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Rokiškio rajono politikui V. Maželiui – 
30 tūkst. eurų bauda už rinkėjų papirkinėjimą

Buvęs Rokiškio rajono tary-
bos narys „darbietis“, dabar-
tinis AB „Rokiškio komunali-
ninkas“ direktorius Vidmantas 
Maželis nuteistas už rinkėjų 
papirkinėjimą per 2019 metų 
kovą vykusius savivaldos rinki-
mus, jam skirta 30 tūkst. eurų 
bauda, penktadienį pranešė 
prokuratūra.

Kalta pripažinta ir V. Maželio 
pažįstama, rokiškėnė D. G. bei jos 
į nusikalstamą veiką įtrauktas ro-
kiškėnas E. J. 

Per ikiteisminį tyrimą nustaty-
ta, kad rinkėjų papirkimas orga-
nizuotas prieš 2019 metų kovo 3 
dienos rinkimus į Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybą bei kovo 17 
dieną vykusius Rokiškio rajono 
savivaldybės mero rinkimus.

Bylos duomenimis, savivaldy-
bės tarybos rinkimuose kandidata-
vęs Darbo partijos Rokiškio sky-
riaus pirmininkas V. Maželis prieš 
rinkimus pasiūlė pažįstamai rokiš-
kėnei D. G. rasti žmonių, kurie už 
dešimties eurų atlygį balsuotų už 
jo atstovaujamą partiją ir reitin-
guotų jos sąraše V. Maželį pirmu 
numeriu.

Vėliau per Rokiškio rajono 
mero rinkimų antrąjį turą D. G. 

turėjo ieškoti rinkėjų, kurie už 
penkių eurų atlygį balsuotų V. Ma-
želio palaikomo kandidato naudai.

Į nusikalstamą veiką D. G. 
įtraukė ir Rokiškyje gyvenantį E. 
J. Vyras ne tik už pažadėtą atlygį 
balsavo, kaip nurodė D. G., tačiau 
ir pats ėmė ieškoti rinkėjų, kuriuos 
galėtų papirkti.

„Panevėžio apylinkės teismo 
Panevėžio rūmų teisėjas, išnagri-
nėjęs šią bylą, konstatavo, kad 
V. Maželis pagrįstai kaltinamas 
organizavęs trukdymą rinkėjams 
pasinaudoti rinkimų teise, nes jis, 
nors pats tiesiogiai nerealizavo 
nusikalstamos veikos požymių, ta-
čiau šią veiką organizavo – sudarė 
nusikalstamos veikos planą bei jį 
pateikė vykdytojai D. G., nuro-
dydamas ieškoti asmenų, kurie 
balsuotų taip, kaip jam naudinga, 
davė pinigų rinkėjams papirkti“, – 
rašoma pranešime.

Teismas, išnagrinėjęs bylą, 
konstatavo, kad visiškai įrodytas 
devynių rinkėjų papirkimas per 
minėtus dvejus rinkimus.

Rugsėjo 23 dieną paskelbtame 
nuosprendyje V. Maželis pripažin-
tas kaltu organizavęs trukdymą as-
menims realizuoti savo teisę rinkti 
per 2019 metų kovą vykusius dve-
jus savivaldos rinkimus. Subendri-

nęs bausmes, teismas V. Maželiui 
skyrė 30 tūkst. eurų (600 MGL 
dydžio) baudą, ją jis privalo su-
mokėti per vienus metus po teismo 
nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

D. G. teismas pripažino kalta 
dėl trukdymo rinkėjams pasinau-
doti rinkimų teise ir skyrė jai lais-
vės apribojimą vieniems metams 
ir trims mėnesiams, įpareigojant ją 
per bausmės vykdymo laikotarpį 
neatlygintinai išdirbti 120 valan-
dų sveikatos priežiūros, socialinių 
paslaugų įstaigose ar nevalstybi-
nėse organizacijose, kurios rūpi-
nasi senyvo amžiaus asmenimis, 
neįgaliaisiais ar kitais pagalbos 
reikalingais žmonėmis. Analogiš-
ka bausmė, tik bausmės vykdymą 
atidedant metams, skirta rokiškė-
nui E. J.

Dar vieną Rokiškio gyvento-
ją N. G., taip pat kaltintą rinkė-
jų papirkimu, teismas išteisino. 
Konstatuota, kad nors byloje yra 
duomenų, leidžiančių daryti prie-
laidas, kad N. G. dalyvavo darant 
nusikalstamą veiką, tačiau to ne-
pavyko atvirtinti įrodymais.

Nuosprendis per 20 dienų nuo 
paskelbimo dienos gali būti skun-
džiamas Panevėžio apygardos 
teismui.

BNS inform.

Naktį Rokiškio Maximą apsupo 
specialiosios tarnybos

Penktadienio naktį prie didžiosios Rokiškio Maximos suvažia-
vo gausus būrys specialiųjų tarnybų. Į pagalbą atvyko ugniage-
siai iš gretimų rajonų, tačiau jų paslaugų neprireikė.

Šaltinių duomenimis, buvo uždūmintos patalpos, tačiau didesnio 
pavojaus išvengta, niekas nenukentėjo. Šeštadienį Maxima dirbo 
įprastu režimu.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rajono sveikatos apsaugos 
sistemos darbuotojai jau 
skiepijasi trečiąja doze nuo 
Covid-19 viruso

Rugsėjo pradžioje Sveikatos 
apsaugos ministerija įteisino 
galimybę trečiąja doze nuo Co-
vid-19 viruso skiepytis sveika-
tos apsaugos, slaugos ir globos 
įstaigose dirbantiems žmonėms, 
vaistininkams, taip pat vyres-
niems nei 65 m. asmenims.

Rokiškio rajono poliklinikos 
duomenimis, šiuo metu trečiąja 
doze paskiepytųjų mūsų rajo-
ne – jau 324 asmenys. 240 iš jų 
– Skemų socialinės globos namų 

darbuotojai ir gyventojai, likę 84 
– Rokiškio rajono ligoninės ir po-
liklinikos darbuotojai.

Rokiškio rajono poliklinikos 
administracija komentavo, kad 
darbuotojai pakartotinai skiepi-
jasi gana sparčiai, tačiau besi-
skiepijančių trečiąja doze senjorų 
kol kas beveik nėra – tai galimai 
lemia dar nepraėjęs 180-ies die-
nų būtinas terminas po antrosios 
vakcinos dozės.

Evelina
JASIULIONYTĖ

Paskelbta šildymo kainų prognozė 2021–2022 metams: 
rokiškiečiams brangs neženkliai

Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos direktoriui 
Andriui Burnickui rugsėjo 23 
d. paskelbus įsakymą dėl 2021–
2022 metų šildymo sezono pra-
džios, pradedama spėlioti, kokio 
dydžio sąskaitų už šildymą su-
lauksime šiemet.

AB „Panevėžio energijos“ ats-
tovė spaudai Daiva Paulauskienė 
komentavo, jog prognozuojamas 
15–20 proc. šilumos kainos didėji-
mas dėl brangstančio kuro bei per-
kamos šilumos iš nepriklausomų 

šilumos gamintojų. Vadovauda-
masi LR šilumos ūkio įstatymu bei 
Valstybinės  energetikos reguliavi-
mo tarybos (VERT) patvirtintomis 
Šilumos ir karšto vandens kainų 
nustatymo metodikomis, AB „Pa-
nevėžio energija“ privalo perskai-
čiuoti šilumos ir karšto vandens 
kainas kas mėnesį, todėl skaičiai 
gyventojų sąskaitose gali didėti ar 
mažėti priklausomai nuo tuo metu 
perkamo kuro kainos pasikeitimo.

Šildymo kainų didėjimas Ro-
kiškio ir aplinkiniuose rajonuo-
se planuojamas žymiai mažesnis 

nei, pavyzdžiui, Vilniaus savival-
dybėje (prognozuojamas bran-
gimas iki 60 proc.), kadangi ten 
daug daugiau patalpų apšildoma 
būtent gamtinėmis dujomis. AB 
„Panevėžio energijos“ katilinėse 
biokuras sudaro 90 proc., gam-
tinės dujos – 8 proc., kitos rūšys 
– 2 proc. Biokuro kainų augimas 
šiemet numatomas daug mažesnis 
nei gamtinių dujų, todėl ir šildymo 
kainų prognozės PE vartotojams 
akivaizdžiai skiriasi nuo kai kurių 
kitų Lietuvos savivaldybių.

Evelina JASIULIONYTĖ

Rugsėjo 28-oji - Pasaulinė pasiutligės diena. Pažymint šią dieną, 
gyventojai raginami skiepyti naminius gyvūnus nuo pasiutligės ir taip 
prisidėti prie pasiutligės eliminavimo bei išvengti šios mirtinos ligos.

Pasiutligė – virusinė liga, kuria gali užsikrėsti gyvūnai ir žmonės. 
Liga dažniausiai plinta per įkandimus, tačiau užkratas su infekuoto 
gyvūno seilėmis taip pat gali patekti per pažeistą odą ar gleivinę. Iš-
ryškėjus neurologiniams pasiutligės simptomams, liga tampa mirtinai 
pavojinga.

Rokiškio veterinarijos gydytojai kviečia rajono gyventojus ap-
saugoti savo gyvūnėlius nuo šios ligos ir rugsėjo 28 d. paskiepyti 
už savikainą. 

Informacija ir registracija: 
Veterinaras P. Šeškus, tel. +370 698 16375, 

M. K. Čiurlionio g. 1, Rokiškis
Veterinaras E. Užupis, tel. +370 699 39473, 

Panevėžio g. 2-2, Rokiškis

Rugsėjo 28-29 dienomis Nepriklausomybes aikštėje vyks 
prekybininkų mugė.

Maloniai kviečiame apsilankyti!

COVID-19 situacija rajone: sergančių – 
šešios dešimtys

Praėjusią savaitę mūsų rajo-
ne patvirtinti 37 covid-19 atvejai 
(rugsėjo 20 d. - keturi, rugsėjo 
21 d. - dešimt, rugsėjo 22 d. - 
šeši, rugsėjo 23 d. - keturi, rug-
sėjo 24 d. - dvylika ir rugsėjo 25 
d. - vienas atvejis).

 
Šiuo metu rajone serga 59 as-

menys. Viso nuo epidemijos pra-
džios rajone fiksuoti 2 215 susirgi-
mo atvejai, pasveiko 1 997 rajono 

gyventojai.
Viso nuo epidemijos pradžios 

mūsų rajone nuo covid-19 mirė 69 
žmonės.      

Skiepų informacija statistikos 
departamento puslapyje laikinai 
nepasiekiama, nes vykdomi siste-
mos atnaujinimo darbai susiję su 
vakcinos trečiosios dozės įvedimu 
į apskaitą.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Šeštadienį - trys 
smurto atvejai

Rugsėjo 25 d. apie 4.00 val. na-
muose, Rokiškyje, neblaivus (nu-
statytas 1,94 prom. girtumas) vyras 
(gim. 1980 m.) smurtavo prieš moterį 
(gim. 1982 m.). Įtariamasis sulaiky-
tas, vadovaujantis LR BPK 140 str. 

Rugsėjo 25 d. apie 17.00 val. bute, 
Rokiškyje, neblaivus (girtumą pasiti-
krinti atsisakė) vyras (gim. 1985 m.) 
smurtavo prieš moterį (gim. 1995 
m.), kuriai nustatytas 0,93 prom. gir-
tumas. Įtariamasis sulaikytas, vado-
vaujantis LR BPK 140 str. 

Rugsėjo 25 d. apie 21.00 val. na-
muose, Rokiškio r., neblaivus (nu-
statytas 2,77 prom. girtumas) vy-
ras (gim. 1989 m.) smurtavo prieš 
moterį (gim. 1968 m.). Įtariamasis 
sulaikytas, vadovaujantis LR BPK 
140 str.

Panevėžio VPK inform.

Finansų ministerija vidaus rinkoje pasiskolino 40 mln. eurų
 „Nasdaq“ Vilniaus biržoje pirma-

dienį įvykusiame penkerių metų tru-
kmės Vyriausybės vertybinių popierių 
(VVP) emisijos, iki kurios išpirkimo 

liko 1707 dienos, papildymo platini-
mo aukcione obligacijų parduota už 
40 mln. eurų, vidutinė palūkanų nor-
ma buvo minus 0,25 procento.
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Tie tiktokeriai, kurie apie vamzdžius negalvoja. O veltui...
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Prie vieno apžvalgininko 

straipsnio apie tai, kad Vil-
niaus plėtra be infrastruktūros 
po dešimtmečio ar kiek vėliau 
atsilieps jo gyvybiniams porei-
kiams, išaugo nemaža diskusi-
ja. Vienas, be abejonės, labai 
gudrus, išsilavinęs ir verslus 
jaunas pilietis parašė, kad tik-
tokeriai apie vamzdžius negal-
voja. Puiki šios dienos realijų 
Lietuvoje kvintesencija.

Visų pirma, tiktokeriai apskri-
tai mažai apie ką galvoja. Jie pas 
tėvelį ir mamytę (labai sėkmingos 
mūsų šalies demografinės, verslo 
skatinimo ir regionų politikos 
dėka) gana dažnu atveju yra... 
vienturtėliai. Jie, žinodami, kad 
kai tėveliai anksčiau ar vėliau 
užvers kanopėles, neišvengiamai 
paveldės mažiausiai kokį kampą 
Klumpiabaliuose ar kitame Vel-
nio užantėlyje. O iki tol tie, kurie 
nesugeba pasirūpinti savo stogu 
virš galvos, nuoširdaus įkvėpimo 
kupini gelbėja pasaulį. 

Tuo pačiu įgyvendindami so-
vietų svajonę, išreikštą garsioje 
dainoje: „naš adres ne dom i ne 
ulica, naš adres Sovetskij sojuz“ 
(mūsų adresas – ne namas ir ne 
gatvė, mūsų adresas – Sovietų są-
junga). Dabartine naujakalbe toks 
klajoklis yra vadinamas... pasau-
lio piliečiu. Šiandien gelbėjantis 
nuo užterštumo Azijos upes, ry-
toj – nuo apipjaustymo Kenijos 
mergaites. Teoriškai – tai idilė. 
O praktiškai – peraugusių vaikų 
sambūris. Pribuišių – visur pritry-
pusių ir niekur neprigijusių – kul-
tūra. Ką reiškė pribuišis – žmogus 
su vaikais ir vinzlais keliaujantis 
iš vieno kolūkio į kitą – paklaus-
kite savo senelių ar tėvų. Jie turės 
ką papasakoti. 

Toks žmogus, kuris neketi-
na leisti šaknų, viena vertus, yra 
šiuolaikinės vartotojiškosios 
kultūros dirbk-pirk-mirk svajo-
nė. Pažiūrėkite, ką perka tikras 
savininkas savo name ar bute. 
Jei rengia virtuvę – dairosi gerų, 
brangių, pagal jo poreikius supro-
jektuotų ir sukonstruotų baldų, į 
madą grįžta antikvariniai baldai, 
kurie tarnavo kelis dešimtmečius 

ištisoms kartoms ir dar dabar at-
rodo kaip nauji. Ką daro pribui-
šis? Pribuišis vartoja, jis suvokia, 
kad persikraustydamas nesusi-
rinks savo baldų, savo knygų bi-
bliotekos, nes išgabenti tai į kitą 
šalį, į kurią keliems mėnesiams 
ar metams nunešė akimirkos už-
gaida, yra tiesiog nepatogu ir per 
brangu. Mūsų kartos nebeįsiren-
gia asmeninių bibliotekų ir retai 
bestato bažnyčias. Kaip ir moky-
klas bei ligonines, beje... 

Pribuišis perka pigius baldus 
į naują nuomojamą butą. Jam 
nereikia kokybės, kad tik tam 
kartui... Perka pigius drabužius, 
nes neturi kur jų saugoti. Para-
doksalu, kad už miškų išsaugoji-
mą, už planetos resursų taupymą 
atsakinga karta perka vienadie-
nius, nekokybiškus daiktus... Tai 
jų, mažųjų ekonomikos šarikovų 
dėka, kol Europoje ir JAV siur-
biama iš popierinių šiaudelių, kol 
sprendžiamos, atleiskite, karvių 
bezdėjimo problemos, Kinija, ku-
rios neriboja jokie klimato kaitos 
svajų debesėliai, niekieno netruk-
doma kuo ramiausiai teršia plane-
tą ir įgyja vis didesnį ekonominį 
pranašumą. Tol, kol didieji svajų 
„ekologai“ perka vienkartinius 
„made in China“ daiktus. Kartu 
sukdami vis didesnį vartojimo ir 
teršimo ratą. Jų Dievas – kasmet 
naujas mobilusis telefonas. Tai, 
kas telpa kišenėje. Nes be kišenės 
ar lagamino jie daugiau nieko ne-
turi. Jie nenori apsikrauti. Daik-
tais ir žmonėmis.

Antai jau tokius savarankiškus 
ir priežiūrai nereiklius gyvūnus, 
kaip katės, namuose pakeitė... 
kačių kavinės. Nes įsipareigoti 
gyvūnui, kai tu šiandien Vilniuje, 
ryt Londone, o poryt Balyje, su-
dėtinga. Ką jau kalbėti apie įsipa-
reigojimus žmogui... Juk žmogus 
nepatogus: jis gali visai nenorėti 
rytoj į Balį. Ką ten į Balį. Gal jis 
tiesiog nori miego, kai tu naktį 
žiūri savo naujas atsisiųstas eili-
nio kultinio serialo serijas. Gal jis 
vietoj planų pakeisti pasaulį ima 
ir pareikalauja pirmiausia pasi-
kloti lovą ir išsiurbti kilimą...

Kitaip sakant, užuot keitus 
pasaulį, pirmiausia atlikti savo 

namų darbus. Kol mūsų univer-
sitetai flūdina inovacijų vadyby-
bininkus, Kinija, Indija ir kitos 
šalys flūdina... inovacijas. Kol 
mūsų mergaitės, sėdėdamos ant 
šaligatvio prie Lenkijos ambasa-
dos, rėkauja apie netobulą kaimy-
ninės šalies įstatymų sistemą, tų 
šalių mergaitės sėdi universitetų 
laboratorijose kurdamos išradi-
mus. Kinija įgauna vis didesnę 
ekonominę, mokslinę, industri-
nę galią, kurią išaugino naivūs 
ir kvaili europiečiai. O prieš ją 
kovojama... postais Tiktokuose. 
Nors kovoti reikėtų savo fabri-
kuose ir laboratorijose.

Kokybei, tiek fizinei, tiek 
dvasinei, reikia šaknų. Dvasios 
aristokratai didžiuojasi savo šei-
mų istorijomis (nebūtinai grafų 
ar baronų, tačiau jie jas bent jau 
žino, jie žino, kur giminės lizdas, 
kur palaidoti jo seneliai ir prose-
neliai, kaip jie gyveno). Dvasios 
aristokratai tuoktis renkasi savo 
parapijų bažnyčias, o ne laks-
to ten, kur bažnyčia gražesnė ir 
kunigas garsesnis. Ar jie iškvašę 
senbezdos? Ne. Tiesiog išsilavi-
nęs žmogus (tuo jis ir skiriasi nuo 
šviežiai iškepto bukulauro su di-
plomu) suvokia, kad jį formuoja 
šimtų metų, dešimčių kartų men-
talitetas. Ir to mentaliteto dalis 
yra atsakomybė prieš save, prieš 
giminę, prieš bendruomenę.

Sovietai ir naciai šiuos vietos ir 
laiko (pagrindinių žmogaus gyve-
nimo dimensijų ryšius) sėkmingai 
traukė: žmogus be praeities, tam-
pa žmogumi be atsakomybės. Juk 
patikėkite, nušauti bevardį lenką 
Katynėje ar nuvaryti į dujų kame-
rą bevardį žydą iš Vengrijos, kur 
kas lengviau, nei pakelti ginklą 
prieš tą, su kuriuo bendravai, kurį 
pažinojai. Ir tamsiuose Lietuvos 
kaimuose žydšaudžiams, drįsu-
siems pasirodyti kaimo šokiuose, 
snukius išmaldavo. O Tiktoko 
karta, dėvėdama marškinėlius su 
žmogžudžio Čegevaros ar Mao 
portretais, be jokios sąžinės grau-
žaties mums, patyrusiems sovie-
tinės sistemos baisumus, dėsto, 
kad komunizmas yra gėris, kurio 
mes nesuprantame. Tai dabartinei 
Vakarų Tiktoko kartai reikia įro-
dinėti, kad sovietinės krepšinio 
rinktinės marškinėlių su kūju ir 
pjautuvu stiliumi pasiūta suknelė 
nėra OK. 

Tiktoko karta atėjo, kaip pas 
mus sakoma „ant pagatavo“. Mes 
tikėjome, kad jei jau mes galvo-
jame apie vamzdžius, jie galvos 
apie žvaigždes. Jie negalvoja nei 
apie vamzdžius, nei apie žvaigž-
des. Mūsų karta jiems sukūrė gy-
venimą, kuriame nebereikia gal-
voti. Kuriame užtenka būti patys 
sau gražiems.

Tie, kuriems apie vamzdžius 
galvoti žemas lygis, kuria idėjas 
fix. Statomas ant pasenusios inf-
rastruktūros pamatų. Ir pyksta, 

kai idėjos fix neveikia. Nes ne-
daeina, kad kaip vamzdžiai: van-
dentiekio, šildymo, ir, svarbiau-
sia, nuotekų sistemos, yra tikroji 
miesto širdis, ir kad jiems trūkus, 
visa aukštoji kultūra ir gerovė per 
tris minutes bus patvindyta, at-
leiskite, mėšlyne. Kad prie minus 
dvidešimt trūkęs šildymo trasos 
vamzdis niekais paverčia jūsų pa-
stangas namuose sukurti išpuose-
lėtą interjerą. 

Infrastruktūra yra esmių esmė. 
Ant griūvančio namo sienų už-
glaistystas tinkas ilgai nelaiko. 
Ant kibirkščiuojančios pasenu-
sios elektros instaliacijos užlipin-
ti nauji tapetai nepadeda. Kaip ir 
sienų dažymas, kai stogas kiau-
ras. Tačiau kai nesijauti savini-
ninkas, tik nuomininkas, kam į tai 
kreipti dėmesį? 

Infrastruktūra – ne tik vamz-
džiai ir elektros instaliacija. Vals-
tybės infrastruktūra – tai ir švieti-
mo, sveikatos apsaugos sistemos. 
Kas būna, kai žmogus penkiasde-
šimt metų nekeičia vamzdžių? Jie 
trūksta. Kas nutinka, kai į seną 
daugiabučio instaliaciją, pritaiky-
tą šaldytuvui, skalbimo mašinai 
Riga-18 ir virduliui, vienu metu 
įjungiama automatinė skalbimo 
mašina, šaldytuvas, mikrobangų 
krosnelė, virdulys ir elektrinis 
šildytuvas? Rezultatas, atrodo, 
savaime suprantamas. Išmušti 
saugikliai – pats mažiausias ne-
malonumas. Dažniausiai po tape-
tais ima svilti laidai. 

Lygiai taip pat ir mūsų vals-
tybės infrastruktūros laiku nesu-
tvarkius, laikius ją nekeistą 50 
metų, akivaizdu, kad ji ne tik ima 
nebeatitikti šiuolaikinės valstybės 
poreikių, bet ir išeina iš rikiuotės. 
Tačiau tvarkyti infrastruktūrą – 
savininko reikalas. Pribuišiams 
dėl to galvos neskauda.

Kam tvarkyti savuosius uni-
verstitetus, kad jie būtų konku-
rencingi? Kad jie taptų mokslo 
lyderiais, kad būtų tinkamai at-
skleistas mūsų žmonių protų po-
tencialas, kad mūsų visuomenė iš 
tiesų taptų inovacijų, o ne popie-
rinių inovacijų popierinių vadiby-
bininkų šalimi? Juk daug papras-
čiau važiuoti į vidutinius Europos 
universitetus, tapti ten abejotinais 
moterų istorijos ar tvarios plėtros 
specialistais. Nes tapti mokslo 
lyderiais reikia juodo, kruvino 
darbo. Ir investicijų. Juk kuriant 
Vilniaus universtitetą, šiauriausią 
katalikišką Europos universitetą, 
kuo vadovautasi? Kad ne žemės 
derlumu, ne drabužių skirtingu-
mu garsėja tautos. Ir dabar jos 
garsėja ne nuotraukomis ir filmu-
kais Tiktokuose. 

Kam tvarkyti savąją švietimo 
sistemą? Juk jei gyveni Vilniuje, 
savąją atžalėlę, be abejo, tikimasi 
įkišti į kokį licėjų. Kam tvarkyti 
sveikatos apsaugos sistemą, jei 
iki Santariškių troleibusu nuva-

žiuosi. Arba greitoji nuveš. 
Su tokia logika nestebina pono 

Gentvilo jaunesniojo svaičioji-
mai, kad, vadinkime daiktus ti-
kraisiais vardais, apiplėšus pro-
vincijos visuomenę drakonišku 
automobilių mokesčiu, kažkur 
bus pagerinta viešojo transporto 
sistema. Jam, sėdinčiam ant pa-
togaus sėdmaišėlio ministerijoje 
nedaeina, kad negalima pagerinti 
to, ko iš esmės jau nebėra. Jei su 
mūsų viešuoju transportu iš Še-
tekšnų ar Jurkupių Rokiškį anks-
čiausiai galima pasiekti 16.30 val. 
tai ne viešojo transporto sistema. 
Tai reiškia, kad jos nėra. Ir dėl to, 
kad jos nėra, žmonės ir perka se-
nus automobilius. Mielai pirktų ir 
naujus, tik Tiktoko ministrai ne-
moka pažiūrėti, kokia yra viduti-
nė regiono alga (jau nekalbu apie 
pensiją). O kam jiems žiūrėt? Juk 
apie kokį darbo jėgos mobilumą 
galime kalbėti, kai anksčiausiai 
viešuoju transportu žmogus iš 
kaimo į Rokiškį gali atvažiuoti... 
16.30 val.?

Jie nesuvokia, nes niekada ne-
galvojo apie vamzdžius, tiksliau, 
apie infrastruktūrą. Jiems galvoti 
kol kas nereikia. Nors išsekusios 
švietimo, medicinos sistemos jau 
rodo ryškius kolapso ženklus. O 
kam jiems galvoti? Va kai su-
grius, jie ramiausiai susipakuos 
čemodanus, nusipirks bilietą į 
vieną pusę ir pakels sparnus. 
Nykūs Lietuvos biurokratėliai 
papildys tokių pat nykių Europos 
Sąjungos ir kitų institucijų nykių 
biurokratėlių gretas. Jie toliau ko-
vos popieriais prieš smurtą, dis-
kriminaciją ir karvių bezdėjimą. 
O jūs? O jūs užsipypinkit grabais 
čia besėdėdami. 

Todėl ir reikia galvoti apie 
vamzdžius. Nepatinka galvoti 
apie juos? Juk mūsų kraujagyslės 
iš esmės irgi yra vamzdžiai. Kas 
būna, kai jos užsikemša? Infark-
tas arba insultas. Tiesus greitke-
lis pas Viešpatį. Galvokime apie 
savo valstybės kraujagysles. Apie 
tai, kas varinėja jos kraują. Bet 
tam reikia naujos šeimininkų kar-
tos. Nebeieškančios, kur pakelti 
sparnus. O norinčios kurti savo 
laike ir savo vietoje. Bet tam rei-
kia dirbti. O dirbti sunku. 

Ypač tiems, kurie išmoko tik 
atrodyti. Gelbėti Kenijos mer-
gaites ar sėdėti ant šaligatvio už 
Lenkijos moterų teisę į abortą 
yra lengviau. Lengviau dažyti 
perėjas, nei asfaltuoti žvyrke-
lius. Lengviau dažyti suoliukus, 
nei statyti mokyklas. Lengviau 
kurti filmukus iš Ekonomikos ir 
inovacijų ministerijos koridorių, 
nei kurti ekonomiką, o jau tuo la-
biau inovacijas. Lengviau rašyti 
galimybių pasus, nei sutvarkyti 
sveikatos apsaugos sistemą. Tik 
ar šiandien mums tų filmukų ir 
popiergalių reikia? Tai ir daryki-
me išvadas.
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Stalo žaidimų vakaras: detektyvo prieskonis, aštrios užduotys ir aštrios nuobaudos

Kas šis žmogus, pavaizduotas kortelėje? Atsakymas straipsnio 
pabaigoje.

Žaidimo vedantieji visą laiką rodė korteles ir į žaidėjų klausimus atsakinėjo tik „Taip“ arba „Ne“.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Stalo žaidimai: nepa-
keičiama laisvalaikio, in-
telektualių vakarėlių dalis. 
Viso to, ko jaunieji rokiš-
kėnai pasiilgo per karan-
tiną. Nors stalo žaidimai 
tinkami įvairiai publikai, 
vyresni rokiškėnai pir-
mąjį po ilgos pertraukos 
žaidimų vakarą praleido. 
O veltui: pube „Gnomas“ 
buvo kviečiama pasidai-
ryti po garsių nusikaltimų 
užkulisius, tapti skanda-
lingų bylų tyrėjais.

Žaidimo sistema – 
paprasta
Žaisti tokius žaidimus 

paprasta: tereikia suburti 
komandą (nors, kaip sakė 
organizatoriai), tokį žaidi-
mą galima žaisti ir dviese, 
tiesiog daugiau žaidėjų – 
daugiau smagumo ir dau-
giau galimybių laimėti. Tai-
gi, į „Gnomą“ atėjo nemažai 
jaunimo pažaisti.

Kalbinti žmonės atviri: 
jie pasiilgo tokių pramogų. 
Kur ir galvą pasukti, ir save 
išbandyti reikia. O ir įvairūs 
prizai suteikė motyvacijos 
greičiau atskleisti painių 

nusikaltimų paslaptis. 
Kaip reikia žaisti? Kie-

kvienai komandai buvo 
skirtas vokas su dešimčia 
kortelių. Kiekvienoje jų – 
paveikslėlis su tam tikros 
mįslės iliustracija. Pavyz-
džiui, ant vienos kortelės 
nupieštas žmogus polici-
ninko uniforma, kalbinantis 
damą. Komanda turėjo at-
spėti, kas šis žmogus. Kie-
kvienai ekipai buvo skirta 
po žaidimo vedantįjį. Jis 
žaidimo laiką rodė kortelę 

ir į komandos klausimus ga-
lėjo atsakyti tik „Taip“ arba 
„Ne“. Įdomu tai, kad de-
tektyviniai uždaviniai buvo 
sukurti remiantis tikromis 
detektvynėmis istorijomis.

Visam žaidimui buvo 
skirta trys valandos. Aki-
vaizdu, kad vienam klau-
simui spręsti buvo galima 
skirti maždaug pusvalandį.

Kas nenori spręsti, 
tas ragauja pupeles
Prie žaidimo kortelių ir 

užduočių buvo padėta sti-
klinė su įvairiaspalvėmis 
pupelėmis-saldainiukais. 
Tai ne šeimininkų pasiūly-
tas skanėstas – aštraus sko-
nio pupelės buvo bausmė 
toms komandoms, kurios 
nusprendė praleisti vieną 
klausimą: vienas klausimas 
– viena pupelė. 

Atsipirkti pupelių ragavi-

mu, užuot sprendus užduo-
tis – prastas sumanymas. 
Mat už kiekvieną sėkmingai 
išspręstą klausimą vedantie-
ji skaičiavo taškus. O surin-
kusiems daugiausia – teko 
vertingi rėmėjų prizai. Beje, 
ir rėmėjai užsuko pasižiū-
rėti, kaip vyksta žaidimų 
vakaras. „Panašu, kad atei-
tyje teks kelti prizo vertę“, 

– sakė viena iš jų, pamačiu-
si, kaip rimtai komandos įsi-
traukė į detektyvinių pinklių 
sprendimą.

O tas žmogus policininko 
uniforma, kuris buvo nu-
pieštas ant kortelės – gar-
sus žudikas maniakas Tedas 
Bandis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Biblioteka  visiems
Rokiškio rajono savi-

valdybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos vaikų 
ir jaunimo skyriaus duris 
puošia išskirtinis ženklas 
– spalvota dėlionė „Bibli-
oteka visiems“. Skirtingos 
elementų spalvos ir jų su-
sijungimas rodo gebėjimą 
priimti vieniems kitus, 
nepaisant mūsų skirtumų 
ir įvairumo bei simboli-
zuoja bibliotekų ketinimą 
didinti savo paslaugų pri-
einamumą įvairią nega-
lią turintiems žmonėms, 
skatinti visuomenės infor-
muotumą ir ugdyti tole-
ranciją.

Vaikų ir jaunimo skyriu-
je yra parengtos ir įdiegtos 
priemonės, palengvinančios 
vaikų, su autizmo spek-
tro sutrikimais, lankymąsi 
bibliotekoje. „Sensorinio 
gesintuvo“ rinkinį sudaro 
palapinė bei taktilinės, gar-
sinės ir vizualinės priemo-
nės, padedančios autistiš-
kiems asmenims suvaldyti 
kilusį nerimą, nusiraminti ir 

atsipalaiduoti. 
Biblioteka turi vizualinę 

socialinę istoriją ir plaka-
tą, kurie padeda pasiruošti 
vizitui: dar prieš atvykstant 
susipažinti su bibliotekos 
erdvėmis, taisyklėmis, pa-
matyti, kaip atrodo darbuo-
tojai, kurie čia dirba. Juos 

lankytojai ras bibliotekos 
interneto svetainėje www.
rokiskis.rvb.lt

Biblioteka nuo šiol tampa 
dar labiau atviresnė ir labiau 
draugiška vieta visiems, 
nepaisant mūsų skirtumų ir 
įvairumo.

Kviečiame apsilankyti.

Jaukus atlaidų Onuškyje grožis
Sekmadienį Onuškio 

parapija šventė titulinius 
Šv. arkangelo Mykolo at-
laidus. Tokios tikinčiųjų 
gausos kaip per pagrindi-
nius, Švč. Mergelės Mari-
jos į dangų ėmimo arba 
Žolinės atlaidus, nebuvo, 
tačiau susirinkusieji į šv. 
Mišias džiaugėsi jaukia 
švente, kurios centru tapo 
viena gražiausių ir unika-
liausių rajono šventovių.

Atlaidams ruošėsi
iš anksto
Kaip gi šventė be seniū-

naitės, šio krašto metrašti-
ninkės Elenos Blažienės. 
Ji, kartu su pagalbininin-
kėmis, po visą miestelį su-
rinko ir išpuošė bažnyčią 
paskutiniais rudens žiedais 
– jurginais. Juk šis sekma-
dienis – neeilinis. Tai Onu-
škio bažnyčios tituliniai 
atlaidai. 

Seniūnaitė pasidžiaugė 
ir Juodupės seniūno Valdo 
Adomonio dėmesiu bažny-
čiai, jos aplinkai, pagalba 
talkinant rengiant šventes 
ir rūpinantis šventovės kas-
diena. 

Ruoštis buvo dėl ko: 
Onuškyje jau tampa tra-
dicija, kad atlaidų metu 
atvyksta kunigas svečias. 
Kunigas svečias – puiki pa-
galba tiems, kurie nedrįsta 
eiti Išpažinties pas savąjį 
kleboną. Tačiau pasinau-

doti proga išpažinti nuo-
dėmes svečiui dvasininkui 
onuškėnai nesinaudojo – jie 
neslėpė, kad labai gerbia ir 
pasitiki savuoju dvasininku 
Aivaru Kecoriumi.

Pirma melstis, 
paskui kritikuoti
O svečias kunigas, Obe-

lių, Aleksandravėlės ir 
Kriaunų klebonas Laimonas 
Nedveckas, išklausęs išpa-
žinčių, aukojo šv. Mišias. Jo 
pamokslas buvo skirtas se-
noviniam pragaro vaizdiniui 
paaiškinti bei Evangelijos 
pagal Morkų alegorijoms 
aptarti. Dvasininkas kalbė-
jo apie būtinybę būti krikš-
čionimi ne tik formuojant 
išorinį įvaizdį, bet kur kas 
svarbiau sekti paskui Dievą, 
o ne paskui nuodėmę sie-
los kojomis, ieškoti Dievo 

sielos akimis. Jis subtiliai 
patarė, kad ir šiandienos 
sunkumų, išbandymų aki-
vaizdoje pirmiausia derėtų 
melstis, o tik po to prie-
kaištauti ir kritikuoti. Šv. 
Mišiose vargonavo ir gie-
dojo Egidijus Kundrotas su 
giedotojomis.

Po šv. Mišių onuškėnai 
dar neskubėjo skirstytis. 
Puikus oras leido burtis 
draugėn, šventoriuje pasi-
tarti apie savo skaudulius 
su kunigais A. Kecoriumi ir 
L. Nedvecku. Nors bažny-
čia ir nebuvo sausakimša, 
kaip didžiųjų atlaidų metu, 
tikintieji nuoširdžiai džiau-
gėsi švente. Ir svarstė, kiek 
dar galės rinktis draugėn į 
šv. Mišias, ar vėl nebus pa-
skelbtas karantinas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kunigas Laimonas Nedveckas tikintiesiems kalbėjo apie izraelitų 
pragaro vaizdinį.                                               L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Verslui nerandant darbuotojų, valdžia žada pokyčių
Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija žada per-
tvarkyti bedarbių  rėmimo 
sistemą – darbo neturintiems 
žmonėms būtų kompensuoja-
mas perkvalifikavimas, mo-
kymai, mokamos subsidijos 
už naujų darbo vietų kūrimą, 
o ne dalijamos išmokos gry-

naisiais.   
„Mes šiandien 100 proc. 

nedarbo draudimo išleidžiame 
pasyvioms priemonėms. Nori-
me šį dalyką pakeisti – duoti 
meškerę, o ne žuvį“, – pirma-
dienį susitikime su Seimo Lais-
vės frakcija teigė viceministras 
Vytautas Šilinskas. 

Jis taip pat pranešė, kad 
ketinama keisti registracijos 
Užimtumo tarnyboje tvarką. 
Dabar registruojasi apie 80 
proc. netekusiųjų darbo ir tik 
20 proc. įmonių, ieškančių dar-
buotojų, nors jos pasiūlo apie 
40 proc. laisvų darbo vietų.

BNS inform.
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Patirties pergalė prieš viltis: Rokiškio futbolo klubas – Panevėžio apskrities pirmenybių prizininkas!

Pirmasis įvartis į panevėžiečių (raudona apranga) vartus krito jau antrąją rungtynių minutę.

Alikas Samoilovas varžovų vartininką nuginklavo triskart.                                                                                                              L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rokiškio futbolo klubas 
savo sirgalių akivaizdoje 
pasiekė įspūdingą pergalę 
– net 5:1 įveikė Panevėžio 
futbolo akademijos auklė-
tinius. Pati rezultatyviau-
sia mūsiškių pergalė buvo 
nelengva: jaunieji futboli-
ninkai buvo gana kovingi, 
visgi lemiamomis rung-
tynių akimirkomis jiems 
pritrūko ir fizinių jėgų, ir 
patirties. O Rokiškio fut-
bolo klubui ši pergalė lėmė 
bronzos medalius Panevė-
žio apskrities futbolo fede-
racijos pirmenybėse (Lie-
tuvos futbolo federacijos 
III lyga).

Jaunimui žaidimas 
nesusiklostė
Panevėžio futbolo aka-

demijos jaunimas pastaruo-
ju metu buvo neparankus 
varžovas: jei pirmajame 
pirmenybių rate ši koman-
da buvo visiška autsaiderė, 
tai antrajame rate stabiliai 
rinko taškus ir jau sugebėjo 
pakilti iš turnyrinės lentelės 
dugno į šeštąją vietą, į sep-
tintąją nustūmę Biržų „Šir-
vėną“. Futbolo akademijos 
jaunimas buvo įdomus rajo-
no sirgaliams ir dėl to, kad 
tai – mūsų šalies būsimosios 
futbolo viltys. Rokiškio fut-
bolo klubo vadovo Eriko 
Gaigalo teigimu, į Rokiškį 
atvyko žaisti 10-12 klasių 
Futbolo akademijos moks-
leiviai. 

Jaunimo pranašumas, 
be abejonės, buvo greitis ir 
technika. Esminis trūkumas 
– tuščias atsarginių suolelis, 
ant jo sėdėjo tik atsarginis 
vartininkas. Taigi, progos 
atgauti jėgas po kovų aikšte-
lėje panevėžiečiai neturėjo. 

Rungtynės prasidėjo jau-
nųjų varžovų atakomis. Ta-
čiau patirtis – pavojingas 
ginklas: kontrataką sužaidę 
tarsi iš natų, rokiškėnai iš-
maudė panevėžiečių gyny-
bą ir kamuolys jau antrąją 
rungtynių minutę suspurdo 
tinkle.

Visgi tolesnė rungtynių 
eiga parodė, kad Futbolo 
akademijos auklėtiniai ro-

kiškėnams – neparankus 
varžovas. Pagrindinis pas-
tarųjų rungtynių ginklas 
buvo mūsų komandos greiti 
kraštiniai saugai ir puolėjai. 
Žaidžiant su Futbolo akade-
mijos jaunimu, greičio pra-
našumas nebuvo toks paste-
bimas. Visgi vėliau, kai be 
keitimų žaidę panevėžiečiai 
pavargo, rokiškėnų atakos 
kraštais buvo vis pavojin-
gesnės.

Po praleisto įvarčio žai-
dimas tarsi išsilygino: ka-
muolys didžiąją dalį kėlinio 
buvo aikštės viduryje. Daug 
asmeninės kovos, meistriš-
kumo reikalaujantis žaidi-
mas sekino abiejų komandų 
jėgas. Rokiškėnai demons-
travo puikų komandinį žai-
dimą. Ir 31-ąją vėl ramiai 
ir užtikrintai atlikę baudos 
smūgį, kamuolį pasiuntė į 
varžovų vartų tinklą.

Po šio įvarčio persva-

ra tapo akivaizdi. Tačiau 
palengvėjimo rokiškėnų 
futbolininkų veiduose ne-
buvo matyti: šios rungty-
nės – bronzos vertės. „Dar 
niekas nebaigta. Kad nebūtų 
kaip Pasvalyje, kai išėjome 
žaisti, jau patikėję pergale“, 
– sakė futbolininkai.

Baimes ir abejones dar 
labiau sustiprino paskutinią-
ją pirmojo kėlinio minutę 
grubi klaida gynyboje: mū-
siškiai nuvertė varžovą bau-
dos aikštelėje ir rungtynių 
teisėjas Saulius Vilniškis 
nedvejodamas parodė į 11 
m žymą. Panevėžiečiai pa-
sinaudojo proga sušvelninti 
rezultatą. Progos surengti 
ataką mūsiškiai nebeturėjo: 
teisėjas sušvilpė, kviesda-
mas komandas petraukai.

Jėgų užteko 
tik pusei kėlinio
Antrojo kėlinio pradžioje 

panevėžiečiai dar rodė inici-
atyvą išlyginti rezultatą. Su-
rengė keletą pavojingų ata-
kų. Tačiau tašką rungtynėse 
padėjo mūsų komandos gy-
nėjo 53-ąją minutę pelnytas 
įvartis. Po jo faktiškai ir 
subyrėjo panevėžiečių žai-
dimas. 

Vienas svarbiausių fak-
torių, lėmusių panevėžie-
čių klaidas gynyboje, buvo 
akivaizdus jėgų trūkumas. 
Kadangi išvargę jauni fut-
bolininkai nebespėjo gau-
dyti rokiškėnų greitų saugų 
ir puolėjų, varžovų aikš-
telėje vienas po kito kilo 
„gaisrai“: baudos smūgiai, 
kampiniai. Dar vienas aki-
vaizdus simptomas, kad 
sportininkai pavargo, tai 
varžovų stabdymas pražan-
gomis. Tą lėmė ir tai, kad 
jaunimas nebespėjo padėti 
vieni kitiems: saugai vėlavo 
grįžti į gynybą, rokiškėnai 

vis tvirčiau dominavo aikš-
tės viduryje. Iš ten viena 
po kitos buvo rengiamos 
aštrios atakos. Ir jaunimas 
ėmė grubiai klysti: vėluo-
dami užkirsti kelią varžo-
vams, jie mūsiškius ėmė 
stabdyti pražangomis jau 
baudos aikštelės prieigose. 
O 60-ąją minutę mūsų puo-
lėją panevėžiečiai sustabdė 
jau baudos aikštelėje. Jauni-
mas dar bandė ginčytis, bet 
teisėjas į jų argumentus tik 
ranka numojo: „Suprasčiau, 
jei bent ant linijos būtum 
pargriovęs, bet dabar – geri 
keturi metrai baudos aikš-
telėje. Tad nė nesiginčyk“, 
– besipiktinantį panevėžie-
čių gynėją ramino arbitras. 
11 m baudinį realizavo ko-
mandos kapitonas Gedvidas 
Sirvydis.

Tačiau jaunimas nurimo 
neilgam. Jėgos seko, pylėsi 
klaidos. O jų rezultatas – 

didėjantis geltonų kortelių 
skaičius. Ypač didelis krūvis 
teko jaunajam panevėžiečių 
dešiniojo krašto gynėjui. 
Ir jis su juo nesusitvarkė. 
Grubi klaida gynyboje – ir 
prieš akis raudona korte-
lė. Vėl bandymas apeliuoti 
į arbitrą, vėl be rezultatų. 
Žaisti dešimčiai žaidėjų 
prieš vienuolika – jaunie-
siems futbolo akademijos 
auklėtiniams per sunkus už-
davinys. Todėl natūralu, kad 
vėl klaidos gynyboje ir vėl 
– pražanga baudos aikštelė-
je. 11 m baudinį realizavo 
Alikas Samoilovas. Rungty-
nes rokiškėnai laimėjo 5:1. 
Hettriką rungtynėse pelnė 
A. Samoilovas, po įvartį – 
G. Sirvydis ir Mindaugas 
Veikšys.

Turnyrinė situacija 
jau aiški
Pergalė lėmė, kad rokiš-

kėnai iki pirmenybių pa-
baigos likus dvejoms rung-
tynėms užsitikrino bronzos 
medalius. Mūsiškiai iš 10 
rungtunių laimėjo penkias, 
dvi sužaidė lygiosiomis ir 
surinko 17 taškų. Pirmoje 
vietoje įsitvirtino Panevė-
žio „Atomas“, surinkęs 29 
taškus per 11 rungtynių, 
antri –FK „Dembavos“ fut-
bolininkai, kurių sąskaitoje 
22 taškai per 11 rungtynių. 
Šios ekipos rokiškėnams jau 
sunkiai bepavejamos. O štai 
Pasvalio ekipa, kuriai pra-
ėjusiame ture apmaudžiai 
nusileista 0:3, sužaidė 11 
rungtynių ir turi 12 taškų, 
taigi, mūsiškių jau niekaip 
nepavys.

Įdomu, kad tik komandos 
pirmenybių prizininkės turi 
teigiamą įvarčių skirtumą. 
Rokiškėnai jų įmušė 19-ka, 
praleido 5.

Dabar jiems belieka tik 
sėkmingai sužaisti dvejas 
likusias rungtynes ir pa-
sidžiaugti itin sėkmingu 
sezonu, kuris net tik buvo 
užbaigtas be karantino per-
traukų, bet ir pelnyti meda-
liai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Savaitės policijos įvykių apžvalga
Rugsėjo 20 – 26 dieno-

mis Panevėžio apskrities 
policija registravo 658 
įvykius (praėjusią sa-
vaitę – 855), pradėta 46 
(praėjusią savaitę – 50) 
ikiteisminių tyrimų. Į 
areštinę pristatyti 43 as-
menys.

Per savaitę buvo pradėti 
10 ikiteisminiai tyrimai dėl 

vagysčių (2 – iš negyvena-
mų patalpų, 1 – iš automobi-
lio, 4 – iš parduotuvės, 1 – iš 
gyvenamų patalpų, 2 – kita). 
Penkios vagystės įvykdytos 
Panevėžio mieste, 1 – Pa-
nevėžio rajone, 1 – Biržų 
rajone, 2 – Pasvalio rajone, 
1 – Rokiškio rajone. Vagys-
čių šią savaitę neregistruota 
Kupiškio rajone.

Pradėti penki ikiteismi-

niai tyrimai dėl sukčiavimo, 
1 – dėl turto sunaikinimo ar 
sugadinimo, 1 – dėl plėšimo. 
1 – dėl neteisėto elektroni-
nės mokėjimo priemonės ar 
jos duomenų panaudojimo

Rugsėjo 20 – 26 dieno-
mis apskrities keliuose, kai 
registruot įskaitinių (kai 
nukentėjo žmonės) eismo 
įvykių. Policijos pareigūnai 
sustabdė 5 neblaivius vai-

ruotojus, kuriems nustatyta, 
kad kraujyje yra daugiau 
nei 1,5 promilės alkoholio, 
todėl taikoma baudžiamoji 
atsakomybė. Du neblaivūs 
vairuotojai prie automobi-
lio vairo sėdo Panevėžio 
rajone, 1 – Kupiškio rajone, 
1 – Pasvalio rajone, 1 – Ro-
kiškio rajone

Panevėžio VPK 
inform.

Šalia „Maximų“ – „Ignitis“ 
elektromobilių stotelės

 „Ignitis grupės“ elektros ir 
dujų tiekėja „Ignitis“ kartu su 
viena didžiausių mažmeninės 
prekybos bendrovių Lietuvo-
je „Maxima LT“ įrengs elek-
tromobilių įkrovimo stoteles 
„Ignitis ON“.

Planuojama, kad pirmosios 
keturiolika 150 kW galios stote-
lių šalia didžiųjų tinklo parduo-
tuvių Vilniuje, Kaune, Klaipė-
doje, Panevėžyje, Šiauliuose bei 
mažesniuose miestuose pradės 

veikti 2022-ųjų rudenį, o ateityje 
jas numatyta diegti ir greta naujų 
ar plečiamų parduotuvių, pranešė 
„Ignitis“.

Didelės galios „Ignitis ON“ 
stotelėse bus jungtys, tinkamos 
visiems Europos elektromobi-
liams. 

Nuo 2019 metų spalio vei-
kiantis „Ignitis ON“ yra vienas 
didžiausių tokių tinklų Lietuvoje, 
turintis 223 įkrovimo taškų 85 
stotelėse. 

BNS inform.
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Juozo Keliuočio viešoji biblioteka kviečia
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Jubiliejinė Dano Andriulionio tapybos darbų paroda, 
parodų galerijoje „Autografas“.
Rokiškėno Vido Seibučio atvirukų kolekcija „Visas 
pasaulis delne“, Meno ir muzikos erdvėje.
Arūno Augučio ekslibrisų paroda, Meno ir muzikos 
erdvėje.
Spaudinių paroda „Knyga rudenio vakarui“, Viešo-
sios bibliotekos Skaitytojų skyriuje.
Spaudinių paroda „Rudens  šventės“, Informacijos ir 
kraštotyros skyriuje.
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Knygų paroda „Langas į vaiko pasaulį“.
Spaudinių paroda „Ruduo su knyga“.
 „Didžiosios Lokės sūnų pėdomis“, skirta garsios vo-
kiečių mokslininkės, istorikės ir rašytojos Liselotte 
Welskopf - Henrich 120-osioms g. m.
RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Rugsėjo 28 d. 17 val.  – naujausio Donaldo Kajoko 
romano „Skudurėlių šventė“ pristatymas.
Rugsėjo 30 d. 16 val. - susitikimas su psichologe 
Onute Viduoliene: Emocijos ir jausmai mūsų gyve-
nime. 
Vaikų ir jaunimo skyriuje:
Rugsėjo 29 d. 15 val. – užsiėmimas su LEGO progra-
muojamais robotais, Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Rokiškio mamų klubo narės dalyvavo 
dailės terapijos užsiėmime

Rudens lygiadienį Ro-
kiškio mamų klubo drau-
gai pasitiko dalyvaudami 
dailės terapijos užsiėmi-
me. Tai vienas iš projek-
tinės veiklos „Mamų ben-
drystės ratas“ renginių, 
finansuotas Visuomenės 
sveikatos rėmimo fondo 
lėšomis.

 
Nuostabi lektorė, geštal-

to psichologijos metodais 
dirbanti kvalifikuota dai-
lės, pasakų, art-koučingo, 
metaforinių asociatyvinių 
„48 kortelių trylikos pasakų 
motyvais“ autorė, eneagra-
mos meistrė Irena Bulotienė 
nukėlė dalyves į gilesnį sa-
vęs pažinimą ir leido patir-
ti, kokia didžiulė jėga slypi 
kiekviename žmoguje. Per 
kortų simbolį padėjo surasti 
pozityvius gyvenimo mo-
mentus ir įsiklausyti į savo 
širdies troškimus. Išlaisvin-
tos emocijos ir jausmai gali 

padėti atrasti tai, kas svar-
biausia ir skatinti imtis tei-
giamų pokyčių.

 Iki pačių gelmių nuve-
dusi užduotis buvo apsilan-
kymas sau pačiam skirtoje 
parodoje. Dažnai žmogus 
negali žodžiais pasakyti, 
pats sau nepripažįsta, bet 
jo piešinio simboliai leidžia 
lektorei pamatyti esminius 
dalykus.

 Tai didžiulis stimulas eiti 

pirmyn ir suprasti, jog pa-
saulis keičiasi, kai keičiuo-
si aš pats. Svarbu pasitikėti 
tuo, kas vyksta gyvenime, ir 
priimti tai atvira širdimi.

 Ši užduotis ne mažiau 
svarbi ir savivertės kėlimui. 
Kiek daug sau neleidžiame 
- mylėti, pabūti, išlaukti, pa-
dėkoti, priimti.

 Dailės terapijos meto-
dai padeda vizualizuoti ir 
geriau suprasti savo emoci-

jas ir streso šaltinį, įgyti di-
desnio emocinio lankstumo 
esamoje situacijoje, atrasti 
asmeninius resursus psichi-
nei sveikatai gerinti.

 Su dailės terapijos už-
siėmimo metu gauta vidine 
šviesa galime drąsiai ženg-
ti į tamsių dienų metų pe-
riodą.

Rokiškio
mamų klubo

inform.

Rokiškio krašto muziejus 
lankytojus priima be 
galimybių paso

Rokiškio krašto muziejus lankytojus priima be galimy-
bių paso, tačiau muziejuje būtina dėvėti apsauginę veido 
kaukę, laikytis atstumų.

Galimybių paso nereikia, jei lankote parodas ir ekspozici-
jas, dalyvaujate gidų vedamoje ekskursijoje ar edukaciniame 
užsiėmime.

 Tačiau galimybių pasas būtinas lankantis muziejuje vyks-
tančiuose renginiuose. Vyriausybei paskelbus papildomas 
pandemijos valdymo priemones, renginių lankytojai turi pa-
rodyti galimybių pasą arba kitus galiojančius medicininius 
dokumentus: ES skaitmeninį COVID pažymėjimą, vakcina-
cijos išrašą, dokumentą, įrodantį, kad persirgta COVID-19 
liga, ar neigiamo testo rezultato išrašą.

Rokiškio krašto muziejaus inform.

Kviečia dalyvauti krepšinio varžybose
Po ilgesnės pertraukos 

Rokiškio rajono krepšinio 
lyga grįžta ir kviečia rajo-
no krepšinio mėgėjus bur-
tis į komandas ir dalyvauti 
Rokiškio rajono krepšinio 
taurės varžybose.

Planuojama varžybų pra-
džia spalio mėn., pabaiga – 
gruodžio mėn. 

Priklausomai nuo ko-
mandų skaičiaus, komandos 
bus suskirstytos į pogrupius, 
po kurių geriausios koman-
dos pratęs kovą dėl Didžio-

sios taurės, o prastesnės 
išsiaiškins Mažosios taurės 
savininkus, todėl kviečia-
me dalyvauti ne tik rajono 
krepšinio senbuvius, tačiau 
prisijungti ir naujas, kad ir 
pradedančias, moksleivių ar 
veteranų komandas.

Varžybose dalyvauti gali 
ir komandos iš kaimyninų 
rajonų.

Visos rungtynės vyks Ro-
kiškio rajono kūno kultūros 
ir sporto centro salėje, bus 
vedama detali rungtynių 
statistika, rungtynės foto-
grafuojamos. Komandos 
prizininkės apdovanojamos 
taure, medaliais. Geriausi 
žaidėjai rėmėjų prizais.

Pagal LR Vyriausybės 
nutarimus dalyvavimas 
sporto renginiuose uždarose 
patalpose galimas tik turin-

tiems Galimybių pasą!
Startinis mokestis – 150 

Eur komandai. Dėl sąskai-
tų-faktūrų kreiptis el.paštu.

Apie komandos dalyva-
vimą prašome pranešti že-
miau nurodytais kontaktais 
iki spalio 8 dienos.

Registracija ir daugiau 
informacijos:

Martynas Karaliūnas
martynas@rokiskios-

portas.lt
8 600 03689

Facebook: Rokiškio 
rajono krepšinio lyga
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Ką daro išmanusis telefonas jums nežinant: trijų Kinijoje pagamintų 5G mobiliųjų įrenginių tyrimas
Nacionalinis kiberneti-

nio saugumo centras prie 
Krašto apsaugos ministeri-
jos (toliau – NKSC) atliko 
Lietuvoje parduodamų Ki-
nijos gamintojų „Huawei 
P40 5G“ , „Xiaomi Mi 10T 
5G“  ir „OnePlus 8T 5G“ 
išmaniųjų 5G įrenginių 
saugumo tyrimą.

Keturios rizikos
„Šis tyrimas buvo ini-

cijuotas siekiant užtikrinti 
saugų Lietuvoje parduoda-
mų 5G mobiliųjų įrenginių ir 
juose esančios programinės 
įrangos naudojimą mūsų ša-
lies viduje. Buvo pasirinkti 
trys Kinijos gamintojai, ku-
rie nuo praėjusių metų Lietu-
vos vartotojams siūlo įsigyti 
5G mobiliuosius įrenginius 
ir kurie tarptautinės ben-
druomenės buvo įvardinti 
kaip keliantys tam tikras ki-
bernetinio saugumo rizikas“, 
– teigia Krašto apsaugos vi-
ceministras Margiris Abuke-
vičius.

Tyrimo metu buvo nusta-
tytos 4 esminės kibernetinio 
saugumo rizikos. Dvi susi-

jusios su gamintojo įrengi-
niuose įdiegtomis progra-
mėlėmis, viena su asmens 
duomenų nutekėjimo rizika 
ir viena  su galimais žodžio 
laisvės ribojimais. „Xiaomi“ 
gamintojo įrenginyje nusta-
tytos trys rizikos, „Huawei“ 
– viena, „OnePlus“ gamin-
tojo mobiliajame įrenginyje 
kibernetinio saugumo pa-
žeidžiamumų identifikuota 
nebuvo.

Gamintojų programėlių
rizikos
Analizuodami „Huawei“ 

išmaniojo 5G telefono vei-
klą, tyrėjai nustatė, kad įren-
ginyje įdiegta oficiali gamin-
tojo mobiliųjų programėlių 
parduotuvė „App Gallery“, 
neradusi vartotojo pagei-
daujamos programėlės, au-
tomatiškai nukreipia jį į tre-
čiųjų šalių el. parduotuves, 
kuriose dalis programėlių 
antivirusinių programų buvo 
įvertintos kaip kenkėjiškos 
ar užkrėstos virusais.

Kibernetinio saugumo ri-
ziką tyrėjai priskyrė ir „Xia-
omi“ gamintojo naršyklei 

„Mi Browser“. Ji naudoja ne 
tik įprastą kitose naršyklėse 
„Google Analytics“ modulį, 
bet ir kinišką „Sensor Data“, 
kuris renka ir periodiškai 
išsiunčia net 61 parametro 
duomenis apie vartotojo te-
lefone atliekamus veiksmus.

„Mūsų vertinimu tai yra 
tikrai perteklinė informaci-
ja apie vartotojo veiksmus. 
Riziką kelia ir faktas, kad ši 
gausi statistinė informacija 
šifruotu kanalu siunčiama ir 
saugoma „Xiaomi“ serve-
riuose trečiose šalyse, kur 
negalioja Bendrasis duo-
menų apsaugos reglamen-
tas“, - teigia tyrimą atlikusio 
NKSC Inovacijų ir mokymų 
skyriaus vadovas dr. Tautvy-
das Bakšys.

Galimi žodžio laisvės 
ribojimai
Analizuodami „Xiao-

mi“ įrenginio veikimą, ty-
rėjai nustatė, kad jame yra 
įdiegta techninė galimybė 
vykdyti į jį atsisiunčiamo 
turinio cenzūrą. Net kelios 
telefone esančios gaminto-
jo programėlės, tarp kurių 

yra ir naršymo programėlė 
„Mi Browser“, periodiškai 
gauna gamintojo sudaromą 
blokuojamų raktažodžių są-
rašą. Užfiksavus, kad varto-
tojo pageidaujamame atsiųs-
ti turinyje yra sąraše esantys 
žodžiai, įrenginys tokį turinį 
automatiškai blokuoja. 

Tyrimo metu sąraše buvo 
449 raktažodžiai ar jų grupės 
kinų rašmenimis, tokie kaip 
„Laisvas Tibetas“, „Ameri-
kos balsas“, „demokratinis 
judėjimas“, „tegyvuoja Tai-
vano nepriklausomybė“ ir kt.  

„Nustatėme, kad Lietuvo-
je parduodamuose „Xiaomi“ 
telefonuose turinio filtravi-
mo funkcija buvo atjungta 
ir turinio cenzūros nevykdė, 
tačiau sąrašai buvo periodiš-
kai atsiunčiami. Įrenginys 
turi techninę galimybę, var-
totojui nežinant, bet kurią 
minutę nuotoliniu būdu šią 
filtravimo funkciją aktyvuoti 
ir pradėti analizuoti atsiun-
čiamą turinį. Neatmetame 
galimybės, kad blokuojamų 
žodžių sąrašas galėtų būti 
sudaromas ne tik kinų, bet ir 
lotynų rašmenimis“,  – sako 

T. Bakšys.

Asmens duomenų 
nutekėjimo rizika
Asmens duomenų nute-

kėjimo rizika buvo nustatyta 
„Xiaomi“ įrenginyje var-
totojui pasirinkus naudotis 
„Xiaomi“ debesijos paslau-
ga „Xiaomi Cloud“. Norint 
aktyvuoti šią paslaugą, iš 
įrenginio yra išsiunčiama 
šifruota  SMS registracijos 
žinutė, kuri vėliau niekur 
nėra išsaugoma. 

„Tyrėjams nepavyko per-
skaityti šios šifruotos žinu-
tės turinio, todėl negalime 
pasakyti, kokią informaciją 
įrenginys išsiuntė. Šis auto-
matizuotas žinučių siunti-
mas ir gamintojo įdiegtas jų 
turinio slėpimas kelia poten-
cialias grėsmes dėl vartotojo 
asmens duomenų saugumo, 
nes jam nežinant gali būti 
renkami ir perduodami ne-
žinomo turinio duomenys į 
serverius trečiosiose šalyse“, 
- teigia T. Bakšys.

Kodėl šie gamintojai
2020 m. Kinijos gaminto-

jai „Huawei“, „Xiaomi“ ir 
„OnePlus“  Lietuvos rinkai 
pristatė penktos kartos 5G 
mobiliojo ryšio technologiją 
palaikančius išmaniuosius 
mobiliuosius telefonus. 

Remiantis tarptautine ki-
bernetinių pažeidžiamumų 
duomenų baze (Common 
Vulnerabilieties and Expo-
sures https://cve.mitre.org), 
per pastaruosius ketverius 
metus visų šių gamintojų 
įrenginiuose buvo nustaty-
tos kibernetinio saugumo 
rizikos. „Xiaomi“ produk-
cijoje buvo fiksuoti 9 pa-
žeidžiamumai, susiję su 
asmens duomenų nuteki-
nimo rizikomis, „Huawei“ 
– 144 pažeidžiamumai, ku-
rių dauguma buvo susiję su 
įrenginių funkcionalumo 
trikdymu, „OnePulse“ – 
vienas pažeidžiamumas dėl 
trečiųjų šalių programėlės, 
siunčiančios SMS žinutes, 
net tada, kai mobilusis įren-
ginys yra užrakintas.

Nacionalinio
kibernetinio

saugumo centro
inform.

Sustiprinančiąja doze nuo COVID-19 
skiepytųsi keturi iš 10 žmonių

Sustiprinančiąja vakci-
nos nuo COVID-19 doze 
skiepytųsi 42,4 proc. suau-
gusių gyventojų – mažiau, 
nei yra vakcinuoti bent vie-
na doze, rodo BNS užsaky-
mu atlikta „Vilmorus“ at-
likta visuomenės nuomonės 
apklausa.

Lietuvoje bent viena vak-
cinos doze pasiskiepiję šiuo 
metu yra per 72 proc. suau-
gusiųjų.

20,3 proc. respondentų 
teigė neturintys nuomonės 
dėl trečio skiepo, 18,7 proc. 
teigė, kad sustiprinančiąja 
vakcinos doze nesiskiepytų. 
18,5 proc. nurodė, jog aps-
kritai nesiskiepijo.

Atskleidžia tendencijas
Pasak „Vilmorus“ vado-

vo sociologo Vlado Gaidžio, 
įvertinus pasiskiepijusių šalies 
gyventojų dalį, galima sakyti, 
jog sustiprinančiąja doze skie-
pytųsi daugiau kaip pusė jų.

„Jeigu žiūrėtume, ar tie, 
kurie skiepijosi, linkę (skie-
pytis) trečiu skiepu, gaunasi 
daugiau negu pusė žmonių – 
apie 52 procentai nuo tų, kurie 
pasiskiepiję“, – BNS sakė V. 
Gaidys.

Vis dėlto jis atkreipė dė-
mesį, kad ši apklausa veikiau 
parodo tendenciją, nes res-
pondentai nebuvo klausiami, 
ar pasiskiepijo, bet patys ga-
lėjo pasirinkti vieną iš keturių 
variantų.

Respondentų, kurie nu-
rodė, kad nesiskiepijo, dalis 
yra mažesnė nei visuomenėje 
esanti nepasiskiepijusiųjų da-
lis.

Pasak V. Gaidžio, tai gali-
ma paaiškinti tuo, jog dalies 
pasyviausių visuomenės na-
rių apklausų metu nepavyksta 
pasiekti. Anot jo, tai galioja 
ne tik vakcinacijai, bet ir ap-
klausiant žmones apie tai, ar 
rengiasi balsuoti rinkimuose.

V. Gaidžio teigimu, ver-
tinant atskiras respondentų 
grupes, išlieka ir anksčiau 
pastebėta koreliacija tarp po-
zityviai žiūrinčių į skiepus ir 
„racionalumo, pasitikėjimo 
pasaulio tvarka ir žiniomis“: 
palankiau į sustiprinantį skie-
pą žiūri aukštesnį išsilavinimą 
turintys žmonės.

„Tarp besiskiepijusiųjų yra 
daugiau tų, kurie skiepysis 
ir toliau, labiau linkę skie-
pytis akivaizdžiai pagyvenę, 
virš septyniasdešimt, turintys 
aukštąjį išsilavinimą, didžiųjų 
miestų gyventojai“, – sakė so-
ciologas.

Dvejones kursto
neapibrėžtumas
Vilniaus universiteto Bio-

technologijos instituto profe-
sorė Aurelija Žvirblienė teigia, 
kad visuomenės dvejones dėl 
sustiprinančiosios dozės gali 
pakurstyti neapibrėžtumas: 
šiuo metu dar nėra žinoma, ar 
ji iš tiesų bus rekomenduoja-

ma visiems gyventojams ir po 
kiek laiko.

„Pradėjus visuomenę skie-
pyti, buvo kalbama daugumai 
vakcinų apie dvi dozes arba 
„Johnson & Johnson“ – apie 
vieną dozę, ir aš galiu supras-
ti, kad dalis visuomenės tarsi 
jaučiasi apgauta, kad buvo 
sakyta vienaip, o yra kitaip“, – 
kalbėjo profesorė.

A. Žvirblienė vylėsi, kad 
procentas palankiai žiūrinčių-
jų į trečiąjį skiepą augs, kai at-
siras daugiau jį gavusiųjų, tai 
taps įprastu ir žinomu dalyku.

„Jaunesni žmonės, kuriems 
gal prireiks revakcinacijos, jos 
greičiausiai prireiks vėliau, 
matydami tą vyresnių žmonių 
pavyzdį irgi lengviau priims tą 
klausimą. Tai aš manau, kad 
rezultatas, kuris dabar čia yra, 
nebūtinai toks bus pradėjus 
revakcinaciją, nes kartais bai-
mių yra tiesiog todėl, kad tai 
yra neišbandyta“, – sakė ji.

Dėl to, pasak profesorės, 
kaip gerą galima vertinti rezul-
tatą, jog tarp vyriausių šalies 
gyventojų – 70-ies ir vyresnių 
– palankiai į revakcinaciją žiūri 
53,7 proc. respondentų.

Svarbu suprasti 
priežastis
A. Žvirblienės vertinimu, 

ateityje siekiant, kad žmonės 
išlaikytų imunizaciją, svarbu 
suprasti, kas verčia dvejoti tą 
penktadalį respondentų, kurie 
nurodė esantys neapsisprendę.

„Tai rodo, kad tie žmonės 
nėra nusiteikę prieš, bet jiems 
galbūt trūksta daugiau infor-
macijos“, – kalbėjo profesorė.

Ji akcentuoja, jog visuo-
menėje skiepų klausimu šiuo 
metu yra didelis susipriešini-
mas, todėl svarbu ne gilinti 
skirtis, o mėginti suprasti prie-
žastis, kodėl šie žmonės nesi-
ryžtų skiepytis.

Profesorė svarstė, jog tai 
gali būti iš atsargumo.

„Kol nėra pilno įsitikinimo, 
kad tai – būtina ar nepakenks, 
žmogus ir nepriima sprendi-
mo, atsargiai priima sprendi-
mus. Gal tai ir paaiškintų tą 
požiūrį visuomenės“, – sakė 
A. Žvirblienė.

Tikslūs tyrimo 
rezultatai:
Klausimas: Vyriausybė pa-

skelbė, kad planuoja rudenį 
visuomenei sudaryti galimybę 
pasiskiepyti papildoma susti-
prinančiąja doze nuo korona-
viruso (COVID-19). Ar skie-
pysitės, ar nesiskiepysite šia 
sustiprinančiąja doze?

Atsakymai: taip, skiepy-
siuosi – 42,4 proc.; ne – 18,7 
proc.; nesiskiepijau visai 18,5 
proc.; Nežinau/neturiu nuo-
monės 20,3 prorc.

Apklausa vykdyta rugsėjo 
9-16 dienomis. Telefonu ap-
klausti 1003 18 ir vyresni Lie-
tuvos gyventojai. Maksimali 
jos paklaida siekia 3,1 proc.

BNS inform.

Sužinoję apie namuose 
deginamas atliekas, 
nedelskite – praneškite 
aplinkosaugininkams

Šąlant orams, Aplinkos 
apsaugos departamentas pri-
mena, kad individualius na-
mus galima šildyti tik aplin-
kos neteršiančiu ir pavojaus 
žmogaus sveikatai nekelian-
čiu kuru. Kartu pareigūnai 
įspėja: jei kūrenama drau-
džiamomis medžiagomis, gre-
sia bauda.

„Pramoniniuose rajonuose, 
garažų masyvuose nėra sunku 
aptikti deginamų kenksmingų 
medžiagų. Deja, užterštumas 
juntamas ir individualių namų 
rajonuose, nes kai kurie gyven-
tojai patalpas šildo bet kuo: se-
nais baldais, drabužiais, plastiko 
pakuotėmis ir net cheminėmis 
medžiagomis apdorotais bė-
giais. Taip kūrendami žmonės 
teršia ne tik orą, bet ir gruntinius 
vandenis. O bet kokia tarša ken-
kia sveikatai“, – primena Pane-
vėžio valdybos Biržų aplinkos 
apsaugos inspekcijos viršininkė 
Elona Pipiraitė. 

Kūrenamos atliekos labai ter-
šia orą, tad žmonės, degindami 
draudžiamas medžiagas, ypač 
kenkia savo sveikatai. Be to, 
aplinkiniai jaučia nemalonų kva-
pą, galintį sukelti ir kosulį. Taigi 
jokiu būdu negalima deginti pra-
moninių ir buitinių atliekų, tar-
kim, drabužių, avalynės, baldų, 
langų rėmų, plastikinių daiktų, 
atliekų, apdorotų lakais, klijais, 
dažais, impregnuojamosiomis 
medžiagomis, ir pan.

Reikia nepamiršti, kad  
aplinką gali teršti ir likę pelenai. 

Vis dėlto yra žmonių, pelenus iš-
barstančių prie savo namų, sode, 
darže. Departamento pareigūnai 
atkreipia dėmesį, kad pelenuo-
se, likusiuose sudeginus drau-
džiamas medžiagas, yra degant 
išsiskyrusių žmogui ir aplinkai 
kenksmingų junginių. Pelenus 
išbarsčius, šie junginiai įsiskver-
bia į dirvožemį, iš ten gali patekti 
į gruntinius vandenis.

Didžiausia žala aplinkai ir 
žmonių sveikatai daroma degi-
nant alyvą – deja, šio draudimo 
nepaiso kai kurios komercine 
veikla užsiimančios įmonės, 
pvz., automobilių remonto dirb-
tuvės. Deginant alyvos atliekas, 
į orą patenka sunkiųjų metalų, 
kurių didelė koncentracija gali 
sukelti kvėpavimo ir odos ligas. 
Nusėdusios ant žemės sunkiųjų 
metalų dalelės užteršia dirvą, 
paskui ir gruntinį vandenį.

Aplinkosaugininkai infor-
muoja, kad už atliekų deginimą, 
kai teršiamas oras, asmenims tai-
koma bauda nuo 60 iki 300 eurų, 
o juridinių asmenų vadovams ar 
kitiems atsakingiems asmenims 
– nuo 170 iki 1170 eurų.

Pakartotinai padaryti nusi-
žengimai užtraukia baudą as-
menims nuo 270 iki 1200 eurų 
ir juridinių asmenų vadovams ar 
kitiems atsakingiems asmenims 
– nuo 500 iki 3000 eurų.

Pamatę, kad kažkas namuo-
se degina atliekas, nedelskite – 
skambinkite telefonu 112 arba 
AAD Pranešimų priėmimo tar-
nybos telefonu (8 5) 273 2995.

AAD inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

„Pumpurėlio“ mažųjų 
ūkininkų uždarbis

Šį rudenį vaikų darželio „Pumpurėlis“ jaunieji ūkinin-
kai pasitiko skaičiuodami  užaugintą derlių, o rugsėjo 22 
d. pakvietė darželio bendruomenę į projekto – konkurso 
„Augink ir tu“ parodą – mugę, kurią inicijuoja Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio rūmai. Vaikai ir jų tėveliai nuste-
bino meniškumu, kūrybiškumu, išradingumu paversdami 
daržoves meno kūriniais. Mugės tikslas – skatinti vaikų 
verslumą, pasiteisino su kaupu, surinkta 103,01 eurai.

Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“
informacija ir nuotr.

Vartotojams keisis UAB „Rokiškio vandenys“ paslaugų kaina
Valstybinė energeti-

kos reguliavimo taryba 
(VERT), įvertinusi UAB 
„Rokiškio vandenys“ 
faktines reguliuojamos 
veiklos sąnaudas, sude-
rino antriesiems bazinės 
kainos galiojimo metams 
perskaičiuotas geriamojo 
vandens tiekimo ir nuo-
tekų tvarkymo paslaugų 
kainas: gyventojams, ku-
rie už paslaugas atsiskaito 
bute, bus taikoma – 2,31 

Eur/m3 (be PVM).

Bendra geriamojo van-
dens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kaina 
gyventojams, atsiskaitan-
tiems už paslaugas bute, 
didėja dėl faktiškai patirtų 
mažesnių realizuotų geria-
mojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų 
kiekių, išaugusių nusidė-
vėjimo sąnaudų, bendro-
vei įgyvendinus investicijų 

projektus, perskaičiuotos 
investicijų grąžos bei elek-
tros energijos įsigijimo ir 
darbo užmokesčio fondo 
pasikeitimų.

VERT suderintos kainos 
bus pradėtos taikyti jas pa-
tvirtinus Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybai – tai 
turi būti padaryta per 30 
kalendorinių dienų.

Vartotojų, atsiskaitančių 
už paslaugas bute, mokama 
suma už geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvar-
kymo paslaugas sudarys 
1,3 proc. vidutinių šeimos 
pajamų, t. y. neviršys 4,0 
proc. vidutinių šeimos pa-
jamų.

Dabar galiojančios UAB 
„Rokiškio vandenys“ kai-
nos už geriamojo vandens 
tiekimą ir nuotekų tvar-
kymą galioja nuo 2021 m. 
sausio 1 d.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Kas penktas gyventojas susiduria su skurdo rizika
Kas penktas gyventojas 

Lietuvoje pernai gyveno 
žemiau skurdo rizikos 
ribos,  rodo pirmadienį 
Nacionalinio skurdo ma-
žinimo organizacijų tinklo 
(NSMOT) skelbiama apž-
valga.

Lietuvos statistikos de-
partamento duomenimis, 
2020-aisiais žemiau skurdo 
rizikos ribos gyveno apie 585 
tūkst. šalies gyventojų. Skur-
do rizikos lygis 2020 metais 
šalyje siekė 20,9 proc. ir, pa-
lyginti su 2019 metais, padi-
dėjo 0,3 procentinio punkto.

2017 ir 2018 metais že-
miau skurdo rizikos ribos 
gyveno 22,9 procento gyven-
tojų.

Pasak ataskaitos, lyginant 
su 2019-aisiais, pernai dau-
gelio grupių skurdo rizikos 
lygis padidėjo arba išliko 

panašus. Didžiausias padi-
dėjimas stebimas tarp bedar-
bių (padidėjo 2 procentiniais 
punktais, iki 56,4 proc.) ir 
senatvės pensininkų (padidė-
jo 4,4 procentinio punkto, iki 
39,5 proc.).

2020-aisiais 2,7 procenti-
nio punkto sumažėjo vaikų 
skurdo rizikos lygis – tokių 
vaikų pernai buvo 20 pro-
centų.

Skurdo rizikos riba 
2020-aisiais buvo 430 eurų 
per mėnesį vienam asmeniui 
ir 904 eurai šeimai, suside-
dančiai iš dviejų suaugusiųjų 
ir dviejų vaikų iki 14 metų 
amžiaus. 

Pasak ataskaitos, abso-
liutaus skurdo lygis šalyje 
pernai siekė 5,1 proc., t.y. že-
miau absoliutaus skurdo ribos 
gyveno apie 140 tūkst. šalies 
gyventojų. Palyginti su 2019 
metais, šis rodiklis sumažėjo 

2,6 procentinio punkto.
Asmenys, kurių pajamos 

nesiekia minimalių vartojimo 
poreikių dydžio (MVPD), 
laikomi gyvenančiais abso-
liučiame skurde. 2020 metais 
patvirtintas MVPD – 257 eu-
rai.

NSMOT ir Lietuvos var-
totojų aljanso užsakymu 
2020-ųjų balandį ir liepą 
bei šių metų kovą  agentūra 
„Spinter tyrimai“ parengė tris 
reprezentatyvias Lietuvos vi-
suomenės apklausas, siekiant 
išsiaiškinti karantino poveikį 
gyventojų socialinei-ekono-
minei būklei ir psichologinei 
savijautai.

Pasak ataskaitos, 2020-ųjų 
balandžio ir liepos duomenys 
apie ekonominę gyventojų 
situaciją statistiškai reikšmin-
gai nesiskyrė, labai panašius 
rezultatus atskleidė ir 2021 
metų, antrojo karantino, duo-

menys.
Šių metų kovą atliktoje 

apklausoje 9 proc. apklaus-
tųjų teigė praradę darbą, dar 
per 33 proc. tvirtino, kad dar-
bą prarado jų artimieji ar jų 
pajamos dėl COVID-19 pan-
demijos nulemtų priežasčių 
sumažėjo. Beveik 29 proc. 
tvirtino, jog jų pajamos žen-
kliai sumažėjo, 11 proc. res-
pondentų nurodė, kad jiems 
trūksta pajamų maistui, 14 
proc. trūko pinigų būsto nuo-
mai ar komunaliniams mo-
kesčiams.

Pirmojo karantino apklau-
sų duomenis apie 5 proc. 
respondentų teigė dėl CO-
VID-19 praradę darbą, 35 
proc. patyrė ženklų pajamų 
sumažėjimą, 38 proc. nurodė, 
kad jų šeimos nariai prarado 
darbą arba jų pajamos žen-
kliai sumažėjo.

BNS inform.

Lietuvos bankas šių metų BVP augimo prognozę sumažino iki 4,9 proc.
Lietuvos bankas (LB), įver-

tinęs šių metų pirmojo pusme-
čio ekonomikos rodiklius, 2021 
metų bendrojo vidaus produkto 
(BVP) prognozę sumažino iki 
4,9 procento. Birželio mėnesį 
centrinis bankas prognozavo, 
kad šalies ekonomikos augimas 
šiemet bus 5,1 procento.

„Geresni nei laukta pirmojo 
pusmečio investicijų ir eksporto 
rezultatai leidžia tikėtis spartes-
nio augimo šiais metais, tačiau 
teigiamą šių rodiklių peržiūrą 
nusveria kiek mažiau palanki 
privačiojo vartojimo raida“, – pir-
madienį spaudos konferencijoje 
pristatydamas naujausias makro-
ekonomikos prognozes sakė LB 
valdybos pirmininkas Gediminas 
Šimkus.

Prognozuojama, kad kitąmet 
Lietuvos ekonomikos augimas 
sulėtės iki 3,5 procento. Birželį 
LB prognozavo, kad 2022 metais 
šalies BVP augs 4,1 procento.

„Tai susiję daugiausia su lė-
tesniu eksporto augimu, kurį tu-
rėtų lemti sankcijos Baltarusijai. 
Bet tai neturėtų stipriau paveikti 
vidaus paklausos, tiek investi-
cijų, tiek namų ūkių vartojimo 
prognozės yra palankesnės nei 
buvo birželio mėnesį“, – aiškino 
G. Šimkus.

LB prognozuoja, kad privatus 
vartojimas šiemet augs 5,6 proc., 

o kitąmet – 6,6 proc. (birželio 
prognozė – atitinkamai  6,2 proc. 
ir 6,5 proc.), tuo metu investicijų 
augimas sieks atitinkamai 11,1 
proc. ir 6,3 proc. (birželio pro-
gnozė – 8,5 proc. ir 5,5 proc.). 
Valdžios sektoriaus vartojimas tu-
rėtų šiemet turėtų augti 0,1 proc., 
o 2022 metais išlikti nepakitęs 
(birželio prognozė – 0,3 proc. ir 
0 proc.).

Prognozuojama, kad Lietuvos 
eksporto augimas šiemet sieks 
11,4 proc., tačiau kitąmet sulėtės 
iki 4,6 proc. (birželio prognozė – 
8,2 proc. ir 5,9 proc.), tuo metu 
importas turėtų augti atitinkamai 
14,8 proc. ir 7,4 proc. (birže-
lio prognozė – 11,4 proc. ir 7,9 
proc.).

„Lėtesnis ekonomikos augi-
mas turės nedidelį poveikį dar-
bo rinkai. Šiek tiek lėčiau, nei 
prognozavome anksčiau, turėtų 
paaugti užimtumas bei sumažėti 
nedarbas, tačiau dėl didinamos 
minimalios mėnesinės algos 
darbo užmokestis ir toliau augs 
sparčiau nei infliacija ar bendras 
kainų lygio didėjimas, todėl gy-
ventojų perkamoji galia turėtų 
didėti“, – teigė G. Šimkus.

LB vertinimu, užimtumas 
šiemet padidės 0,6 proc., o ki-
tąmet – 0,2 proc. (birželio pro-
gnozė – 0,7 proc. ir 0,4 proc.), 
tuo metu nedarbo lygis, pernai 
siekęs 8,5 proc., šiemet sumažės 

iki 7,2 proc., o 2022 metais – iki 
6,8 proc. (birželio prognozė – 7,1 
proc. ir 6,6 proc.). Vidutinio darbo 
užmokesčio augimas šiemet turėtų 
siekti 9,4 proc., kitąmet – 7,6 proc. 
(birželio prognozė – 7 proc. ir 5,9 
proc.).

Prognozuojama, kad vidutinė 
metinė infliacija šiemet sudarys 
3,3 proc., o 2022 metais sumažės 
iki 2,6 proc. (birželio prognozė – 
2,2 proc. ir 2,1 proc.).

„Infliacijos prognozių peržiū-
rai daugiausia įtakos turėjo įtemp-
ta situacija žaliavų rinkose ir dėl 
to stebimos aukštesnės įvairių ža-
liavų kainos, o tai lėmė reikšmin-
gesnį energijos ir pramonės kainų 
prognozių peržiūrėjimą. (...) Ener-
gijos kainos, kurios praėjusiais 
metais mažinamai veikė infliaciją, 
šiemet bus pagrindinis infliaciją 
didinantis veiksnys“, – aiškino G. 
Šimkus.

Pasak jo, prognozuojama, kad 
šiemet energijos kainos vidutiniš-
kai kils 11 proc., pramonės kainų 
augimas sudarys 2,1 proc. ir inf-
liaciją taip pat didins labiau nei 
pernai. 

„Infliacijos padidėjimui di-
džiausią įtaką turi laikini veiksniai, 
tokie kaip palyginamosios bazės 
efektai ar trikdžiai tiekimo gran-
dinėse. Kitų metų pradžioje, tiki-
mės, kad įtakos žaliavų rinkose ir 
tiekimo grandinėse atslūgs, išblės 
ir palyginamosios bazės efekto 

poveikis, tad energijos kainų įta-
ka turėtų sumenkti, mažiau turėtų 
kilti ir pramonės prekių kainos“, – 
teigė G. Šimkus.

Anot jo, 2022 metais didesnę 
įtaką infliacijai turės su vidaus 
rinka susijusių paslaugų kainų 
padidėjimas ir spartesnis maisto 
produktų kainų augimas.

„Kalbant apie prognozes rei-
kėtų nepamiršti, kad vis dar gyve-
name pandemijos ir geopolitinių 
veiksnių nulemtoje didelio nea-
pibrėžtumo aplinkoje, tai lemia 
ir itin didelį rizikų skaičių, kurios 
gali nulemti kitokią nei dabar pro-
gnozuojame ekonomikos raidą. 
Didžiąją rizikų dalį sudaro mūsų 
ekonomikai nepalankūs įvykiai, o 
tai rodo, kad šiuo metu yra didesnė 
tikimybė, kad ateityje ekonomikos 
augimo prognozė bus greičiau su-
mažinta negu padidinta“, – sakė 
G. Šimkus.

Pagrindinėmis rizikos, pasak 
LB, yra lėtesni vakcinacijos tem-
pai ir galimos naujos, vakcinoms 
atsparios COVID-19 atmainos, 
didesnis įtampų su Kinija ir Bal-
tarusija poveikis, užsitęsianti kai-
nų ir atlyginimų spiralė, galinti 
nulemti ekonomikos perkaitimą 
vidutiniu laikotarpiu, taip pat 
įmonių bankrotų bangą galinti su-
kelti per anksti nutraukta pagrin-
dinių prekybos partnerių fiskalinė 
parama.

BNS inform.

Seimas linkęs iki 15 tūkst. eurų 
pakelti „lubas“ mažos vertės 
pirkimams

Seimas linkęs padidinti 
mažos vertės viešųjų pirkimų 
„lubas“ nuo 10 tūkst. iki 15 
tūkst. eurų.   

Už tai ketvirtadienį, svars-
tydami Viešųjų pirkimų įstaty-
mo pataisas, balsavo 60 Seimo 
narių, prieš buvo 7, o susilaikė 
21 parlamentaras. 15 tūkst. eurų 
sumą pasiūlė Seimo Valstybės 
valdymo ir savivaldybių komi-
tetas. Jo nario Broniaus Matelio 
teigimu, tokių sandorių metinė 
vertė siekia beveik 1 mlrd. eurų.    

Audito komitete dirbantis 
konservatorius Jurgis Razma 
tvirtino, kad „lubų“ pakėlimas 
maždaug atitinka per pastaruo-
sius metus buvusią infliaciją.  

Seimas pritarė šiam varian-
tui, todėl nebebuvo balsuojama 

dėl Ekonomikos komiteto siū-
lymo didinti  lubas iki 30 tūkst. 
eurų. Audito komitetas siūlė pa-
likti 10 tūkst. eurų ribą, bet Sei-
mas tam nepritarė: už balsavo 
19 parlamentarų, 27 buvo prieš, 
o 40 susilaikė.Parlamentarai, be 
to, sutarė, kad „CPO LT“ paslau-
gas teiks visoms šalies perkan-
čiosioms organizacijoms ir jos iš 
elektroninio katalogo, jeigu jame 
būtų ieškomų prekių, paslaugų 
ar darbų, privalės pirkti.Seimas, 
be kita ko, linkęs Vyriausybei 
palikti teisę spręsti, kada minis-
terijų ir įstaigų pirkimus centra-
lizuoti, o savivaldybėms leisti 
pačioms spręst dėl pirkimų cen-
tralizavimo. Galutinį sprendimą 
Seimas priims balsuodamas už 
visą įstatymą. 

BNS inform.
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05:05 Dizaino 
dokumentika
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 Triumfo 
kelias. Jonas Karolis 
Chodkevičius
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Premjera. Kalnų 
daktaras 
17:10 Premjera. Ponių 
rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Kitą kartą Afrikoje

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukiniai Vakarai prie 
molo
23:45 Grančesteris
00:30 Erdvės menas 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Kitą kartą Afrikoje
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:40 Gyvenimo išdaigos 
06:15 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata 
06:40 Ilgo plauko istorija 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Prieš srovę 

08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Paskutinis šansas įsimylėti
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Suvokimas
22:45 Vikinglotto 
22:50 Suvokimas
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Suvokimas
01:00 Pasirodymas
02:00 Havajai 5.0 
03:00 X failai 
04:00 Pasirodymas 
05:00 Havajai 5.0

06:00 Balta - meilės spalva 

07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės 
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 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Titanas
00:25 Begėdis
01:35 Paieška
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 
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 Universali jėga
22:55 Elektra
00:50 Ekstremalūs išbandymai 
01:50 Snaiperis

06:00 Nauja diena
06:30 Partizanų keliais
07:00 Lietuvos dvarai
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
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
03:20 Alfa taškas
03:40 Laikykitės ten
04:20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“. Filomena 
Grincevičiūtė
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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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 Kitą kartą Afrikoje
13:00 (Ne)emigrantai
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 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią 
dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukiniai Vakarai 

prie molo
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Erdvės menas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata
06:40 Ilgo plauko istorija 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:35 Gero vakaro šou 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:45 Sugrįžimas namo
11:45 Midsomerio žmogžudystės 
12:40 Kenoloto 
12:42 Midsomerio žmogžudystės 

14:00 Gyvenimo išdaigos 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Air America
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Air America
00:50 Pasirodymas
01:50 Havajai 5
02:50 X failai
03:50 Pasirodymas 
04:50 Havajai 5.0 
05:35 Gyvenimo išdaigos

06:00 Balta - meilės spalva 
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės 
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 Bučiuoju. Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Teisingumo ieškotojas
00:40 Begėdis 
01:55 Titanas
03:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:25 Alchemija
04:55 RETROSPEKTYVA

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 

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 Sala
23:45 Universali jėga
01:40 Ekstremalūs išbandymai 
02:40 Snaiperis

 
05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
07:00 „Slaptas Hitlerio 
seksualinis gyvenimas“ 
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
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika “Europa - tai aš”
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika “Europa - tai aš”
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Pėdsakas“ 
01:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
03:20 Alfa taškas
03:40 Oponentai
04:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“. Jadvyga Juškytė-Širšė
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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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 Stilius
13:00 Laisvės banga. 
Atviros istorijos 
pamokos
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 Beatos virtuvė

20:30 Eurolyga per LRT. 
Tiesioginė transliacija
20:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Vilerbano „Asvel“– 
Kauno „Žalgiris“. Tiesioginė 
transliacija iš Vilerbano.
23:10 Piligrimas
00:45 Naktiniai gyvuliai
02:35 Erdvės menas
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Mūsų gyvūnai
04:00 LRT radijo žinios
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05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus
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06:40 Ilgo plauko istorija
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07:35 Farai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Kelias į meilę 

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 Monstrų universitetas
21:40 Tamsiausios galios
22:45 Loterijos Jėga ir Kenoloto
22:48 Tamsiausios galios
23:50 Palikti vandenyne 3. 
Tarp ryklių
01:20 Air America
03:40 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės 
spalva 
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės 
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 penktadienis
21:00 Kurjerė
23:00 3000 mylių iki 
Greislando
01:30 Teisingumo ieškotojas
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 

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 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Džona Heksas
23:10 Sala
01:55 Ekstremalūs 
išbandymai 

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
07:00 „Slaptas Hitlerio 
seksualinis gyvenimas“ 
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
14:00 „Pėdsakas“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 „Zoologijos sodas“ 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda
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“. 
Sofija Vytautaitė
04:50 „Reali mistika“ 
05:25 Kaimo akademija

BALDAI

• Naują lubinį šviestuvą. 
Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
• Staliuką. Stalviršis ąžuolo, 
kojos – siuvimo mašinos 
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

BUITINĖ TECHNIKA
• Kojinę siuvimo mašiną su 
spintele. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 614 68 022. Rokiškis
• 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

DOVANOJA
• Dovanojame naudotus 
medinius langus, medines 
staktas ir kitą medieną.  
Tel. 8 673 51 413. Rokiškis
• Atiduodu išsivežti dviejų 
medinių sodo namelių 
medieną malkoms: lentos, 
tašeliai ir kita mediena.  
Tel. 8 693 85 945. Rokiškis
• 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 ar 
nepasiturintiems. 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

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Gegužės mėn. perėjimo 
vištaites su gaidžiukais. 
Vištaitės 5 Eur, gaidžiukus 
pridėsiu prie vištaičių 
nemokamai.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Kalifornijos triušius. Yra 
leidžiamų patelių ir darbingų 

patinų. Skerdieną kg 5,5 
Eur/kg, perkant didesnį 
kiekį 5 Eur/kg.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Triušius. Išpardavimas. 
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 38 m. vyras ieško darbo. 
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
• 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 
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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

• Darbui lentpjūvėje 
Rokiškyje reikalingas 
darbininkas, mokantis pjauti 
benzininiu pjūklu.  
Tel. 8 606 10 353. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 4 
staliai - dailidės darbui 
Norvegijoje, Stavanger 
mieste. Kaina 3600 Eur.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Siūlau darbą buhalterei. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Ieškome darbininkų. 
Akmenų rinkimui laukuose. 
Tel. 8 601 63 739. Rokiškis
• Reikalingi pjūklininkai. 
Geras uždarbis, greitas 
atsiskaitymas.  
Tel. 8 623 47 265. Rokiškis
• Reikalingas elektriko 
asistentas. Darbas viduje, 
patalpose: turi sudėlioti 
laidus į trasas, kabelių 
ištampymas, nėra jokių 
storų laidų. Nereikalinga 
patirtis. Apmokome. Kaina 
1800 Eur. Tel. 8 615 90 900. 
Klaipėda
• 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 
apdailos ir kitiems darbams.  
Ieškau nuolatiniam darbui. 
Tel. 8 609 17 105. Rokiškis

KITA

• Vežame į namus iš sandėlio 
Rokiškyje: Briketai nuo 145 
Eur. (mišrūs, beržas, uosis, 
ąžuolas); Granulės 6 mm 
nuo 145 Eur.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi 
Large (100-150 cm). Didelis 
dydis L ir didžiausias 
sugeriamumas. Kaina 10 Eur 
už pakuotę.  
Tel. 8 616 13 735. Rokiškis

• Sietus. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Geros būklės mažai 
naudotą orinį šautuvą be 
optikos 4,5 mm. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 648 13 107. 
Rokiškis
• Didelę rąstinę daržinę 
nusigriauti, malkoms. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 648 13 107. 
Rokiškis
• 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
• Nevisiškai 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. 
Matmenys 1x2x0,8 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. Rokiškis
• Ramundas GM 
kokybiškus, be žievės ir kitų 
priemaišų medienos pjuvenų 
briketus RUF. Viename 
padėkle supakuota 960 kg. 
Kaina 1 padėklo 170 Eur. 
Atsiimti: Miškininkų 10, 
Rokiškis. Už papildomą 
mokestį galime pristatyti iki 
pirkėjo sandėlio.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI
• Geros būklės Xiaomi 
Redmi Note 9. Yra 
originalus kroviklis, su 
dėžute, galiu pridėti ir dėklą. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 687 20 105. Rokiškis
• Naudotą geros būklės 
Samsung Galaxy A3 16 GB. 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 698 84 137. Rokiškis
• 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. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 625 05 409. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy A70 128 
GB. Mėlynos spalvos. Skilęs 
ekranas viršuje, naudojimui 
netrukdo. Rokiškis. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą. Paliekami 
nauji virtuvės baldai. 
Aukštas 4 iš 5. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 675 17 644. 
Rokiškis
• Erdvų 37 kv. m 1 kambario 
butą Jaunystės g. 19, 
Rokiškis. Pirmas aukštas. 
Didelė 9 kv. m virtuvė, 
plastikiniai langai, balkonas. 
Reikalingas remontas. Kaina 
22000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 3 kambarių butą Taikos 
g. 9A. Mūrinis namas, 
plastikiniai langai. Penktas 
aukštas. Šalia mokykla, 
darželis. Pigus šildymas, 
praeitą sezoną 47 Eur/mėn. 
Kaina 31500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Erdvų namą Kalnų g. 
Įrengtas pirmas aukštas 
98 kv. m. Rūsys 112 kv. 
m. Mansarda 113 kv. m. 
neįrengta. Nauji, ekologiški 
mediniai langai. Paliekami 
virtuvės baldai. 12 a erdvus 

prižiūrėtas sklypas. Namas 
visai šalia tvenkinio. Kaina 
90000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Komercines patalpas 
pačiame Rokiškio centre. 
41,20 kv. m, Vytauto g. 
Pirmame aukšte. Yra 
sandėliukas, vanduo, 
šildymas kietuoju kuru 
(buvusi veterinarinė 
vaistinė). Didelis žmonių 
srautas. Kaina 16500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Gedimino g. 
Rokiškis. Gyvenamas plotas 
96,36 kv.m. Po visu namu 
rūsys. Pakeistas namo stogas 
prieš 18 m. Ūkinis pastatas 
neseniai statytas su erdviu 
garažu. Lengvai prižiūrimas 
6 a sklypas. Namas toliau 
nuo pagrindines gatvės. 
Kaina 73000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g., 
Rokiškyje. 3 aukštas, 37,29 
kv. m. Su niša, plastikiniai 
langai, didelis stiklintas 
balkonas. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• Dalį namo Vytauto g. 
23. 2 kambariai ir virtuvė. 
Bendras plotas 62 kv. m. 
Nepriklausomybės aikštė 
už 350 m. Komunikacijos 
– miesto. Vanduo šildomas 
elektriniu boileriu. Atskiras 
įėjimas (iš gatvės pusės). 
Kaina 12999 Eur.  
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• Tvirtą sodybą Rokiškio 
r. Zarinkiškių k. Obelių 
sen. Sklypo plotas 0,7 ha. 
Bendras plotas 122,71 kv. 
m. Mansarda neįrengta, 
trifazė elektros instaliacija, 
5 kambariai. Geras 
privažiavimas, brandus 
sodas. Kaina 25900 Eur.  
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• Steponių k. apsuptą miško 
sodybą su mansarda su 
0,9282 ha namų valdos 
žemės sklypu. Statytas 1940 
m., bendras plotas 92,79 kv. 
m. Vietinės komunikacijos, 
trifazė elektros instaliacija, 
5 kambariai. Iki Rokiškio 3 
km. Kaina 26999 Eur.  
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• 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 kietu 
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. Rokiškis
• Namą Kavoliškyje. 
Ramioje, tvarkingoje 
gatvėje. Reikalingas 
kapitalinis remontas.
Išsamesnė 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
• 2 kambarių (apie 44 kv. 
m) butą Bajorų k., Rokiškio 
r. Butas remontuotas, 
šildymas centrinis, visos 
komunikacijos, plastikiniai 
langai, šarvo durys. Yra 
ūkinis pastatas, žemės. 
Kaina derinama. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
21000 Eur.  
Tel. 8 686 97 199. Rokiškis
• Labai geroje vietoje 
namą su ūkiniais pastatais 
Panemunėlio gelež. st. Yra 
trifazė elektros instaliacija. 
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
• 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 
informacijos telefonu. Kaina 
45000 Eur. Tel. 8 686 29 
321. Rokiškis
• Sodo sklypą 9 a Rokiškio 
mieste. Sukeltas.  
Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis

NUOMA
• Ūkininkas išsinuomotų 
žemės ūkio paskirties žemę 
Pandėlio sen.  
Tel. 8 687 83 712. Rokiškis

• Išsinuomočiau 1-2 
kambarių butą.  
Tel. 8 624 26 219. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 
žemę Kamajų, Salų, 
Sėlynės, Laibgalių, Jūžintų 
apylinkėse. Gali būti įvairios 
būklės sklypai. Kaina 
sutartinė pagal sklypą. 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 695 60 571. Rokiškis
• 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. Kaina 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 žemę ūkio 
paskirties. 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. 
RokiškisPRAŠO PADOVANOTI
• Gal kas turėtų padovanoti 
kampą, fotelius, stiklinį 
stalą. Tel. 8 608 28 256. 
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, auto kėdutė). Yra 
apsauga nuo lietaus, dvi 
skirtingo dydžio apsaugos 
nuo vabalų. Dovanų vokelis 
su kailiuku. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 601 68 099. Rokiškis

RASTA/PAMESTA

• Pamestas žiedas. Radusiam 
atsilyginsiu.  
Tel. 8 699 31 130. Rokiškis
• Pamesti raktai. Radusiems 
atsilyginsiu.  
Tel. 8 679 94 126.  
Rokiškis
• Pamečiau automobilio 
numerį. Gal kas radote.  
Tel. 8 645 76 775. Rokiškis
• Pamesti keturi šarvo 
durų raktai. Radusiems 
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Informuojame žemės sklypų Nr.7330/0001:207; 
Nr.7330/0001:175; Nr.7330/0001:208 esan-
čių Kulių k., Jūžintų sen., Rokiškio r. savininkę, 
kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės ma-
tininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2021-10-11 d. 11 
val. vykdys žemės sklypų Nr.7330/0001:173; 
Nr.7330/0001:174; Nr.7330/0001:58; 
Nr.7330/0001:202 esančių Kulių 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

atsilyginsiu.  
Tel. 8 675 98 068. Rokiškis

PASLAUGOS

• Vežu mėšlą.  
Tel. 8 682 95 902. Rokiškis

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

kirtimo atliekas išsivežame 
savo transportu. Darbus 
atliekame greitai ir 
kokybiškai.  
Tel. 8 655 44 710. Rokiškis

PERKA

• Pirkčiau butą Vilniaus g. 
ar aplink. Tel. 8 628 62 940. 
Rokiškis
• 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

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Vieną sezoną naudotą 
plūgą motoblokui Neva. 
Komplekte jungtis 
prikabinimui. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 639 90 087. Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką 
Partner. Mechaninė pavarų 
dėžė. Variklis 12,5 HP, deka 
su šoniniu išmetimu. Kaina 
900 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

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 
obliavimo funkcija. Dusetos.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Toyota Corolla Verso. 
2004 m., 2,0 l, 85 kW, 
dyzelis, D4D, TA iki 2023-
09, 7 vietos.  Išsamensė 
informacija telefonu. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 698 10 296. 

Rokiškis
• Visureigį Kia Sorent. 
2004 m., 2,5 l, 103 kW, 
mechaninė greičių dėžė, 
dyzelis, 216000 km. Ką tik 
atlikta TA. Kaina 3250 Eur. 
Rokiškis.  
Tel. 8 648 64 061. Rokiškis
• 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 
rudžių. Katalizatorius yra. 
Naujas akumuliatorius. 
Galima apžiūrėti Taikos 
g. 18, Rokiškis. Galimas 
pardavimas išsimokėtinai be 
banko. 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. 
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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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Passat B5 skardinius 
ratlankius R15. Už visus 
20 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 
1,9 l, 85 kW, 96 kW. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Audi A4 vairą. Tel. 8 676 
27 899. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. VW 
Passat universalas kablį, 
porankį, dėžę, vairo 
kolonėlę, starterį ir kitas 

dalis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Parduodu dalimis Peugeot 
307 dalimis. Universalas, 
2003 m., 2,0 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
• 1969 m. motociklo 
Jawa lopšį. Yra rėmas. 
Reikalingas remontas. 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

• 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

VAIZDO TECHNIKA

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Plūgą Overum (3 korpusų, 
guminė apsauga). Grūdų 
sėjamąją SZ-3,6. Volą, 
3,6 m. Tel. 8 687 83 712. 
Rokiškis
• Dyzelinį dviejų cilindrų 
varikliu savadarbį traktorių. 
Sublokuotas galinis tiltas. 
Yra dokumentai. Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 656 24 402. 
Rokiškis
• Kultivatorių su grumstų 
trupintuvu, 2,3m 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

Armėnija ir Azerbaidžanas 
per karo metines gedi 
žuvusiųjų

Armėnija ir Azer-
baidžanas pirmadienį 
gedi tūkstančių žmo-
nių, žuvusių per lygiai 
prieš metus prasidėju-
sį jų trumpą, bet bru-
talų karą dėl Kalnų 
Karabacho regiono 
kontrolės.

Minėdami pernai rug-
sėjo 27-ąją prasidėjusio 
šešių savaičių karo me-
tines, žmonės abiejose 
šalyse tylos minute ir 
maldomis bažnyčiose 
bei mečetėse pagerbė 
maždaug 6,5 tūkst. to 
karo aukų.

Kovos, taip pat išpro-
vokavusios abipusius 
kaltinimus karo nusikal-
timais, baigėsi lapkričio 
mėnesį tarpininkaujant 
Rusijai pasiektu ugnies 
nutraukimo susitarimu. 
Pagal jo sąlygas Armė-
nija perdavė Azerbai-
džanui daug ginčijamų, 
bet dešimtmečius kon-
troliuotų teritorijų.

„Amžinai išsaugosi-
me širdyse savo kanki-
nių [atminimą], – per 
televiziją kreipdamasis 
į šalies gyventojus sakė 
Azerbaidžano preziden-
tas Ilhamas Aliyevas 
(Ilchamas Alijevas). – 
Jei matysime, kad iškilo 
nauja grėsmė mūsų žmo-
nėms ar valstybei, vėl 
sutriuškinsime armėnų 
fašizmą.“

Vidurdienį vietos lai-
ku visame Azerbaidža-
ne tylos minutei sustojo 
eismas, žmonės gatvėse.

Baku centru pražygia-
vo tūkstančiai karių, ne-
šusių per kovas žuvusių 
kariškių nuotraukas. 

Armėnijos premje-
ras Nikolas Pašinianas 
pirmadienio rytą padė-
jo vainiką Eralburo ka-
rių kapinėse Jerevane, 
o paskui apsilankė karo 
veteranų medicinos cen-
tre.

„Lenkiuosi žuvusių-
jų atminimui ir jų šei-
moms“, – socialiniame 
tinkle „Facebook“ para-
šė Armėnijos prezidentas 
Armenas Sargsianas.

Sekmadienį vakare 
maždaug 3 tūkst. armėnų 
surengė eitynes su de-
glais iš sostinės Jereva-
no centro į memorialines 
kapines.

Kalnų Karabachas, 
kuriame gyventojų dau-
gumą sudaro armėnai, 
tarptautinės bendruome-
nės yra pripažįstamas 
Azerbaidžano dalimi.

Armėnų separatistai 
Kalnų Karabache atsi-
skyrė nuo Azerbaidžano 
žlugus Sovietų Sąjungai, 
o kilęs konfliktas nusine-
šė apie 30 tūkst. gyvybių.

Tuo metu armėnai už-
valdė šį anklavą ir septy-
nis gretimus Azerbaidža-
no rajonus – maždaug 20 
proc. šalies teritorijos.

Per praėjusių metų 
karą Baku atsiėmė dalį 
Kalnų Karabacho ir vi-
sus aplinkinius rajonus.

Rusija toje zonoje dis-
lokavo maždaug 2 tūkst. 
taikdarių ugnies nutrau-
kimui prižiūrėti.

Jerevanas ir Baku 
Tarptautiniame Teisin-
gumo Teisme (TTT) ap-
kaltino vienas kitą karo 
nusikaltimais.

BNS inform.
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Pasienyje su Baltarusija nutiesta beveik 40 km pjaunančios vielos
Pasienyje su Baltarusija 

jau nutiesta beveik 40 kilo-
metrų pjaunančios vielos 
koncertinos, pirmadienį po 
Vyriausybės ekstremalių 
situacijų komisijos (VESK) 
posėdžio pranešė Vidaus 
reikalų ministerija (VRM).

„Mūsų šiuo metu tikslas 
– padengti 82 kilometrus 
pavojingiausiame valstybės 
sienos ruože, o įrengti fizi-
nį barjerą yra įsipareigojusi 
energetikos sektoriaus vals-
tybės įmonė per metus”, 
– ministerijos pranešime 
cituojama vidaus reikalų 
ministrė, VESK pirmininkė 
Agnė Bilotaitė.

Iš viso Lietuva turi 516 
kilometrų pjaunančios vie-
los: 306 km iš jos buvo pirk-
ta, 210 km – gauta paramos 
pagrindais iš Estijos, Ukrai-
nos ir Slovėnijos. Skaičiuo-
jama, kad siekiant padengti 
jautriausią pasienio ruožą 
būtina įsigyti dar 300 km 
vielos. 

VESK taip pat buvo ap-
tarti migrantų apgyvendini-
mo klausimai. Jie šiuo metu 
perkeliami į šildomas patal-
pas – kelis stambius kelis 
užsieniečių apgyvendinimo 
centrus. Planuojama, kad iki 
spalio pradžios savivaldybių 
skirtose laikinose apgyven-
dinimo vietose neliks nė vie-

no migranto.
Anot VESK posėdyje 

pasisakiusios socialinės ap-
saugos ir darbo ministrės 
Monikos Navickienės, ne-
beliko pažeidžiamų asmenų, 
gyvenančių palapinėse. Taip 
pat šią savaitę migrantai bus 
keliami į Naujininkų nakvy-
nės namus.

Pagal susitarimą su Soci-
alinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija šiuo metu socialiai 
pažeidžiamiausios grupės, t. 
y. šeimos su mažais vaikais, 
besilaukiančios moterys, ne-
galią turintys žmonės, įkur-
dinamos Rukloje – Pabėgė-
lių priėmimo centro pastate 
ir modulinių namelių stovy-

klavietėje bei buvusiuose 
Vilniaus nakvynės namuose 
Naujininkuose.

Lietuvos ir Baltarusijos 
pasienyje ir toliau dirba ne 
tik pasieniečiai, bet ir papil-
domos pajėgos – kariuome-
nė, aktyviai prisideda poli-
cija, kur kartu su Lenkijos 
policijos pareigūnais atlie-
kamas sienos stebėjimas ir 
apsauga, taip pat pareigūnai 
prisideda prie migrantų sau-
gojimo.

Šiemet iš Baltarusijos į 
Lietuvą neteisėtai mėgino 
patekti 4 163 migrantai, nuo 
rugpjūčio 2 dienos apgręžta 
daugiau nei 2,8 tūkst. asmenų.

BNS inform.

Kontrolierė siūlo vyresnių žmonių prašymus priimti ne tik internetu
 Aplinkos projektų val-

dymo agentūra, tik in-
ternetu priimdama pra-
šymus dėl kompensacijų 
už mažiau taršius auto-
mobilius, netiesiogiai dis-
kriminuoja vyresnius 
žmones, pareiškė lygių 
galimybių kontrolierė Bi-
rutė Sabatauskaitė.

Skundą kontrolierei pa-

teikęs žmogus teigė, kad 
būdamas vyresnio am-
žiaus ir nesinaudodamas 
e. bankininkyste bei netu-
rėdamas e. parašo, be pa-
pildomų išlaidų jis negali 
pasinaudoti paslauga.

Anot jo, dauguma gar-
baus amžiaus žmonių turi 
taršius automobilius ir ne-
sinaudoja kompiuteriais, 
todėl yra pažeidžiamos 

jų teisės pateikti prašymą 
kitu jiems priimtinu būdu.

Aplinkos ministeri-
ja bei Aplinkos projektų 
valdymo agentūra kon-
trolierei nurodė, kad toks 
būdas buvo pasirinktas 
kaip pirmenybinis – tuo-
met informacija gali būti 
automatiškai patikrinama 
„Regitros“, „Transekstos“ 
ir kitose duomenų bazėse, 

paprastėja kompensacijų 
išmokėjimas.

Agentūros teigimu, kli-
entai visada gali sutarti dėl 
vizito ir specialistai padės 
suvesti duomenis į sistemą.

Kontrolierė pasiūlė 
keisti nuostatas, leidžiant 
teikti prašymus ir kitais 
būdais, pavyzdžiui, atvy-
kus į agentūrą ar paštu.

BNS  inform.

Elektra mažiausiems 
vartotojams nuo sausio gali 
brangti 20 proc.

Elektros kaina mažiausiai jos 
suvartojantiems gyventojams 
nuo kitų metų gali didėti apie 20 
proc., sako Valstybinės energeti-
kos reguliavimo tarybos (VERT) 
pirmininkas.

Renatas Pocius pabrėžia, kad 
nuo 2022-ųjų sausio kaina bus 
reguliuojama tik iki 1000 kWh 
per metus suvartojantiems namų 
ūkiams. Visiems kitiems vartoto-
jams taryba kainų nereguliuos – jie 
elektrą pirks rinkoje, iš nepriklau-
somų tiekėjų. 

„Visuomeninės elektros kainos 
riba nuo kitų metų didėtų apie 20 
proc. – nuo 12,39 iki 15,03 cen-
to už kWh., su PVM būtų 18,19 
cento. Standartinio vienos laiko 
zonos plano vartotojams, suvar-
tojantiems  apie 50 kWh per mė-
nesį, – tai trečiojo liberalizavimo 
etapo vartotojai, kurie dar liks 
reguliuojami kitais  metais – jų 
sąskaitos didėtų apie 1,6 euro (21 
proc.) – nuo 7,6 euro iki 9,22 euro 
per mėnesį“, – Seimo Energetikos 
ir darnios plėtros komisijoje šią sa-
vaitę sakė R. Pocius. 

Jo teigimu, skaičiuojant daroma 
prielaida, kad infrastruktūros dalies 
reguliavimas neturės didelės įtakos 
galutiniam tarifui, tačiau daugiau 
nei pusę jo padidėjimo lems išau-
gusi elektros kaina rinkoje.  

„Pagal preliminarias progno-
zes modeliuojame, kad elektros 
įsigijimo kaina bet kokiu atveju 

tarifą augintų 1,47 cento už kilo-
vatvalandę. Viešuosius interesus 
atitinkanti paslauga atitinkamai ne-
ženkliai mažėtų dėl to“, – kalbėjo 
R. Pocius.  

„Jo teigimu, prognozuojama, 
kad jei kainos rinkoje iki metų 
pabaigos išliks panašios, skirtu-
mas tarp dabartinės ir į šiuo metu 
galiojantį tarifą įskaičiuotos rinkos 
kainos sieks apie 67 mln. eurų, iš 
jų apie 12 mln. eurų galėtų būti 
įtraukta į naują tarifą kaip kompen-
sacija.  

„Bet tai tik prognozė“, – teigė 
R. Pocius. 

Vis dėlto, pasak jo, elektros rin-
kos kaina, skirtingai nei dujų, turi 
mažesnę įtaką galutiniam tarifui.  

„Tai sudaro apie vieną trečdalį 
viso tarifo, kitos dalys yra valsty-
bės reguliuojamos“, – teigė jis.   

Jo teigimu, tarifą mažiausiems 
vartotojams kiek didins ir dėl rin-
kos liberalizavimo numatyta pa-
pildoma dedamoji, nes didelė dalis 
vartotojų išeina į laisvą rinką.

Pirmame rinkos liberalizavi-
mo etape pernai elektros tiekėją 
pasirinko 99 proc. daugiausiai jos 
suvartojančių buitinių vartotojų. 
Šiemet iki gruodžio vidurio jį tu-
rės pasirinkti 1-5 tūkst. kWh per 
metus suvartojantys namų ūkiai 
– daugiausia daugiabučių gyven-
tojai. Vartotojai, sunaudojantys iki 
1 tūkst. kWh per metus, jį turės 
pasirinkti iki kitų metų gruodžio 
vidurio.
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Rugsėjo 28-oji, 
antradienis, 
40 savaitė

Iki Naujųjų liko 94 diena
Vilniaus įkūrėjo, 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino diena

Tuskulėnų aukų atminimo diena
Pasaulinė pasiutligės diena

Saulė teka 7.13 val., 
leidžiasi 19.06 val. 

Dienos ilgumas 11.53 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Saliamonas, Salius, Salys, 
Tautvyda, Tautvydas, Tautvydė, 
Vacė, Vacius, Vacys, Vaclova, 

Vaclovas, Vientautas, Vientautė.
Rytoj:  Gabras, Gabrė, Gabrielė, 

Michalina, Mikalina, Mikolė, 
Mykolas, Rafaelė, Rapolas, Rapolė.

Poryt:  Bygailas, Bygailė, 
Bytautas, Bytautė, Byvainas, 

Byvainė, Gudrė, Jaras, Jeronimas, 
Skirgaila, Sofija, Vera, Veranas, 

Žymantas, Žymantė.

Dienos citata
„Žmogus, kuris nemoka šokti, 
mano, kad muzikantai prasti“ 

(Lenkų patarlė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1745 m. Londono „Drury 
Lane“ teatre pirmą kartą atlik-
tas Didžiosios Britanijos himnas 
„Viešpatie, saugok karalių“.

1850 m. JAV karo laivyne pa-
naikinta prasikaltusių jūreivių pla-
kimo rimbais bausmė.

1978 m. mirė tik 33 dienas 
savo pareigas ėjęs popiežius 
Jonas Paulius I. Jį pakeitė Jonas 
Paulius II.

1994 m. įvyko skaudžiausia 
pokario Europoje jūrų katastro-
fa - Baltijos jūroje prie Suomijos 
krantų per audrą paskendo keltas 
„Estonia“. Žuvo 852 žmonės.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1926 m. Lietuva ir Sovietų Sąjun-
ga sudarė Nepuolimo ir Neutraliteto 
sutartis.

1939 m. Sovietų Sąjunga ir Vokie-
tija pasirašė Draugystės ir sienų nu-
statymo sutartį su slaptu papildomu 
protokolu - antruoju Molotovo-Ri-
bentropo pakto protokolu. Lietuva 
atiteko Sovietų Sąjungos interesų 
sferai.

1944 m. KGB surengė pirmąją 
akciją - Vilniuje sušaudyta dešimt 
žmonių.

Post scriptum
Gardi duona burną gadina.

Perlinių kruopų košė su grybais ir morkomis

Ingredientai:
• 100 g perlinių kruopų
• 80 g morkų
• 80 g pievagrybių   
• 60 g svogūnų
• 14 g sviesto arba ypač tyro alyvuogių aliejaus
• Druskos pagal skonį
• Juodųjų pipirų pagal skonį

Gaminimas:
Vakare perplaukite perlines kruopas kambario temperatūros vandeniu ir užmerkite, kad 
brinktų per naktį. Taip grūdai pradės dygimo procesą ir taps vertingesni. Be to, ryte gami-
nimo laikas bus trumpesnis. Ryte pakeiskite vandenį. Grūdus kartu su vandeniu užvirkite. 
Kas mėgsta skystesnę košę, kruopų ir vandens santykis turėtų būti 1:3, o kas mėgsta bi-
resnę – 1:2. Virkite 1 minutę ir palikite išbrinkti. Kiek laiko truks brinkimas, priklauso nuo 
gaminamų porcijų kiekio, puodo ir viryklės tipo. Orientacinis laikas yra 20-30 minučių. 
Kruopos turi išlikti kramtomos konsistencijos. Kol kruopos brinksta, grybus ir svogūną su-
pjaustykite, morkas sutarkuokite stambia tarka. Viską apkepinkite lydytame svieste. Išvir-
tas kruopas sumaišykite su pakepintomis daržovėmis ir grybais. Jei norisi, prieš patiekiant 
viršų apiberkite mėgstamu sūriu.

Taline už paukščių lesinimą galima 
sulaukti beveik 10 tūkst. eurų 
siekiančios baudos

Taline uždrausta lesinti 
laukinius paukščius, o už 
šios taisyklės pažeidimą 
savivaldybės policija gali 
skirti iki 9 600 eurų sie-
kiančią baudą.

Apie tai naujienų agen-
tūrai BNS pranešė savi-
valdybės policijos spaudos 
tarnyba, pažymėjusi, kad 
pastarosiomis savaitėmis iš 
Talino Pohjos rajono gau-
nama ypač daug skundų dėl 
gatvėse paukščius lesinančių 
žmonių. Paukščius daugiau-
sia lesina pagyvenę žmonės, 
kiemuose ar po namų langais 
barstydami duonos gaminius 
ar maisto atliekas.

„Pati rimčiausia proble-
ma yra vienišų pagyvenusių 
žmonių elgesys – jie mėto 
maisto atliekas paukščiams 
tiesiai pro langus, todėl namų 
prieigos ir palangės yra už-
terštos paukščių išmatomis. 
Laukdami lesalo paukščiai 
suka ratus kiemuose virš 
ten stovinčių automobilių, 
tupi ant jų, subraižo stogus, 

po savęs palikdami išmatų 
pėdsakus“, – kalbėjo Talino 
Pohjos rajono savivaldybės 
policijos vyresnioji inspek-
torė Oksana Sviridenko.

Pasak jos, neretai paukš-
čiai tampa agresyvūs ir puola 
praeivius.

Minėtame rajone esančia-
me Štromkių paplūdimyje 
situacija yra dar rimtesnė, 
nes čia prie lesinimo pripra-
tusios kuosos ir kirai kovo-
ja tarpusavyje dėl žmonių 
paliekamų maisto atliekų, o 
keliamas triukšmas erzina 
pakrantės gyventojus ir poil-
siautojus.

Talino policija priminė, 
kad pagal 2020 metų gegu-
žės 28 dienos Talino mies-
to tarybos nutarimą mieste 
draudžiama lesinti laukinius 
paukščius ir šerti gyvūnus. 

Savivaldybės policijai 
suteikta teisė skirti bausmes 
gyventojams, o didžiausia 
bauda, remiantis Tvarkos ap-
saugos įstatymu, gali siekti 9 
600 eurų.
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JAV sugrąžino Irakui 3,5 tūkst. metų senumo Gilgamešo epo lentelę
Irakui buvo sugrąžinta 

3,5 tūkst. metų senumo len-
telė su užrašytu Gilgamešo 
epo fragmentu, kuri prieš 
tris dešimtmečius buvo pa-
vogta ir neteisėtai atgaben-
ta į Jungtines Valstijas.  

Senovinė lentelė buvo 
perduota Irako kultūros mi-
nistrui Hassanui Nazimui per 
ceremoniją Vašingtone.  

„Man tai reiškia savigar-
bos ir pasitikėjimo sugrąžini-
mą Irako visuomenei“, – sakė 
jis.   

Nors labai nedidelis, šis 
senovinis artefaktas turi di-
džiulę kultūrinę ir istorinę 
vertę. Lentelėje matomas 
Gilgamešo epo, laikomo vie-
nu seniausių literatūros kūri-
nių žmonijos istorijoje, fra-
gmentas. Epas pasakoja apie 
legendinio šumerų valdovo 
Gilgamešo nemirtingumo 
paieškas.  

„Tai pasakojimas, padaręs 
įtakos visoms didžiosioms 
monoteistinėms religijoms, 
jo pėdsakų palikta ir „Iliado-
je“ bei „Odisėjoje“, – sakė 
Jungtinių Tautų švietimo, 
mokslo ir kultūros organi-
zacijos (UNESCO) vadovė 
Audrey Azoulay pavadinusi 
šį epą „lobiu mūsų bendraž-
mogiškumui“.  

Ji pridūrė, kad lentelės 
sugrąžinimas į jos namus yra 
„svarbi tarptautinės bendrijos 
pergalė prieš paveldo nioko-
tojus“.  

„Pats jos sugrąžinimas yra 
epinio masto pasakojimas“, – 
sakė JAV generalinio proku-
roro pavaduotojas Kennethas 

Polite’as.  
Manoma, kad ši molinė 

lentelė su akadų kalba dan-
tiraščiu užrašytu Gilgamešo 
epo fragmentu buvo pavogta 
iš muziejaus Irake 1991 me-
tais, pirmojo Persijos įlankos 
karo metu.  

Pasak K. Polite’o, 2001 
metais lentelė pasirodė Di-
džiojoje Britanijoje. 

2003 metais vienas ameri-
kietis prekiautojas meno kū-
riniais įsigijo ją Londone iš 
jordaniečių šeimos ir nusiuntė 
lentelę į Jungtines Valstijas 
nedeklaravęs, koks tai daiktas. 

2007 metais lentelė už 50 
tūkst. JAV dolerių buvo par-
duota prekiautojams senovi-
niais daiktais pateikus suklas-
totą kilmės sertifikatą.      

2014-aisiais lentelę už 1,67 
mln. JAV dolerių įsigijo ama-
tų parduotuvių tinklą „Hobby 
Lobby“ valdanti Greenų šei-
ma – uolūs krikščionys, no-
rėję eksponuoti ją Vašingtono 
Biblijos muziejuje, skirtame 
ankstyvajai krikščionybės is-
torijai. 

2017 metais muziejaus 
kuratoriui kilo klausimų dėl 
lentelės kilmės ir jos doku-
mentų. Galiausiai 2019-ai-
siais ji buvo konfiskuota.    

Irako kultūros ministerija 
paragino kitas organizacijas 
nuodugniai patikrinti visus 
artefaktus, kurių kilmė kelia 
klausimų, siekiant surasti ki-
tas dingusias senovines ver-
tybes. 

„Raginame visus univer-
sitetus, muziejus, institutus 
ir senovinių daiktų kolekci-
ninkus kovoti su neteisėta 
artefaktų kontrabanda ir taip 
parodyti, kad jiems rūpi, jog 
iš kilmės šalies neteisėtai 
išgabenti senoviniai daiktai 
būtų sugrąžinti“, – nurodė 
ministerija. 

Liepą iš Jungtinių Valstijų 
į Iraką buvo grąžinta maž-
daug 17 tūkst. senovinių arte-
faktų, dauguma jų – šumerų 
civilizacijos laikotarpio.  

Irako archeologinės vieto-
vės ir muziejai buvo plėšiami 
ištisus dešimtmečius.
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Iš Rūdninkų stovyklos į šildomas patalpas 
Kybartuose perkelti visi migrantai

Iš Šalčininkų rajone, Rū-
dninkų poligone, vasarą įkurtos 
laikinos migrantų stovyklavietės 
penktadienį išvežti paskutiniai 
užsieniečiai, neteisėtai kirtę Lie-
tuvos valstybės sieną, pranešė Vi-
daus reikalų ministerija (VRM).

Numatyta iki spalio 1-osios vi-
sus neteisėtus migrantus perkelti 
iš laikinų apgyvendinimo vietų į 
šildomas patalpas. Iš Rūdininkų į 
buvusius Kybartų pataisos namus 
perkelta daugiau kaip 700 asmenų.

Anot VRM pranešimo, Rūdnin-
kai liks kaip rezervinė vieta, kur 
esant poreikiui, jei migrantų skai-
čius staiga išaugtų, būtų įrengiama 
modulinių namelių stovyklavietė.

Pagal migrantų apgyvendinimo 
planą bus įsteigti keli centralizuoti 
migrantų apgyvendinimo centrai, 
pritaikyti skirtingiems poreikiams. 

Šiuo metu pasienio užkardose 

dar yra 446 migrantai, tačiau nė 
vienas jų negyvena palapinėse, tei-
gia ministerija.

Skirtingos migrantų grupės 
apgyvendinamos Medininkų Pa-
sieniečių mokyklos ir Pabradės 
Užsieniečių apgyvendinimo centro 
teritorijose įrengtuose moduliniuo-
se nameliuose.

Pagal susitarimą su Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija šiuo 
metu socialiai pažeidžiamiausios 
grupės, t. y. šeimos su mažais vai-
kais, besilaukiančios moterys, ne-
galią turintys žmonės, įkurdinamos 
Rukloje – Pabėgėlių priėmimo 
centro pastate ir modulinių namelių 
stovyklavietėje bei kitą savaitę pla-
nuojamuose atidaryti Naujininkų 
nakvynės namuose, Vilniuje.

Nuo metų pradžios iš Baltaru-
sijos į Lietuvą neteisėtai pateko be-
veik 4,2 tūkst. užsieniečių.
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PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
OLGA BARADULINA 1932-07-12 - 2021-09-11
VIKTORAS DEKSNYS 1925-06-03 - 2021-09-19
Kamajų seniūnija
ALDONA MICKIENĖ 1940-05-17 - 2021-09-15
RAISA STOČKIENĖ 1936-07-06 - 2021-09-18

A V I N A S . 
Rūpinkitės savo 
elgesiu ir nekel-
kite konfl iktų šei-

moje: kartais pokalbis duoda 
daugiau, nei audringi ginčai. 
Sprendimus priimkite apgal-
votai, neskubėdami, apgalvoję 
visas detales. Spręskite pro-
blemas, kurias sukaupėte ilgą 
laiką. Neieškokite pasiteisini-
mų, tiesiog veikite. Savaitės 
pabaigoje sutiksite žmogų iš 
praeities, su kuriuo jus siejo 
daug dalykų. Šeštadienis – pa-
lankus metas saviugdai. Sek-
sis tikslieji mokslai ir užsienio 
kalbų mokymasis. Jei planuo-
jate atostogas, tai tinkamiausia 
diena pirkti bilietus. Savaitgalį 
suplanuokite spalio fi nansines 
išlaidas. Likimas leis uždirbti 
papildomų lėšų.

JAUTIS. Ne 
pati sėkmingiau-
sia savaitė. Beje, 
jūs puikiai susi-
tvarkysite su iški-

lusiomis problemomis. Vieni-
šių laukia radikalios gyvenimo 
permainos. O jūsų biudžeto 
– išaugęs išlaidų srautas. Idėjos 
neš gerą pelną, jei sugebėsite 
jas greitai ir laiku pranešti va-
dovams. Atidėkite neįdomius ir 
nemalonius darbus, imkitės to, 
kas teikia malonumą. Skirkite 
daugiau laiko savo poreikiams, 
o į svetimus žvelkite atsargiai. 
Mokykitės sakyti ne tam, kas 
jus trukdo, netenkina. Atmin-
kite: jūs nieko niekam nesko-
lingi. Savaitgalį nepasitikėkite 
nepažįstamais žmonėmis, jie 
gali apgauti. Sekmadienį susi-
tikite su gerais draugais. 

D V Y N I A I .
Laukia įdomi sa-
vaitė. Laikas pa-
lankus svarbiems 
s p r e n d i m a m s 

priimti. O asmeniniuose san-
tykiuose tvyros harmonija. 
Darbe seksis, bet visgi vertėtų 
būti atsargesniems rengiant 
ar pasirašant svarbius doku-
mentus. Skirkite daug jėgų 
tikslams pasiekti. Jei nema-
tysite progreso, nesustokite 
pusiaukelyje, nors pirmuosius 
rezultatus pamatysite ne taip 
greitai, kaip norėtumėte. Jei 
pajusite nuovargį, pailsėkite, 
nes pervargus bus sunku at-
statyti jėgas. Savaitgalį užsi-
imkite planavimo ir organiza-
ciniais reikalais. Apgalvokite, 
ko norite pasiekti šią savaitę, 
svarbiausius tikslus užsirašy-
kite popieriuje.  

V Ė Ž Y S .
Teks prisiimti 
atsakomybę už 
savo veiksmus. 
Nelaukite kitų 

žmonių pagalbos, pasitikėkite 
savo jėgomis. Nesiimkite teis-
ti kitų žmonių, neterškite savo 
gyvenimo svetimomis proble-
momis. Antradienį atidžiau 

Astrologinė prognozė savaitei 
pasižiūrėkite į savo sveikatos 
problemas, peržiūrėkite dienos 
režimą, maistą, atsisakykite ža-
lingų įpročių. Atsiras galimybė 
profesiniam tobulėjimui, imsite 
vykdyti kokį nors savo projektą. 
Pagerinsite savo fi nansinę situ-
aciją, o tai gerokai pakels nuo-
taiką. Ketvirdadienį pradžiugins 
pakili nuotaika, puiki savijauta. 
Savaitgalis patogus asmeni-
niams susitikimams. Šeštadienį 
verta pradėti tvarkyti namus.

L I Ū T A S .
Nauja diena teiks 
peno apmąsty-
mams. Galų gale 
išdrįsite imtis to, 

ko anksčiau nesiryžote. Jūsų 
gyvenimo supratimas kardina-
liai pasikeis. Būsite patenkinti 
kiekvienu savo žingsniu, kurį 
žengsite siekdami savo svajo-
nės. Pasitikėkite savo intuicija 
ir instinktais. Jie atves ten, kur 
norite būti. Tikėkite savimi ir 
nenuleiskite rankų. Savaitgalį 
skirkite laiko mylimam žmo-
gui. Jūsų laukia kelios nerū-
pestingos dienos. Sekmadienį 
kurkite ateities planus.

MERGELĖ. 
Savaitė bus links-
ma ir laiminga. 
Vienišiams gali 
netikėtai nusi-

šypsoti laimė. Neatsisakyki-
te romantikos, nors ir esate 
užsiėmę darbais. Antradienis 
perspektyvi diena, jei tik iš-
vengsite ginčų su vadovybe. 
Ramiai vykdykite užduotis, be 
kažkokių pretenzijų. Kokybiš-
kai atliktos užduotys mėnesio 
pabaigoje atneš nemenką pel-
ną. Savaitgali maloni namų 
atmosfera leis atskleisti savo 
talentus. Per savaitgalį atsta-
tysite jėgas, gausite didelį 
energijos užtaisą ateinančiai 
savaitei. Venkite telefono ir 
kompiuterio, daugiau laiko 
skirkite gyvam bendravimui 
su artimaisiais. 

S VA R S T Y-
KLĖS. Savaitės 
pradžioje sėkmin-
gai spręsite sudė-
tingas užduotis, 

kurias kaupėte keletą dienų. 
Jūsų aktyvumas ir atkaklumas 
leis sėkmingai išspręsti visas 
problemas. Laukia pelningi 
projektai, įdomus bendravi-
mas. Tačiau neužsižaiskite su 
savo grandioziniais tikslais. 
Neužmirškite, kad be jų yra 
dar ir kitos užduotys, antraip 
kils problemų. Savaitgalį lau-
kia įdomi kelionė su draugais. 
Smagiai praleisite laiką ir ge-
rai pailsėsite. Be to, pagerės 
santykiai su antrąja puse.

SKORPIO-
NAS. Savaitės 
pradžioje reikės 
sutelkti dėmesį, 
būti atidiems. 

Neverta skubėti, kad viską 
spėtumėte. Jei nėra jėgų ar 
galimybių pakeisti aplinky-

bes, pabandykite pakeisti 
požiūrį. Jūs dabar linkę ilgai 
sklandyti debesyse, perver-
tinti savo galimybes, todėl 
stenkitės realiai vertinti si-
tuaciją. Suplanuokite keletą 
svarbių užduočių, kurias ga-
lėsite šią savaitę įvykdyti. Tai 
padės sutelkti dėmesį ir ne-
skirsite laiko bereikalingiems 
darbams. Savaitgalį laukia 
pokalbiai, kurių metu atsklei-
site vertingą informaciją. Se-
kmadienį laukite svečių. 

Š A U LY S .
Savaitės pradžio-
je tikėtina, kad 
gausite lėšų. Jūsų 
darbą vadovybė 

įvertins, todėl pasiūlys premi-
ją. Iki trečiadienio jums vertė-
tų baigti visus senus reikalus, 
kad galėtumėte imtis naujų 
užduočių. Atkurkite savo se-
nus verslo ryšius, nes jums jų 
greitai prireiks. Geri santykiai 
su svarbiais žmonėmis leis 
greičiau pasiekti svarbių tiks-
lų. Jums tiesiog padės, todėl 
galėsite greičiau pasiekti savo 
tikslo. Savaitgalį praleiskite su 
mylimu žmogumi.

O Ž I A R A -
GIS. Nesiimkite 
naujų darbų, jei 
nespėjote įvykdy-
ti esamų. Savaitė 

svarbi perspektyviems pla-
nams kurti. Jei norite kažko 
pasiekti, atminkite, kad reiks 
kantrybės ir tikėjimo sėkme. 
Savaitės pabaigoje galimi ne-
žymūs nesklandumai, bet juos 
greitai sutvarkysite. Išsipildys 
kai kurios svajonės bei siekiai. 
Po darbo nepamirškite namų 
reikalų. Skirkite laiko ir buities 
problemoms spręsti. 

V A N D E -
NIS. Savaitė 
bus kūrybinga. 
Būsite ambicingi 
ir sieksite tikslų. 

Imkitės įgyvendinti pačias drą-
siausias idėjas. Seksis viskas, 
ko imsitės. Savaitės vidurys 
palankus bendravimui su žmo-
nėmis, ypač profesinėje sferoje. 
Sužinosite daug įdomių dalykų, 
kurie pravers ateityje. Ketvirta-
dienį teks priimti labai svarbų 
sprendimą, kuris kardinaliai pa-
keis šių metų planus. Šeimyni-
niame gyvenime nedalyvaukite 
konfl iktuose, nes jie sekins. 

Ž U V Y S .
Laukia daug dar-
binių įsipareigo-
jimų. Išmokite 
atsisakyti už-

duočių, kurios gaišina laiką ir 
sekina. Geriau šią savaitę nesi-
imti papildomo darbo, o laisvą 
laiką skirkite savo poreikiams. 
Savaitės viduryje pajausite ma-
lonumą dėl gerai atlikto darbo. 
Kai tik išmoksite atskirti svar-
biausius darbus, reikalai kaip 
mat pasitaisys. Savaitgalį skir-
kite dėmesio sportui ir mitybai.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Rugsėjo 28 d. Naktį 6

Dieną 16
PR, 
3-8 m/s

Rugsėjo 29 d. Naktį 9
Dieną 14

PR,
3-8 m/s

Rugsėjo 30 d. Naktį 8
Dieną 15

ŠR,
5-10 m/s

Orų prognozė rugsėjo 28-30 d.

Išėjus žmogui lieka tuštuma. 
Tegul ją bent akimirkai užpildo ir didelę 
širdies gėlą sušvelnina nuoširdi užuojauta. 
Nuoširdžiausią užuojautą skiriame 
Onutei Vanagienei dėl mylimos mamytės 
mirties.

Juodupės kurso draugės

Arkivyskupas G. Grušas išrinktas 
Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininku

Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos pirmininkas, 
Vilniaus arkivyskupas 
Gintaras Linas Grušas iš-
rinktas Europos vyskupų 
konferencijų tarybos pir-
mininku.

Jį išrinko Europos vys-
kupų konferencijų pirmi-
ninkai, susirinkę į plenarinę 
asamblėją Romoje, sekma-

dienį informavo Lietuvos 
vyskupų konferencija.

G. Grušas minėtose parei-
gose pakeitė italų kardinolą 
Angelo Bagnasco, vadovavu-
sį šiai organizacijai nuo 2016 
metų.

Per plenarinę asamblėją 
Romoje išrinkti ir du nauji 
Europos vyskupų konferen-
cijų tarybos vicepirmininkai: 
Liuksemburgo arkivyskupas 

Jean-Claude’as Hollerichas 
bei Tarptautinės šventųjų 
Kirilo ir Metodijaus vysku-
pų konferencijos Belgrade 
pirmininkas vyskupas La-
dislavas Nemetas.

Arkivyskupas G. Grušas – 
pirmasis Lietuvos vyskupas, 
vadovaujantis savo 50-metį 
šiemet švenčiančiai Europos 
vyskupų konferencijų tarybai.
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Valstybei už studijas skolingi apie 17,5 tūkst. asmenų
Valstybei už studijas sko-

lingi apie 17,5 tūkst. asmenų, 
daugiausia – už paskolas, teik-
tas iki 2010 metų, dėl kai kurių 
skolininkų kasmet teismus pa-
siekia keli šimtai ieškinių.

„Vieno asmens skolų dy-
džiai labai įvairūs – nuo kelio-
likos centų iki kelių tūkstančių 
eurų“, – BNS sakė Valstybinio 
studijų fondo vadovas Ernestas 
Jasaitis.

Jo vadovaujamos įstaigos 
duomenimis, šiuo metu vals-
tybės paskolų, teiktų iki 2010 
metų, yra negrąžinę apie 7,8 
tūkst. asmenų.

Taip pat yra 7,5 tūkst. žmo-
nių, nustatytu laiku nepilnai 
gražinusių studijų krepšelį už 
nutrauktas studijas valstybės 
fi nansuojamose vietose.

Be kita ko, yra ir 2,2 tūkst. 
skolininkų, negrąžinusių valsty-
bės remiamų paskolų, teikiamų 
nuo 2010 metų.

„Valstybės remiamų paskolų 
vidutinis vieno asmens įsiskoli-
nimas yra apie 1,1 tūkst. eurų, 
studijų krepšelio grąžinimas 
– apie 740 eurų, valstybės pa-
skolų – apie 190 eurų“, – teigė 

įstaigos vadovas.
Anot jo, skolininkai yra skir-

tingi ir jų situacijos nėra vienodos.
„Kai kurie tiesiog pamiršta, 

kad yra skola, ir gavę praneši-
mą iškart susimoka, kai kurie 
turi laikinų fi nansinių sunkumų 
ir skolą dengia po truputį, yra ir 
„piktybinių“, kurie niekaip ne-
reaguoja į raginimus ir nemoka 
įmokų, yra ir tokių kurie turi ir 
kitų skolų ne tik fonde ir vyksta 
teisme asmens bankroto bylos. 
Tad skolininkas skolininkui ne-
lygus ir kiekviena situacija ver-
tinama individualiai“, – kalbėjo 
E. Jasaitis.

Jis tvirtino, kad siekiant grą-
žinti lėšas į valstybės biudžetą, 
visų pirma stengiamasi su sko-
lininkais susitarti gražiuoju – jie 
yra įspėjami raštiškai, dauguma 
ne po vieną kartą.

„Nepavykus susisiekti su skoli-
ninku ir išspręsti skolos padengimo 
taikiai jau tada kreipiamasi į teismą 
dėl skolos priteisimo. Jei teismui 
priteisus skolą asmuo ir tada ne-
grąžina, išieškojimas perduodamas 
antstoliams“, – teigė Valstybinio 
studijų fondo direktorius.

Pasak jo, per metus būna, kad 
į teismą paduodama apie 600 

ieškinių, o kartais ir daugiau, 
daugiausia – dėl paskolų negrą-
žinančių skolininkų (300–400 
ieškinių), likusi dalis – dėl 
krepšelių gražintojų (150–250 
ieškinių).

E. Jasaitis tvirtina, kad kar-
tais būna ir taip, jog po kreipi-
mosi į teismą asmuo suskumba 
grąžinti skolą nelaukdamas, kol 
teismas priteis skolą arba pasi-
rašoma taikos sutartis.

„Tad dalis tokių bylų baigia-
si taikos susitarimu skolą išmo-
kant dalimis per sutartą terminą 
arba asmeniui padengus įsisko-
linimą fondas ieškinį atsiima“, 
– sakė įstaigos vadovas.

Anot jo, yra atvejų, kai su 
ieškiniu į teismą kreipiamasi 
praėjus ir devyneriems metams 
nuo skolos atsiradimo, kad ne-
būtų praleistas senaties termi-
nas, tačiau dažniausiai kreipia-
masi praėjus trejiems-šešeriems 
metams, kai jau nebepavyksta 
susitarti, o skolininkas į ragini-
mus nereaguoja.

Pernai studentai pasirašė 
per 7 tūkst. valstybės remiamų 
paskolų sutarčių. Jų suma siekė 
13,40 mln. eurų.

BNS inform.
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Nuo paminklo 
Kalašnikovui nuspręsta 
nuimti visa, kas vokiška. 
Taip ir liko stovėti statula, su 
balalaika rankose.

***
Kalbasi du bičiuliai:
– Klausyk, kaip tavo 

migrena?
– Į kirpyklą išėjo.
***
Šeimyninis ginčas. 

Žmona:
– Baik mane nervinti, nes 

mane nutrenks infarktas ir 
nebus kam tave laidoti!

***
Anglijoje turistas 

apsistojo pilyje. Liokajaus 
klausia:

– Sakykit, o čia pas jus 
yra vaiduoklių?

– Už papildomą mokestį, 
sere!

***
Skelbimas parapijos 

skelbimų lentoje: 
„Informuojame 
tikinčiuosius, kad 
santuokinė neištikimybė 
asmenų, vyresnių nei 80 
m., nelaikoma nuodėme. 

Tai priskirtina stebuklų 
kategorijai“.

***
Politikas:
– Mūsų vyriausybė eina 

teisingu keliu. 
Balsas iš salės galo:
– Bet į priešingą pusę.
***
Petriukas :
– Mama, mama, močiutė 

paspringo banano kauliuku!
– O iš kur banane 

kauliukai?
– Aš įkišau.
***
–Ar galimą matuoti laimę 

šunimis ar katėmis?
– O kuo?
– Pinigais !
– Kažkaip keista būtų prieš 

miegą glostyti pinigus.
***
– Padavėjau, aš šitos 

bjaurasties nevalgysiu! Prašau 
pakviesti virėją! 

– Jis irgi nevalgys, pone.
***
Mįslė: miega už pinigus, 

kas?
Atsakymas: Seimo narys 

posėdyje.

***
Mokytoja klausia Petriuko:
– Jei 3 kg obuolių 

kainuoja 3 Eur, tai ką reikia 
padaryti,norint sužinoti kiek 
kainuos 1 kg obuolių?

– Na reiktų pasižiūrėti 
į kainą, paprastai ten už 
kilogramą rašo.

***
Kaimynė kaimynei:
– Klausyk, paskolink 

kočėlą.
– Negaliu, savojo laukiu.
***
Falsifi kavimo metu 

rinkimų atvejų neaptikta.
***
– Ką reiktų pakabinti 

ant kalėdinės eglutės, kad ir 
mes pradėtume gyventi kaip 
žmonės?

– Premjerą su prezidentu.
***
Studentas dėstytojui:
– Šiandien sapnavau, 

kaip išlaikiau egzaminą. Ką 
man padaryti, kad iš tiesų jį 
išlaikyčiau?

– Mažiau miegot.
***
– Ar girdėjai, kad Petraitį 

išmetė iš alpinistų būrelio?
– O už ką?
– Už tai, kad į šeštą aukštą 

liftu kėlėsi.
***
– Ką reiškia patarlė: ir 

vilkas sotus, ir avys sveikos?
– Vadinasi, vilkas suėdė 

piemenį ir jo šunį.
***
Viršininkas jaunutei 

sekretorei:
– Kokia jūs šaunuolė, 

padarėte tik dvi klaidas. O 
dabar rašykime antrą žodį.

***
Vienas naujarusis 

skundžiasi kitam:
– Vakar nusipirkau dėžę 

eglutės žaisliukų. Brokuoti 
konkrečiai! 

– Jie ką, sudaužyti?
– Nea. Bet nedžiugina.
***
Maža to, kad kaimynas iki 

keturių ryto šventė gimtadienį, 
tai apie pietus paaiškėjo, 
kad kažkoks niekšas jam 
padovanojo grąžtą.

***
Viršininkas bara sekretorę:
– Ar jūs bent žinote, kas yra 

ekselis?
– Va ir žinau. Drabužių 

dydis.
***
Autobusas. Prie vienuolės 

prisėdo girtuoklis. Toji, 
norėdama sugėdinti:

– Jaunuoli, jūs pateksite į 
pragarą.

Girtuoklis pašoka ir nubėga 
prie vairuotojo:

– Kuo greičiau mane 
išleiskit, aš įsėdau ne į tą 
autobusą!

***
Vyriausybė puikiai žino, 

kad lengviausia pinigus atimti 
iš vargšų. Tiesa, vargšas 
nedaug tų pinigų turi. Bet kai 
vargšų daug...

***
Tolimojoje šiaurėje įvyko 

katastrofa: pašto elnias įsirėžė 
į prekinį šunų kinkinį. Iki šiol 
visas miestelis bando išpainioti 
pakinktus.

***
Visureigis – automobilis, 

kuris įstringa ten, kur kiti 
apskritai negali įvažiuoti.

***
Blondinė skambina į taksi 

fi rmą:
– Aš jau pusvalandį 

laukiu  apelsininės spalvos 
automobilio.

– O jūsų jau pusvalandį 
laukia Opelis. Tamsiai 
mėlynas opelis.

***
Aiškiaregė ateina pas 

okulistą:
– Daktare, aš nebematau 

ateities.
– Ir kiek laiko tai tęsiasi?
– Nuo ateinančios 

savaitės.
***
Pas skyrybų advokatą:
– Ar nepasakytumėte, ar 

gali skyrybų priežastimi būti 
vyro kvailumas?

– Gali. Tačiau kvailumas 
paprastai būna vedybų 
priežastimi.

***
Autobuse močiutė barasi:
– Atsisėdo matai. Ir 

ne gėda? Sėdėti, kai sena 
moteris stovi?!

– Močiute, eikit iš mano 
kabinos. Aš – vairuotojas.

***
Mažylis klausia tėvų:
– Iš kur aš atsiradau?
Mama:
– Kopūstuose radom.
Vaikas:
– Kokie dar kopūstai 

balandžio mėnesį?
Tėvas, pakeldamas akis 

nuo kompiuterio:
– Rauginti.
***
– Klausyk, o tu pasitiki 

savo žmona?
– Lyg ir taip. Mes jau 

dvejus metus kartu. Kol kas 
dar niekas iš namų nedingo.

***
– Daktare, ar aš sunkiai 

sergu?
– Jūsų vietoje serialo jau 

nepradėčiau žiūrėti.

DIENOS 
KETUREILIS
VISKAS 
BRANGSTA...
Brangsta nuotekos, vanduo
Pasidžiaugti nėra kuo.
Dujos skystos irgi brangsta
Akyse šiek tiek jau temsta.

Gal ne veltui ta tamsa?
Brangsta juk ir elektra!
Reikia pasirinkt tiekėją,
Bet nuo to juk nepigėja.

Šildymas mūs taip lauktasis
Brangsta irgi nelabasis!
Trūksta, kad pabrangtų oras –
Greit kvėpuot praeitų noras...

Greta Paliulionytė

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

AUGALAI

• Žieminius beicuotus 
kviečius Jane C2. Likutis 
apie 200 kg. 

Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Ankstyvųjų braškių daigus 
Rumba. Kaina sutartinė. 
Atvežu. Tel. 8 646 25 082. 
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 cm, 
5 vnt. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 687 19 594. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Kolonėles. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Moliūgus už simbolinę 
kainą. Tel. 8 652 53 706. 
Rokiškis
• 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

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


