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Pieno perdirbėjai prarado Kinijos rinką, 
bet to nesureikšmina

Pablogėjus Vilniaus ir 
Pekino santykiams bei Ki-
nijos partneriams nutrau-
kiant bendradarbiavimą su 
Lietuvos įmonėmis, nutrūko 
ir didžiųjų Lietuvos pieno 
perdirbimo bendrovių eks-
portas į Kiniją. Įmonės pra-
radimų nesureikšmina, nes 
eksporto apimtys nebuvo 
didelės, tačiau Kinijos rinka 
jos buvo svarbi.

Vienos didžiausių pie-
no perdirbimo grupių „Vilvi 
Group“ vadovas Gintaras 
Bertašius teigia, kad visi par-
davimai į Kiniją yra sustoję, 
šios šalies partneriai jos pro-
dukcijos nebeužsako. 

„Visų penkerių metų įdir-
bis prapuolė, šiuo metu visiš-
kai nebesiunčiama produkci-
ja“, – teigė jis. 

„Sutartys buvo ilgalaikės, 
bet kiekiai kiekvieną mėnesį 
buvo derinami ir užsakomi. 
Nėra parašyta, kad turi per 
metus nupirkti partneris, pa-
vyzdžiui, tūkstantį tonų. Yra 
bendros sutarys, kiekvieną 
mėnesį suderinami konkretūs 
užsakymai. Dabar jų nėra“, – 
teigė G. Bertašius.

Anot jo, įtampos tarp Lie-
tuvos ir Kinijos pradžioje 
konteineriai su produkcija dar 
plaukė į Kiniją, tačiau partne-
riai jau tada patyrė padidintą 
dėmesį, pavyzdžiui, būdavo 
tikrinami dokumentai. 

Visgi G. Bertašius teigia, 
kad visą produkciją, kurios 
nebeperka kinai, pavyksta re-
alizuoti kitose rinkose. 

„Kinija nesudarė didelės 
dalies, tai keli procentai rin-
kos dalies, todėl buvo nesu-
dėtinga pasukti į kitas rinkas 
savo produktus. Eksportuoja-
me daugiau nei į 60 pasaulio 
šalių, (...) tai kiekiai pasklido 
po tas visas šalis“, – sakė G. 
Bertašius.

„Bet Kinijos rinka yra 
įdomi, 1,5 mlrd. vartotojų, ji 
buvo pakankamai pelninga. 
Vertinant plėtrą mūsų grupės, 
tai tikrai ta rinka turėjo didelę 
svarbą“, – kalbėjo jis.

Anot G. Bertašiaus, pernai 
įmonė į Kiniją eksportavo 2 
tūkst. tonų produkcijos. Šie-
met toks kiekis buvo išsiųstas 
per pusmetį.

Kita pieno perdirbimo 
bendrovė – „Rokiškio sūris“ 
į Kiniją eksportavo laktozę. 
Įmonė neseniai buvo pasira-
šiusi naują sutartį, tačiau pro-
dukcijos išsiųsti nebepavyko.

„Nutraukė mūsų partne-
riai kontraktą, pasakė apta-
kiai, kad dabar situacija nėra 
palanki kalbėti apie tolesnį 
bendradarbiavimą“, – BNS 
sakė įmonės vadovas Dalius 
Trumpa.

„Nebuvo labai didelis kon-
traktas, nors kaina buvo tikrai 
gera. Bendrovei teigiamos 
įtakos, aišku, nepadarys, bet 

ir juntamos neigiamos nebus. 
Pats faktas, kad rinka su 1,4 
mlrd. vartotojų šiai dienai 
Lietuvos įmonėms užsidaro“, 
– kalbėjo jis. 

Pasak D. Trumpos, laktozė 
bus parduota kitose rinkose, ji 
nebuvo specialiai gaminama 
Kinijai. Tačiau tikėtina, kad 
kaina ten bus mažesnė. 

„Mes kaip įmonė nesu-
reikšminame, bet tik dėl to, 
kad nedaug ten dirbame. Ben-
drai sunkumai įeinant į Kini-
jos rinką, mano manymu, yra 
Lietuvos ekonomikai labai 
nepalankus signalas“, – sakė 
D. Trumpa. 

Stiprėjant Lietuvos ir Tai-
vano santykiams, kai kurie 
ekspertai sako, kad šalies eks-
portas, tekęs Kinijos rinkai, 
iš dalies gali būti nukreiptas į 
Taivaną. Tačiau verslininkai 
teigia, kad šių rinkų lyginti 
negalima.

Anot G. Bertašiaus, „Vil-
vi Group“ su Taivanu dirba 
jau penkerius metus, tačiau ši 
rinka niekaip negali atsverti 
Kinijos. 

„Jų lyginti negalima, 23 
milijonai ir 1,5 milijardo. Kad 
ir kokia būtų situacija su Tai-
vanu, fi ziškai jie to negali. 
Galų gale verslas yra verslas. 
Po pora šimtų tonų per metus 
į Taivaną eksportuojame, bet 
tai negali atsverti, negalime 
lyginti nelyginamų dalykų“, – 
sakė G. Bertašius. 

„Rokiškio sūris“ kol kas su 
Taivanu neprekiauja, bet šią 
galimybę svarsto. D. Trum-
pa sako, kad atėjimas į naują 
rinką gali užtrukti ne vienerius 
metus. 

„Taip greitai į Taivaną ne-
nueisi, o kitas klausimas, ar 
apsimoka, jei kita valdžia su-
galvos bendradarbiauti su Ki-
nija, kad būtų logiškiau, nes ji 
žymiai didesnė negu Taivano 
rinka, tai tada iš Taivano rei-
kės išeiti“, – sakė D. Trumpa. 

„Įeiti su produkcija pasau-
lyje, kur visko visur pilna, mes 
kaip įmonė pardavinėjame 
dešimtim ar šimtais tonų pro-
dukciją, kitaip mums nėra la-
bai įdomu. Tokius kontraktus 
gauti reikia ilgai dirbti, vežti 
pavyzdžius, pirkėjai turi pri-
sitaikyti prie receptūrų ir jeigu 
viskas tinka, užtrunka metus 
pusantrų, bet būna ir tris, ir 
penkerius metus“, – sakė jis.

Lietuvos santykiai su Ki-
nija ypač suprastėjo Lietuvai 
nutarus atidaryti Taivano pre-
kybos atstovybę.

Kinija pastaruoju metu su-
stabdė krovininius traukinius 
į Lietuvą, maisto eksporto lei-
dimų išdavimą, sumažino Lie-
tuvos įmonėms kredito limitus 
ir pakėlė kainas.

Ryšių su Kinija turi aukštų-
jų technologijų, žemės ūkio ir 
maisto perdirbimo, medienos, 
tekstilės ir logistikos bendrovės.

BNS inform.

Ieškomas asmuo, 
pavogęs pakuotę kavos

Panevėžio g. 16, Rokiškis, iš UAB „Palink“ IKI, 
prekybos salės nenustatytas asmuo pagrobė 1 pakuotę 
kavos „Dellmayr Promodo“.

Atpažinę asmenį nuotraukoje, informuokite Rokiškio 
rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį 
tyrėją Aidą Kiukį, tel. nr. 8 676 39346.

Rajono PK inform.

Kirviu užmušė benamį šunį
Rugsėjo 20 d., apie 13.30 val. gautas pranešimas, kad 

2021 m. rugsėjo 16 d. apie 18.00 val. namo kieme, Ro-
kiškio r., Buivėnų k., vyras (gim. 1986 m.) kirviu užmu-
šė benamį šunį. Įtariamasis sulaikytas, vadovaujantis LR 
BPK 140 str.

Panevėžio VPK inform.

Pavogė įrankius
Rugsėjo 20 d., apie 13.30 val. gautas pranešimas, kad 

2021 m. rugsėjo 16 d. apie 18.00 val. namo kieme, Ro-
kiškio r., Buivėnų k., vyras (gim. 1986 m.) kirviu užmu-
šė benamį šunį. Įtariamasis sulaikytas, vadovaujantis LR 
BPK 140 str.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškio rajone įkliuvo 4 tūkst. pakelių 
baltarusiškų rūkalų gabenęs vilnietis

VSAT Vilniaus pasie-
nio rinktinės duomenimis, 
rugsėjo 17 d. pasienio 
rinktinės Puškų pasie-
nio užkardos pareigūnai, 
vykdydami bendrą patru-
liavimą su Panevėžio po-
licininkais, prie Rokiškio 
rajono Bradesių kaimo, 
kelyje Zarasai–Brade-
siai–Obeliai, patikrinti 
sustabdė automobilį „Nis-
san Almera Tino“. Jį vai-
ravo 38-erių Vilniaus gy-
ventojas.

Automobilio bagažinėje 
pasieniečiai aptiko cigarečių 
krovinį. Polietilenu apvy-
niotuose ryšuliuose buvo 4 
tūkst. pakelių cigarečių „NZ 

Gold“ su Baltarusijos akcizo 
ženklais.

Dėl šio įvykio VSAT Vil-
niaus pasienio rinktinės pa-
reigūnai pradėjo ikiteisminį 
tyrimą, kuriam vadovauja 

Panevėžio apygardos proku-
ratūros prokuroras.

Su įkalčiais įkliuvęs vil-
nietis paleistas skyrus kar-
domąją priemonę – rašytinį 
pasižadėjimą neišvykti.

Cigaretės saugomos Vil-
niaus pasienio rinktinėje, au-
tomobilis – Puškų pasienio 
užkardoje.

VSAT Vilniaus 
užkardos inform.

Nepriklausomybes aikštėje 
vyks prekybininkų mugė

Rugsėjo 30 - spalio 1 dienomis Nepriklausomybes 
aikštėje vyks prekybininkų mugė. Maloniai kviečiame 
apsilankyti!

Organizatorių inform.

Seimo nariai siūlo suvienodinti atsakomybę motociklų 
ir automobilių vairuotojams

Grupė Seimo narių ketvirta-
dienį įregistravo pataisas, kurio-
mis siūloma suvienodinti admi-
nistracinę atsakomybę už greičio 
viršijimą motociklininkams ir 
automobilių vairuotojams.

Kaip pranešė vienas iš pataisų 
iniciatorių, konservatorius Min-

daugas Skritulskas, šiuo projektu 
siekiama panaikinti motociklų vai-
ruotojus diskriminuojančias nuosta-
tas ir logiškai tarpusavyje suderinti 
įstatymo nuostatas. Pagal esamą 
reguliavimą, nors motociklo vai-
ruotojams važiuoti leidžiama tokiu 
pat maksimaliu greičiu kaip ir len-

gvojo automobilio, tačiau viršijus 
greitį daugiau kaip 30 km/h  jiems 
atimama teisė vairuoti mažiausiai 
keturiems mėnesiams, kai tuo metu 
lengvojo automobilio vairuotojams 
viršijus leistiną maksimalų greitį 
daugiau kaip 50 km/h, t. y. sukeliant 
žymiai didesnį pavojų, atimama tei-

sė vairuoti tik vieną mėnesį.
Motociklų vairuotojams taiko-

ma tokia pati atsakomybė už mak-
simalaus greičio viršijamą, kaip ir 
pradedantiesiems vairuotojams ar, 
pavyzdžiui, tiems, kurie veža dau-
giau kaip devynis keleivius.

BNS inform.
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Galimybių galimybės: kai krautuvėje pardavėjų daugiau, nei pirkėjų
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Valdžios noras kištis į medici-

ninius klausimus popieriukais jau 
davė savų vaisių: sergamumas co-
vid-19 pasiekė šiam mėnesiui nebū-
dingas ir iki tol neregėtas aukštumas 
(primenu, skiepyta yra 61 proc. vi-
suomenės, o sergamumo skaičiai 
lenkia pernykštį rugsėjį, kai skiepų 
nebuvo apskritai),  užtat prekyba 
didžiuosiuose prekybos centruose 
smuko 20-30 proc. Tai pirmosios sa-
vaitės duomenys. Pabrėžiu – ne pel-
nas, o apyvarta. Išvertus į žmonių 
kalbą, tai reiškia, kad buvo nupirk-
ta 20-30 proc. mažiau prekių. Skep-
tikai stebisi – negi žmonės pradėjo 
mažiau valgyti?

Štai praėjusią savaitę į Maksimą 
didžiąją, o mano mėgiamas „Rokiš-
kio Sūrio“ dvilitris pieno – už, berods, 
1,24 Eur. Kai įprastai aš už tokį moku 
maždaug 1,68 Eur. Nesunku paskai-
čuoti, kad 44 centų nuolaida – tai ke-
tvirtadalis kainos. Ar iš balos tas geru-
mas prekybininkų prigimimo? Ne iš 
balos. Tai desperacija greitai išparduo-
ti greitai gendančias prekes. Vakar tokį 
pat pakelį pieno nusipirkau už 1,54 
Eur be jokios akcijos. Kainų kritimas 
akivaizdus. 

Didžioji mūsų vyriausybės bėda, 
kad daugelis ministrų savo karjerą pra-
dėjo prie rašomojo stalo valdiškoje įs-
taigoje, ir ją ten sėkmingai baigs. Kiek 
mūsų ministrų yra atėję iš verslo pa-
saulio, yra susidūrę su gamyba, tech-
nologinio proceso formavimu, išteklių 
planavimu, tiekimu? Geri specialistai 
į nustekentą valstybės tarnybą neina. 
Geras technologas, ekonomistas versle 
gauna kelis kartus daugiau, nei vieša-
jame sektoriuje. Tačiau raktažodis čia 
– žodis GERAS. 

O vidutinis ar blogas eina kelnių 
trinti į valstybės tarnybą. Atlyginimai 
čia, žinoma, nelepina. Tačiau sau-
gu. Ten metų metus galima kirmyti, 
neatsakant už savo darbo rezultatus. 
Skatindami verslą paramą išdalinome 
verslo automobiliams? Įmonėms, ku-
rios taip nukentėjo nuo karantino ri-
bojimų, kad joms staiga bentlių už 100 
tūkst. pinigų prireikė? Iš bado tikriau-
siai... Ach, kažką popierukuose val-
dininkai ne taip įrašė? O atsakomybė 
kur? Dovanokite, apsiriko, netyčia... 
Pabandyk tu versle va taip „netyčia“ 
imti ir apsirikti...

Apie tai, kokio kurmiarausio to-
lumų ir platumų mūsų valdančiųjų 
mąstymas, rodo Seimo pirminininkės 

pavaduotojo! pasisakymas galimybių 
paso tema. „Toks raginimas apie tai, 
kad Lietuvoje čia kažko nevyksta, ir 
atseit Galimybių pasas yra blogiau-
sia, kas galėjo nutikti. Tai aš kviečiu 
nuvažiuoti į ligoninę visiems ir pa-
sižiūrėti į veidus tų, kurie ten guli, ir 
kartelį pagalvoti“, – pridūrė jis. Apie 
tokius valstybės veikėjus, užimančius 
aukščiausius postus, galima pasakyti 
pamėgta kino filmų fraze apie didelius 
nemalonumus: „Hjustone, mes turim 
problemų“. Žinoma, galimybių pasas 
dar ne pati didžiausia katastrofa: dar 
yra, pavyzdžiui, koks atominis spro-
gimas, svetimos valstybės intervenci-
ja. Apie ką vertėtų pagalvoti, žiūrint į 
mirštančių veidus? Žinoma, apie gali-
mybių pasą! Manyčiau, kad žmogus 
mirties patale tikrai negalvoja apie, 
atleiskite, pišpasį, leidžiantį kino filmą 
žiūrėti be kaukės, valgyti restorano sa-
lėje, ir, atleiskite, nusišvilpti jo tualete. 
Ir va tokie, atleisk Viešpatie, politikai 
valdo mūsų valstybę. 

O versle taip negalima. Versle vis-
kas skaičiuojama. Ir rezultatai skai-
čiuojami ne kas dvidešimt metų, kai 
paaiškėja, kad reformos pačios saviei-
ga taip reformavosi, kad jau neaišku, 
kur nureformuota. Versle skaičiuojama 
kasdien. Versle planuojama. Ten nepa-
sislėpsi už plačių kolegų, viršininkų, 
viršininkų viršininkų nugarų. Kaip ma-
note, kas būtų, jei vieną saulėtą dieną, 
aš, kaip dizaineris-technologas imčiau 
ir neišleisčiau „Rokiškio Sirenos“? 
Taip, aš uždirbu kur kas daugiau, nei 
eilinis valdininkas. Bet ir atsakomybė 
kita. 

Ką reiškia 20-30 proc. smukusi 
apyvarta? Tai reiškia resursų pasis-
kirstymą. Štai, tarkime, pieną žmo-
gus perka bet kurioje krautuvėje: ir 
mažoje, ir didelėje „Maksimoje“ ar 
„Norfoje“. Būtino vartojimo prekes, 
žinoma, jis ir toliau pirks. Tačiau kuo 
skiriasi maža ir didelė to paties tinklo 
krautuvė? Pasirinkimo galimybėmis, 
asortimento gausa. Pavyzdžiui, ke-
lių rūšių tortai parduodami didelėje ir 
kelių rūšių – mažoje „Maksimoje“? 
Žinoma, jei tamstos gimtadienis, tortą 
vis tiek pirksi. Tačiau pirkėjas, atėjęs į 
didžiąją „Maksimą“ patikusio torto ga-
balėlį nusipirkdavo ir be progos. Dabar 
jau progos pirkti tokį tortą, saldainius 
ar vynuoges nebeliko. Netikite mani-
mi? Nueikite į „Maksimos“ didžiosios 
nukainuotų produktų skyrelį. Kuo jis 
užverstas? Teisingai – tortais ir miš-
rainėmis su 50-70 proc. nuolaida. Su 

tokiomis pat nuolaidomis parduodami 
ir šašlykai, kiti mėsos pusgaminiai. Tai 
paprastas, empirinis kiekvienam priei-
namas patikros būdas. 

Pažiūrėkite, koks mėsos pasirin-
kimas didelėje ir mažoje „Norfoje“? 
Skiriasi, ar ne? Kodėl didelėje „Mak-
simoje“ indai su nuolaida ar tulpių 
svogūnėliai išdėlioti tiesiai prie tako? 
Tikriausiai tam, kad juos pirktumėte. 
O juos matėte mažose krautuvėse? Ar 
jūs matėte mažosiose krautuvėse ple-
dus, pagalves, rankšluosčius? Koks 
ten maisto gyvūnėliams asortimentas? 
Kodėl dabar staiga didžiojoje „Maksi-
moje“ kone visoms gyvūnėlių prekėms 
po 30-50 proc. nuolaidą? (Kaip išdidi 
savų penkių kačių savininkė ir dar še-
rianti tris niekieno, nuolaidas gyvūnų 
prekėms žinau mintinai). Koks yra 
daržovių skyriaus asortimentas? Koks 
jogurtų ar pieno, pyragų ar kavos, ar-
batos asortimentas? 

Štai jums ir atsakymai, iš kur tas 20-
30 proc. apyvartos smukimas. Va iš ten. 
O už kiekvieno šio produktų (išskyrus 
indus ir pagalves, dar ir ganėtinai trum-
po galiojimo), stovi gamintojas. Kas 
būna, kai utilizuojamas neparduotas 
pienas ar sūreliai? Teisingai, tiesiog 
jų užsakoma gaminti mažiau. Mažėja 
gamybos apimtys, vadinasi, traukiasi 
ekonomika.

Įdomu tai, kad jei šiandien neišpir-
ko sūrelių, tai nereiškia, kad parduotu-
vės tiekimų skyriaus specialistai gali 
paskambinti ir paprašyti jų ryt gaminti 
tik pusę numatyto kiekio. Dideliuose 
tinkluose taip nevyksta: prekių kiekiai 
planuojami prieš mėnesius. Kaip ir lo-
gistikos, sandėliavimo procesai. Lygiai 
taip pat planuojami ir įmonių gamy-
biniai pajėgumai, technologiniai pro-
cesai. Gamintojai gamina perteklinius 
sūrelius, vilkikai veža juos į parduotu-
ves, kur jie įstringa lentynose.

Sakoma, kad žmonės valgyti nenu-
stojo. Ir gyvūnai ėsti nenustojo.  Žino-
ma, kad jie nenustojo. Tiesiog racionas 
ims keistis. Siaurės įvairovė, mažės 
spontaniškų pirkinių. Visa tai, be abe-
jo, atsilieps ir gamybai. Ir gana greitai. 
Nes žmogus negali pirkti dvigubai 
daugiau pieno, grietinės ar sviesto. Bet 
šių produktų atsisakys gamybą maži-
nantys konditeriai. Žmogus nenupirks 
tiek mėsos, žuvies produktų, mišrainių, 
kitų gaminių. 

Nesusidūręs su gamyba sakys: te-
reikia tiesiog iš didesnių parduotuvių 
prekes pervežti į mažesnes. Perkelti 
tai į mažas krautuves sudėtinga dėl 
elementarios vietos stokos.  Tačiau tai 
susiję su papildomomis sąnaudomis: 
papildomu darbu krovėjams, transpor-
to, sandėlių padaliniams. Ir kartais pre-
kę yra pigiau utilizuoti, nei ją pervežti 
kitur.

Jau dabar plika akimi matomas įdo-
mus procesas: keičiama prekybos tin-
klų rinkos koncepcija. Ir tuo pačiu per-
skirstoma rinkos dalis. Kam labiausiai 
kirto per kišenę draudimai? Didiesiems 
prekybos centrams. Atminkite, kokias 
„prekybos ir pramogų sostines“ pasta-
ruosius 20 metų statė mūsų prekybos 
tinklai. Tai dabar pirkėjas atsigręžia į 
mažąsias parduotuvėles. Tą patį mato-
me ir Rokiškyje. Didieji prekybos cen-
trai šiuo atveju prarado konkurencinį 
pranašumą.

Kas išlošia šioje prekybos centrų 

konkurencinėje kovoje? Pirmiausia 
„Lidl“, kurių koncepcija: nieko nerei-
kalingo. Pergalę gali švęsti ir IKI. Tą 
matome ir Rokiškyje. Jei anksčiau au-
tomobilių stovėjimo aikštelė buvo sau-
sakimša prie didžiosios „Maksimos“, 
jei anksčiau ji buvo jaunimo pasimaty-
mų vieta, tai dabar ten – visiškas štilis. 
Didžiojoje „Norfoje“ pardavėjų dau-
giau nei pirkėjų. Užtat IKI aikštelėje 
jau netelpa automobiliai, ten driekiasi 
pirkėjų eilės. Paskaičuokime į priekį: 
spalio viduryje dėl suplanuoto remon-
to parduotuvėje miesto centre „Nor-
fa“ apskritai praras pozicijas, o prieš 
Kalėdas jau žadama, kad duris atvers 
„Lidl“.

Mažėjančią prekybą automatiškai 
lydės mažėjanti gamyba. O būtent ji 
yra ekonomikos variklis. Normaliu 
laikotarpiu vidaus rinkos vartojimo su-
mažėjimą galima kompensuoti ekspor-
tu. Tačiau eksporto rinkos Vakaruose 
persotintos, o Rytuose – uždarytos.

Mažėjanti prekyba ir gamyba – tai 
mažėjančios darbo vietos, tai nesumo-
kėti mokesčiai, tai žmonės, iš mokes-
čių mokėtojų virtę pašalpiniais. 

Nepamirškime ir kitų galimybių 
paso blogybių: be jo nebeprieinamos 
mažosios ne pirmo būtinumo prekių 
krautuvėlės, paslaugų sfera. Pati vals-
tybė turi pagalvoti, ar didelė grėsmė 
užsikrėsti covid-19 yra siūlų krautuvė 
ar tautodailės galerija, knygynas ar 
kosmetikos parduotuvėlė. O gal dides-
nė grėsmė užsikrėsti ne 5 min. perkant 
siūlus, o pusantros valandos sėdint 
prastai vėdinamoje kino teatro salėje 
be kaukės? Arba eilinės žvaigždelės 
iki Latvijos sienos koncerte. Bet mūsų 
valdžia apie duoną negalvoja, tik apie 
pramogas. 

Štai kiek problemų sukūrė mažas 
popiergalis. O kiek išsprendė?

Teigiama, kad galimybių pasas 
– karantinas neskiepytiesiems. Liga 
plinta. Kol kas pateikiami duomenys 
tik apie mirusius skiepytus žmones. 
Informacijos apie tai, kiek serga skie-
pytųjų, nepateikiama. Įdomu, kodėl? 
Ar manoma, kad liaudis tokia kvaila, 
kad nesuvokia paprastų skaičių statisti-
kos lentelėse. Galimybė hipsteriukams 
kine sėdėti be kaukės, aukojant dėl 
to smulkųjį verslą – ne pati geriausia 
idėja. Ir matome, kad ligos atvejai, 
pabrėžiu, įskaitant 61 proc. skiepytos 
populiacijos, jau pasiekė pernykštį 
vėlaus rudens lygį. Taigi, galimybių 
pasas neišsprendė susirgimų kontrolės 
problemos.

Jis nepaskatino ir skiepytis. Kaip 
prieš savaitę buvo paskiepyta 61 proc. 
šalies gyventojų, tiek yra ir dabar. Skie-
pijimo tempas nukritęs iki beviltiškų 
žemumų. Galimybių pasas, kaip gąsdi-
nimo ir baidymo priemonė nesuveikė.

Vadinasi, jis nesprendžia problemų, 
dėl kurių įvestas, bet sukėlė jų dar dau-
giau. Suprantu ponios Aušrinės Armo-
naitės ambicijas turėti savo asmeninį 
kūrinį, bet gal jau pats laikas pripažinti 
– neveikia. Ir stabdyti jį, kol nepridarė 
didesnių bėdų.

Dėmesį reikia telkti ne bepasių gau-
dymui prekybos centruose. Dėmesį 
reikia telkti į skiepytų, bet neturinčių 
imuniteto, išaiškinimą. Kodėl niekas 
mūsų, skiepytųjų, nekviečia nemoka-
mai testuotis, kad būtų pagaliau aišku, 
kiek populiacijos skiepai nesuveikė. 

Ir jau turint šiuos duomenis, daryti 
sprendimus apie faktinį, o ne teorinį 
turinčiųjų imunitetą kiekį, ir galvoti, 
kaip elgtis su skiepytais, bet neįgiju-
siais imuniteto, toliau. Gal, pavyzdžiui, 
perskiepyti kita vakcina. Juk vakcinų 
turime sočiai. Bet kur gi tau mūsų po-
piergalių rašinėtojai apie tai galvos.

Prasideda nauja, ir visai progno-
zuota banga, kertanti per pasitikėjimą 
skiepais apskritai. Ir viskas tik dėl to, 
kad mūsų siaurakakčiai vakcinaciją 
nusprendė padaryti vieninteliu sprendi-
mu. Nors nė vienas vakcinų gaminto-
jas šimtaprocentinio vakcinų patikimu-
mo nežadėjo. Ir apie tai reikėjo galvoti 
iš anksto. Pirmuoju signalu buvo ligos 
protrūkis suvakcinuotame Izraelyje. 
Mūsiškiai pramiegojo.

Mūsiškiai elgėsi ir tebesielgia taip, 
tarsi vakcina veiktų 100 proc. O taip 
nėra. Jos maksimalus efektyvumas 
sukosi kažkur apie 80 proc. Išvertus į 
žmonių kalbą, kas penktam vakcinuo-
tajam, tikėtina, nesusidarė imunitetas. 
Ką tada daryti? Gal vertėtų jau dabar 
kviesti tikrintis vakcinuotus žmones, ir 
kol dar neatėjo susirgimų pikas, tuos, 
kurie neturi antikūnių, pervakcinuoti? 
Juolab, kad tai nėra problema: vakci-
nos turima pakankamai. O ne bliauti, 
kad visi, kurie kalba apie ne šimtapro-
centinį skiepų aktyvumą yra kenkėjai 
vatnykai. Akivaizdus pavyzdys: susir-
gę Rokiškio, Klaipėdos merai, nors ir 
buvo pasiskiepiję. Tokių atvejų riks-
mais apie vatnykus neužmaskuosi.  

Bandymas iš skiepų daryti panacė-
ją, kerta per visuomenės pasitikėjimą 
skiepais apskritai. Reikia suvokti ir 
atvirai kalbėti, kad netgi ne visa, ne 
šimtaprocentinė apsauga yra daug ge-
riau, nei visiškai be jos. Bet visų pro-
blemų ji nesprendžia. Kiek kartų reikia 
kartoti, kad ir skiepytieji serga, ir skie-
pytieji platina ligą, ir skiepytieji miršta, 
kad pagaliau tai visiems daeitų? Kad 
neužtenka vien tik pasiskiepyti: reikia 
ir rankas dezinfekuoti, ir patalpas vė-
dinti, kaukes nešioti, ir nesivalkioti be 
reikalo po masinio susibūrimo vietas.

Galimybių pasai sukėlė apgaulingą 
saugumo jausmą. Jie tapo indulgen-
cija nereikalingiems tokiu metu ren-
giniams. Juk šiltasis sezonas baigiasi, 
renginiai keliasi į sales. Ar mums tikrai 
reikia dabar masinių susibūrimo vietų? 
Ne? O tai kodėl taip elgiamės? Tai ko-
dėl vieną savaitę mūsų valdžia bliauja, 
kad su galimybių pasu kaukių nešiot 
nebereikia, o po savaitės apsuka plokš-
telę ir dabar jau kalba apie privalomas 
kaukes ir karantiną? Kam reikėjo taip 
žaisti? Ir kada pagaliau imsime galvoti 
ne apie pramogų pasaulio įtakotukus 
ir jų koncertus, vakaruškas ir kitus ne-
būtinus įgeidžius, o apie tai, kaip užti-
krinti galimybę dirbti ir gauti pajamas 
didžiajai visuomenės daliai.

Medicininei problemai reikia me-
dicininių priemonių. Suvokime, kad 
viruso neuždarysime tarp keturių sie-
nų. Reikia išmokti gyventi su juo. Ką 
visą laiką ir rašiau. Paralyžuodami 
valstybės gyvenimą, ne tik nuo ligos 
neapsisaugosim (ką dabar ir matome), 
bet ir daugiau problemų prisidarysime. 
Ir visuomenės susikaidymas tik gilės. 
Atminkite, kad ir šeimoje, ir visuome-
nėje dauguma ginčų ir barnių kyla, kai 
pritrūkstama pinigų. Ar mums dabar 
reikalingos papildomos įtampos?
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Lopšelio-darželio „Varpelis“ derliaus nuėmimo šventė

Rudeniškai vėsią popietę Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ bendruomenę 
„Augink ir tu“ komanda pakvietė į „Smalsutės sodelį“ nuimti derlių ir lysves pa-
ruošti žiemai.

Smagiai nusiteikę mažieji nieko nelaukę kibo į darbus: jie rovė morkas ir burokėlius, 
skynė vaistažoles, kasė bulves. Vaikų negąsdino nei dulkiantis lietus, nei žemėmis ištepti 
drabužiai. Prie dirbančių vaikučių prisijungė ir tėveliai, nes nebaigę darbų vaikai nesutiko 
keliauti namo.

Baigę darbus, visi vaišinosi kvapnia arbata, paruošta iš vaistažolių, augančių daržo 
lysvėje. Stalą puošė ir ragauti kvietė vaikų  šiltnamyje užauginti įvairių spalvų, dydžių ir 
formų pomidorai.

Daugiausiai dėmesio susilaukė geltonas plėšomas pomidoras. Tėveliai ne tik ragavo 
pomidorus, bet ir jaunųjų ūkininkų prašė pasidalinti patikusių pomidorų sėklomis.

Užaugintą derlių vaikai dar pasvers, suskaičiuos, surūšiuos ir nuneš į darželio virtuvę.
Vaikų lopšelio-darželio „Varpelis“ inform.

Lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ dalyvavo
akcijoje „Rieda ratai rateliukai“

Rugsėjo 22-oji, Tarptautinė diena be automobilio. Minėdami šią dieną, Rokiškio lop-
šelio-darželio „Pumpurėlis“ vaikai dalyvavo ratuotoje, linksmoje respublikinės ikimo-
kyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (Riukkpa) akcijoje „Rieda ratai 
rateliukai“.

Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ inform.

Saugaus eismo pamokos „Ąžuoliuke”

Policijos komisariato rengiamose saugaus eismo pamokose diskutuojama apie saugų 
elgesį gatvėse ir mokoma taisyklių.

Šį kartą apsilankyta Rokiškio vaikų darželyje-mokykloje „Ąžuoliukas“.
Vaikams taisykles apie saugų elgesį gatvėje priminė šuo Amsis.

Panevėžio VPK inform.

Reveransas grafaitei Sofijai ir dvarų kultūrai

Rokiškio miesto šven-
tės trankūs renginiai 
neužtemdė jaukaus, ka-
merinio, sąmoju ir XIX 
a. pradžios dvarų salonų 
dvasia alsuojančio pasi-
sėdėjimo Juozo Keliuo-
čio viešojoje bibliotekoje. 
Proga susibėgti kultūros 
žmonėms tapo „Trečia-
sis Sofijos Tyzenhauzai-
tės rašytojų sąskrydis“. 
O salono siela tapo dvi 
rokiškėnams gerai ži-
nomos viešnios – Juozo 
Keliuočio premijos lau-
reatė aktorė Virginija 
Kochanskytė ir pianistė, 
tarptautinių konkursų 
laureatė, dėstytoja Šviesė 
Čepliauskaitė.

Pirmiausia buvo pasvei-
kinti  respublikinio kon-
kurso „Miniatiūra Sofijai“ 
laureatai. Konkurse dalyva-
vo autoriai iš Vilniaus, Kel-
mės, Joniškio, Panevėžio 
ir Rokiškio. Nugalėtojomis 
tapo Gražina Pitrėnienė, 
Reda Kiselytė ir Audronė 
Vainauskaitė.  Joms įteikti 
nugalėtojų diplomai ir suve-
nyrai. Suvenyrai – išskirtinio 
grožio ir labai meniški, su-
siję su šiuo metu viešojoje 
bibliotekoje eksponuojama 
dailininko Dano Andriulio-
nio paroda. Reaguodami į 
situaciją dėl galimybių paso, 
dalį parodos paveikslų bibli-

otekininkai „apgręžė“, kad 
jie pro didžiulius vitrininius 
langus, specialiai apšviesti, 
būtų matomi ir tiems, kurie 
parodos aplankyti negali. 

Įdomu tai, kad konkursą 
organizavęs Juozo ir Alfonso 
Keliuočių palikimo studijų 
centras (vad. Alicija Matiu-
kienė), parengęs projektą 
„Trečiasis Sofijos Tyzenhau-
zaitės rašytojų sąskrydis“, 
nusprendė neskirti pirmosios 
ir kitų prizinių vietų: tiesiog 
buvo apdovanoti išskirti-
niausi darbai, neskirstant jų 
pagal vietas. 

Juozo Keliuočio viešoji 
biblioteka sveikina Rokiškio 
literatų klubo „Vaivorykštė“ 
nares, kurių autoriniai dar-
bai, skirti rašytojos Sofijos 
Tyzenhauzaitės atminimo 
įprasminimui, buvo kūrybiš-
kiausi ir originaliausi.

O po sveikinimų nuga-
lėtojoms: jaukus renginys, 
primenantis XIX a. Lietuvos 
dvaruose vykusius salonus. 
Su jaunatviškomis dainomis, 
odėmis meilei, su smagiais 
pokštais ir sostinės paskalo-
mis: neįtikėtinos drąsos mei-
lės istorijomis, su aistringais 
eilėraščiais, šlovinančiais tė-
vynę, meilę ir jaunystę. Visa 
tai viešnios V. Kochanskytė 
ir Š. Čepliauskaitė pateikė 
tarsi pro grafaitės Sofijos 
Tyzenhauzaitės prisiminimų, 
patirties ir jos laikmečio, 

prizmę.
O kur dar dieviška to 

meto autorių – Frederiko 
Šopeno, Mykolo Kleopo 
Oginskio muzika, kuri tada 
buvo ir Abiejų tautų respu-
blikos žmonių tapatybės, ir 
laisvės troškimo įkūnijimas. 
Ir dabar ji tarsi tiltas jungia 
lietuvių ir lenkų tautas, kaip 
parodė viešnių patirtis Len-
kijos ambasados renginyje 
Estijoje. Muzika, Adomo 
Mickevičiaus poezija – uni-
versali bendrystės kalba, ne 
tik bylojanti amžinąsias ver-
tybes, bet ir jungianti mūsų 
tautų istorijas.

Jaukią salono aplinką ak-
centavo ir Rokiškio krašto 
muziejaus šiam vakarui pa-
skolinti originalūs S. Tyzen-
hauzaitės knygų tomeliai. 
Paprastutės, laiko paženklin-
tos knygos dabar – įspūdin-
gos vertės brangenybės ir 
retenybės.

Viešnios iš sostinės pri-
minė ir dar vieną šiemet iš-
skirtinį įvykį – J. Keliuočio 
viešosios bibliotekos direk-
torės Alicijos Matiukienės 
svarų apdovanojimą. Buvo 
prisiminta, kiek įkvėpimo, 
minčių, idėjų gimė Rokiš-
kyje, bendraujant su ja, S. 
Tyzenhauzaitės kūrybos 
idėjai populiarinti suburtais 
žmonėmis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškietė Julija kviečia „@besisupant“ atrasti gražiausius Lietuvos kampelius
Iš Rokiškio kilusi Julija 

Trumpickaitė karantino 
metu sukūrė nuostabią 
iniciatyvą. Ji įvairiausiuo-
se Lietuvos kampeliuose 
kabina sūpynes ir dalinasi 
jų koordinatėmis sociali-
nio tinklo Instagram pa-
skyroje „@besisupant“, 
taip kviesdama žmones at-
rasti gražiausias Lietuvos 
vietas. Kviečiame skaityti 
interviu su Julija ir pla-
čiau sužinoti apie jos inici-
atyvą ir pačią Juliją.

– Gali papasakoti apie 
save?

– Esu Julija Trumpic-
kaitė (23), ką tik baigiau 
istorijos bakalauro studijas 
Vilniaus universitete, dirbu 
skaitmeninės komunikaci-
jos agentūroje su socialinių 
tinklų projektais ir prie viso 
to nusprendžiau toliau tęsti 
istorijos studijas magistro 
programoje. Žinoma, svar-
bus viso to aspektas – esu 
iš Rokiškio, baigiau Juozo 
Tumo Vaižganto gimnaziją 
„Romuvos“ padalinį, daly-
vavau Jaunųjų Lyderių klu-
bo veikloje, vienus metus 
teko garbė stoti už jo vai-
ro ir prezidentauti. Jei dar 
trumpiau – save laikau akty-
viu jaunu žmogumi, kuriam 
įdomu viskas – labai mėgstu 
keliauti po Lietuvą, atrasti 
naujas vietas, užsiimti akty-
via veikla, arba bet kuo, ko 
dar nesu bandžiusi.

– Projektas „Besisu-
pant“ – kas tai?

– Besisupant – tai asme-
ninis projektas, kurio metu 
važiuoju po Lietuvą ir kabi-
nu sūpynes. Tai dažniausiai 
yra vietos, kurios man as-
meniškai yra brangios arba 
kuriomis noriu pasidalinti 
su žmonėmis. Visas sūpynes 
galima rasti socialinio tin-

klo „Instagram“ paskyroje 
@besisupant. Pagal koordi-
nates kviečiu ieškoti paka-
bintų sūpynių, suptis ir taip 
atrasti gražiausius Lietuvos 
kampelius.

– Kaip gimė projekto 
idėja?

– Užsidarius miestams 
karantino metu norėjosi at-
rasti naujų veiklų, kurios 
būtų ne tik pasivaikščioji-
mas miške. Tuo metu bet 
kokia kita veikla atrodė 
žavi ir čia galima prisimin-
ti vaikystę – kai nebeturi, 
ką veikti, susigalvoji. Taip 
ir gimė „Besisupant“. Su 
draugu sėdome į mašiną, su-
sirinkome visas priemones 
ir išvažiavome į mažai kam 
žinomą vietą Vilniuje prie 
Neries upės. Pakabinome 
sūpynes, mašinoje radome 
rašiklį ir ant kitos sūpynių 

pusės užrašėme @besisu-
pant. Kuo toliau, tuo sū-
pynių radosi vis daugiau ir 
tai tapo veikla, kuri papildo 
pasivaikščiojamus vaizdin-
gais maršrutais ar naujų vie-
tų paieškas. Vietoj to, kad 
galime pasidžiaugti, kad 
atrandame gražias vietas, 
skiriame valandą ir sūpynių 
kabinimui.

Taip pat čia privalau pa-
minėti šios iniciatyvos di-
džiausią palaikytoją – mano 
tėtį. Jis pasirūpina medžia-
gomis sūpynėms ir be jo 
šis projektas tikrai atrodytų 
greičiausiai kitaip :)

– Kada ir kur pakabi-
nai pirmas „Besisupant“ 
sūpynes?

– Pirmąsias sūpynes ga-
lima rasti Vilniuje, netoli 
Turniškių prie Neries. Link 
jų keliauja gražus takelis, o 

vieta pamėgta vietinių žve-
jų, kuriuos galima sutikti 
kiekvienu metų laiku. Man 
tai vieta, kurioje galima sva-
joti, kiek tik širdis geidžia, 
nes būtent man tokiose vie-
tose kyla pačios geriausios 
idėjos.

– Kaip projektas vystėsi 
nuo pirmųjų sūpynių iki 
dabar?

– Projektas vystosi savo 
tempu – niekada neturėjau 
konkretaus tikslo, kiek sū-
pynių norėčiau pakabinti 
ar kur. Jei jaučiu norą, kad 
būtent toje vietoje noriu ma-
tyti sūpynes, galiu važiuoti 

nors ir tą pačią dieną. Taip 
pat stengiuosi išnaudoti vi-
sas kelionių progas – pora 
kartų šiais metais atosto-
gauti keliavau į Lietuvos 
pajūrį, tad net dvi sūpynes 
galima rasti Kuršių nerijoje. 
Visada norėjau ten paka-
binti bent vienas sūpynes, 
o dabar proga pasitaikė net 
dvejoms! Žinoma, šiai inici-
atyvai norėčiau skirti ir dau-
giau laiko, tačiau tarp darbų 
ir mokslų, laiko lieka ne 
tiek daug, tačiau bet kokiu 
atveju džiaugiuosi kiekvie-
na pasitaikiusia proga. Ban-
džiau skaičiuoti pakabin-

tas sūpynes, tai šiuo metu 
buvo pakabinta daugiau nei 
15, tačiau karts nuo karto 
gaunu žinutes, kad atvykus 
sūpynių taip ir nerado, tad 
gaunasi taip, kad kažkam jų 
prireikė labiau :)

– Ką išsineši iš šio pro-
jekto įgyvendinimo?

– Turi galimybę atrasti 
naujas vietas – žmonės, ku-
rie seka @besisupant noriai 
dalinasi vietomis, kur būtų 
galima pakabinti sūpynes – 
taip vietų sąrašas nuolat ple-
čiasi. Taip pat aš esu labai 
dėkinga už galimybes veik-
ti, mokytis, kurti ir įgyven-
dinti visas idėjas Lietuvoje, 
tad norėjau simboliškai at-
sidėkoti ir palikti kažką po 
savęs, kas kitiems padėtų 
atrasti tai, ko galbūt nebūtų 
radę. Todėl ir sūpynes daž-
niausiai yra mažai žinomose 
vietose, jų neretu atveju rei-
kia paieškoti prasibraunant 
pro medžius ar paklaidžio-
jant bekele. Tačiau visos 
pastangos ieškant sūpynių 
tikrai atsiperka – besisupant 
visas pasaulis lieka po kojo-
mis gražiausiuose Lietuvos 
kampeliuose.

– Ar pakabinsi sūpynes 
Rokiškio krašte?

Žinoma! Kurį laiką sū-
pynes buvo galima rasti ir 
prie Rokiškio ežero, tačiau 
jų prireikė kažkam labiau 
:) Kadangi pastaruoju metu 
grįžtu į Rokiškį rečiau nei 
buvau įpratusi, tačiau tikrai 
ne vienas sūpynes esu su-
planavusi būtent Rokiškio 
rajone. Esu visada atvira 
pasiūlymams, tad jei žinote 
vietą, kurioje jos puikiai tik-
tų – galima drąsiai rašyti @
besisupant <3

– Ačiū už pokalbį, Juli-
ja.

Augustinas
SIMONAITIS

Lietuva – tarp labiausiai alkoholio vartojimą sumažinusių šalių
 Lietuva patenka į pen-

ketuką šalių, kurios per 
penkerius metus labiau-
siai sumažino alkoholio 
vartojimą, rodo naujausi 
Pasaulio sveikatos organi-
zacijos (PSO) duomenys.

Pasak Narkotikų, tabako 
ir alkoholio kontrolės de-
partamento vadovo Renaldo 
Čiužo, Lietuva nuo 2015 iki 
2019 metų alkoholio var-
tojimą sumažino 17 proc., 
arba beveik trimis litrais 
žmogui.

„Duomenys kuriuos tu-
rime, sako, kad pokytis yra 
teigiamas, ir tas pokytis 

verčia pamąstyti, kad eina-
me gerąja linkme. (...)  Bet 
Lietuva dar turi kur tobulėti, 
nes mes vis dar dviem li-
trais virš Europos Sąjungos 
vidurkio“, – spaudos konfe-
rencijoje sakė R. Čiužas. 

Vienas Lietuvos gyven-
tojas 2015 metais suvartojo 
vidutiniškai apie 15,4 litro, 
o 2019 metais – 12,8 litro 
gryno alkoholio – 35 proc. 
daugiau nei vidutiniškai ES. 

„Mažėjantis alkoholio 
vartojimas Lietuvoje reiškia 
mažėjančią naštą mokes-
čių mokėtojams, apkrova 
ligoninėms ir gydymo įs-
taigoms, nes matome daug 

statistinių duomenų, kad, 
pavyzdžiui, psichozių su-
mažėjo apie 30 proc., apsi-
nuodijimo alkoholiu – apie 
27 procentais, priklausomy-
bės, toksikologų, psichiatrų 
pateiktais duomenimis, apie 
9 proc. mažėja“, – sakė R. 
Čiužas. 

Jo teigimu, nerimą kelia 
tai, jog vyrai vis dar alkoho-
lio vartoja pakankamai daug 
– vidutiniškai apie 29,6 li-
tro, tuo metu moterims ten-
ka apie 6 litrus.

PSO atstovybės Lietuvo-
je vadovė Ingrida Zurlytė 
teigė, jog Lietuvos priemo-
nės mažinant alkoholio var-

tojimą pasiteisino. 
„Lietuvoje įdiegus visa-

pusišką alkoholio kontrolės 
politiką, pradėjus įgyven-
dinti įvairias priemones, 
matosi, kad yra padaryta 
gera pažanga“, – spaudos 
konferencijoje sakė ji. 

PSO duomenimis, Lietu-
voje statistika gerėja – 2010 
metais ligų našta, susijusi su 
alkoholio vartojimu, sudarė 
26,1 proc., o 2016 metais – 
24,5 procento.

„Ta našta mažėja ir toliau, 
bet naštos procentas vis tiek 
išlieka, kaip ir kitų Baltijos 
šalių ir ne tik, labiau rytinės 
dalies šalių, gana didelis“, – 

sakė I. Zurlytė.
PSO vertinimu, įtakos 

alkoholio vartojimo mažė-
jimui turi ribojimai, priemo-
nės prieš vairavimą išgėrus,  
reklamos rėmimo ir skati-
nimo vartoti draudimas bei 
akcizų didinimas.

„Lietuvoje visos tos prie-
monės yra įgyvendintos“, – 
teigė PSO atstovė.

„Turime būti budrūs, 
išlaikyti tai, kas gero yra 
pradėta daryti, išlaikyti nuo-
seklumą, toliau diegti tas 
priemones, nes jų įgyven-
dinimui ir poveikiui taip pat 
reikia laiko“, – kalbėjo ji.

Į labiausiai alkoholio var-

tojimą sumažinusių šalių 
penketuką taip pat pateko Es-
tija, sumažinusi suvartojimą 
25,6 proc., Kirgizija – 21,1 
proc., Ukraina – 17,6 proc., 
Rusija – 11,8 procento.

PSO duomenimis, euro-
piečiai, palyginti su kitais 
žemynais, dažniausiai ir 
daugiausiai vartojo alkoho-
lio, tačiau pastarąjį dešim-
tmetį vartojimas sumažėjo. 
2019 metais Europos regi-
one vidutiniškai vienam 15 
metų ir vyresniam gyvento-
jui teko 9,5 litro absoliutaus 
alkoholio, arba 190 litrų 
alaus ar 80 litrų vyno.

BNS inform.

www.rokiskiosirena.lt



Nepriklausomas rajono laikraštis

2021-09-24 6 psl.

Rokiškietis ugniagesys gelbėtojas 
Tadas Matuliauskas laisvu laiko spėja 
ne tik ūkininkauti, bet ir padirbėti kaminkrėčiu

Rokiškio priešgaisri-
nės gelbėjimo tarnybos 
ugniagesys gelbėtojas Ta-
das Matuliauskas laisvu 
laiko spėja ne tik ūkinin-
kauti, bet ir padirbėti ka-
minkrėčiu.

Rokiškyje ugniagesiai 
yra susibūrę į Ugniagesių 
savanorių draugiją, kuri pa-
gal ES projektą įsigijo ka-
minams valyti būtiną įrangą 
– mobilųjį keltuvą ir įvairių 
priemonių. „Nežinia, kiek iš 
tų kaminų, kuriuos išvalėme, 
būtų užsidegę, bet jei būtų 
kilęs nors ir vienas gaisras, jį 
tektų gesinti, be to, ugnis  vi-
sada gali pridaryti  ir  didelių 
nuostolių“, – sako ugniage-
sys gelbėtojas.

O viskas prasidėjo nuo 
to, kad dirbdamas Rokiškio 
rajono savivaldybės prieš-
gaisrinėje tarnyboje, T. Ma-
tuliauskas su ugniagesiais 
pradėjo galvoti, ko naudingo 
galėtų imtis: „Pamąstėme, 
kad galėtume valyti kaminus 
ir pildyti gesintuvus. O šiai 
idėjai įgyvendinti reikėjo pa-
rašyti projektą ir įsigyti prie-
monių.“

Pasak Rokiškio PGT vir-
šininko Daliaus Kunigėlio, 
ši ugniagesio savanoriška 
veikla darbui tikrai netruk-
do: „Gaisrų metu neretai 
prireikia Tado specifinių 
žinių ir įgūdžių. Tai inicia-
tyvus, energingas, darbštus 
ugniagesys gelbėtojas, kuris 
savo veiklumu priverčia pa-
sitempti ir kitus.“

Pasak T. Matuliausko, 
baigusio aplinkos apsaugos 
inžineriją buvusioje Žemės 
ūkio akademijoje, atliekant 
kaminų valymą, svarbiau-
sia – tinkama įranga, kad 
nereikėtų ant stogo laipioti, 

nes galima jį įskelti ar kitaip 
apgadinti. Įsigiję mobilųjį 
keltuvą jie gali pasiekti 17 
metrų aukštį ir visus darbus 
atlikti iš jo. Ar tokia paslau-
ga reikalinga?  „Važinėdami 
į gaisrus sužinome, kad kai 
kurie žmonės niekada nėra 
valę kamino“, – teigia ugnia-
gesys gelbėtojas.

T. Matuliausko teigimu, 
pastaruoju metu jie gesino 
tik vieną gaisrą, kai buvo 
užsidegę suodžiai kamine. 
„Šeimininkas tvirtino, jog 
kaminas buvo valytas seno-
kai, prieš  kokius penkerius 
metus. O kai kurie gyvento-
jai, su kuriais tenka bendrau-
ti, būna įsitikinę, kad krosnį 
kūrenant, pavyzdžiui, ber-
žinėmis malkomis, kamino 
valyti išvis nereikia, kiti pa-
prasčiausiai nebegali užlipti 
ant stogo ir jo prižiūrėti“, – 
tvirtina jis.

Pasak T. Matuliausko, ka-
minkrėčio darbas – juodas: 
„Išvalius kaminą rankos iš 
pirmo karto neatsiplauna. 
Vienus kaminus išvalyti už-
trunka iki valandos, kitur ir 

3-4 valandas sugaišti. Seni 
plytiniai kaminai ne tokie 
saugūs gaisro požiūriu, ta-
čiau mažiau užsiteršia. Tu-
rėdami specialią įrangą, ga-
lime apžiūrėti ir dūmtraukio 
vidų – kur yra kanalai, gal 
kažkas juose užkritę, užsi-
nešę, neretai ten lizdus susi-
suka paukščiai arba įsikuria 
bitės.“

Rokiškio savanoriai 
ugniagesiai ne tik kami-
nus valo, jie atskuba, jeigu 
reikia pasvirusius ar nuvir-
tusius medžius apgenėti, 
keletą kartų talkino ir baž-
nyčiose tvarkant pakrypusį 
kryžių ir  stogą. Netrukus, 
jeigu pavyks gauti patalpas, 
ketina ir gesintuvus pildyti. 
„Kai pradėjau dirbti ugnia-
gesiu gelbėtoju ir gesinti 
gaisrus, namie ir ūkyje visur 
gesintuvų prisidėjau. Nors 
jis ir nedaug kainuoja, su 
juo gali namą nuo gaisro 
išgelbėti,“ –  dalijasi T. Ma-
tuliauskas savo prevencine 
patirtimi.

Ugniagesys gelbėtojas 
tvirtina, kad kitiems po-

mėgiams šiuo metu laiko 
nebelieka: „Tiesa, dar esu 
ir plausto „Dviragis“ ka-
pitonas, vasarą paplukdau 
turistus po Dviragio ežerą. 
Darbus būnu suplanavęs sa-
vaitei į priekį. Vienas nieko 
nespėčiau, gerai, kad ūky-
je tėvai padeda. Auginame 
kviečius ir mėsinius galvi-
jus. Ir dar turiu 2 hektarus 
moliūgų, bet kadangi buvo 
labai karšta ir sausa vasara, 
o dviejų hektarų neprilaisty-
si, derlius šįkart  menkas... 
Kol kas gyvenu intensyviai, 
o kaip bus ateityje, bus ma-
tyti. Tačiau galiu patikinti, 
kad net ir pasibaigus projek-
tui, kaminus valysime ir to-
liau, nes žmonės laukia šios 
paslaugos, o pats, būdamas 
ugniagesys, žinau, kad kie-
kvienas išvalytas kaminas – 
tai išsaugotas žmonių turtas 
ir galbūt net gyvybės.“

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos
inform.

AB „Rokiškio komunalininkas“ spalio mė-
nesį iš Rokiškio miesto ir rajono gyventojų 
apvažiavimo būdu nemokamai rinks buityje 
susidariusias pavojingas atliekas (galvaniniai 
elementai, dienos šviesos lempos, kuro, te-
palų filtrai ir kt.) ir buityje susidariusias di-
džiąsias atliekas (šaldytuvai, tekstilės atlie-
kos, televizoriai, dujinės viryklės, baldai, 
lengvųjų automobilių padangas  5 vnt.)

 ● Iš Rokiškio rajono individualių namų val-
dų gyventojų šios atliekos bus renkamos pagal 
mišrių atliekų išvežimo iš individualių konteine-
rių grafiką.

● Iš Rokiškio miesto individualių namų val-
dų gyventojų – pagal mišrių atliekų išvežimo iš 
individualių konteinerių grafiką nuo spalio 5 d.  
iki spalio 14 d. (pirmas mėnesio važiavimas).

● Iš Rokiškio miesto daugiabučių namų 
gyventojų – spalio 29 d.

● Iš Obelių daugiabučių namų gyventojų – 
spalio 13 d.

● Iš Pandėlio ir Kavoliškio daugiabučių 
namų gyventojų – spalio 20 d.

● Iš Panemunėlio daugiabučių namų gy-
ventojų – spalio 18 d.

● Iš Juodupės daugiabučių namų gyvento-
jų – spalio 27 d.  

 Atliekos pradedamos rinkti 7 val.
 Išsamesnė informacija teikiama 

telefonu 71181.
 AB „Rokiškio komunalininkas“  

Užs. 1465

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Rugsėjo 13 – 19 dieno-

mis Panevėžio apskrities 
policija registravo 855 
įvykius (praėjusią savaitę 
– 956), pradėta 50 (praė-
jusią savaitę – 59) ikiteis-
minių tyrimų. Į areštinę 
pristatyti 34 asmenys.

Per savaitę buvo pradėti 9 
ikiteisminiai tyrimai dėl va-
gysčių (3 – iš negyvenamų pa-
talpų, 1 – iš automobilio, 3 – iš 
parduotuvės, 1 – automobilio 
vagystė, 1 – kita). Keturios 
vagystės įvykdytos Panevėžio 
mieste, 1 – Panevėžio rajone, 
1 – Kupiškio rajone, 1 – Pas-
valio rajone, 2 – Rokiškio ra-
jone. Vagysčių šią savaitę ne-

registruota Biržų rajone.
Pradėti du ikiteisminiai ty-

rimai dėl sukčiavimo, 3 – dėl 
turto sunaikinimo ar sugadini-
mo, 2 – dėl viešosios tvarkos 
pažeidimo, 2 – dėl dokumento 
suklastojimo ar disponavimo 
suklastotu dokumentu.

Rugsėjo 13 – 19 dienomis 
apskrities keliuose nebuvo 
registruota įskaitinių (kai 
nukentėjo žmonės) eismo 
įvykių. Policijos pareigūnai 
sustabdė 8 neblaivius vai-
ruotojus, kuriems nustatyta, 
kad kraujyje yra daugiau nei 
1,5 promilės alkoholio, todėl 
taikoma baudžiamoji atsa-
komybė. Keturi neblaivūs 
vairuotojai prie automobilio 

vairo sėdo Panevėžio mieste, 
2 – Panevėžio rajone, 1 – Ku-
piškio rajone, 1 – Pasvalio 
rajone.

Rugsėjo 17 dieną Rokiš-
kyje vyko tradicinė Polici-
jos ir visuomenės šventė. 
Ji prasidėjo šv. Mišiomis 
Rokiškio šv. apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčioje. Po 
šv. Mišių iškilminga eisena 
žygiavo į Nepriklausomybės 
aikštę. Ten policijos pareigū-
nus ir kitus šventės dalyvius 
pasveikino policijos genera-
linis komisaras Renatas Po-
žėla ir Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komi-
sariato viršininkas Rimantas 
Bobinas. Karaliaus Mindau-

go husarų bataliono kariai 
iššovė tris salves: už Lietu-
vą, už policiją, už žuvusius 
pareigūnus. Renginyje apdo-
vanoti nusipelnę pareigūnai 
ir aktyvūs policijos rėmėjai.

Šventės metu buvo de-
monstruojama technika ir 
ginkluotė, dalyviai galėjo iš-
mėginti eismo įvykių imita-
vimo įrenginius, stebėti kino-
logų su tarnybiniais šunimis 
ir Mobiliojo būrio pareigūnų 
pasirodymus bei paskanauti 
kareiviškos košės. Mažiuosius 
renginio dalyvius linksmino 
net penki policijos bičiuliai 
Amsiai.

Panevėžio VPK 
inform.

ES įdiegs universalųjį 
elektroninių įtaisų įkrovimo 
sprendimą

Europos Sąjunga (ES) ketvirtadienį pareiškė įdiegsianti 
universalųjį išmaniųjų telefonų ir kitų elektroninių įtaisų kro-
viklį, suduosianti smūgį JAV technologijų milžinei „Apple“ ir 
jos plačiai naudojamam išmaniųjų „iPhone“ krovikliui.

Europos Komisija mano, kad dėl suderinto universaliojo vi-
siems elektroniniams įtaisams tinkančio krovimo prievado suma-
žės elektroninių atliekų, tačiau „Apple“ aiškina, kad įdiegtas uni-
versalusis kroviklis stabdys inovacijas ir skatins taršos didėjimą.

ES rinka turi 450 mln. vartotojų ir USB-C, kaip prievado stan-
darto, įdiegimas gali turėti lemiamos įtakos pasaulio išmaniųjų 
telefonų rinkai.

BNS inform.
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

2021 m. rugsėjo 21 d. Nr. AV-973
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 
13 straipsniu, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 
61, 63 ir 66 punktais:

 1. S k e l b i u 2021–2022 metų šildymo sezono pradžią nuo 2021 
m. rugsėjo 22 d. Rokiškio miesto ir rajono ikimokyklinėse, mokymo bei gy-
dymo įstaigose, turinčiose parengties šildymo sezonui aktus.  

 2. P a v e d u Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą savivaldybės 
interneto svetainėje ir vietos spaudoje.

 Šis įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį Lietuvos admi-
nistracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 
Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagri-
nėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius 
Andrius Burnickas

Užs. 1455

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. AV-980
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 
13 straipsniu, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 
61, 63 ir 66 punktais:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 
straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 
13 straipsniu, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 
61, 63 ir 66 punktais:

1. S k e l b i u 2021–2022 metų šildymo sezono pradžią nuo 2021 m. rug-
sėjo 23 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (įskaitant Rokiškio 
rajono seniūnijas) administraciniuose pastatuose, Rokiškio rajono savival-
dybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra 
Rokiškio rajono savivaldybė, bei savivaldybės kontroliuojamose uždarosio-
se akcinėse ir akcinėse bendrovėse, turinčiuose parengties šildymo sezonui 
aktus.

2. N u r o d a u, kad šilumos vartotojams (įskaitant daugiabučius namus), 
kurių savininkė ar dalininkė Rokiškio rajono savivaldybė nėra, šildymo se-
zonas pradedamas 2021 m. rugsėjo 23 d., o šiame punkte minimi šilumos 
vartotojai, nusprendę pradėti savo pastatų šildymą kitu laiku negu nustaty-
ta šildymo sezono pradžia, apie sprendimą praneša šilumos tiekėjui. 

3. P a v e d u Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą savivaldybės interne-
to svetainėje ir vietos spaudoje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį Lietuvos adminis-
tracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 
Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagri-
nėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius 
Andrius Burnickas

Užs. 1461

Teismo rūmų darbuotojai 
paminėjo dieną be automobilio: 
apie 100 000 žingsnių į darbą

Panevėžio apylinkės teis-
mo darbuotojai šiandien 
tradiciškai minėjo Dieną be 
automobilio. Kas pėsčiomis, 
kas su dviračiu, paspirtuku 
ar visuomeniniu transportu 
vyko į darbą.

„Kasmet dalyvaujame 
akcijoje „Diena be automo-
bilio“, taip prisidėdami prie 
aplinkos tausojimo, švarini-
mo. Judėjimas – tai sveikata 

ir gera nuotaika, tad šiemet 
sugalvojome paskaičiuoti 
teismo darbuotojų žings-
nius iki darbo“, – sakė teis-
mo pirmininkė Virginija 
Breskienė.  

Panevėžio, Rokiškio, Bir-
žų, Kupiškio ir Pasvalio rūmų 
darbuotojai pražingsniavo 
kur kas daugiau, tačiau su-
skaičiuota ir užfiksuota apie 
100 000 žingsnių, kuriuos 
pražingsniavo 38 žmonės.

Daugiausia – 6312 žings-
nių iš ryto iki darbo nuėjo 
Rokiškio rūmų teisėjo pa-
dėjėja Sandra Šablevičienė. 
Ji buvo daugiausia nužings-
niavusi iš viso teismo ir ka-
rantino metu teismų skelb-
toje sveikatos savaitėje. 
Skatinant ir toliau aktyviai 
žingsniuoti, Sandrai skirta 
dovana – gertuvė.

Panevėžio apylinkės 
teismo informacija.

Į Rokiškio miesto 522-ojo gimtadienio šventę 
atvyko svečiai iš Ukrainos ir Latvijos

Į Rokiškio miesto 522-
ojo gimtadienio šventę 
atvyko svečiai iš Dubno 
(Ukraina), Daugpilio (La-
tvija) ir Cesio (Latvija).

 
Svečiai lankėsi įstaigo-

se, domėjosi savivaldybės 
valdymo procesais, turizmo 
ir kultūros plėtros, bendrų 
projektų bei mainų galimy-
bėmis.

 Dubno delegacijoje atvy-
kę verslo atstovai apsilankė 
maisto perdirbimo įmonėse, 
domėjosi bendradarbiavimo 
galimybėmis.

 Aplankytas Rokiškio ba-
seinas, Rokiškio rajono sa-
vivaldybės Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka. Svečiai 
užsuko į Rokiškio krašto 
muziejų, Rokiškio kultūros 
centro teatralizuotoje eks-

kursijoje „Sofija ir impera-
torius“.

 Ypatingai už svetingą 
priėmimą dėkojame UAB 
„Bajorų žuvis“, UAB „Dai-
vida“, Laimutės Sadauskie-
nės individualiai įmonei, 
Salų dvaro kultūros ir lais-
valaikio rezidencijai ir jos 
vadovei Birutei Dapkienei.

Rajono savivaldybės
inform.

Nobelio mokslo ir literatūros 
premijos bus įteiktos laureatų šalyse

 Nobelių premijų teikimą 
organizuojantis komitetas 
informavo, kad antrus me-
tus iš eilės dėl COVID-19 
pandemijos mokslo ir lite-
ratūros sričių laureatams 
apdovanojimai bus įteikti jų 
pačių šalyse.

Fondas pridūrė, kad spren-
dimas dėl Nobelio taikos pre-
mijos, tradiciškai teikiamos 

Norvegijoje, dar nepriimtas.
Nobelio komitetas „tebe-

laiko atvirą galimybę priimti 
šių metų Nobelio taikos pre-
mijos laureatą(-us) Osle“, sa-
koma pranešime.

Tikimasi, kad sprendimas 
dėl ceremonijos Osle forma-
to bus apsispręsta iki spalio 
vidurio.

„Manau, visi norėtų, kad 
COVID-19 jau būtų pasibaigu-

si, bet dar nesame to pasiekę“, 
– sakoma Nobelio fondo vyk-
domojo direktoriaus Vidaro 
Helgeseno pranešime. Laure-
atai skelbiami spalio pradžioje, 
bet premijos paprastai teikia-
mos per dideles iškilmingas 
ceremonijas Stokholme ir Osle 
gruodžio 10-ąją, minint jų įkū-
rėjo Alfredo Nobelio mirties 
1896 metais metines.

BNS inform.

Meno kūrėjams už prastovas papildomai skirta 1 mln. eurų
Meno kūrėjams kompensuoti 

prastovas Vyriausybė papildomai 
skyrė 1 mln. eurų. 

Kultūros ministerijos prašymu 
šie pinigai skirti Meno kūrėjų socia-
linės apsaugos programai.„Meno kū-
rėjams pandemijos laikotarpis sukėlė 
išties didžiulių iššūkių, kurių  povei-
kis dar tęsiasi. Veikianti Meno kūrėjų 
socialinės apsaugos programa leido 
greitai bei efektyviai reaguoti į su-

dėtingą situaciją ir konstruktyviai pa-
gelbėti menininkams. Papildomai ski-
riamos lėšos leis dar labiau sušvelninti 
tebesitęsiančias įtampas ir kūrėjams 
ramiau išgyventi šį laikotarpį“, – psakė 
kultūros ministras Simonas Kairys.

Kultūros ministerijos duomenimis, 
palyginti su priešpandeminiais metais, 
meno kūrėjų, gavusių kompensacijas 
už kūrybines veiklos prastovas, skai-
čius šiemet išaugo daugiau nei penkis 
kartus. Pagal Meno kūrėjų socialinės 

apsaugos programą šiemet jau išmo-
kėta 760,7 tūkst. eurų už kūrybines 
prastovas, 863,5 tūkst. eurų sociali-
nio draudimo įmokų ir 388,4 tūkst. 
eurų privalomo sveikatos draudimo 
įmokų.

Iš viso yra apie 4 tūkst. asmenų, 
kurie gali kreiptis dėl kūrybinės pra-
stovos išmokos skyrimo ir mokėjimo 
ir kuriems gali būti padengiamos 
draudimo įmokos.

BNS inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE
2021 m. rugsėjo 21 d. Nr. AV-975

Rokiškis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 

straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 
13 straipsniu, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, 
61, 63 ir 66 punktais:

1. S k e l b i u  2021–2022 metų šildymo sezono pradžią nuo 2021 m. rug-
sėjo 22 d. Rokiškio miesto ir rajono socialinių paslaugų įstaigose, turinčiose 
parengties šildymo sezonui aktus.  

2. P a v e d u Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą savivaldybės interne-
to svetainėje ir vietos spaudoje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį Lietuvos adminis-
tracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 
Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagri-
nėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius 
Andrius Burnickas

Užs. 1459

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7301/0002:171), esančio  Zarasų g.13, 
Aleksandravėlės k., Rokiškio r., savininko M.J. 
paveldėtojus, kad  UAB „Geo optimus“ mati-
ninkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymė-
jimo Nr.2M-M-59) 2021-10-05 10val. vykdys 
žemės sklypo (proj. Nr. 366), esančio Taikos 
g.5A, Aleksandravėlės k., Rokiškio r., ribų žen-
klinimo darbus.       

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

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

arba telefonu 8 685 77037

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7357/0071:9), esančio Šilelio 6-oji g.13A, Ulja-
navos k., Rokiškio r., savininką R.N., kad  UAB 
„Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2021-
10-07 14 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 
7357/0071:133), esančio Vyšnių g.16, Uljanavos 
k., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.       

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

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

arba telefonu 8 685 77037

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7357/0071:76), esančio Šilelio 8-oji g.6, Ulja-
navos k., Rokiškio r., savininką V.U., kad  UAB 
„Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2021-
10-07 15 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 
7357/0071:77), esančio Šilelio 8-oji g.4, Uljana-
vos k., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.       

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

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

arba telefonu 8 685 77037

Informuojame sodininkų bendrijos „Šilelis“ 
pirmininką , kad  UAB „Geo optimus“ matinin-
kas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėji-
mo Nr.2M-M-59) 2021-10-07 nuo 14 val. vyk-
dys žemės sklypų (kadastro Nr. 7357/0071:133; 
7357/0071:77 ir 7357/0071:78), esančių sodinin-
kų bendrijoje „Šilelis“ Uljanavos k., Rokiškio r., 
ribų ženklinimo darbus. 

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

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

arba telefonu 8 685 77037

BUITINĖ TECHNIKA
• Naudotą tepalinį radiatorių 
Thomas. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 612 26 521.  
Rokiškis
• Naudotus radiatorius. 4 
vnt. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 651 84 042. Rokiškis
• Šildytuvus patalpoms 
šildyti. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Elektrinius radiatorius. 2 
vnt. Dusetos. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 627 71 703.
• Šaldytuvą DEA. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 635 83 166. 
Biržai
• Mažai naudotą Beko 
šaldiklį. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 01 109. Rokiškis

• Elektrinį verpimo aparatą 
vilnai ir pūkui namų 
sąlygomis verpti.  
Tel. 8 650 32 684. Rokiškis
• Naudotą veikiantį šaldiklį 
Electrolux EC4230AOW2 
A+ klasė 400 l. Nėra jokių 
įbrėžimų. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 629 04 530. Rokiškis
• Naują veikiantį šaldytuvą 
Electrolux LRC5MF34X su 
kosmetiniais įbrėžimais ir 
įlenkimais. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 629 04 530.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės pianiną. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 688 75 903. Rokiškis

BALDAI

• Naują lubinį šviestuvą. 
Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
• Staliuką. Stalviršis ąžuolo, 
kojos Singer. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Nebrangiai geros būklės 
importinę 4 dalių sekciją, 
svetainės komplektą: sofą-
lovą ir 2 fotelius. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 687 19 594. 
Rokiškis
• Tachtą su patalynės 
dėžėmis. Pasiimti patiems. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 614 76 407. Rokiškis
• Naudotą supamąjį krėslą. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• Drabužių kabyklą. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 674 44 147. 
Rokiškis
• Naudotus odinius baldus. 
Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 601 04 331. Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanoju mėšlą. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 600 08 184. 
Rokiškis
• Dovanoju virtuvinių baldų 
komplektą.  
Tel. 8 646 19 765. Rokiškis
• Dovanoju karvių mėšlą. 
Tel. 8 606 24 569. Rokiškis
• Naudotus tvarkingus geros 
būklės reikmenis kūdikiams. 
Tinka berniukams ir  
mergaitėms. Kombinezonus 
(apie 62-89 cm), nešiokles ir 
kitus daiktus. Automobilines 
kėdutes (iki 10 kg) už 
simbolinę kainą. Prioritetas 
vienišoms, daugiavaikėms 
mamoms ar nepasiturintiems 
asmenims. Tik SMS.  
Tel. 8 622 08 157. Rokiškis
• Dovanoju kiemsargius 

šunelius. Tel. 8 624 54 217. 
Rokiškis
• Dovanoju dekoratyvinį 
triušiuką. Draugiškas, 
nekanda. Reikalus atlieka tik 
narvelyje. Tel. 8 628 04 434. 
Rokiškis
• Dovanoju sofą-lovą.  
Tel. 8 698 31 924. Rokiškis
• Drabužių spintą. Aukšta, 3 
durų. Išardyta.  
Tel. 8 646 19 765. Rokiškis
• Gal kam reikia rudeninių 
antaninių obuolių? Reikėtų 
išsiskinti ir susirinkti. 
Kazliškio sen.  
Tel. 8 618 33 617. 
• Dovanoju televizorių UHD 
4K OLED.  
Tel. 8 687 41 701. 
Panevėžys
• Dovanojame kačiuką.  
Tel. 8 823 62 155. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Triušius. Išpardavimas. 
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
• Kalifornijos triušius ir jų 
skerdieną. Užauginti, šerti 
natūraliais pašarais.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Sufolkų veislės aviną 
su kilmės dokumentais, 
atvestą. 2020 m. Išsamesnė 
informacija telefonu. 
Rokiškio r. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 620 55 813.
• Avis auginti, skersti.  
Tel. 8 616 39 025. Rokiškis
• 2 suaugusias triušių 
pateles, 10 vnt. 6 mėn. ir 3 
vnt. 3 mėn. triušiukų. 
Tel. 8 604 83 293. Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Ieškau naktinio darbo 
pamainomis. Tik naktį. 
Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą. 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 648 13 107. Rokiškis
• Ieškau pardavėjos darbo 
nedidelėje parduotuvėje ar 
panašaus darbo. Patirties 

turiu. Tel. 8 622 69 561. 
Rokiškis
• Ieškau pardavėjos darbo. 
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo 
darbo. Nebūtinai gali būti 
nuolatinis. Tinka įvairūs 
pasiūlymai.  
Tel. 8 646 97 019. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlomas darbas 
miškavežio su 
manipuliatoriumi 
vairuotojui.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose 
reikalingas plačiajuosčių 
pjūklų galąstojas. Darbas 
pamaininis, atlyginimas 
1000-1300 Eur/mėn. 
neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 656 68 612. Rokiškis
• Ieškau pagalbininko prie  
apdailos ir kitų darbų.  
Ieškau nuolatiniam darbui. 
Tel. 8 609 17 105. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 2 
pagalbiniai darbuotojai 
statybose. Darbui pietinėje 
Švedijoje, Jonkoping, 
Husqvarna, Goteborg 
miestuose.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Reikalingas meistras 
sumontuoti segmentinę 
tvorą. Tel. 8 698 16 495. 
Rokiškis
• Ieškome degalinės 
operatoriaus (-ės) prisijungti 
prie VIADA komandos 

degalinėje Rokiškyje. 
Telefonas pasiteirauti: +370 
614 56408. CV siųsti el. 
pašto adresu cv@viada.lt.  
Rokiškis

KITA

• Malkas: skaldytas, 
kaladėmis. Pagal jūsų 
užsakymą. Pristatau į 
namus. Tel. 8 627 49 715. 
Rokiškis
• Elektrinį židinį. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Rankinį laikrodį Retox. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Ne visiškai tuščią dujų 
balioną. Nėra apsaugos. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 626 45 722. Rokiškis
• Sausas malkas. Kiekis 
ribotas. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Metalinę dėžę su dangčiu. 
Matmenys1x2x0,8 m. Dėžė 
iš vidaus dengta drožlių 
plokšte, buvo laikomi 
grūdai. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• Dujų balioną. Dusetos. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 71 703.
• Skaldytas malkas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naudotą grūdų džiovinimo 
ventiliatorių. Variklis 7,5 
kW. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Skaldytas malkas.  
Tel. 8 647 61 179. Rokiškis
• Varstomus plastikinius 
langus su palangėmis 
156x140 cm 5 vnt., 180x140 
cm 1 vnt. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Butelį vynui. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Naują lino audinį. Ilgis 
12 m, plotis 1,80 m. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą. 
300 l. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 600 52 857. Rokiškis
• Naudotą židinį - krosnelę. 
Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 615 64 948. Rokiškis
• Storą metalinę grandinę. 
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05:30 Mokslo sriuba
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Svajoja vaikai
07:30 Emili ir 
stebuklinga kelionė
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Pilys: paslaptys, 
mįslės, legendos
13:05 Gamtos tinklai
14:00 Hadsonas ir 
Reksas 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Maestro
22:10 Skotas Pilgrimas 

05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Maestro
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kalnų daktaras 
17:10 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Triumfo 
kelias. Jonas Karolis 
Chodkevičius
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 

prieš pasaulį 
00:00 Baris Sylas – Amerikos 
sukčius 
01:50 Balandis tupėjo
 ant šakos ir mąstė 
apie būtį 
02:05 Skotas Pilgrimas prieš 
pasaulį 
03:30 Pilys: paslaptys, 
mįslės, legendos 
03:55 Kelionių atvirukai 
04:15 Puaro 
04:30 Hadsonas ir Reksas

05:40 Gyvenimo išdaigos
06:35 Madagaskaro pingvinai
07:00 Žmogus voras 
07:30 Žuvėliokai 
08:00 Madagaskaro pingvinai
08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba 
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Gardu Gardu 

Paryžiaus policija 1900 
00:00 Premjera. Grančesteris 
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

06:15 Vėžliukai nindzės
06:40 Ilgo plauko istorija
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Žinoma, dėl meilės

11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Gyvenimas 
12:30 Miegančioji gražuolė
12:40 Kenoloto 
12:42 Miegančioji gražuolė
14:00 Merė Popins sugrįžta
16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Norėtum!
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Norėtum!
23:40 Gringo
01:50 Keršytojai. Pabaiga
05:20 Havajai 5.0

06:30 Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai 
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:30 Neramūs ir triukšmingi 

11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Belaisvė
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Belaisvė
00:50 Pasirodymas
01:50 Havajai 5.0
02:50 X failai

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

08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos 
08:30 Sveikas!
09:00 Mes pačios
10:00 Ričis Didysis
11:40 Agentas Kodis Benksas
13:45 Trys nindzės
15:40 Nuotakų karai
17:25 Noriu likti Lietuvoje
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Monstrų šeimynėlė
21:25 Valerianas ir tūkstančio 
planetų miestas
00:10 Vampyrai užkniso juodai
01:50 Midvėjaus mūšis

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
08:00 Pričiupom! 
08:30 Miško atspalviai
09:00 Sveikatos kodas

10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Stebuklas 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Paieška
00:40 Begėdis
01:50 Princas
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Apuokas 
11:35 Jūrų pėstininkai 
12:35 CSI. Majamis 

10:00 Lietuvos Hipokratas
10:30 Neįtikėtini gyvūnai 
11:40 Šnipų karai 
12:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Įžymybės 
13:45 Ekstrasensai tiria 
15:55 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Rytas - Šiauliai-7bet
19:30 Nekenčiu žvaigždės
20:30 Pričiupom! 
21:00 Troja
00:15 Skambutis 3
02:15 Susišaudymas

05:29 Kaimo akademija
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020”
08:30 Eko virusas
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle pristato: 

13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai 
18:30 Apuokas 
19:30 Snaiperis 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Elektra
22:55 Nakties klajūnai
01:10 Ekstremalūs išbandymai 
02:10 Snaiperis

05:30 Nauja diena
06:30 Inovacijų DNR
07:00 „Gyvenimo linija“ 
08:00 „Žiedas su rubinu“ 
09:00 „Teisingumo agentai“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena

Keliautojo dienoraštis
11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 „Slaptas Hitlerio 
seksualinis gyvenimas“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 Lietuvos dvarai
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Švarūs miestai
05:35 Vantos lapas

14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 #NeSpaudai
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika “Europa - tai aš”
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika “Europa - tai aš”
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
03:20 Alfa taškas
03:40 #NeSpaudai
04:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Archeologė Marija 
Gimbutienė
04:50 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime 
gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Nuostabiausi 
pasaulio gamtos 
stebuklai
12:55 Žinduolių 
suklestėjimas
13:50 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos 

detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis”
18:30 Žinios
19:00 Keliai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Viktorija 
21:50 Premjera. Tamsiausia 
valanda 
23:55 Geiblas ir Lombard 
02:05 Skotas Pilgrimas prieš 
pasaulį
03:55 Kelionių atvirukai
04:15 Puaro

05:20 Havajai 5.0 
06:35 Madagaskaro pingvinai 
07:00 Žmogus voras 
07:30 Žuvėliokai 
08:00 Madagaskaro pingvinai 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 

11:00 Svajonių sodai 
12:00 Gyvenimas 
12:40 Kenoloto 
12:42 Gyvenimas 
13:10 Jonukas
15:20 Taksi 2
17:15 Kobra 11 
17:20 Kenoloto 
17:22 Kobra 11 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius 
22:00 Žmogžudysčių atvirukai
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Žmogžudysčių 
atvirukai
23:55 Bermudų trikampis 3
01:45 Ankstyvas paleidimas
03:30 Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris
05:15 Gyvenimo išdaigos

06:30 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai 
07:00 Šaunusis 
Skūbis-Dū 
07:30 Neramūs ir triukšmingi 

08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos
08:30 Tomas ir Džeris 
08:50 Beprotiškos 
melodijos 
09:05 Balerina
10:55 Agentas Kodis 
Benksas. Užduotis 
Londone
13:00 Berniukas, šuo 
ir klounas
14:55 Marlis ir aš
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:00 Tamsusis bokštas
23:50 Plačiai užmerktos 
akys
02:55 Valerianas ir tūkstančio 
planetų miestas

06:00 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
07:00 Varom! 
07:30 „Lietuvos galiūnų 
čempionato III etapas“. 

Pakruojis
08:30 Tauro ragas
09:00 „Savickas classic 2021“. 
Panevėžys
10:05 Neįtikėtini gyvūnai 
11:15 Šnipų karai 
12:20 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Įžymybės 
13:30 Ekstrasensai tiria 
15:50 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Jonavos CBet - 
Dzūkija
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Paskutinis laivas 
22:30 Gyvi numirėliai 
23:30 Narkotikų prekeiviai
00:40 Troja
03:35 Skambutis 3

05:10 Švarūs miestai
05:35 Vantos lapas
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Švarūs miestai

08:30 Kaimo akademija
09:00 „Zoologijos sodas“
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11:00 Atliekų kultūra
11:30 Partizanų keliais
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Kaimo akademija
05:30 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“ 
13:30 Langas į valdžią
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Kalnų daktaras 
17:10. Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 

Paryžiaus policija 1900 
00:00 Premjera. Grančesteris
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

06:15 Vėžliukai nindzės
06:40 Ilgo plauko istorija
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Audros užklupti
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės

14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Graži moteris
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Graži moteris
01:00 Pasirodymas
02:00 Havajai 5.0
03:00 X failai
04:00 Pasirodymas
05:00 Havajai 5.0

06:10 Balta - meilės spalva 
07:00 Nuo... Iki...
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Du gyvenimai 
11:10 Keičiu žmoną 

12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Stebuklas 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Princas
00:20 Begėdis
01:30 Tamsusis bokštas
03:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:15 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Neįtikėtini gyvūnai 
11:35 Jūrų pėstininkai 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 

16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Lietkabelis - Žalgiris
21:00 Nakties klajūnai
23:15 Mirtinas ginklas 
00:15 Gyvi numirėliai 
01:15 Narkotikų prekeiviai

05:10 Kaimo akademija
05:30 Vantos lapas
06:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
06:30 Krepšinio pasaulyje 
07:00 „Gyvenimo linija“ 
08:00 Eko virusas
08:30 Atliekų kultūra
09:00 „24/7“. Savaitės aktualijų 
analizė ir komentarai.”
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
11:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Mažos Mūsų Pergalės

12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 „24/7“
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
03:20 Alfa taškas
03:40 Laisvės TV valanda
04:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Julija Beniuševičiūtė 
Žymantienė-Žemaitė
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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21 m. Tiktu dekoratyviniam 
užtvarui sodyboje. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 673 38 988. 
Rokiškis
• Knygą Biblija vaikams. 
Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Nenaujus medinius garažo 
vartus. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 682 31 964.  
Rokiškis

PASLAUGOS

• VALOME medžiais 

ir krūmais apžėlusius 
laukus, pievas, pakeles, 
griovius, pamiškes nuo 
1 ha. Už didelius ir 
smarkiai apaugusius plotus 
SUMOKAME! Susidariusias 

kirtimo atliekas išsivežame 
savo transportu. Darbus 
atliekame greitai ir 
kokybiškai. Tel. 8 655 44 
710. Rokiškis
• Atliekame profilio-
gipso montavimo darbus, 
glaistome, dažome, klojame 
laminatą-plyteles, atliekame 
kitus vidaus ir lauko 
apdailos darbus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 625 22 911. 
Rokiškis

PERKA
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Laisvės g.13

Informuojame žemės sklypo Nr.7387/0005:460 
esančio Suvainiškio k., Pandėlio sen., Rokiškio 
r. savininkus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų 
įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2021-10-05 
d. 15.15 val. vykdys žemės sklypo esančio Liepų 
g.1A., Suvainiškio mstl., Pandėlio sen., Rokiškio r., 
ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės
atstovą E. Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis 

el. paštu kavolzeme@parok.lt. 
arba telefonu 861295721; 861295720.

Informuojame žemės sklypų Nr.7330/0001:207; 
Nr.7330/0001:175; Nr.7330/0001:208 esančių 
Kulių k., Jūžintų sen., Rokiškio r. savininkę, kad 
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas 
Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2021-10-10 d. 11 val. vykdys že-
mės sklypų Nr.7330/0001:173; Nr.7330/0001:174; 
Nr.7330/0001:58; Nr.7330/0001:202 esančių Ku-
lių k., Jūžintų sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo 
darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės
atstovą E. Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis 

el. paštu kavolzeme@parok.lt. 
arba telefonu 861295721; 861295720

• Pirkčiau ketaus (špižinę) 
krosnelę. Domina didesnė. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

• Perku automobilio 
katalizatorių.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Perku 2pts-4 priekabą. 
Gali būti netvarkinga, be 
dokumentų.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Monitorių LG. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Mažai naudota PS4 
konsolę su 2 pultais su Sony 
kamera. Pridedu 3 žaidimus. 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• Žaidimų kompiuterį PS3. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Svarainius. 1,5 Eur/kg.  
Tel. 8 618 69 036. Rokiškis
• Pašarines bulves. Penki 
maišai. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Moliūgus. 0,25 Eur/kg. 
Tel. 8 653 44 310. Rokiškis
• Moliūgus. 0,20 Eur/kg. 
Perkant didesnį kiekį galime 
atvežti į Rokiškį.  
Tel. 8 612 38 237. Rokiškis
• Triušieną.  
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
• Kviečius. Miežių, kviečių, 
žirnių miltus. Galiu atvežti. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• Gal kas norėtų gražių 
didelių antaninių obuolių. 
Paskambinkite.  
Tel. 8 628 16 200. Rokiškis
• Miško spanguoles. Atvežu. 
Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Puikios būklės Xaiomi 
Redmi Note 6 Pro. Pilnas 
komplektas. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Puikios būklės Huawei 
P Smart. Komplekte du 
dėkliukai, dėklas, knygutė, 
dėžutė, kroviklis. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis

• Samsung Galaxy A5 
2017 m. Skilęs, naudotis 
netrukdo. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Naudotą iPhone XR 64 
GB. Pirktas iš Tele2 salono 
prieš 2 m. Puikios būklės. 
Ant ekrano keli smulkūs 
pabraižymai. Visada 
naudotas su dėkliuku. 
Baterija 89 proc. Originali 
dėžutė, ausinės ir adapteris. 
Pridėsiu dar 5 dėkliukus. 
Kaina galutinė, 250 Eur.  
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Samsung Galaxy A70 128 
GB. Mėlynos spalvos. Skilęs 
ekranas viršuje, naudoti 
netrukdo. Rokiškis. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis
• Xiaomi Poco F3 5G, 8 
RAM, 256 GB vidinė. Kaip 
naujas, akumuliatorius laiko 
labai gerai. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 627 40 969. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Prekybinį kioską. 2x5 
m, apšiltintas, apsauginės 

žaliuzės, elektra. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., 
Rokiškyje. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 

valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Namą Dariaus ir Girėno 
g. Rokiškis. 121 kv. m, 
6 a sklypas. 5 nedideli 
kambariai, 2 tualetai, vonios 
kambarys. Šildymas kietuoju 
kuru. Ūkinis pastatas, 
kuriame 2 garažai, rūsys, 
pirtis su baseinu. Trifazė 
elektros instaliacija. Uždaras 

kiemas. Arti  centras. Kaina 
79000 Eur. Tel. 8 600 98 
909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Obeliuose. 
46,87 kv. m, 1 aukštas, šalia 
4,6 a sodo sklypas. Rami 
vieta. Tel. 8 655 58 561. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą 
Pandėlyje. Kaina 10000 Eur. 
Tel. 8 676 24 710. 
• Namą Kavoliškyje. 
Ramioje, tvarkingoje 
gatvėje. Reikis kapitalinio 
remonto. Išsamesnė 
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informacija telefonu. Kaina 
19000 Eur.  
Tel. 8 628 04 434. Rokiškis
• Žemės sklypą Juodupėje. 
0,78 ha, kad. nr. 
7363/0006:0220, našumo 
balas 37. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 614 76 408. Rokiškis
• Naudotą surenkamą 
gamyklinį skydinį garažą. 
Galiu atvežti į vietą. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 687 73 343. 
Rokiškis
• Labai geroje vietoje 
namą su ūkiniais pastatais 
Panemunėlio gelež. st. Yra 
trifazis. 28 a žemės.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Sklypą su pastatais 
Pandėlio g. 46 A, Rokiškis. 
Kaina 50000 Eur.  
Tel. 8 612 26 200. Rokiškis
• 1 kambario butą. Paliekami 
nauji virtuvės baldai. 
Aukštas 4 iš 5. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 675 17 644. 
Rokiškis
• Renovuotą kotedžo 
tipo (viena jungianti 
siena) 3 kambarių 2 
aukštų namą. Atskiras 
įvažiavimas, kiemas, ūkinis 
pastatas, garažas, nauja 
pirtis, kubilas, miesto 
komunikacijos, naujas 
elektros įvadas, vamzdynai, 
grindinis šildymas, 
rekuperacinė sistema. Kaina 
65000 Eur.  
Tel. 8 618 66 829. Rokiškis
• Tvarkingą 63,48 kv. m 
3 kambarių butą trečiame 
aukšte Vilties g. Rūsys 
3,10 kv. m. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
45000 Eur.  
Tel. 8 686 29 321. Rokiškis
• Sodo sklypą 9 a Rokiškio 
mieste. Sukeltas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• 2 kambarių 49,35 kv. m 
butą P. Širvio g. Penktas 
aukštas iš 5. Patogus buto 
išplanavimas (kambariai 
nepereinami). Butas šiltas, 
šviesus. Šalčiausiu žiemos 
mėn. šildymas iki 40 Eur. 
Du rūsiai. Arti mokyklos, 
darželiai, parduotuvės. 
Kaina derinama. Kaina 
28800 Eur.  
Tel. 8 687 55 242. Rokiškis

• 2 kambarių butą Liepų 
g., Juodupėje. Ketvirtas 
aukštas. Išsimokėtinai 
netinka. Reikia remonto. 
Kaina su rimtu pirkėju 
derinama. Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 622 39 128. Rokiškis
• 4 kambarių butą (60 
kv. m). Su virtuve, 2 
sandėliukais ir malkine 
Respublikos g. 7, Rokiškyje. 
Kaina 7500 Eur.  
Tel. 8 458 53 056. Rokiškis
• Sklypą 0,2291 ha Radutės 
g., Rokiškis. Kaina 35000 
Eur. Tel. 8 612 26 200. 
Rokiškis
• Jaukų dviejų kambarių 
butą 31 kv. m, be patogumų, 
Respublikos g. 13-1, 
Rokiškis. Tinkamas gyventi 
ir komercijai. Šildomas 
kietuoju kuru, pajungti 
radiatoriai. Yra techninė 
galimybė prisijungti prie 
vandentiekio ir nuotekų 
įvado. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 688 41 425. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą 
Rokiškio r. 6 ha žemės, 1,5 
ha miško. Tel. 8 682 95 786. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą, 
49,83 kv. m, su rūsiu. 
Rokiškio mieste, P. Širvio g, 
trečiame aukšte iš penkių. 
Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 650 67 651. Rokiškis
• Pigiai namą prie 
geležinkelio stoties. 
Kampinis, miesto vanduo, 
kanalizacija, 16 a žemės. 
Tel. 8 652 37 610. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu 1 kambario 
butą Rokiškyje. Būtų geriau 
su baldais.  
Tel. 8 610 88 020. Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą 

Rokiškyje.  
Tel. 8 620 98 294. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti vieno 
arba dviejų kambarių butą 
iki 200 Eur. Tel. 8 625 04 
361. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 2 
kambarių butą mieste arba 
namą, namo dalį šalia 
Rokiškio.  
Tel. 8 691 70 885. Rokiškis
• Išsinuomočiau ūkio 
paskirties žemę. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 629 23 449. 
Rokiškis
• Išnuomosiu 3 kambarių 
butą Rokiškyje. Netoli 
centro, ramioje gatvėje. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 612 81 677. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario 
butą. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario 
butą. Tel. 8 609 04 904. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę Rokiškio 
kaimiškojoje seniūnijoje. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Dirbantis vyras 
išsinuomotų 1 kambario 
butą su baldais, buitine 
technika. Ilgam laikui.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Ieškau, kas išnuomotu butą 
Rokiškyje. Kaina nuo 150 
iki 200 Eur. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 607 31 593. Ignalina

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turėtų padovanoti 
kampą, fotelius, stiklinį 
stalą. Tel. 8 608 28 256. 
Rokiškis
• Į šeimą priimtume jauną 
šuniuką, kuris augtų didelis. 
Tel. 8 625 45 872. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Emocinį pelėdžiuką. 
Dormeo firmos. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 625 23 063. 
Rokiškis
• Ikea staliuką ir kėdutę 
vaikui. Staliuko viršų reiktų 
atnaujinti. Kėdutės būklė 
gera. Tinka vaikui iki 5 
metų. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 684 70 173. Rokiškis
• Geros būklės vežimėlį 

(kūdikio lopšys, sportinė 
dalis, automobilinė kėdutė). 
Yra apsauga nuo lietaus, dvi 
skirtingo dydžio apsaugos 
nuo vabalų. Dovanų vokelis 
su kailiuku. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 601 68 099. Rokiškis
• Labai mažai naudotą, 
pirktą iš naujų supamą 
asiliuką. Paspaudus ausytę 
groja muzikėlė. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis
• Naudotą geros būklės 
lavinamąjį kilimėlį. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 684 90 247. 
Rokiškis
• Naudotą geros būklės 
šokliuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 684 90 247. Rokiškis
• Automobilinę kėdutę 
Maxi-Cosi 8-18 kg. 
Įvykių nebuvo. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 683 55 319. 
Rokiškis

RASTA/PAMESTA
• Pamečiau automobilio 
numerį. Gal kas radote.  
Tel. 8 645 76 775. Rokiškis
• Pamesti keturi šarvo 
durų raktai. Radusiems 
atsilyginsiu.  
Tel. 8 675 98 068. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Tvarkingą sodo traktoriuką 
MTD  Yard-Man. Variklis 
Kohler, deka tvarkinga, 
perdažyta, plotis 1 m, dviejų 
peilių, su šoniniu išmetimu. 
Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą krūmapjovę 
Partner BA 477. Kaina 220 
Eur. Tel. 8 615 37 326. 
Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką 
Murray su 15,5 Brigso 
varikliu. Dėka tvarkinga 107 
pločio, peiliai nauji, pavaros 
valdomos koja. Viskas 
veikia. Kaina 1130 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Nedaug naudotą elektrinę 
žoliapjovę. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 682 31 964.  
Rokiškis
• Elektrinę žoliapjovę. 
Nedidelė su dviem ratukais, 
gerai apipjauti apie krūmus, 

tujas, obelis. Dusetos. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis

SPORTO IR 
LAISVALAIKIO PREKĖS

• Nenaudotą jodinėjimo 
balną. Iš Belgijos.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Mažai naudotą minimo 
dviratį VirosPro Sports . 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 605 35 922. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Skubiai, pigiai diskinį 
pjūklą malkoms pjauti. 
Geros būklės. Yra du diskai. 
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Naują perforatorių Bosch. 
Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Trifazę tvarkingą betono 
maišyklę. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. 
Išilginis ir skersinis 
pjovimas su 30 cm 
obliavimu. Dusetos.  
Tel. 8 627 71 703.
• Naudotas perdangų ir sienų 
plokštes. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Naudotą geros būklės 
šiferinę beasbestinę stogo 
dangą. Rudos spalvos. 
100 vnt. lapų, 5 Eur/vnt. 
Matmenys 1,15x1,85.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Drėgmės surinkėją. 81 kW, 
14 l. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 654 94 125. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Parduodu dalimis Peugeot 

307 dalimis. Universalas, 
2003 m., 2 l, DCI, 79 kW. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Audi 100 A4 dalis. 
Žiemines dygliuotas 
padangas su met. diskais 
Dunlop 215/60 R15 4vnt. 
Starterį 2.1005.821.288 
Bosch 25286. Salono 
ventiliatorių. Priekio 
pakabos stovus (kompl.), 
2vnt. Amortizatorius, 2vnt. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 614 76 408. Rokiškis
• Dalimis 2002 m. Opel 
Zafira, Astra 2 l, 74 kW. 
2001 m. Renault Senic 1,9 l, 
75 kW. 1997 m. Audi A4 1,8 
l, benzinas, sedanas.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2004 
m., DTI. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. 1,9 l, 
74 kW. Formotion.  
Tel. 8 629 23 449. Rokiškis
• Ratus R18 BMW E39. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 619 46 861. Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva 
dalimis. 1,3 l, CDTI, 55 kW. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Starterius, generatorius, 
kanistrus po 10 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Katalizatorius. 3 vnt.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1996 m., 
2,5 l, 103 kW, TDI.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dalimis Ford Mondeo 
1995 m.,1,8 l, Peugeot 306 
2001 m., 2 l, HDI, Reno 
Espace 1992 m., Audi B4 
1995 m. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Ford Fiesta dalimis. 2004 
m., 1,4 l, TD, hečbekas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Ssangyong Musso dalimis. 
2001 m., 2,9 l, TD.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Renault Senic visureigį 
dalimis. 4x4, 2001 m., 2 l, 
benzinas. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Renault Laguna 
dalimis.1999 m., 1,9 l, TD, 
universalas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
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• 1969 m. motociklo Jawa 
lopšį. Yra rėmas. Reikia 
remonto. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Dalimis Audi A6. 1999 m., 
1,9 l, TDI, 81 kW.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Dalimis Ford C-Max. 2006 
m., 1,6 l, 80 kW, dyzelinas. 
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira. 2005 
m.  2,2 l, 92 kW, dyzelinas. 
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Žiemines padangas 205/65 
R16 C, 4vnt.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Priekinių stabdžių diskus 
nuo Sharan 2006 m. 
Nutekinti. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis
• Skardinius ratlankius R16. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis
• Toyota Corolla. 2003 
m., 1,6 l, 81 kW. Variklio 
defektas. Galima pirkti 
dalimis. Tel. 8 612 30 595. 
Rokiškis
• Lietus ratus R16 
Land Rover su geromis 

padangomis. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis
• 1996 m. VW Passat. 1,9 
l, TDI, 66 kW, universalas. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. 2002 
m. 1,9 l, TDI, 85 kW, 6 
pavaros. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2002 
m., 1,9 l, TDI, 85 kW. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Audi A6 C4 dalimis. 2,5 l, 
TDI, 103 kW.  
Tel. 8 683 85 278. Utena
• Žiemines padangas Jetta  
145/80 R13 4 vnt. po 10 
Eur/vnt. Vasarines padangas 
su lietais diskais 175/65 R14 
3 vnt. po 10 Eur/vnt. Įvairias 
padangas R14 4 vnt. po 5 
Eur/vnt. Metalinius diskus 
nuo VW Golf 2 R14  8 vnt. 
po 5 Eur/vnt. Viska atiduodu 
už 100 Eur.  
Tel. 8 689 67 947. Rokiškis
• BMW R16 skardinius 
ratlankius su M+S 205/55 
padangomis. Originalūs 

gaubtai. Sumontuota, 
išbalansuota.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 
l, 85 kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• VW Touran. 2007 m., 
2 l, TDI, 103 kW, TA 2 
m. Variklio ir sankabos 
defektai. Važiuojantis.  
Tel. 8 680 45 645. Rokiškis
• Rožinės spalvos bėginį 
dviratį mergaitei. 20 colių 
ratai. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
• Ford Fiesta. 2004 m., 1,2 
cm, 51 kW, benzinas, TA 
iki 2023-07. Šildo, šaldo. 
Tikra rida. Nėra rūdžių. 
Katalizatorius yra. Naujas 
akumuliatorius. Galima 
apžiūrėti Taikos g. 18, 
Rokiškis. Galime parduoti 
išsimokėtinai be banko 
paslaugų. Kaina 1450 Eur. 
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Golf, 2000 m., 1,9 l, 
66 kW, TA iki 2023-06-28, 
universalas. 600 Eur.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Geros būklės moterišką 
dviratį. 7 bėgiai. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 674 41 488. 
Rokiškis
• Puikiai važiuojantį naudotą 
dviratį. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• 2004 m. VW Touran. 1,6 
l, benzinas, TA 2 m. Labai 
tvarkingas. Kaina 1900 Eur. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Dviratį. 24 colių ratai, 3x7 
pavaros, aliumininis rėmas. 
Kaina ne galutinė. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 611 09 005. 
Rokiškis
• Renault Megane. 2003-06 
m., dyzelinas, 1870 kub. m, 
TA 2022-02. Geros būklės, 
sėdi ir važiuoji. Kaina 1100 
Eur. Tel. 8 698 03 364. 
Rokiškis
• Opel Vectra, 2,2 l, dyzelis, 
TA iki 2022-01-10. Turbinos 
defektas. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• Reno Espace Grand-3 visą 
arba dalimis.  

Tel. 8 682 38 722. Rokiškis
• Mikroautobusą Ford 
Transit. 1991 m., TA iki 
2023-03-22. Registruotas 
kaip lengvasis automobilis. 
Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 651 61 586. Rokiškis
• 2002 m. Nissan X Trail. 
2,2 l, 84 kW, dyzelinas. 
Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 681 70 762. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Televizoriaus priedelį TV, 
Star. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Naudotą televizorių Philips 
TV 32. LAN nėra. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 685 18 977. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kultivatorių su grumstų 
trupintuvu, 2,3 m pločio 
(tinka T-25 arba T-40). 
Naują keturtaktį 2 cilindrų 
variklį, Ziduką UD-25 
(MTZ-12 motoblokui). 
Naujas profilinio vamzdžio-
atramines kopėčias, 
4 m ilgio. Suvirinimo 
transformatorių TDM-250. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 614 76 408.  
Rokiškis
• Elektros variklį 7,5 kW, 
930 apsukų. Zid variklį. 
Plūgą dviejų korpusų.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Savadarbį traktorių. ZID 
variklis, yra priekaba. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• Traktorių DT-20 su 
padargais. Kaina sutartinė. 
Kaina 123 Eur.  
Tel. 8 682 38 722. Rokiškis

• Savadarbį traktorių su 
dokumentais. T25 variklis, 
darbinio nėra, padargai, 
tralas. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Sunkvežimio GAZ jėgos 
nuėmimo dėžutę. Galima 
montuoti hidraulinį siurblį. 
Taip pat greičių dėžės dalis, 

reduktorius.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Geros būklės priekabos 
kablį traktoriui T-40.  
Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Akėčias. BZT-1 nenaudota 
1 vnt., BZS-1 naudota 2 vnt. 
Tel. 8 816 35 640.  
Rokiškis

Sąlytį su sergančiuoju turėję moksleiviai 
turės arba testuotis, arba izoliuotis

Sąlytį su sergančiuoju 
turėję moksleiviai turės 
reguliariai testuotis grei-
taisiais antigeno testais 
arba izoliuotis.

Tai numatyta pasirašy-
tame sveikatos apsaugos 
ministro Arūno Dulkio 
įsakyme. Jame taip pat vi-
siems sąlytį su sergančiuo-
ju turėjusiems žmonėms 
sutrumpinta izoliacijos 
trukmė – nuo 14 iki 10 
dienų.

Ši tvarka įsigaliojo nuo 
ketvirtadienio.

Įsakyme pateiktame 
algoritme nurodoma, kad 
pirmiausia yra izoliuoja-
mas moksleivis, kuriam 
patvirtintas koronavirusas, 
arba keli moksleiviai, ku-
rių ėminiai yra teigiamame 
kaupinyje.

Pastaruoju atveju izo-
liacija taikoma iki neigia-
mo individualaus PGR ty-
rimo atsakymo arba dešimt 
dienų, jei tokį testą atlikti 
atsisakoma.

Likę moksleiviai turi 
testuotis savikontrolės 
greitaisiais antigeno testais 
tris kartus: sužinojus apie 
užsikrėtusį bendramokslį, 
praėjus dviem arba trims 
paroms po pirmojo testo 
bei praėjus dar dviem pa-
roms po antrojo testo.

Jei testuotis atsisakoma, 
taikoma dešimties dienų 
izoliacija.

Mokyklos personalui 
izoliacija taikoma įprasti-

ne tvarka – dešimt dienų. 
Tiek paskiepytiems ar per-
sirgusiems mokytojams bei 
mokiniams ir toliau galioja 
išimtis – jiems izoliacija 
nėra privaloma.

Tvarkoje taip pat nu-
matomos papildomos re-
komendacijos sąlytį turė-
jusiems asmenims. Tokie 
asmenys, dalyvaujantys 
ugdymo procese, kuriems 
taikomas testavimo algori-
tmas, dešimt dienų nuo pa-
skutinės sąlyčio dienos ne-
gali dalyvauti neformaliojo 
švietimo ar kitose veiklose, 
jei jose dalyvauja kitos ug-
dymo įstaigos vaikai.

„Taip pat tokiems as-
menims nerekomenduoja-
ma dalyvauti renginiuose, 
kitose žmonių susibūrimo 
vietose, rekomenduojama 
apriboti asmenų, su kuriais 
bendraujama, skaičių“, – 
rašoma dokumente.

„Bendraujant su kitais 
asmenimis, tokie asmenys 
turi dėvėti nosį ir burną 
dengiančias apsaugos prie-
mones, laikytis saugaus 
atstumo ir kitų bendrųjų 
COVID-19 ligos (korona-
viruso infekcijos) preven-
cijos priemonių“, – teigia-
ma jame.

Ikimokyklinio ir prieš-
mokyklinio ugdymo įs-
taigose susirgus vaikui, 
darbuotojai izoliuojami 
įprastine tvarka, o ugdyti-
niai toliau dalyvauja moky-
mo procese.

BNS inform.
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Rugsėjo 24-oji, 
penktadienis, 

38 savaitė
Iki Naujųjų liko 98 dienos

Saulė teka 7.05 val., 
leidžiasi 19.16 val. 

Dienos ilgumas 12.11 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien 
švenčia:

Gedvilas, Gedvilė, Gedvinas, 
Gedvinė, Geraldas, Gerardas, 
Haroldas, Ramūnas, Ramunė.
Rytoj:  Aurelija, Aušrinė, Budrė, 

Budrius, Budrys, Kleopas, Vaigina, 
Vaiginas, Vaiginta, Vaigintas.
Poryt:  Damijonas, Gražė, 

Gražina, Justina, Justinas, Kipras, 
Kiprijonas, Kozmas, Vydenė, 
Vydenis, Vydgailas, Vydgailė.

Dienos citata
„yvenimo nuoboduliu serga 

tik nuobodūs žmonės“ 
(Vydūnas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1789 m. JAV prezidentas Džor-
džas Vašingtonas pirmuoju Aukš-
čiausiojo Teismo vyriausiuoju teisė-
ju paskyrė niujorkietį Džoną Džėjų.

1852 m. prancūzų inžinierius 
Anri Žifardas pirmą kartą į orą 
pakilo dirižabliu ir nuo Paryžiaus 
nuskrido 27 kilometrus.

1960 m. Niuporte į vandenį 
nuleistas pirmasis JAV atominis 
lėktuvnešis „USS Enterprise“.

1971 m. iš Didžiosios Brita-
nijos išsiųsta 90 šnipinėjančių 
sovietų diplomatų.

1975 m. britai Dugalas Hasto-
nas ir Dugas Skotas pirmieji į aukš-
čiausią pasaulio kalną - Everestą 
- įkopė pietiniu ir vakariniu šlaitu.

1980 m. Irano ir Irako konf-
liktas peraugo į karą, kai Irako 
armija peržengė sieną ir apsupo 
Abadano miestą, kur buvo pa-
degta didžiausia pasaulyje naf-
tos perdirbimo įmonė.

1998 m. oficialiajam Tehe-
ranui atsiribojus nuo mirties 
nuosprendžio britų rašytojui 
Salmanui Rušdžiui, Didžioji Bri-
tanija ir Iranas susitarė dėl di-
plomatinių santykių atkūrimo.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1705 m. Žečpospolitos karaliumi 
karūnuotas Stanislavas Leščinskis.

1917 m. Vilniuje įvyko pirmasis 
Lietuvos Tarybos posėdis, kuriam 
pirmininkavo Antanas Smetona.

Post scriptum
Už svetimą naudą 
ne vienas rauda.

Apelsinų skonio moliūgų tortas su maskarpone
Ingredientai:
Pagrindui:
• 200 g šokoladinių sausainių
• 50 g sviesto
• 4 valgomieji šaukštai 35 proc. grietinėlės
Kremui:
• 400 g moliūgo tyrės
• 250 g mascarponės arba rikotos sūrio
•  200 g 35 proc. grietinėlės 
• 100 g cukraus pudros
• 80 mililitrų šalto vandens 
• 1 apelsinas
•  20 g želatinos

Gaminimas:
Moliūgą nulupkite, supjaustykite nedideliais 
gabaliukais, sudėkite į orkaitės skardą ir kep-
kite 180°C temperatūroje, kol suminkštės. 

Kepimo laikas priklauso nuo to, kokio dydžio gabaliukais supjaustysite moliūgą. Maž-
daug 3 - 4 cm kubeliai kepami apie 20 minučių. Iškepusį moliūgą sutrinkite virtuviniu 
kombainu arba kokteilių plaktuvu. Šios tyrės galima pasigaminti daugiau ir užšaldyti.
Sausainius sutrupinkite, supilkite išlydytą sviestą ir grietinėlę, gerai išmaišykite. Berkite  
į kepimo popieriumi išklotą formą, paskirstykite visoje skardoje ir gerai paspauskite, 
kad trupiniai suliptų (ypač prie formos kraštų, kad vėliau nepratekėtų kremas). Pa-
statykite šaldytuve. Želatiną užpilkite vandeniu ir paliekame išbrinkti. Moliūgo tyrę, 
maskarponę ir 50 g cukraus pudros išplakite mikseriu iki vientisos masės. Sudėkite 
nutarkuotą apelsino žievelę ir supilkite išspaustas apelsino sultis. Išmaišykite. Želatiną 
ištirpinkite (tik neužvirinkite), atvėsinkite ir įmaišykite į kremą. Galiausiai įmaišykite su 
likusia pudra iki standumo išplaktą grietinėlę. Jei visgi kreme yra gumuliukų, išplakite 
jį nedideliu greičiu mikseriu. Pilkite kremą ant pagrindo ir dėkite į šaldytuvą sustingti. 
Skanaus!

Įmonės su „Sodra“ pasirašė skolų 
atidėjimų sutarčių už 160 mln. eurų

Nuo pandemijos suvar-
žymų pernai ir šiemet nu-
kentėjusių įmonių bendra 
skola „Sodrai“ siekia 170 
mln. eurų, iš kurių 158 
mln. eurų – atidėjimai.

„Dėl atidėjimų daugiausia 
kreipėsi įmonės, dirbančios 
didmeninės ir mažmeninės 
prekybos,

variklinių transporto prie-
monių ir motociklų remon-
to, apdirbamosios gamybos, 
apgyvendinimo ir maitinimo 
paslaugų veiklos, transporto 
ir saugojimo, statybos sekto-
riuose“, – sakė „Sodros“ va-
dovė Julita Varanauskienė.  

Per antrą karantiną „So-
dra“ priėmė 5,8 tūkst. 
sprendimų dalimis išdėstyti 
įmonių įsiskolinimus, todėl 

anksčiau jau atidėti 73 mln. 
eurų įsipareigojimai padidė-
jo dar 85 mln. eurų. Antrojo 
karantino metu iš viso 6,97 
tūkst. įmonių prašė leisti ne-
mokėti mokesčių ir netaikyti 
sankcijų. 

Dėl dar 11,4 mln. eurų 
skolų atidėjimo įmonės nesi-
kreipė, dalis jų įsiskolinimus 
padengė.  „Buvo ir tokių 
atvejų, kai nebuvo galima 
pasirašyti atidėjimų sutar-
čių“, – BNS teigė ji.

Pasak J. Varanauskienės, 
daugelis nuo koronaviruso 
nukentėjusių įmonių sko-
las „Sodrai“ pradės grąžinti 
2022 metų rugsėjį.  

„Sodra“ skaičiuoja, kad iš 
viso 96 tūkst. įmonių jai sko-
lingos 257 mln. eurų.

BNS inform.

Išaugę gamybos kaštai 
užkraunami vartotojams

Nuo vasaros brangs-
tančios dujos ir kiti ener-
getikos šaltiniai, Lietu-
vos rinkai parduodamą 
produkciją vidutiniškai 
pabrangino 11,5 proc., o 
užsienio rinkai – 6 proc., 
teigia Lietuvos pramo-
nininkų konfederacijos 
(LPK) ekonomistas-anali-
tikas Titas Budreika.

LPK analitiko teigimu, 
Lietuvos rinkai gaminančios 
įmonės beveik visus padi-
dėjusius kaštus perkelia ant 
vartotojų pečių, o eksportuo-
jančios įmonės, išaugusius 

gamybos kaštus prisiima 
savo pelno sąskaita.

T. Budreikos teigimu, 
sunkiosios pramonės įmo-
nėse, t. y. cemento, metalo, 
plieno, plastikų ir chemijos 
(įskaitant trąšų) dabartinis 
energijos išteklių brangimas 
bendrą produkcijos savikai-
ną padidino 8–15 proc.

Pasak LPK analitiko, Lie-
tuvos ekonomikos priklau-
somybė nuo importuojamų 
energijos produktų yra itin 
didelė: 75 proc. Lietuvos 
energijos yra importuojama, 
kai ES vidurkis 60 proc.

BNS inform.

Galutinis teismo sprendimas: „Maskvos namų“ Vilniuje nebus
Prieš 17 metų gimusi 

idėja Vilniuje pastatyti Lie-
tuvos ir Rusijos  kultūros ir 
verslo bendradarbiavimo 
centrą, arba vadinamuo-
sius „Maskvos namus“, 
galutinai žlugo – Vilniuje 
tokio centro nebus, galuti-
nai nutarė teismas. 

Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas tre-
čiadienį atmetė statytojų – 
„Maskvos kultūros ir verslo 
centro – Maskvos namai“ 
skundą dėl neišduoto sta-
tybos leidimo „Maskvos 
namams“, pranešė Vilniaus 
savivaldybė.  

Vilniaus meras Remigijus 
Šimašius teigė, jog teismo 
sprendimas padėjo galutinį 
tašką savivaldybės ir „Mas-
kvos namų“ ginčo istorijoje.

„Mes teisūs, neleidę toles-
nių statybų, o „Maskvos na-
mai“ – neteisūs. Nesileidžia-
me kvailinami. Džiaugiuosi, 
kad dabar, po teismo galuti-
nio ir neskundžiamo sprendi-
mo, tai sakau ne tik už save 
ir Vilniaus savivaldybę, bet 
ir už mūsų valstybę. Ačiū!“ – 
pranešime teigė R. Šimašius.  

„Tokiu teismo sprendimu 
yra ribojama „Maskvos na-
mams“ Konstitucijos laiduo-
jama ūkinės veiklos laisvė, 
(...) netaikant šio ribojimo 
būtų pažeidžiamas visai vi-
suomenei reikšminga verty-
bė – nacionalinis saugumas“, 
– teigia savivaldybė.

Anot jos, teismas atkrei-
pė dėmesį ir į tai, kad patys 
statytojai neįrodinėjo, kad 
„Maskvos namai“ nekeltų 

grėsmės nacionaliniam sau-
gumui.  

LVAT atstovai BNS teigė, 
kad bylos medžiaga yra nevie-
ša. Vilniaus apygardos admi-
nistracinis teismas 2020 metų 
liepą taip pat atmetė statytojų 
skundą dėl neišduoto statybos 
leidimo. Pasak jo, savival-
dybės sprendimas atsisakyti 
derinti pastato projektinius 
pasiūlymus, remiantis Vals-
tybės saugumo departamento 
(VSD) informacija, yra pa-
grįstas.

„Maskvos namų“ staty-
toja viešoji įstaiga Maskvos 
kultūros ir verslo centras – 
Maskvos namai teismo prašė 
panaikinti savivaldybės spren-
dimą atmesti statinio projekti-
nius pasiūlymus ir įpareigoti 
svarstyti juos iš naujo.

Savivaldybė tuomet aiš-
kino nepritarianti statyboms, 
nes iš VSD gavo informacijos, 
kad projekto funkcija kelia ri-
zikų šalies saugumui. 2018 
metais R. Šimašius sakė, jog 
„objektas yra Kremliaus pro-
pagandos įrankis ir kelia grės-
mę Lietuvos nacionaliniam 
saugumui“.

2017 metų VSD Grėsmių 
nacionaliniam saugumui ver-
tinime teigiama, kad „Mas-
kvos namų“ projekto perspek-
tyvos Vilniuje „turi palyginti 
didelę simbolinę ir praktinę 
reikšmę Rusijai kaip potencia-
lus jos įtakos, tėvynainių poli-
tikos ir viešosios diplomatijos 
instrumentas“.

Statytojai leidimą iš naujo 
gauti turėjo po to, kai 2016 
metais Vilniaus miesto apylin-
kės teismas iš dalies tenkino 

Statybos inspekcijos ieškinį 
bei panaikino 2008 metais 
išduotą pastato statybos lei-
dimą.

Statytojai, savo ruožtu, 
buvo įpareigoti per trejus me-
tus iš naujo parengti projektą, 
gauti statybos leidimą ir su-
mažinti statinį vienu aukštu. 
Statybos leidimo gavimo lai-
kas turėjo baigtis 2020 metų 
lapkričio 30 dieną, o statinio 
nugriovimo – 2021 metų ge-
gužės 30 dieną.

2020 metų kovą Vilniaus 
apygardos teismas nusprendė 
šį terminą pratęsti dvejiems 
metams.

Statybų inspekcija teismui 
buvo nurodžiusi, kad pagal 
savivaldybės patvirtintą deta-
lųjį planą, A.Juozapavičiaus 
g. 30 Vilniuje turėjo būti pa-
statytas šešių aukštų pastatas, 
tuo metu „Maskvos namų“ 
projekte atsirado septyni 
aukštai. Inspekcija nurodė, 
kad pažeistas ir detaliajame 
plane nustatytas sklypo už-
statymo tankumas – vietoj 
70 proc. buvo 74 procentai. 
Idėja Vilniuje pastatyti Mas-
kvos namus gimė 2004 metų 
liepą, kai karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750 metų jubi-
liejaus iškilmėse lankėsi tuo-
metis Maskvos meras Jurijus 
Lužkovas. Tuomet nutarta 
panašų projektą vykdyti ir 
Maskvoje.

Skelbta, kad šie namai 
būtų kultūros ir verslo ben-
dradarbiavimo centras, kurio 
tikslas – sukurti ir toliau plė-
toti gerus kaimyninius santy-
kius tarp Maskvos ir Vilniaus.

BNS inform.

Vasarą nedarbo išmokų prašė 
dukart mažiau žmonių nei pernai

Šių metų vasarą nedarbo išmokų prašė perpus mažiau 
žmonių nei pernai, o rugpjūtį pirmą kartą šiemet daugiau 
žmonių buvo atleista nei įdarbinta, praneša „Sodra“.  

„Sodros“ direktorės Julitos Varanauskienės teigimu, nedarbo 
išmokų prašoma rečiau, nes „darbų yra, tik darbuotojų trūksta“.  
Pasak jos, vien rugpjūtį „Sodra“ gavo beveik 24 tūkst. prašymų 
skirti nedarbo išmokas – 41 proc. mažiau nei prieš metus.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 24 d. Naktį 9

Dieną 13
V, 
5-10 m/s

Rugsėjo 25 d. Naktį 7
Dieną 17

V,
5-10 m/s

Rugsėjo 26 d. Naktį 8
Dieną 17

Š,
3-8 m/s

Rugsėjo 27 d. Naktį 5
Dieną 16

R,
4-9 m/s

Orų prognozė rugsėjo 24-27 d.

Rugsėjo 17-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: „Vandalas. Įniršis. Terakota. Komanda. Nava. Arbatas. Ut. Batas. Vila. Pana. 
Ra. Rytas. UK. Astroidė. Atidi. Aista. Metisas. Vienetas. Iron. RT. „Slava“. Trasa. Ba. Asės. 
Atas. Stos.
Horizontaliai: Vienaragis. Ratas. Ela. Ava. Tanas. Dokas. Rievė. Ostas. Leta. Rita. 
Arvydas. Bitė. TT. Įkala. Mira. Notas. Eras. Lima. „Atos“. Rasputinas. Žn. Akis. Vidun. 
Darbo. Satanistas.
Pažymėtuose langeliuose: IR AŠ GALIU.

Pramonė Lietuvoje šiemet padidėjo 17 proc. iki 17,2 mlrd. eurų
Pramonės produkcijos ga-

myba ir pardavimai Lietuvoje 
per šių metų aštuonis mėne-
sius, palyginti su praėjusių 
metų sausiu-rugpjūčiu, paly-
ginamosiomis kainomis išau-
go 17,2 proc. iki 17,2 mlrd. 
eurų. Nepašalinus darbo die-
nų skaičiaus įtakos, metinis 
pramonės augimas siekė 16,7 

procento.

Vien rugpjūčio mėnesį, paly-
ginti su liepa, pramonės gamyba 
ir pardavimai, pašalinus sezono 
ir darbo dienų skaičiaus įtaką 
padidėjo 2,8 proc. iki 2,3 mlrd. 
eurų (nepašalinus – 3,5 proc.), 
pranešė Statistikos departa-
mentas. Kasybos ir karjerų eks-

ploatavimo bei apdirbamosios 
gamybos produkcija per metus, 
pašalinus darbo dienų skaičiaus 
įtaką, padidėjo 18 proc., tik ap-
dirbamosios gamybos produk-
cija – 18,1 proc., apdirbamosios 
gamybos, išskyrus rafinuotų 
naftos produktų gamybą, pro-
dukcija – 18,9 procentų.

BNS inform.

Bosnijoje įpykę futbolo komandos gerbėjai 
padegė teisėjo automobilį

Keli Bosnijos futbo-
lo klubo „Velež Mostar“ 
gerbėjai padegė teisėjo 
automobilį, supykę dėl jo 
sprendimų per šios koman-
dos rungtynes, pranešė po-
licija.

Antradienio rungtynės 
Mostare Bosnijos pietuose 
buvo nutrauktos likus ke-
lioms minutėms iki jų pa-
baigos, dešimtims įpykusių 
„Velež Mostar“ gerbėjų įsi-
veržus į aikštę.

Teisėjas Sabrija Topa-
lovičius ir du jo padėjėjai 
išvyko į Sarajevą, bet jų 
automobilį viename tune-

lyje sustabdė kita transpor-
to priemonė, kuria važiavo 
keturi asmenys, naujienų 
agentūrai AFP sakė vienas 
policijos pareigūnas.

„Apgadinę automobilį, 
jie į vidų įmetė liepsnojantį 
deglą“, – sakė pareigūnas.

Pasak jo, vienas žmogus 
buvo sužeistas ir nuvežtas į 
ligoninę netoliese esančioje 
Jablanicoje.

Užpuolikų paieška tęsiasi.
Šalies žiniasklaidos pa-

skelbtoje nuotraukoje ma-
tyti išdegęs lengvasis auto-
mobilis.

„Velež Mostar“ gerbė-
jai į futbolo aikštę įsiveržė 

82-ąją rungtynių minutę, 
Bosnijos čempionei „Borac 
Banja Luka“ ėmus pirmauti 
rezultatu 2:0.

Per rungtynes „Velež 
Mostar“ sirgaliai protestavo 
dėl kelių teisėjo sprendimų.

Tokie incidentai gan ne-
įprasti Bosnijos futbolui, 
nors teisėjai kartais kaltina-
mi korupcija.

Praėjusių metų pabaigoje 
du teisėjai ir vienas Bosni-
jos antrosios lygos teisėjų 
komisijos pareigūnas buvo 
apkaltinti rezultatų klasto-
jimu už 1,5–3,5 tūkst. eurų 
vienoms rungtynėms.

BNS inform.

Iki kitų metų vidurio pinigų išgryninimo 
vietovių padvigubės

Iki kitų metų vidurio 
vietovių, kur galima išgry-
ninti pinigus, Lietuvoje 
padvigubės, skelbia Lietu-
vos bankas. 

Lietuvos banko valdy-
bos pirmininkas Gediminas 
Šimkus sako, jog 2022 metų 
liepos 1 dieną išsigryninti 
pinigus bus galima dar 100-
e šalies vietovių-– iš viso 
191-oje.

„Įgyvendinus memoran-
dumą, galimybė išsigrynin-
ti pinigus bus prieinama ne 
mažiau kaip 191 vietovėje“, 
– po susitikimo su memo-
randumą pasirašiusių bankų 
ir LBA vadovais sakė G. 
Šimkus.

„Siekiame suderinti vi-
soms pusėms tinkamą pro-
jekto modelį. Dedame visas 
pastangas, kad šio tinklo 
plėtra kuo greičiau įgautų 
pagreitį“, – pranešime sakė 

LBA prezidentė Eivilė Čip-
kutė.

Šiuo metu septyni ban-
kai ir kitos finansų įstaigos 
renkasi tiekėją, kuris statys 
naujus bankomatus, taip pat 
derinama projekto išlaidų pa-
sidalijimo schema, analizuo-
jami techniniai pakeitimai. 

Memorandumą dėl gry-
nųjų pinigų prieinamumo 
birželį pasirašė septynios 
finansų ir kredito įstaigos 
– „Swedbank“, SEB, „Lu-
minor“, Šiaulių bankas, 
„Citadele“, „Revolut Pay-
ments“ ir Lietuvos centrinė 
kredito unija, taip pat LB ir 
Lietuvos bankų asociacija 
(LBA).

Pagal jį įsipareigota per 
vienerius metus padvigu-
binti vietovių, kur galima 
išsigryninti pinigus, skai-
čių. Numatyta, kad 90 proc. 
žmonių tokią vietą pasiektų 
iki 10 km arba 99 proc. – iki 

20 km atstumu nuo jų gyve-
namosios vietos.

Vietovėse, kur gyvena iki 
4 tūkst. žmonių, bus įreng-
ti bankomatai arba pinigus 
grynins parduotuvės. Jei 
miestelyje gyvena daugiau 
nei 2 tūkst. žmonių ir 10 km 
atstumu negalima išsigry-
ninti pinigų, bus įrengiamas 
bankomatas – jie turėtų būti 
įrengti ne mažiau kaip 50 
vietovių.  

Lietuvos banko sukurta-
me žemėlapyje dabar pažy-
mėta 91 vietovė, kur galima 
išgryninti pinigus.

Dabar šalyje veikia per 
1000 bankomatų, per 2200 
„Perlo“ terminalų, paslau-
ga teikiama ir prekybos 
tinklų „Maxima“, „Iki“, 
„Rimi“ kasose bei „Narve-
sen“, „Lietuvos spaudos“ 
kioskuose – iš viso 1500 
taškų.

BNS inform.

Pas nepasiskiepijusius senjorus bus siunčiamos mobilios brigados
Siekiant vakcinuoti 

daugiau vyresnio am-
žiaus gyventojų, pas ne-
pasiskiepijusius žmones 
bus siunčiamos mobilio-
sios brigados, sako svei-
katos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys.

„Plėsime konkretų va-
žinėjimą, nes mes turime 
duomenis, kokie žmonės 
nepasiskiepiję, tai būtų tiks-
linga, kad mobilios briga-
dos vyktų ir siūlytų tą skie-
pijimąsi, nepaisant to, kad 
tas žmogus nesiregistruo-
ja“, – žurnalistams prie Vy-
riausybės sakė A. Dulkys.

Pasak jo, taip pat svars-
toma skatinti šeimos 
gydytojus, kurie įkalba 
žmones pasiskiepyti, Keti-
nama išmoką už skiepytis 

atsiųstą pacientą didinti nuo 
5 iki 15 eurų.

„Papildomą išmoką pen-
kių eurų esame numatę pa-
didinti, galbūt iki 15 eurų“, 
– teigė A. Dulkys.

Ministras anksčiau yra 
sakęs, kad reikia ieškoti 
būdų didinti vakcinacijos 
apimtis tarp vyresnių nei 
75 metai žmonių, nes su šia 
amžiaus grupe siejama dau-
giausiai mirčių, ligoninių 
užimtumas.

„Svarstysime, kokių dar 
galėtumėme imtis priemo-
nių, kad paskatintume skie-
pijimąsi būtent 75+ grupėje, 
nes 80–90 proc. problemų, 
susijusių su šios dienos pan-
demijos rezultatais, ligoni-
nės, reanimacijos, mirtys 
būtent susijusios su būtent 
šia amžius grupe, reiškia 

čia yra rizikos grupė, kur 
turėtume dėti pastangas, 
kad paskatintume“, – an-
tradienį Seime kalbėjo mi-
nistras.

Pasiskiepiję yra maž-
daug šeši iš dešimties 
gyventojai, kuriems yra 
per 80 metų, vakcinacijos 
lygis 75–79 metų grupėje 
yra per 70 proc., 65–69 
ir 70–74 metų grupėse ši 
dalis siekia maždaug 78 
procentus.

Lietuva antradienį įžen-
gė į blogiausią, „juodąją“, 
pandemijos spalvinę zoną. 
Iki tol šalis buvo priskiria-
ma „raudonajai“ zonai.

14 dienų naujų susirgi-
mų koronavirusu skaičius 
100 tūkst. gyventojų pa-
siekė 522,1 atvejo.

BNS inform.
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Kartą mokinys 
išminčiaus paklausė:

– O kaip man sužinoti 
savo trūkumus?

– Labai paprastai: kai 
vesi, pasakyk žmonai 
apie vieną, tik vieną, 
jos trūkumą. Sužinosi 
ne tik savo, bet ir savo 
tėvų, brolių, seserų visus 
trūkumus.

***
Damos, jei esate 

pernelyg geros nuotaikos – 
pasisverkite!

***
– Brangusis, ar tu mane 

myli?
– Akivaizdu, kad 

buto remontui mes 
nesutaupysim.

***
– Brangusis,aš 

šiandien turguje 
nupirkau 3 kg mėsos.
Tau koldūnus pagaminti 
pagal kokį receptą: 
mamos? Kulinarijos? Ar 
parduotuvės?

– O koks skirtumas?
– Na jei pagal mamos 

– užteks trims dienoms, jei 
pagal kulinarijos – užteks 
mėnesiui, o jei pagal 
parduotuvės – visus metus 
valgysi.

***
– Kas pastatė tą savo 

raudoną Ferrarį prie įėjimo? 
Nei užeiti, nei praeiti!

– Jaša, ko tu čia putojies? 
Juk tai tavo Ferraris.

– Žinau.
Bet gal kas kitas nežino...
***
Trumpai apie rinkimus 

kaimyninėje šalyje: 
Falsifi kacija praėjo 
sėkmingai. Kai kur buvo 
pastebėti nežymūs rinkimai. 
Bet įtakos galutiniam 
rezultatui jie nepadarė.

***
Interneto dėka užaugo 

jau visa karta, kuri už savo 
žodžius nėra gavusi į snukį.

***
Mama išdidžiai pareiškia 

savo sūnui:
– Mūsų tėtis dirbs 

direktoriumi!
– O kas dirbs mūsų tėčiu?

***
Vienas žvejys pasakoja 

kitam:
– Aš vakar susapnavau 

tokį nuostabų sapną!
– Na, papasakok.
– Sapnuoju aš, kad sėdžiu 

valtyje vidury ežero, o šalia 
manęs jauna nuoga mergina.

– O kaip toliau?
– Tada aš užmečiau 

meškerę ir pagavau didžiulį 
karpį!

***
Du vampyrai 

šikšnosparniai vakare kabo 
savo uoloje. Vienas sako:

– Ai, aš labai alkanas! Man 
būtinai reikia šiek tiek kraujo.

Ir jis išskrenda. Grįžta 
po kelių valandų, kraujas iš 
snukio laša.

– Kur gavai kraujo? - 
klausia kitas.

– Matai va tą medį kairiau 
mūsų uolos?

– Matau, – atsako 
šikšnosparnis.

– O va aš – nepamačiau.
***
– Gydytojau, padėkite. 

Man dvejinasi akyse!
– Nusiraminkite ir 

atsisėskite ant kėdės.
– Ant kurios?
***
Vyras pareina namo ir 

išgirdęs įtartiną krebždesį 
spintoje, atidaro jos duris. 
Pamato nepažįstamą vyriškį. 
Visas įsiutęs jo klausia:

– Ką čia veikiate?!
– Laukiu traukinio...
– Kokio dar traukinio?
– To, kuriuo turėjote 

išvykti į komandiruotę.
***
Norint patikti moterims 

reikia būti protingu, turtingu, 
gražiu arba katinu.

***
Sovietmetis, du vyrai geria 

viešbučio kambaryje. Staiga 
vieno žvilgsnis užkliuvo už 
rozetės. Jis sako kitam:

– Žiūrėk, kokia įdomi 
rozetė. Gal ten įtaisytas 
mikrofonas. Imkim ir trenkim 
į rozetę batu. Kad tam, kuris 
klauso, ausis skaudėtų.

Balsas iš rozetės:
– Aš jums kaip trenksiu!
***
Automobilių salone:
– Laba diena, kai pirkau 

jūsų salone automobilį, sakėte, 
kad pakeisite viską, kas per 
penkerius metus suluš.

– Tikrai taip.
– Tai pakeiskite man 

keturis dantis, žandikaulį ir 
kairę koją.

***
Mama prašo sūnaus:
– Pasiimk į žvejybą ir 

sesutę.
– Neimsiu, bus kaip aną 

kartą.
– Ji sėdės tyliai, aš tau 

pažadu.
– Ne triukšme problema. Ji 

anąsyk visą jauką suvalgė.
***
Šiandien darbe pusdieniui 

dingo internetas. Išsivirėm 
kavos, susipažinom, smagiai 
pabendravom.

***
Diplomas, nupirktas už 

paties uždirbtus pinigus, 
laikomas tikru.

***
Iki vestuvių maniau, 

kad  draugavau su rože, 
kad ir su spygliais. Po 
vedybų supratau, kad tiesiog 
vedžiau kaktusą.

***
Senbernis:
– Susiradau naują draugę.
– Graži?
– Ne tas žodis.
– Baisi?
– Va tai tas žodis.
***
Skubėdama į darbą 

padariau atradimą: megztinį 
galima užsivilkti keturiais 
skirtingais būdais. Ir tik 
paskutinis jų – teisingas.

***
Klausimas pašte:
– Kodėl laiškai taip ilgai 

eina?
Atsakymas:
– Todėl, kad eina. O ne 

važiuoja.
***
Manoma, kad 

žiurkėniukas gyvenime 
turi atlikti tris dalykus: ėsti, 
miegoti ir nugaišti.

***
Vaikinų viliojimo kursai 

merginoms. Dienos tema: 
nėriniuoti apatiniai. Balsas iš 
salės galo:

– O jei nėra nėriniuotų 
apatinių?

Lektorė:
– Tuomet imate paprastas 

kelnaites, žirkles ir 
prisimenat, kaip vaikystėje 
iš popieriaus karpėte 
snieguoles.

***
Generolo klausia:
– Kokią sporto šaką 

mėgstate?
– Futbolą.
– Kokia jūsų 

mėgstamiausia komanda?
– Kuopa, kelt!

DIENOS 
KETUREILIS
ĮJUNKIT ŠILDYMĄ!
Šąla Petras, šąla Jonas
Gal pasiuto Dievas ponas?
Bobų vasaros metu
Lauke vos ne minus du!

Vyrams pritaria Onutė:
„Neįmanoma jau būti!
Kojines vilnones traukiu,
Šildymo sezono laukiu!“

Įstaigose mūsų miesto
Irgi darosi jau riesta.
Radiatorius kol šaltas,
Gelbsti tik kailinis paltas.

Lietus lyja, vėjas pučia,
Šąla žmonės daugiabučiuos.
Ir mokyklos, ir darželiai...
Laukia šildymo nerealiai!

Sąskaitėlių kol negavo
Visiems šalta aimanavo.
Bet kai lauks dėželėj kvitas
Gal negasdins šaltis šitas?

Greta Paliulionytė

AUGALAI
• Ankstyvųjų braškių daigus 
Rumba. Kaina sutartinė. 
Atvežu. Tel. 8 646 25 082. 
Rokiškis

• Žieminius beicuotus 
kviečius Jane C2. Likutis 
apie 200 kg. 
Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• Valytus beicuotus kviečius 

Tonage C2. Likutis 250 kg. 
Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 621 72 836. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ
• Moteriškus stilingus 
sportinius batus Trussardi. 
Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 656 39 125. Kaunas
• Naujas pūkines viengules 
antklodes 4 vnt. Naujas 
pūkines pagalves 68x68, 5 
vnt. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 687 19 594. Rokiškis
• Naują trijų dalių 44 dydžio 
kostiumėlį: sijoną, švarką ir 
kelnes. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Megakick Daytona 
1500 du žemų dažnių 
garsiakalbius. 4O Hmai, 
išviso 800 W, 2x38 cm. 
Penkioliktukai, visiškai 
nauji, Vokietija. 25 Eur/vnt. 
Tel. 8 695 77 125. 
Rokiškis


