 48 770. 
Rokiškis

• Pigiai ciferblatines 
prekybines stalo svarstykles. 
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Didelį šaldytuvą Beko. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Mažai naudotą šaldiklį 
Snaige. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 616 72 616. Rokiškis
• Mažai naudotą šaldymo 
dėžę Zanussi. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 616 72 616. Rokiškis
• Naują indaplovę Cylinda. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 620 47 246. Rokiškis
• Naudotą šaldytuvą su 
šaldikliu. Tel. 8 688 26 049. 
Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę 
Samsung. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Automatinę skalbimo 
mašiną Whirlpool 5 kg. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 639 04 429. 
Rokiškis
• Visai naują neišpakuotą 
dulkių siurblį Philips. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 639 10 113. 
Rokiškis
• Skubiai dujinę viryklę. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 646 05 387. Rokiškis
• Sulčių garinimo puodus. 
Mažesnis 8 Eur., didesnis 
16 Eur. Elektrinį arbatinuką, 
6 Eur., skrudintuvę, 5 Eur. 
Kamajai. Tel. 8 648 70 025. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• 6 avilius su bitėmis.  
Tel. 8 685 69 316. Rokiškis
• Melžiamų karvių bandą. Yra 
telyčių. Tel. 8 615 37 882. 
Rokiškis
• 4 veršelių karvę.  
Tel. 8 614 80 188. Rokiškis
• Vienų metų šešių mėn. 
telyčią. Neseklinta. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 609 62 573. 
Kupiškis
• Naujų namų ieško apie 
10 vnt. kaimiškų viščiukų. 
Labai gražūs, sveiki, nelepūs. 
Maždaug 3 savaičių amžiaus. 
Nuotraukose tėvai. Galime 
atvežti į Vilnių, Uteną, 
Rokiškį, Kupiškį, Ukmergę, 
Molėtus, Trakus arba 
kviečiame atvykti pas mus į 
Rokiškio rajoną.  
Tel. 8 630 04 633. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Vyras ieško darbo. Galiu 
pjauti, kapoti malkas.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Ieškau darbo, kad būtų nuo 
8 val. ne anksčiau. Galėčiau 
dirbti pagalbine darbininke, 
valytoja. Esu sąžininga, be 
žalingų įpročių. Intymaus 
nesiūlyti. Tel. 8 628 47 585. 
Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais 
susijusio su laukais.  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Vyras ieško pagalbinio 
darbo. Tel. 8 676 76 509. 
Rokiškis
• Esu studentė. Ieškau 
pastovaus darbo vasarai su 
galimybe darbą derinti su 
mokslais iki 2022-05-30.  
Tel. 8 621 62 362. Rokiškis
• Ieškau bet kokio ilgalaikio 
darbo. Darbo nebijau.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

IEŠKO DARBO

KITA
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• Pjautą sausą medieną, 4 kub. 
m., kaina sutartinė. Lauko 
ketaus staliuką (su medžio 
detalėmis), naujas, kaina 40 
Eur.  
Tel. 8 616 72 616. Rokiškis
• Palapinę pokyliams. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 620 47 246. 
Rokiškis
• Trosus. Po 4 m, storis 10 
mm. 4 vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Eglės rąstus.  
Tel. 8 652 43 741. Rokiškis
• Malkas. Turime beržo, 
alksnio arba mišraus lapuočio. 
Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Geros būklės keltuvą 
neįgaliam asmeniui iki 150 
kg. Pakraunamas elektra. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• 2 dujų balionus. Po gaisro, 
nesusprogę. Gal kam reikia 
šašlykinei pasidaryti.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis
• Dideles lauko sūpynes. 
Pagamintos prieš metus, jau 
reikia iš naujo nusidažyti po 
žiemos. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Kokybiškus šieno ritinius. 
Tel. 8 627 79 068. Rokiškis
• Mažai naudotą elektroninę 
cigaretę Smok Vape. Ilgai 
stovėjusi. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 645 48 770. Rokiškis
• Ramundas GM kokybiškus 
be žievės ir kitų priemaišų 
medienos pjuvenų briketus 
RUF. Viename padėkle 
supakuota 960 kg. Kaina 
1 padėklo 245 Eur. tame 
tarpe 9% PVM. Atsiėmimas 
Miškininkų 10, Rokiškis. Už 
papildomą mokestį galime 
pristatyti iki pirkėjo sandėlio. 
Kaina 245 Eur.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus. Čekų, 
vokiečių gamybos. Siunčiu. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Šieną rulonais, medų. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Pagal susitarimą kaip už 
metalo laužą kapų tvorelę. 
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Du naudotus plastikinius 
langus. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Seno modelio deguonies 
angliarūgštes balioną. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Automobilinį storasienį 
dujų balioną. Tinka pasidaryti 
kepsnine. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą. 
30 l su kraneliu. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis

• Gerai veikiantį Xbox 360 
250 GB. 1 pultelis, visi laidai, 
12 žaidimų. Wifi adapteris. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 627 26 
002. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį 
Asus. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis

• Skubiai Galaxy Watch 
Active 2. Viskas veikia 
idealiai. Nupirktas, bet 
valdymas nepatiko. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 694 01 590. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy A-50 128 
GB. Turi smulkių pabraižymų 
ant nugarėlės.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Tvarkingą Huawei Y5 2019. 
Dėkliukas, dėžutė, kroviklio 
laidas. Kaina galutine. Galiu 
atvežti aplink Rokiškį. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 662 25 822. 
Rokiškis
• Įvairus mobiliuosius 
telefonus. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Erdvų 36 kv. m 1 kambario 
butą pirmame aukšte. 
Tvarkingas, lieka visi baldai. 
Gera lokacijos vieta. Visai 
šalia klinika, prekybos 
centras, turgus. Kaina 
galutinė. Kaina 27000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 16 a namų ūkio valdos 
sklypą Bulvieniškio k., 
adresu Bulvieniškio 2  už 
realią kainą. Sklypas be 
komunikacijų, bet labai 
patogioje vietoje. Aplink 
daug dirbamos žemės, galima 
plėstis, turint tam lėšų.  
Tel. 8 676 08 775. Rokiškis
• Tvarkingą labai šviesų 4 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

kambarių butą Kavoliškyje. 
Kaina 40000 Eur.  
Tel. 8 685 84 997. Rokiškis
• 1,2 ha žemės sklypą 
Serapiniškio k.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Namo dalį Kauno g. 
Atskiras įvažiavimas su 
kaimynais. Erdvus sklypas, 
ūkinis pastatas. Strategiškai 
gera vieta gyvenimui ir 
verslui. Kaina 54000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodą Steponyse 12 a, 
prižiūrimas. Galima įsivesti 
elektrą. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 695 88 243. Rokiškis
• Sodą Steponyse. Netoli 
pagrindinio kelio, 7 a žemės, 
namelis, šiltnamis, prie 
pat upelis. Be elektros, bet 
netoliese yra įvedimas. Kaina 
2500 Eur. Tel. 8 645 26 235. 
Rokiškis
• Plytinį sandėlį Kariūnų 
km., Kamajų sen. (1 km nuo 
Kamajų miestelio). Bendras 
plotas 35,67 kv. m. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 686 68 854. 
Rokiškis
• Rokiškyje Pergalės g. 
namą. Bendras plotas 201 kv. 
m. Miesto komunikacijos, 
šildymas kietu kuru. 6 a 
sklypas. Viduje reikalingas 
remontas. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodybą Panemunėlio sen., 
Skirų k. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Panemunėlio gelež. st. 
namą, ūkinius pastatus. Yra 
trifazis, kraštinis namas, 28 a 
žemės, vanduo iš šulinio. Geri 
kaimynai. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą 66,8 
kv. m. Mūrinis namas, 
pigus šildymas (63 Eur. 
šalčiausią mėnesį). 5 aukštas. 
Plastikiniai langai, šarvo 
durys, tvarkinga laiptinė. 
Visai šalia baseinas, mokykla, 
prekybos centras. Kaina 
44000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Sodybą Smilgių kaime, 
nuo Pandėlio 5 km, kelias 
asfaltuotas, yra tvenkinys. 
6 km iki Kupiškio marių. 
Galima atskirai pirkti  žemę 2 

ha arba 5 ha. Kaina 6000 Eur. 
Tel. 8 607 74 431. Rokiškis
• Garažą Pagojeje. Į žinutes 
neatsakau. Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 646 47 339. Rokiškis
• Netoli Rokiškio tik 9 
km erdvią sodybą gamtos 
apsuptyje. Erdvus sklypas, 
du tvenkiniai. Visos 
komunikacijos, šildymas 
kietu kuru. Kaina derinama 
vietoje. Gyvenimui ir verslui. 
Kaina 49000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
2,45 ha sklypą Kamajų sen., 
Verksnionių km. Kaina 
8500 Eur. Tel. 8 682 95 786. 
Rokiškis
• Tvarkingą  3 kambarių 
butą Kavoliškyje. Bute lieka 
beveik visi baldai.  4 aukštas 
iš 4. Graži aplinka, rami vieta 
. Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 692 64 913. Rokiškis

• "UAB Rokauta išnuomoja 
23 kv. m, 44 kv. m, 64 kv. m, 
72 kv. m ir 124  kv. m  ploto 
patalpas  remonto, parkavimo, 
sandėliavimo veiklai  adresu 
Respublikos g. 111, Rokiškis. 
Teirautis tel. (8 699) 55025, 
Perkūno g. 5 A, Rokiškis.  
Tel. 8 699 55 025. Rokiškis"
• Ieškomos komercinės 
patalpos nuomai Rokiškio 
mieste. Tel. 8 672 71 061. 
Rokiškis
• Išnuomosiu 3 garažus. 
Aukšti, ilgi, su duobe. 
Bajorai. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą prie 
autobusų stoties.  
Tel. 8 690 41 144. Rokiškis
• Išnuomojamos komercinės 
paskirties patalpos, 
Nepriklausomybės aikštėje. 
Patalpų plotas 45 kv. m, 
pirmas aukštas. Tel. (8-612) 
94783, (8-693) 18743.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti 1 
kambario butą ilgam laikui. 
Tel. 8 623 18 058. Rokiškis
• Ieškau su vaikinu 
išsinuomoti 1 kambario butą 
su baldais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis

• Ieškau kas galėtų 
padovanoti skalbimo mašiną 
4 vaikų mamai.  
Tel. 8 646 02 038. Rokiškis
• Ieškau kas dovanoją mažą 
kačiuką ar kalytę .  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Gal kas jaunai šeimai galėtų 
padovanoti televizorių, kur 
dedasi Hdmi laidas. Būtume 
labai dėkingi.  
Tel. 8 607 24 432. Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti 
maitinimo kėdutę, žaisliukų, 
rūbelių mergaitei nuo gimimo 
ir berniukui nuo 67 dydžio. 
Ar taip turimu nebereikalingų 
daiktų vaikučiams, kurie 
gali praversti. Būtume labai 
dėkingi. Rokiškis - Pandėlys. 
Tel. 8 607 25 532. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Nedaug naudotą (tik atvykus 
į svečius anūkui) vaikišką 
lovytę su čiužiniu. Galima 
pridėti patalynę (antklodę, 
pagalvę, užvalkalus). Kaina 
40 Eur. Tel. 8 650 59 369. 
Rokiškis
• Dvi lovytės užuolaidas 
su stovu, čiužinuką, dvi 
paklodes, antklodę su dviem 
užvalkalais. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Vaikišką dviratį su 
įpakavimo dėže. Tinka iki 
8 metų. Naudotas 1 vasarą, 
būklė labai gera. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 648 98 905. 
Rokiškis
• Naują 4 dalių sėdinuką 
kūdikiui (vaikas nenorėjo 
sėdėti) . Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 621 29 515. Rokiškis
• Puikios būklės kūdikio 

PREKĖS VAIKAMS

gultukas - sūpynės. Su 
16 skirtingų melodijų, 6 
greičiais, 4 laiko nustatymo 
intervalai. Taip pat turi 
kabančius minkštus 
žaisliukus, vaikeliui 
pritvirtinti skirtas petnešas. 
Kūdikiams patinka supimas, 
ramina. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 621 29 515. Rokiškis

• Pabėgo balta avelė 
(ėriavėdė) su įsagais. Galbūt 
kas nors priglaudė. Jei kas 
gali suteikti informaciją 
praneškite. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Pabėgo balta avelė 
(ėriavėdė). Galbūt kas nors 
priglaudė. Jei kas gali suteikti 
informaciją praneškite.  
Tel. 8 682 95 902. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Savaeigę žoliapjovę su 
surinkimo krepšiu. Reikia 
pasikeisti pavaros diržą ir 
trosiuką. Variklis Honda 
13,5cc. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Tvarkingus sodo traktoriuko 
ratus 18x9. 50-8. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Pjūklą Stihl MS 362 /C 3,4 
kW. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Pjūklus. 1 - 55 Eur., 2 - 70 
Eur., 3 - 90 Eur.  
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Trimerius ir pjūklą. Už viską 
170 Eur. Tel. 8 607 10 412. 
Zarasai
• Žoliapjoves su defektais. Už 
visas 170 Eur.  
Tel. 8 607 10 412. Zarasai

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Priedelį TV Start.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Veikiantį televizorių Philips. 
1 m. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 645 48 770. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
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• Ieškomi pagalbiniai 
darbininkai ir meistrai prie 
balkonų darbų Vilniuje. 
Apgyvendinsiu nemokamai. 
Darbo rūbus duosiu. 
Atlyginimas pagal susitarimą, 
kas savaitę už darbus. Kaina 
2500 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• Reikalingas betonuotojas 
darbui Vilniuje. Pamatų 
įrengimas, vaikų žaidimų 
aikštelių įrengimas. 
Atlyginimas mokamas 
kiekvieną savaitgalį. 
Apgyvendinsiu Vilniuje 
(nemokamai), darbo rūbus 
duosiu. Kaina 2900 Eur.  
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Skubiai reikalingi elektrikai 
- automatikai elektros 
skydinių ir automatinių spintų 
surinkimui Norvegijoje, 
Stavangerio apylinkėje. Kaina 
3300 Eur. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• Ieškomi sezoniniai 
darbuotojai medelyne.  
Tel. 8 669 08 547. Rokiškis
• Reikalinga auklė 
(vairuojanti).  
Tel. 8 610 13 831. Rokiškis
• Ieškau pagalbinio 
darbuotojo statybose. Su 
patirtimi. Dėl atlyginimo 
ir darbo sąlygų skambinti 
telefonu. Tel. 8 601 50 703. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 3 grindų 
klojėjai darbui Norvegijoje, 
Stavanger mieste. Kaina 
4900 Eur. Tel. 8 655 17 365. 
Rokiškis
• Ieškomas C1 kategorijos 
vairuotojas vežioti malkas. 
Tel. 8 612 59 168. Rokiškis
• Ieškome plataus profilio 
statybininkų. Darbas be 
komandiruočių.  
Tel. 8 656 44 449. Rokiškis
• Reikalingas vairuojantis 
darbui miške su krūmapjove. 
Plačiau paskambinus.  
Tel. 8 602 27 328. Rokiškis
• Reikalingas vairuojantis 
darbuotojas darbui su 
krūmapjove miške.  
Tel. 8 616 89 192. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Įvairaus pjovimo medieną, 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Pigiai baltarusiškas 
keramikines plyteles sienoms. 
Išmatavimai 15x15 cm, kiekis 
apie 12 kv. m.  
Tel. 8 679 47 123. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairią  pjautą medieną. 
Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 622 21 376. 
Rokiškis
• Įvairią  pjautą medieną.  
Tel. 8 622 21 376. Rokiškis
• Suvirinimo aparatą. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 698 34 071. 
Rokiškis
• Labai galingą 50J betono 
atskėlimo plaktuką.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Suveriamus standartinio 
garažo vartus.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo velenu. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Spygliuočių medienos lauko 
dailylentes ir terasines lentas. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Parduodu lapuočių 
medienos dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Drebulės storlentes (diles). 
Storis 5 cm, ilgis 4,5 m, 
sausos. 7 vnt. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 618 60 356. Rokiškis

• Audi A4. 2003 m., 2,4 l, 
96 kW, TDI, dyzelis, TA iki 
2022-07-15. Kaina 1300 Eur. 
Tel. 8 687 53 207. Rokiškis
• Tvarkingą keturratį Honda 
Trx Foreman 450 2005 m. 
Neseniai po kapitalinio, 
pakeisti tepalai su filtrais 
prieš 200 km. Daug priedų, 
pridedu 2 poras padangų ir 
antrą daiktadėžę. Žemės ūkio 
registracija, galima vairuoti 
su B kategorija. 4x4, 4x2. 
Kaina 3600 Eur.  
Tel. 8 625 89 735. Rokiškis
• Ford Galaxy. 2001 m., 1,9 
l, 85 kW, TA iki 2024-03-25. 
Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 652 39 564. Rokiškis
• Paaugliams, ratai 26, 160 
Eur. Moterišką, ratai 28, 
85 Eur. 3 bėgių, kojiniai 
stabdžiai. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Tvarkingą Audi A6. 2,5 
l, 110 kW, Quattro, TA 
galioja metus. Nesupuvusi 
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važiuokle. Cinkuota. Visa 
informacija telefonu. Kaina 
850 Eur. Tel. 8 606 27 481. 
Rokiškis
• Priekabėlę. TA negalioja. 
Sustiprintos lingės. Dedasi 
papildomi paaukštinimai. 
Draudimas metams. Naujai 
perdažyta, ruošta TA . Viskas 
veikia. Kupiškis . Kaina 
350 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Rokiškis
• ATV 300cc. Važiuoja kaip 
priklauso. Kaina derinama. 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 620 48 692. Rokiškis
• Krosinį vaikišką motociklą 
50cc. Naujas variklis. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 682 24 675. 
Rokiškis
• Gerą Volvo V50. 1,6 
l, D, TA iki 2023-07-
15. Apynaujas Varta 
akumuliatorius. Priekyje 2 
apynaujos padangos. Prieš 
3000 km pakeista: nauja 
turbina, tepalai su oro, salono 
filtrais (tepalo įpilti nereikia), 
nauja oro srauto matuoklė. 
Paaukštintas. Kaina 2200 
Eur. Tel. 8 608 33 563. 
Rokiškis
• Audi A6. 2001 m., 2.5 l, 
TDI, 110 kW, TA galioja 
apie 3 mėn. Variklis labai 
geras. Kuriasi dirba gražiai, 
nedūmija, trauka nedingsta, 
skysčiai nebėga, sankaba 
gera, važiuoklė tvarkinga, 
rankinis. Šildomos sėdynės. 
Ratai R17 su naujomis M+S 
padangomis. Kaina 599 Eur. 
Tel. 8 611 83 398. Anykščiai
• Tvarkingą Toyota Corola. 
2004 m., su patikimiausiu, 
ekonomiškiausiu varikliu, 
2,0 l, 66 kW, TA iki 2022-
10. Pakeisti visi diržai, 
įtempėjai, vandens pompa 
prieš 28000 km. . Kaina 1650 
Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Audi A4. 1998 m., 1,9 l, 81 
kW, universalas, nauja TA. 
Tel. 8 698 09 759. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Daelim VT 125cc. Reikia 
grupės. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Nissan Qashqai. 2008 m., 
1,5 l, D, CI, TA iki 2022-09. 
Mažas taršos mokestis, du 
rakteliai, 6 bėgiai. Kaina 
4150 Eur. Tel. 8 623 41 177. 
Rokiškis
• Dviračius. Už abu 60 Eur. 
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Tvarkingą kalnų dviratį 

• VW Passat 1,9 TDI, 66 
kW 1999 m. dalimis, geras 
variklis. Tel. 8 607 48 852. 
Rokiškis
• Vasarines padangas 185/65 
R14  86H. 4 vnt., dvi naujos, 
dvi beveik nenaudotos. 12 
Eur/vnt. Tel. 8 614 37 157. 
Anykščiai
• Naujas Agro, sunkvežimių, 
industrines, motociklų, 
automobilių padangas 
(diagonalines, radialines, 
sužeminto profilio), sodo 
traktoriukams, žoliapjovėms. 
Naujus automobilių 
ratlankius. Tel. 8 647 24 024. 
Rokiškis
• Passat B5 bagažinės 
užuolaidą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Naudotas padangas 235/65 
R17 Dunlop M+S. 4 vnt. 
Kaina 135 Eur. Tel. 8 687 30 
638. Rokiškis
• BMW E60 E61 priekinį 
M bamperį ir slenksčius. 
Pagaminti iš stiklo pluošto. 
Spalvos kodo nežinau. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 628 42 113. 
Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2000 
m., 1,7 l, universalas, 
sidabrinės spalvos. Variklį, 
dėžę, dinamą, sparnus.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1997 m., 
spalva sidabrinė. Duris.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1999 m. VW Golf 4 
dalimis. Duris, bamperius, 
groteles sidabrinės ir juodos 
spalvos. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 
l, 81 kW, 85 kW, 96 kW. Yra 
ir daugiau dalių .  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Kuro purkštukus tinkančius 
Volvo S60, S80, V70, XC70, 
XC90. 2,4 l, D, 96-136 kW. 
Kodas 0445110078. Liko 3 
vnt. Du restauruoti, pakeisti 
Bosch išpurškėjai, po 60 Eur. 
Vienas išplautas, patikrintas. 
Atitinka visus parametrus, 40 
Eur. Analogai 0445110077.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Vasarines padangas R17 
45/225 Continental 2020 m. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• VW Golf IV. 2002 m., 1,9 l, 
TDI, 74 kW.  Variklį, pavarų 
dėžę, sankabą, pusašius.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Ford C-Max dalimis. 2006 
m., 1,6 l, 80 kW, dyzelinas.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Opel Meriva dalimis. 2007 
m., 1,7 l, 74 kW, dyzelinas.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• BMW R16 lietus ratus.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Opel R17 lietus ratus.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Vasarines padangas 
mikroautobusui 225/70 R15 
C.  2 vnt. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• Lietus ratus R17 5x112. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• R15 5/112  skardinius 
ratlankius. 4 vnt. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 622 04 798. 
Rokiškis
• Audi B4 skardinius 
ratlankius. 2 vnt. Po 5 Eur/
vnt. Tel. 8 673 48 456. 
Rokiškis
• Naudotas padangas 225/65 
R17 Michelin M+S. 4 vnt . 
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 673 48 456. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra galinį 
suportą. Cilindro diametras 
36 Lucas . Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 601 19 003. Rokiškis
• Naudotas padangas 185/75 
R14 Continental 2020 m. 
4 vnt. Tel. 8 623 03 533. 
Rokiškis
• VW Golf 4 čipuotą (sukeltą 
galingumą) iki 110 kW 
kompiuterį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Originalius Volvo S60 
225/45 R17 ratlankius su 
padangomis. Tinka S60, V70, 

S80 . Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 627 84 447. Rokiškis
• VW 1,9l, TDI, 66 
kW ir 81kW starterius, 
generatorius.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Opel Vectra dalimis. 2004 
m., 2,2 l, dyzelis.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Vasarines padangas R14 
su skardiniais diskais. 4 vnt. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Padangas R16 205/55 su 
skardiniais diskais. 4 vnt. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Ratų gaubtus R16. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 623 70 106. 
Rokiškis
• Geros būklės padangas 
R17 215/45. Likutis 5-7 mm. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis

• Mažai naudotą priekabą 2 
PTS-4, T-40 šonines pavaras, 
MTZ vairo stiprintuvą.  
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• Mini traktorių T-10. 2-jų 
cilindrų dyzelis. Priekyje 
ir gale darbiniai velenai, 
hidraulika, ratų blokavimas. 
Pirminio velenėlio defektas. 
Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 614 37 157. Anykščiai
• Tvarkingą bulvių 
sodinamąją. Mažai dirbus, 
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Hardrocx Cambrium. M 
dydis, 27,5R dydžio ratai. . 
Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 683 67 114. Rokiškis
• Audi A4. 2006-11, 2,0 
l, 103 kW, TDI. Vieno 
velenėlio. Puiki būklė. 
Lietuvoje neeksploatuota. 
Kaina derinama. Kaina 
3250 Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-04-0513 psl.

praktiškai nauja.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Trikampį prie traktoriaus. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Naudotą 2016 m chemikalų 
purkštuvą Jar-Met. 400 l talpa, 
darbinis plotis 12 m. Kaina 
950 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Japoniškų frezų peilius. Ne 
iš Kinijos. Laiko 3 kartus 
ilgiau. Kaina 2 vnt. 7,40 Eur. 

Turime Iseki Kubota Yanmar, 
Mitsubisi Hinomoto. Esant 
poreikiui siunčiu visoje 
Lietuvoje. Jūsų pašto išlaidos. 
Arba pasiimate Kupiškyje. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Tvarkingą grūdų valymo 
separatorių Pom Augustow 
M-502. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 620 88 712. Rokiškis
• Tvarkingą krautuvą Atlas. 
Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 620 88 712. Rokiškis

• Tvarkingą skutiką 
Kverneland. Plotis 3,6 m. 
Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 620 88 712. Rokiškis
• 3 metrų skutiką Ares. Kaina 
2800 Eur. Tel. 8 620 88 712. 
Rokiškis
• Dirbantį traktorių MTZ-82. 
Kaina 2600 Eur.  
Tel. 8 618 34 957. Rokiškis
• Tvarkingą kardaninių velenų 
sukamą pjūklą.  
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis

Gera žinia: ligonių kasos insulino pompas 
kompensuos visiems pacientams

Gerėja medicinos prie-
monių prieinamumas 
cukriniu diabetu sergan-
tiems pacientams. Nuo 
balandžio 1 dienos visiems 
sergantiesiems I tipo cu-
kriniu diabetu Privalo-
mojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) lėšomis bus 
kompensuojamos insulino 
pompų nuomos išlaidos, 
praneša Valstybinė ligonių 
kasa prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos (VLK).

Anksčiau PSDF lėšomis 
buvo kompensuojamos in-
sulino pompų nuomos išlai-
dos I tipo cukriniu diabetu 
sergantiems asmenims iki 
24 metų amžiaus bei nėš-
čiosioms, pastoti planuo-
jančioms moterims. Taip 
pat ligoniams, kurie įtraukti 
į laukiančiųjų kasos salelių 
transplantacijos sąrašą. Tai 
buvo nemenka finansinė 
našta kitiems žmonėms, ku-
rių ligos gydymui namuo-
se šios brangios medicinos 
priemonės yra gyvybiškai 
svarbios.

„Džiaugiamės galėdami 
pranešti, kad nuo šiol visi 
I tipo cukriniu diabetu ser-
gantys pacientai, nepriklau-
somai nuo jų amžiaus, neiš-
galėję savo lėšomis įsigyti ar 
išsinuomoti insulino pompų, 
galės pasinaudoti valstybės 
pagalba ir pagerinti savo 
gyvenimo kokybę“, – sako 
VLK Medicinos priemonių 
kompensavimo skyriaus ve-
dėjas Giedrius Baranauskas.

Pasak jo, balandžio 1-ąją 
įsigaliojus naujam teisiniam 
reguliavimui, pacientams 
bus kompensuojama dviejų 
tipų insulino pompų nuoma. 
Tai yra insulino pompos su 
glikemijos duomenų įverti-
nimo funkcija (kompensuo-

jamoji mėnesio bazinė nuo-
mos kaina – 137,41 euro) bei 
insulino pompos su glikemi-
jos įvertinimo, naudojant 
integruotą nuolatinio gliu-
kozės matavimo jutiklį, ir 
insulino švirkštimo sustab-
dymo, sumažėjus glikemijai, 
funkcija (kompensuojamoji 
mėnesio bazinė nuomos kai-
na – 449,50 euro).

Šių medicinos priemo-
nių nuomos išlaidos PSDF 
lėšomis bus kompensuoja-
mos 100 procentų. Taip pat 
į insulino pompos nuomos 
išlaidų kompensavimą įskai-
čiuojamas ir vienkartinių 
keičiamųjų dalių rinkinys, 
reikalingas insulinui suleisti 
į paodį.

„Prognozuojama, kad ši 
naujovė pasitarnaus apie 
2000 I tipo cukriniu diabe-
tu sergančių pacientų, kurie 
anksčiau negalėjo pasinau-
doti insulino pompų nuomos 
kompensavimu. Skaičiuoja-
ma, kad jie visi kartu galės 
sutaupyti po pusę milijono 
eurų kas mėnesį. Taigi, tai 
bus išties ženkli finansinė 
parama šių pacientų namų 
ūkiams“, – pabrėžė G. Bara-
nauskas.

Šių metų Privalomojo 
sveikatos draudimo fonde 
insulino pompų nuomai nu-
matyta skirti beveik 6,9 mln. 
eurų. Tai yra 4,6 mln. eurų 
daugiau nei pernai.

Medikų teigimu, insulino 
pompa sergantiesiems I tipo 
cukriniu diabetu padeda pri-
artėti prie tokios gyvenimo 
kokybės tarsi turint sveiką 
kasą. Pompa ištisą parą re-
guliariai išskiria nedidelį 
kiekį insulino ir papildomą 
kiekį valgant. Pacientams, 
turintiems naudoti insuliną, 
ji padeda gerokai sumažin-
ti insulino injekcijų (dūrių) 

skaičių ir leidžia gyventi vi-
savertį gyvenimą, sumažinti 
gliukozės svyravimus, dėl 
kurių kyla didesnė kompli-
kacijų rizika.

Ligonių kasos primena, 
kad insulino pompų nuomos 
išlaidos kompensuojamos 
tiems privalomuoju sveika-
tos draudimu apsidraudu-
siems žmonėms, kuriems 
jos yra būtinos sveikatos 
priežiūrai namuose. Tokio 
gydymo skyrimo tikslingu-
mą nustato tretinės staciona-
rinės ir ambulatorinės vaikų 
bei suaugusiųjų endokrino-
logijos paslaugas teikiančios 
sveikatos priežiūros įstaigos 
gydytojų konsiliumas. Jame 
dalyvauja bent vienas gydy-
tojas endokrinologas arba 
gydytojas vaikų endokrino-
logas.

Gavę teigiamą gydyto-
jų konsiliumo sprendimą, 
pacientai, norintys išsinuo-
moti insulino pompą, turi 
kreiptis į įmonę, turinčią su-
tartį su VLK dėl medicinos 
prietaisų, būtinų sveikatos 
priežiūrai namuose užtikrin-
ti, nuomos išlaidų kompen-
savimo. Įmonė su pacientu 
pasirašys sutartį dėl insulino 
pompos išdavimo, garanti-
nio aptarnavimo, nuolatinės 
priežiūros ir keičiamųjų da-
lių tiekimo. Insulino pompas 
nuomojančių įmonių, turin-
čių sutartis su VLK, sąrašą 
galite rasti čia.

Sergančiųjų cukriniu dia-
betu padėtis Lietuvoje geri-
nama nuolat. Nuo šių metų 
liepos numatoma pradėti 
kompensuoti gliukozės ma-
tavimo jutiklius visiems 1 
tipo cukriniu diabetu sergan-
tiems pacientams, netaikant 
jokių amžiaus apribojimų.

Panevėžio teritorinės 
kasos inform.

Ligos išmoką už dvi pirmas nedarbingumo 
dienas gaus visi darbuotojai

Darbuotojui susirgus, 
nuo balandžio 1 d.  kiekvie-
nas darbdavys mokės jam 
ligos išmoką už dvi pirmą-
sias kalendorines nedar-
bingumo dienas, nesigilin-
damas, ar darbuotojas turi 
ligos socialinio draudimo 
stažą. Iki šiol darbuotojai, 
neturintys būtino ligos so-
cialinio draudimo stažo, 
negaudavo ligos išmokos 
nei iš darbdavio, nei iš „So-
dros“.

„Sodros“ mokamos ligos 
išmokos ir toliau bus skiria-
mos įprasta tvarka. Jas gauti 
galės tik nustatytas sąlygas 
atitinkantys asmenys – ap-
drausti ir turintys būtinąjį 
ligos socialinio draudimo 
stažą.

Šie įstatymo pakeitimai 
aktualūs visiems gyvento-
jams, turintiems darbo ar 
tarnybos santykius. Nauja 
tvarka bus taikoma tiems 
žmonėms, kurie taps laikinai 
nedarbingi nuo balandžio 1 
d.

Kaip ligos išmoką skirs 
darbdaviai
Žmonėms, kurie nuo 

balandžio 1 d. taps laiki-
nai nedarbingi dėl ligos ar 
traumos, bus nušalinti nuo 

darbo dėl užkrečiamųjų ligų 
protrūkių ar epidemijų arba 
tiems, kurie gydysis svei-
katos priežiūros įstaigoje, 
teikiančioje ortopedines ar 
protezavimo paslaugas, li-
gos išmoką už dvi pirmąsias 
kalendorines nedarbingumo 
dienas, sutampančias su dar-
buotojo darbo ar tarnybos 
grafiku, mokės kiekvienas 
darbdavys. Nebus atsižvel-
giama į apdraustojo asmens 
turimą ligos socialinio drau-
dimo stažą.

Iki šiol darbdavys mokėjo 
ligos išmoką už dvi pirmą-
sias nedarbingumo dienas tik 
tais atvejais, kai darbuotojas 
turėjo bent 3 mėnesių ligos  
socialinio draudimo stažą.

Už dvi pirmąsias nedar-
bingumo dienas darbdavys 
turi mokėti išmoką, ne ma-
žesnę kaip 62,06 proc. gavė-
jo vidutinio darbo užmokes-
čio.

Kaip ligos išmoką skirs
 „Sodra“
Nuo trečiosios laikinojo 

nedarbingumo dienos li-
gos išmoką moka „Sodra“. 
Norint gauti ligos išmoką 
iš „Sodros“, reikia būti ap-
draustam (tuo metu turėti 
darbo ar tarnybos santykius)  
bei pirmajai ligos dienai būti 

įgijus ne trumpesnį kaip 3 
mėnesių per paskutinius 12 
mėnesių arba ne trumpesnį 
kaip 6 mėnesių per paskuti-
nius 24 mėnesius ligos soci-
alinio draudimo stažą.

Ligos išmokos dydis ap-
skaičiuojamas kiekvienam 
asmeniui individualiai pagal 
jo draudžiamąsias pajamas, 
turėtas per paeiliui einan-
čius tris mėnesius, buvusius 
prieš mėnesį iki mėnesio, kai 
žmogus susirgo. Pavyzdžiui, 
jei asmens laikinasis nedar-
bingumas prasidėjo 2022 m. 
balandį, vertinamos 2021 m. 
gruodžio bei 2022 m. sausio 
ir vasario mėnesių draudžia-
mosios pajamos.

Ligos išmokos dydis su-
daro 62,06 proc. išmokos 
gavėjo kompensuojamojo 
uždarbio dydžio.

Šiuo metu vidutinė „So-
dros“ apmokamo vieno ligos 
atvejo trukmė – 11,5 dienų.

Norint gauti ligosi išmo-
ką, taip pat reikia būti pa-
teikus neterminuotą ligos 
išmokos prašymą „Sodrai“. 
Prašymą galima pateikti per 
asmeninę „Sodros“ paskyrą 
gyventojui www.sodra.lt/gy-
ventojui. Pateiktas netermi-
nuotas prašymas galioja vi-
siems ateities ligos atvejams.

BNS inform.
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Balandžio 5-oji, 
antradienis, 
14 savaitė.

Iki Naujųjų liko 270 dienos.
saulė teka 6.41 val., 
leidžiasi 20.02 val. 

Dienos ilgumas 13.21 val.
Mėnulis (jaunatis) 

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Balandis, Etelberga, Irena, 
Krescencija, Rimvydas, 

Vincentas, Zenonas, Žygintė
Rytoj: Celestinas, Daugirutis, 

Žintautė, Gerardas
Poryt: Minvydas, Kantautė, 

Donata, Hermanas

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1242 — mūšyje ant Čiudo eže-
ro Alexander Nevsky (Aleksandro 
Nevskio) vedami rusų pulkai sumušė 
vokiečių ordino kariauną, mėginusią 
užgrobti Rusijos šiaurės vakarus.

1724 — Italijoje gimė vienas 
žinomiausių pasaulio istorijoje afe-
ristų bei meilužių Giovanni Jacopo 
Casanova de Seingalt (Džiovanis 
Kazanova); per savo gyvenimą jis 
buvo abatu, kardinolo sekretoriumi, 
alchemiku, smuikininku, šnipu bei 
bibliotekininku.

1664 — Vestminsterio taikos su-
tartimi baigėsi anglų-olandų karas.

1794 — už valstybės išdavystę 
giljotinuotas Prancūzijos revoliucio-
nierių lyderis Georges Jacques Dan-
ton (Žoržas Žakas Dantonas).

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1576 — Krokuvoje, nedalyvau-
jant lietuviams, Steponas Batoras 
karūnuotas Lenkijos ir Lietuvos 
karaliumi.

1886 — gimė dailininkas, Ma-
žosios Lietuvos visuomenės veikė-
jas Adomas Brakas. Mirė 1952 m

1906 — gimė literatūros tyri-
nėtojas, spaudos darbuotojas, mo-
nografijos „Jurgis Zauerveinas, jo 
gyvenimas, veikla ir raštai“ autorius 
Mykolas Kristupas Kūjus. Mirė 1984 
m. Čikagoje.

1926 — gimė Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius.

1926 — gimė dramaturgas, kri-
tikas Kostas Ostrauskas.

2011 — Vilniaus paveikslų ga-
lerijoje atidaryta dailininko Vaclovo 
Kosciuškos 100-osioms gimimo 
metinėms skirta paroda.

Post scriptum
Geriausi ratai – kojos.

Velykinė boba su varške

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Orkaitę įjungti kaisti iki 170 C (kaitinimas - viršus + apačia, be ventiliatoriaus).
2. Razinas užpilti verdančiu vandeniu ir palikti brinkti, kol ruošite tešlą.
3. Kiaušinių trynius atskirsti nuo baltymų. Baltymus pasidėti į šaldytuvą (reikės vėliau), o 
trynius šakute lengvai paplakti, kad susijungtų.
4. Varškę pertinti per sietelį arba sutrinti elektriniu trintuvu, kad neliktų grūdelių (šis žings-
nis nebūtinas, bet taip skaniau, ypač jei varškė biresnė).
5. Minkštą kambario temperatūros sviestą išplakti elektriniu plaktuvu iki bus purus. Suber-
ti cukrų ir dar paplakti porą minučių.
6. Toliau plakant per kelis kartus supilti trynius, kaskart gerai išplakant. Per kelis kartus 
sukrėsti varškę, kaskart išplakant. Sudėti grietinę, vanilinį cukrų ir citrinos žievelę, dar kartą 
išplakti.
7. Miltus sumaišyti su kepimo milteliais. Šį mišinį per kelis kartus suberti į tešlą, kaskart 
išmaišant, kad neliktų sausų miltų. Tešla bus gana tiršta, viskas gerai.
8. Razinas gerai nuvarvinti ir įmaišyti į tešlą.
9. Baltymus išplakti iki standumo. Trečdalį baltymų sukrėsti į tešlą ir išmaišyti greitais jude-
siais. Tada sudėti likusius baltymus ir išmaišyti jau švelniais judesiais, stengiantis, kad tešla 
taptų vientisa, tačiau baltymai per daug nesubliūkštų.
10. Tešlą sukrėsti į kepimo formą. Aš naudojau silikoninę, tad niekuo netepiau, o jei naudo-
tumėte metalinę, ją pirmiausia patepkite sviestu ir pabarstykite džiūvėsėliais arba miltais.
11. Bobą kepkite i iki 170 C laipsnių įkaitintos orkaitės viduryje apie 50-60 min. (ar iškepė, 
patikrinkite įsmeigdami medinį pagaliuką į storiausią vietą - jeigu ištraukus jis sausas ir 
neapsivėlęs tešla, vadinasi iškepė). Orkaitę išjunkite, dureles praverkite ir leiskite bobai 15-
20 min atvėsti orkaitėje. Tada išimkite ir galutinai atvėsinkite ant grotelių.
12. Atvėsintą bobą galima apipilti lydytu šokoladu ar baltu glajumi (sumaišyti cukraus 
pudrą su citrinos sultimis ir šlakeliu pieno arba vandens).

TEŠLAI:
• 300 gramų miltų
• 200 gramų sviesto (minkšto, kam-
bario temperatūros)
• 200 gramų varškės 9%
• 4 vienetai kiaušinių (M arba L dy-
džio)
• 150 gramų cukraus
• 120 gramų grietinės
• 100 gramų razinų (arba džiovintų 
spanguolių)
• 1.5 šaukštelio kepimo miltelių
• 1 šaukštelis citrinos žievelės (nebūti-
na)
• 1 šaukštelis vanilinio cukraus

Informacija apie COVID-19 
situaciją rajone

Praėjusią savaitę mūsų 
rajone patvirtinti 132 nau-
ji covid-19 atvejai (kovo 
28 d. - trisdešimt du, kovo 
29 d. - dvidešimt aštuoni, 
kovo 30 d. - dvidešimt ke-
turi, kovo 31 d. - dvidešimt 
du,  balandžio 1 d. - dvide-
šimt, balandžio 2 d. - pen-
ki, balandžio 3 d. - vienas), 
rodo statistikos departa-
meto skelbiami duomenys.  

Šiuo metu rajone ser-
ga 426 asmenys. Viso nuo 
epidemijos pradžios mūsų 
rajone nuo covid-19 mirė 
123 žmonės. Naujų atvejų 
skaičius rajone - 100 tūkst. 
gyventojų dabar yra 1297,5. 
Rokiškio rajono savivaldybė 
pagal sergamumą šalyje, per 
savaitę iš dešimtos nukrito 
penkioliktą vietą.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Ukrainiečiams jau išdalinta daugiau kaip 
25 tūkst. maisto kortelių

 Į Lietuvą nuo karo pa-
bėgusiems ukrainiečiams 
jau išdalinta daugiau kaip 
25 tūkst. maisto kortelių, 
daugiau nei 31 tūkst. hu-
manitarinių paketų.

Kaip ketvirtadienį pra-
nešė Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija (SADM), 
Lietuvoje veikiančios ne-
vyriausybinės organizacijos 
nuo karo pradžios iki šiol su-
teikė pagalbą 38 tūkst. nuo 
karo pabėgusių ukrainiečių.

Pranešime nurodoma, 
kad siekiant atliepti pagrin-
dinius ukrainiečių vaikų, 
moterų, senolių poreikius, 
buvo skirtos papildomos lė-
šos maitinimo kortelėms – 3 
mln. eurų – ir 585 tūkst. eurų 
maisto paketams.

Pranešama, kad jau yra 
išdalinta daugiau kaip 25 
tūkst. maisto kortelių, 31 
tūkst. 90 humanitarinių pa-
ketų, 34 tūkst. 200 maisto 
paketų.

Emocinę ir psichosocia-
linę paramą per organizaciją 
„Gelbėkit vaikus“ gavo virš 
2,7 tūkst. vaikų iš Ukrainos, 
kitą pagalbą gavo 1,6 tūkst. 
ukrainiečių vaikai, parama 
kūdikio kraiteliu ir kitomis 

priemonėmis suteikta 48 
nėščioms moterims.

Vienkartinės maisto kor-
telės – 115 eurų vertės – 
skiriamos žmonėms, kurie į 
Lietuvą iš Ukrainos atvyko 
ir užsiregistravo Migracijos 
departamente ne anksčiau 
kaip vasario 24 dieną, kai 
Rusija pradėjo invaziją kai-
myninėje šalyje.

Pagalbą Ukrainos pabė-
gėliams teikia daugiau nei 
7,8 tūkst. savanorių, kurie 
dirba Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugijoje, Lietu-
vos Carite, Maltos ordino 
pagalbos tarnyboje, organi-
zacijoje „Gelbėkit vaikus“, 
Maisto banke.

Higienos paketai į Lietu-

vą atvykstantiems ukrainie-
čiams dalinami registracijos 
centruose Alytuje, Marijam-
polėje, Vilniuje, Klaipėdoje, 
Kaune  Šiauliuose ir Pane-
vėžyje. Maisto daviniai dali-
nami registracijos centruose 
tik tiems žmonėms, kurie 
nakvoja registracijos centro 
patalpose.

Ukrainiečiai, kurie ne-
apsistojo registracijose 
centruose, gauna savanorių 
pagalbą registruojantis pa-
galbos gavimui ir gali higie-
nos paketą bei maisto davinį 
atsiimti savivaldybių, kurio-
se apsigyveno, nevyriausy-
binių organizacijų centruo-
se.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Balandžio 6 d. Naktį -2
Dieną 5

PV, 
5-10 m/s

Balandžio 7 d. Naktį 1
Dieną 10

P,
5-10 m/s

Balandžio 8 d. Naktį 2
Dieną 5

PV,
7-15 m/s

Orų prognozė balandžio 6 - balandžio 8 d.

PRO MEMORIA

Kamajų seniūnija
Zenonas Vanagas 1946-05-02 – 2022-03-23

Informuojame žemės sklypo Nr.7340/0004:100 esančio Kazliškėlio 
k., Kazliškio sen., Rokiškio r., savininką, kad R.Barono žemėtvarkos 
darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-04-19 d. 10 val. vykdys žemės 
sklypo Nr.345/4 esančio Kazliškėlio k., Kazliškio sen., Rokiškio 
r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną adresu 
Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. arba telefonu 
861295721; 861295720.

Informuojame žemės sklypo Nr.7340/0004:292 esančio Kazliškėlio 
k., Kazliškio sen., Rokiškio r., paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos 
darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-04-19 d. 11 val. vykdys žemės 
sklypo Nr.347/4 esančio Kazliškėlio k., Kazliškio sen., Rokiškio 
r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną adresu 
Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. arba telefonu 
861295721; 861295720.

Nuo vasaros pradžios – didesnės pensijos ir socialinės išmokos
Atsižvelgus į išaugusią 

infliaciją šalyje, nuo birže-
lio mėnesio siūloma didinti 
bazinius socialinių išmokų 
dydžius ir socialinio drau-
dimo pensijas – taip siekia-
ma apsaugoti pažeidžia-
miausius šalies gyventojus. 
Didėtų piniginė socialinė 
parama nepasiturintiems 
žmonėms, šalpos pensijos, 
mokamos žmonėms su ne-
galia, našlaičiams ar mini-
malaus socialinio draudi-
mo stažo nesukaupusiems 
senjorams, tikslinės kom-
pensacijos neįgaliesiems su 
specialiaisiais poreikiais, 
didesnis šalies gyventojų 
skaičius turėtų teisę į būs-
to šildymo kompensacijas. 
Papildomai 5 proc. būtų 
didinamos ir socialinio 
draudimo pensijos.

Siūloma, kad nuo vasaros 
pradžios bazinės socialinės 
išmokos dydis būtų 46 eurai, 
tikslinių kompensacijų bazė 
didėtų iki 138 eurų, o valsty-
bės remiamos pajamos siek-
tų 147 eurus. Visi šių bazinių 
socialinių išmokų dydžiai 
šiemet didėtų 15 proc., paly-
ginti su pernai. Šalpos pensi-
jų bazę nuo vasaros pradžios 
siūloma didinti iki 173 eurų, 
šalpos pensijų bazė šiemet 
ūgteltų 21 proc., palyginti 
su 2021 metais. Nuo birželio 
pradžios papildomai 5 proc. 
didėtų ir socialinio draudi-
mo pensijos senjorams ir 
žmonėms su negalia. Skai-
čiuojama, kad senjorai gautų 
vidutiniškai šeštadaliu di-
desnes pensijas, nei pernai.

„Siūlome istoriškai di-
džiausią bazinių socialinių 
išmokų dydžių padidinimą. 
Visos kartu šios išmokų 
bazės dar niekada nebuvo 
didintos taip reikšmingai. 
Didelė jų dalis iš esmės nesi-
keitė metų metus. Nuo 2019 
metų atsiradus socialinių iš-
mokų indeksavimui, jos di-

dėjo vos po kelis eurus per 
metus. Padidinus šiuos soci-
alinių išmokų dydžius, augs 
ir įvairios išmokos labiausiai 
pažeidžiamiems šalies gy-
ventojams: pagyvenusiems 
žmonėms, patiriantiems 
nepriteklių, žmonėms su 
negalia. Papildomai 5 proc. 
didės ir socialinio draudimo 
pensijos“, – sako socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė 
Monika Navickienė.

Anot socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės Monikos 
Navickienės, paties pensijų 
indeksavimo mechanizmo 
keisti neketinama. Rudenį, 
kaip ir kasmet,  bus vertina-
ma šalies makroekonominė 
situacija, valstybės ir Sodros 
biudžetų galimybės ir pla-
nuojamas pensijų indeksavi-
mas 2023 metams.

DIDĖS SOCIALINIO 
DRAUDIMO PENSIJOS. 
Vidutinę senatvės pensiją 
nuo vasaros pradžios siū-
loma didinti iki 482 eurų, 
o vidutinę senatvės pensi-
ją su būtinuoju stažu –  iki 
510 eurų. Skaičiuojama, kad 
senjorai gautų vidutiniškai 
per 70 eurų didesnes pensi-
jas nei pernai ir per 20 eurų 
didesnes nei gauna šiemet.

Vidutinė senatvės pensija 

nuo šių metų pradžios padi-
dėjo nuo 414 eurų iki beveik 
460 eurų, o vidutinė sena-
tvės pensija su būtinuoju 
stažu siekė 486 eurus, pernai 
jos dydis buvo 441 euras.

Netekto darbingumo so-
cialinio draudimo pensijos 
šalies gyventojams papildo-
mai šiemet didėtų nuo 10 iki 
21 eurų, priklausomai nuo jų 
netekto darbingumo lygio.

Nuo šių metų pradžios 
valstybinės pensijos buvo 
indeksuotos tik 1,1 proc., 
pernai – 1,2 proc. Nuo va-
saros siūloma karių ir pa-
reigūnų valstybines pensijas 
padidinti 5 proc. Padidinus 
valstybinių pensijų bazę 10 
proc., dešimtadaliu ūgteltų 
pirmojo ir antrojo laipsnių 
pensijos, tiek pat procentų 
didėtų ir mokslininkų bei 
nukentėjusių asmenų pensi-
jos.

ŠALPOS PENSIJŲ BA-
ZĖS DYDIS – 173 EURAI 
(nuo 2022 m. sausio – 150 
eurų 2021 m. – 143 eurai). 
Nuo birželio pradžios siū-
loma šalpos pensijų bazę 
didinti iki 173 eurus. Padidi-
nus šį dydį, šalpos išmokos, 
priklausomai nuo išmokos 
rūšies ir gavėjų kategori-
jos, padidėtų nuo 11,5 euro 

(šalpos našlaičių pensija) 
iki 51,75 euro (šalpos neį-
galumo pensija asmenims, 
netekusiems 100 procentų 
darbingumo iki 24 metų am-
žiaus).

Šalpos išmokos užtikrina 
minimalias pajamas neįgalu-
mo ar senatvės atvejais jokių 
pajamų negaunantiems arba 
labai mažas pajamas gau-
nantiems asmenims.

Tai palies apie 60 tūkst. 
gaunančių šalpos pensijas: 
našlaičius, vaikus su nega-
lia, nuo vaikystės neįgalius 
suaugusius asmenis, kitus 
neįgaliuosius ir senatvės 
pensijos amžiaus sulauku-
sius žmones, kurie nesukau-
pė minimalaus stažo vals-
tybinei socialinio draudimo 
pensijai gauti.

TIKSLINIŲ KOMPEN-
SACIJŲ BAZĖ –  138 EU-
RAI (nuo 2022 m. sausio 
– 126 eurų 2021 m. – 120 
eurai). Nuo vasaros pradžios 
tikslinių kompensacijų bazę 
siūloma didinti nuo 126 iki 
138 eurų, pernai ji buvo 120 
eurų. Padidinus tikslinių 
kompensacijų bazės dydį, 
žmonėms, kuriems nustaty-
tas pirmojo lygio specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis, 
tikslinė kompensacija pa-

didėtų 31,2 euro, o kuriems 
nustatytas antrojo lygio spe-
cialusis nuolatinės slaugos 
poreikis – 22,8 euro.

Tiems, kam nustatytas 
pirmojo lygio specialusis 
nuolatinės priežiūros (pa-
galbos) poreikis, tikslinė 
kompensacija padidėtų iki 
151,8 euro, o tiems, kuriems 
nustatytas antrojo lygio spe-
cialusis nuolatinės priežiū-
ros (pagalbos) poreikis, – iki 
82,2 euro.

Tokias kompensacijas 
šalyje gauna apie 91 tūkst. 
asmenų.

VALSTYBĖS REMIA-
MŲ PAJAMŲ DYDIS –  
147 EURAI (nuo 2022 m. 
sausio – 129 eurų 2021 m. 
– 128 eurai. Nuo birželio pa-
didinus valstybės remiamų 
pajamų dydį nuo 129 iki 147 
eurų, prognozuojama, kad 
vidutinis socialinės pašalpos 
dydis padidės nuo 109 eurų 
iki 125 eurų.

Valstybės remiamų paja-
mų dydis aktualus nustatant 
teisę į piniginę socialinę 
paramą nepasiturintiems gy-
ventojams ir šios paramos 
dydžiui, teisę į socialinę pa-
ramą mokiniams, papildomą 
išmoką vaikui, paramą būs-
tui įsigyti ar išsinuomoti bei 

kitą socialinę paramą.
BAZINĖ SOCIALINĖ 

IŠMOKA  – 46 EURAI (nuo 
2022 m. sausio – 42 eurai, 
2021 m. – 40 eurai).  Pla-
nuojama, kad nuo vasaros 
pradžios bazinė socialinė iš-
moka sudarys 46 eurus. Pa-
didinus šį dydį, atitinkamai 
padidės nuo jo priklausančių 
išmokų dydžiai: visos išmo-
kos pagal Išmokų vaikams 
įstatymą, pavyzdžiui, vaiko 
pinigai, vienkartinė išmoka 
vaikui, vienkartinė išmo-
ka nėščiai moteriai, globos 
(rūpybos) išmoka, globos 
(rūpybos) išmokos tikslinis 
priedas, vienkartinė išmoka 
įsikurti, išmoka besimokan-
čio ar studijuojančio asmens 
vaiko priežiūrai. Vaiko pi-
nigai didėtų iki 80,5 eurus, 
o daugiavaikėms ir nepasi-
turinčioms šeimoms ar ne-
įgalų vaiką auginančioms 
šeimoms išmokos vaikams 
padidėtų  iki 127,88 euro. 

Didėtų ir socialinė pa-
rama mokiniams, vaiko 
išlaikymo išmoka, dalinė 
neįgalių studentų išlaidų 
kompensacija ir kitos socia-
linės išmokos.

LR socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos 

inform.
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ANEKDOTAI
laimėjote 1000 eurų, ką su 
jais darysit?

Vairuotojas:
- Manau išsilaikysiu 

teises.
Žmona:
- Nekreipkit į jį 

dėmesio. Kai girtas, jis 
visada nusišneka.

Iš galo moteris:
- Sakiau, kad su vogta 

mašina toli nenuvažiuosi...
Iš bagažinės balsas:
- Ar jau siena?
***
Pabėgo iš zonos 

trys merginos: brunetė, 
juodaplaukė ir blondinė. 
Policininkai jas vejasi. 
pakeliui auga trys medžiai 
merginos pasislepia juose. 
Prieina policininkai su 
šunimis ir vienas sako:

- Čia turi kas nors būti, 
-Iš medžio pasigirsta:

- Ku-kū ku-kū
- A čia tik gegutė.
Prieina prie antrojo:
- Čia tikrai turi kažkas 

būti!
- Uuuuu uuuuu
- A čia tik pelėda,-

prieina prie trečio:
- Nu čia 100% turi kas 

nors būti! -Ir iš medžio 
pasigirsta:

-Mūūūū mūūū.
***
Sutuoktinių pora 

buvo pakviesta į kaukių 
vakarėlį. Tačiau žmonai 
labai įsiskaudėjo galvą, 
dėl ko ji liepė vyrui 
vienam eiti į vakarėlį. 
Žmona išgėrė vaistų 
nuo galvos skausmo 
ir atsigulė į lovą. Po 
valandos pabudusi, ji 
pasijuto kuo puikiausiai. 
Kadangi dar nebuvo labai 
vėlu, ji nusprendė visgi 
nueiti į vakarėlį. Jos vyras 
nežinojo, kokį kostiumą 
vilkės žmona, todėl ji 

pamanė, kad gali būti visai 
smagu stebėti vyrą, jam 
to nežinant. Vos ji įžengė 
į salę, kur vyko vakarėlis, 
pamatė savo vyrą šokių 
aikštelėje. Jis nepraleido 
nei menkiausios progos 
pašokti su moterimis, jas 
paglostyti ar pasibučiuoti. 
Žmona nusprendė 
prisigretinti prie jo ir 
ėmė jį gundyti. Ji jam 
leido viską – juk buvo 
jo žmona. Galiausiai jis 
sušnabždėjo jai į ausį 
pasiūlymą – ji sutiko. 
Tuomet jie nuėjo į 
automobilį. Artėjant 
vidurnakčiui, kuomet 
buvo planuojamas 
kaukių nusiėmimas, ji 
atsisveikino, grįžo namo ir 
išmetė kostiumą. Atsigulė 
į lovą ir nekantraudama 
ėmė laukti vyro. Jam 
grįžus, ji paklausė, kaip 
patiko vakarėlis. Jis 
atsakė:

– Nieko ypatingo, juk 
pati žinai – kai tavęs nėra 
šalia, man šiaip ar taip 
nebūna labai linksma.

– Ar daug šokai? – 
paklausė žmona.

– Ne, nė karto. Vos 
atėjęs susitikau Tomą ir 
keletą kitų draugų, mes 
nuėjome į kitą salės galą 
ir visą vakarą žaidėme 
pokerį. Bet tu nepatikėsi 
kas atsitiko vaikinui 
kuriam aš paskolinau savo 
kostiumą.

***
Kunigas pasikviečia 

zakristijoną prie 
klausyklos, kad tas 
išpažintį atliktų.

Kunigas klausia:
– Kas iš rūsio vagia 

mano vyną?
Zakristijonas:
– Ką sakot? Nieko 

negirdžiu.
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Kunigas:
– Kas iš rūsio vagia 

mano vyną?
Zakristijonas:
– Kunigėli, gal 

pasikeičiam vietom? 
Kažkaip nieko nesigirdi.

Pasikeičia vietomis. 
Zakristijonas klausia:

– Kas miega su mano 
žmona???

Kunigas:
– Ale tikrai kaip čia 

nieko nesigirdi.
***
Du vyrukai kalbasi:
- Matau, labai mėgsti 

moteris?
- O ką, labai 

pastebima?
- Na, kaip... Tu labai 

savotiškai kiši skėtį į 
dėklą.

***
Keleivinio laivo 

kapitonas turėjo 
papugą. Laive dirbo 
fokusininkas, kuris 
linksmino keleivius. 
Papugai jo fokusai 
buvo taip atsibodę, kad 
ji per jo pasirodymus 
šaukdavo:

- Jis kortą paslėpė 
rankovėj!!!

- Triušis - po stalu!!!
- Kepurėje yra 

skylė!!!
Žodžiu, papuga ir 

fokusininkas vienas 
kitam didelės meilės 
nejautė.

Karta kilo audra, 
laivas paskendo, tik 
fokusininkas su papuga 
išsigelbėjo. Pluduriuoja 
abu vidury vandenyno 
ant kažkokio rasto ir 
tyli. Tyli valanda, dvi... 
Papuga neiškenčia:

- Gerai, gerai, 
pasiduodu... Greičiau 
sakyk, KUR LAIVĄ 
PADĖJAI?

Sėdi prie upės žvejys ir 
žvejoja. Staiga iš krūmų 
išlenda ežiukas ir klausia 
žvejo:

- Ar turi lipnios juostos?
- Ne,- atsako žvejys. 

Ežiukas dingsta. Po kiek 
laiko vėl lenda prie žvejo:

- Na, tai ar turi lipnios 
juostos?

- Ne, neturiu,- atsakė 
jau įpykęs žvejys. Po kiek 
laiko vėl ežiukas išlenda iš 
krūmų:

- Ar turi lipnios juostos?
- Ne!!! Ne!!! Ne!!!!- 

rėkia perpykęs žvejys.
- Va, imk, atnešiau,- 

ramiai atsako ežiukas.
***
Važiavo senutė 

dviračiu. Ją sustabdė 
policija:

- Kur važiuoji bobut?
- Į kapines.
- O kas dviratį parveš?
***
Policininkas sustabdo 

vairuotoją. Policininkas:
- Sveikiname, Jūs 

***
Tėvas prieš išeinant 

Petriukui į mokykla sako:
- Eik per gatvę tik kai 

mašina pravažiuos.
Pareina Petriukas iš 

mokyklos tėvas jo ir 
klausia:

- Kaip sekėsi 
mokykloje?

- Aš nebuvau 
mokykloje.

- Kodėl?
- Nes mašina 

nepravažiavo.
***
Eina ežiukas per 

mišką, žiūri zuikis sėdi su 
morkom ausyse. Ežiukas 
jam ir sako:

- Žvairy, pas tave 
ausyse morkos.

Zuikis:
- Ką sakai?
- Sakau morkos pas 

tave ausyse, žvairy!
- Tu ką, garsiau kalbėti 

negali, juk matai - pas 
mane ausyse morkos!

***

Sėdi bare žmogelis, ir 
gurkšnoja alų. Tik staiga 
i bara įeina japonas, 
prieina prie žmogeliu 
ir jį išjungia. Išjungęs 
sako čia buvo karatė 
smugis numeris 51. Kita 
diena vėl tas pats. Trečia 
dieną ieina japonas 
žiuri nėra to žmogelio, 
patenkintas užsisako 
alaus, bet nespėjus 
paragauti jam trenkia 
per galvą. Japonas guli 
be samonės, o šalia 
stovi žmogelis ir sako 
čia buvo veržliaraktis 
numeris 27.

***
Vyras sėdi kino salėje 

su savo pudeliu.Šis visą 
laiką juokiasi.Nustebusi 
ponia atsisuko į vyrą ir 
sako:

- Jūsų šuo labai 
keistas!

- Aš ir pats juo 
stebiuosi, -atsako vyras, 
-nes knyga jam visai 
nepatiko.

Tel. 8 614 99 302. Rokiškis
• Dovanoju 2 spinteles. 
Pasiimti patiems. 
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis
• Atiduodu arklio mėšlą. 
Maišytas su šiaudais. Išsivežti 
patiems. Rokiškis. 
Tel. 8 672 10 793. Rokiškis
• Narvelį papūgoms ir 
graužikams (šinšiloms, 
žiurkėnams ir t.t.). 
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Dovanojame šieno rulonus. 
Išsivežti patiems. Beičių 
kaimas. Tel. 8 610 03 701. 
Rokiškis

DOVANOJA

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Dovanoju tris gelžbetonio 
stulpus po 11 m ilgio ir 
keturis po 3,6 m ilgio. 
Pasiimti patiems. 

• Pigiai išaugtus Nike futbolo 
batelius. 43 dydis, 27,5 cm. 
Labai lengvi, minkšti, su 
auliuku, kad labiau apsaugotų 
čiurnas nuo traumų. Kamajai. 
Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis

• Tujas Smaragd. 120 - 150 
cm 20 vnt., 8 Eur., 70 - 90 cm 
9 vnt., 5 Eur. 
Tel. 8 674 40 825. Rokiškis
• Žirnius. Kiekis 2 t. 
Tel. 8 678 25 363. Kupiškis
• Aliejinį ridiką. 700 kg. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Vasarinių kviečių Akvilon 

AUGALAI

• Naujas nenaudotas belaides 
ausines Samsung Galaxy Buds 
Live. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Naujas Bluetooth kolonėles. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 625 89 735. 
Rokiškis
• Įvairias kolonėles. Didelė 
Ibiza 35 Eur., Skytec mėlyna 
25 Eur., mažos Skytec ir Ibiza 
35 Eur., Malone nedidelė 20 
Eur. Visos veikia ir groja gerai. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 625 89 735. 
Rokiškis
• Tvarkingas veikiančias 
kolonėles Shneider. Kaina 55 

Eur. Tel. 8 625 89 735. Rokiškis
• Dideles kolonėles Malone 
2x500 W. Tvarkingos, jei 
domina yra ir stiprintuvas. 
Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 625 89 735. Rokiškis

C3 ir miežių Tesla sėklas. 
Tel. 8 627 34 750. RokiškisGARSO TECHNIKA


