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AB „Rokiškio komunalininkas“ vadovas
Vidmantas Maželis įteikė įmonės valdybai prašymą 
atšaukti jį iš įmonės direktoriaus pareigų

Rokiškio rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas 
savo Facebook paskyroje 
antradienį pranešė: 

„Šiandien AB „Ro-
kiškio komunalininkas“ 
vadovas Vidmantas Ma-
želis įteikė įmonės val-
dybai prašymą atšaukti 
jį iš įmonės direktoriaus 
pareigų.

 
Gerbiu šį vadovo spren-

dimą. Po paskyrimo į šias 
pareigas Vidmantas mane 
buvo informavęs, jog jo at-
žvilgiu atliekamas ikiteis-
minis tyrimas dėl galimo 
balsų pirkimo savivaldybės 
tarybos rinkimuose ir savi-
valdybės mero rinkimuose 
antrame ture mano oponen-
to A. V. naudai.

 Daug kas manęs klausė: 
kaip galime dirbti kartu, jei 
žmogus mero rinkimuose 
palaikė kitą kandidatą ir ga-
limai tai darė dalyvaudamas 
balsų pirkimo schemoje jo 
naudai. Esu teisininkas ir 
gerbiu LR Konstituciją, ku-

rios 31 straipsnyje įtvirtin-
ta nekaltumo prezumpcija: 
„asmuo laikomas nekaltu, 
kol jo kaltumas nėra įrody-
tas įstatymo numatyta tvar-
ka ir pripažintas įsiteisėju-
siu teismo nuosprendžiu.”

 Todėl buvome sutarę, 
jog tuo atveju, jei vadovas 
bus pripažintas kaltu ir įsi-
teisės teismo nuosprendis, 
jis pasitrauks iš pareigų.

V. Maželis nebelaukė kol 
teismo nuosprendis įsitei-
sės. Jis laikosi savo žodžio. 

Dėl to gerbiu šį žmogų.
 Nežiūrint į tai, kuo pa-

sibaigs teisminis procesas, 
šiandien galime konstatuoti 
faktą, jog vadovaujant V. 
Maželiui AB „Rokiškio ko-
munalininkas“ prikeltas iš 
didžiulių nuostolių į pelnin-
gą įmonę.

 Dėl to galime grįžti prie 
dviejų savivaldybės kontro-
liuojamų įmonių AB „Ro-
kiškio komunalininkas“ ir 
AB „Rokiškio butų ūkis“ 
sujungimo proceso.

Galiu atsakingai pasa-
kyti, kad nėra ir niekada 
nebuvo jokių minčių apie 
AB „Rokiškio komunali-
ninkas“ privatizavimą. Šias 
abi įmones ateityje matau 
kaip vieną, savivaldybės 
viešosiomis erdvėmis, atlie-
kų surinkimu, daugiabučių 
namų priežiūra ir renovacija 
besirūpinančią pelningą sa-
vivaldybės kontroliuojamą 
įmonę“.

Rajono savivaldybės
inform.

Tradicija laiminti 
gyvūnėlius – ir šiemet

Spalio 4-ąją minima 
šv. Pranciškaus Asy-
žiečio diena. Rokiškio 
šv. apaštalo evange-
listo Mato parapija 
tęsia gražią tradiciją 
– tikintieji kviečiami 
atsinešti palaiminti 
savo augintinius. De-
kanas Eimantas Novi-
kas „Rokiškio Sirenai“ 
sakė, kad augintiniai 
bus laiminami spalio 
4-ąją 18.30 val., baž-
nyčios šventoriuje po 
vakarinių šv. Mišių.

Pastarųjų kelerių metų 
patirtis rodo, kad rokiš-
kėnai – ir dideli, ir maži 
– noriai naudojasi pro-
ga palaiminti savuosius 
gyvūnėlius. Dauguma jų 
– tradiciniai: daugiausia 
atvedama šunelių, kiek 
mažiau atsinešama kačių, 
yra buvęs vienas kitas 
dekoratyvinis triušelis. 

Egzotinių: vorų, gyvačių 
ar kitokių roplių kol kas 
tikintieji laiminti į Rokiš-
kio šv. apaštalo evange-
listo Mato bažnyčią nėra 
atnešę.

Tradiciškai būdavo pa-
laiminami ir gyvūnų glo-
bėjų atnešti augintiniai, 
kuriems ieškoma šeimi-
ninkų.

Ši graži tradicija Rokiš-
kyje tęsiama nuo 2016 m. 

Šv. Pranciškus Asyžie-
tis laikomas gyvūnų glo-
bėju. Manoma, kad XII a. 
pabaigoje -XIII a. pradžio-
je Italijoje gyvenęs šven-
tasis ne tik labai mylėjo, 
globojo gyvūnus, bet ir tu-
rėjo Dievo dovanotą galią 
su jais susikalbėti. Ne vel-
tui minima, kad šventasis 
savo pamokslus sakė ne 
tik žmonėms, bet ir spar-
nuočiams.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Rokiškio komunalininko“ ateitis – politikų rankose
Pasak rajono savival-

dybės administracijos di-
rektoriaus Andriaus Bur-
nicko, artimiausiu metu 
rinksis AB „Rokiškio ko-
munalininko“ valdyba, 
kuri svarstys direktoriaus 
Vidmanto Maželio pasi-
traukimo iš pareigų klau-
simą. Direktoriaus išėji-
mas kelia klausimų ir dėl 
bendrovės ateities: ar tik 
nebus pradėtas įgyvendin-
ti prieš ketverius metus 
rajono tarybos priimtas 
sprendimas dėl šios įmo-

nės bei AB „Rokiškio butų 
ūkis“ sujungimo.

Faktiškai aišku, kad di-
rektoriaus V. Maželio pra-
šymą trauktis iš užimamų 
pareigų AB „Rokiškio ko-
munalininkas“ valdyba tu-
rėtų tenkinti. O kas toliau? 
Pasak A. Burnicko, po val-
dybos sprendimo direkto-
rius tą pačią dieną negalės 
palikti pareigų. Skaičiuoja-
ma, kad jis turėtų dirbti iki 
spalio vidurio tam, kad būtų 
sutvarkyti einamieji įmonės 

reikalai ir perduotos parei-
gos. 

O kas po to? Konkursas? 
Pasak A. Burnicko, tai dar 
nėra aišku. Arba konkur-
sas direktoriaus pareigoms 
užimti, arba svarstoma ga-
limybė jungti AB „Rokiš-
kio komunalininką“ su AB 
„Rokiškio butų ūkis“, kaip 
prieš ketverius metus buvo 
nusprendusi rajono taryba. 
Tačiau šio sprendimo įgy-
vendinti negalėta, pasak sa-
vivaldybės administracijos 
direktoriaus, dėl paprastos 

priežasties: AB „Rokiškio 
butų ūkis“ dirba pelningai, 
AB „Rokiškio komunali-
ninkas“ iki šių metų dirbo 
nuostolingai. Ir sujuntinuos-
tolingą su pelninga įmone, 
buvo netikslinga. O kaip 
situacija pasikeitė dabar, 
kad vėl grįžtama prie seno 
sprendimo? „Preliminarūs 
duomenys rodo, kad „Ro-
kiškio komunalininko“ šių 
metų veikla bus pelninga“, 
– sakė A. Burnickas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Spalio 1 d. – antrojo 
karpinių piešinio ant 
Taikos g. daugiabučio 
namo pristatymas

Spalio 1 d. 18 val. kviečiame į antrojo karpinių pie-
šinio ant Taikos g. daugiabučio namo pristatymą. 

 
Sertifikuotos tradicinio amato specialistės Gitos Kolo-

sovienės karpinį namo sienos perkėlė kūrybinės studijos 
„Gyva grafika”.

19 val. piešiniui įkvėpsime gyvybės muzikos pagalba. 
Šįkart – turgelyje.

Line up: Deividas, Dovydas, Pylkius
 Projektą „Karpinių metamorfozės” iš dalies finansavo 

Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.
 Tiesioginę piešinio pristatymo transliaciją galėsite ste-

bėti ir Rokiškio Sirenos Facebook paskyroje.
Organizatorių inform.

Lietuvos aukštojo mokslo diplomai bus 
automatiškai pripažįstami Beniliukso šalyse

Švietimo, mokslo ir sporto 
ministrė Jurgita Šiugždinienė 
Briuselyje pirmadienį daly-
vaus Baltijos šalių – Beni-
liukso sutarties dėl abipusio 
diplomų pripažinimo prista-
tymo ceremonijoje. Nuo šiol 
Lietuvos aukštojo mokslo 
diplomai bus automatiškai 
pripažįstami ir Belgijoje, Ny-
derlanduose, Liuksemburge. 
Lietuva jau anksčiau yra pa-
sirašiusi tokią sutartį su Bal-
tijos valstybėmis.

Sutartis pasirašyta 
Dėl pandemijos nepavykus 

suderinti visoms šalims tinka-
mo ministrų susitikimo laiko, 
sutartis dėl abipusio diplomų 
pripažinimo jau yra pasirašyta 
rugsėjo 14 d. apsikeičiant laiš-
kais. Šešių valstybių švietimo 

ministrai dalyvaus sutarties 
pristatymo ceremonijoje.

„Tikiu, kad tai tik pradžia, 
kad ši sutartis bus įkvėpimas 
pažangai šioje srityje visoje 
Europoje, o kitos šalys seks 
šiuo pavyzdžiu ir prisijungs 
prie iniciatyvos. Labai svarbu, 
kad studentai galėtų kuo geriau 
išnaudoti visas mokymosi gali-
mybes visoje Europoje“, – sakė 
ministrė J. Šiugždinienė.

Sutarties šalys dar turės pa-
sirašytą sutartį patvirtinti pa-
gal šalių vidaus reikalavimus. 
Lietuvoje sutartis turės būti 
ratifikuojama Seime. Kai visos 
šalys ratifikuos sutartį, Belgi-
jos, Liuksemburgo, Nyderlan-
dų, Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
piliečių bakalauro, magistro ir 
daktaro diplomai šiose šalyse 
bus pripažįstamos automatiškai.

Šešios valstybės 
pripažins diplomus
Regioninius automatiš-

ko kvalifikacijų pripažinimo 
susitarimus jau iki šiol buvo 
sudariusios Šiaurės šalys (at-
naujinta 2016 m. Reikjaviko 
deklaracija), Beniliukso šalys 
(2015 m., papildytas 2018 m.), 
Baltijos šalys (2018 m.).

Visos ES mastu automatiš-
kas pripažinimas vis dar sunkiai 
pasiekiamas dėl 1999 metų Bo-
lonijos deklaracijos, kuria sie-
kiama Europos šalių aukštojo 
mokslo sistemas sujungti į ben-
drą erdvę, skirtingo priemonių 
įdiegimo lygio atskirose šalyse.

2019 m. lapkričio 8 d. Briu-
selyje Baltijos ir Beniliukso 
šalių (Belgijos, Nyderlandų 
ir Liuksemburgo) už aukštąjį 
mokslą atsakingi ministrai ar 

viceministrai pasirašė Ketini-
mų deklaraciją dėl automatiško 
aukštojo mokslo kvalifikacijų 
tarpusavio pripažinimo, taip 
išreikšdami politinę valią pa-
rengti teisiškai įpareigojančią 
daugiašalę sutartį.

2019 m. gruodžio mėn. 17 
d. Briuselyje susitikę Baltijos ir 
Beniliukso šalių ekspertai apta-
rė galimą daugiašalės sutarties 
aprėptį ir pagrindines nuosta-
tas, buvo parengtas  sutarties 
projektas. Vėliau susitikimų 
gyvai ir nuotoliniu būdu metu 
šalių ekspertai teikė savo siūly-
mus, susitarė dėl visoms šalims 
priimtinų nuostatų.

Sutartyje numatyta galimy-
bė prie sutarties vėliau jung-
tis kitoms Europos aukštojo 
mokslo erdvės šalims.

ŠMSM inform.
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Trali-vali festivaliai...
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Prisifestivalinome, škia. Dar 

vakar liaudis vazojosi po festi-
valius, kino teatrus ir koncertus, 
praleisdama vienoje patalpoje su 
gausybe žmonių po porą valandų 
prastai vėdinamose patalpose. 
Džiaugėsi, kad kino teatro salėje 
gali iš kibiriuko popkorno saują 
pažėboti. Šiandien premjerė pa-
reiškia – rekomenduojama per-
eiti į NUOTOLINĮ darbą.

Mūsų Vyriausybės veiksmuo-
se jau seniai nėra logikos. Co-
vid-19 plinta dviem būdais: oro 
ir oro-lašeliniu. Tai koks, atleis-
kit, kvailys galėjo prisigalvoti iki 
tiek, kad pats geriausias spren-
dimas sėdėti tvankioje ir prastai 
vėdinamoje salėje su pora šimtų 
kitų žmonių, kad per tas dvi va-
landas visi draugiškai pasidalin-
tų virusu? Žinoma, į reguliuo-
tojus ir jų kurmių protelius irgi 
nereikia pirštais badyti. Kvailiai 
yra tie, kurie ten eina. 

Kodėl nenusipirkau nė vieno 
bilieto į spektaklius? Atvirai pasa-
kysiu: esu skiepyta, turiu galimy-
bių pasą. Bet aš suvokiu, kad mūsų 
šeimą išlaiko ne pramogos, išlaiko 
darbas. Yra pareigos ir yra įsipa-
reigojimai. Kad susirgus ne tik aš, 
bet ir mano artimieji gali iškristi iš 
darbo rinkos. Kad joks teatras ne-
sumokės būsto paskolos, nepašers 
mūsų penkių katinų. 

Bet yra nesuprantantys. Patys 
mosikuodami galimybių pasais 
vazūkojantys po koncertus ir festi-
valius, o paskui reikalaujantys lok-
dauno visai ekonomikai. Badantys 
pirštais vieni į kitus – vakseriai, 
antikvakseriai. Koks skirtumas, 
nuo ko jūs užsikrėtėt? Ar nuo an-
tikvakserio, kuris pasidarė tyrimus 
(nesvarbu, kad tyrimai rodo tik tai, 

kad jų paėmimo metu žmogus ne-
sirgo), ar nuo vakserio, kuriam ne-
susiformavo imunitetas?  

O kai susirgs, kaip ir anksčiau, 
kalti bus visi: Bažnyčia, smulkusis 
verslas, niekšai darbdaviai. Tik ne 
patys. Ar tik ne jūs, smulkūs niek-
šeliai, komentaruose tyčiojotės iš 
Gyvojo Rožinio susirinkimo, kad 
virusu pasidalins? Gyvojo Rožinio 
kongrese viruso protrūkio nebuvo. 
Mat kvailomis ir beraštėmis vadi-
namos močiutės, kurios, primenu, 
su rankinukais prieš tankus suge-
bėjo laisvę apgint, buvo kelis kar-
tus gudresnės. Jos Gyvojo Rožinio 
kongresą liepą surengė. Ir neapsi-
krėtė. 

O protingieji savo pramogas 
sukėlė kur? Teisingai, į rudenį. Jei 
pernai buvo kaltinama ankstesnė 
Vyriausybė, kad nesustabdė vieno 
svarbiausių demokratinės valsty-
bės dalykų – rinkimų į parlamentą 
(nes demokratinias turi būti ne tik 
patys rinkimai, bet ir laisva, garan-
tuojanti visiems kandidatams ly-
gias sąlygas rinkiminė kampanija), 
tai šiemet, kai jau suskiepijus dau-
giau nei pusę šalies žmonių, serga-
mumas toli lenkia pernai rudens, 
nė vienas influenserėlis ir pyptelti 
nedrįsta – gal pagaliau imkimės 
masinių renginių klausimo? Suvo-
kiat skirtumą: iš anos Vyriausybės 
reikalauta, kad ji pažeistų esminius 
demokratijos principus, iš šitos ga-
lima reikalauti lokdauno, uždaryti 
įmones, verslus, bet tik ne, Dieve 
sergėk, užraukti kinus ir žvaigžde-
lių koncertus. Kokie visuomenės 
prioritetai? Lyg ir protingais save 
laikančių žmonių... Ar baliai ir tū-
sai yra svarbiau už darbą, už gali-
mybes save išlaikyt?

Ne, anaiptol. Imkimės darbo. 
To, kas maitina visą šitą šalį. Miela 

mūsų Vyriausybe, atvirai klausiu, 
kur pasiklydo jūsų logika, kai vazo-
tis po renginius galima, o DIRBTI 
siūloma nuotoliniu būdu. Pramo-
gos – kontaktinės, darbai – nuo-
toliniai? Jūs kurioj stotelėj sveiką 
protą pametėt?! Jūs spjaunate į tai, 
kas maitina žmogų ir valstybę?! Ir 
niekas nedrįsta paklausti, ar jums, 
atleiskite, visi namie?

Kur gi kas drįs paklausti, kai 
didžiąją dalį NAUJIENŲ portalų 
turinio sudaro reportažai iš rengi-
nių. Pagalvokit, kas bus kai užsi-
rauks visų žvaigždelių vakarėliai? 
Ir reiks pagaliau rašyti apie poli-
tiką, ekonomiką, sportą galų gale. 
O kaip apie tai rašyti, jei nei proto, 
nei žinių, nei noro tam neužtenka? 
Bet kokia Vyriausybė turėtų būti 
laiminga, kai šalia yra dvaro žinias-
klaida, temokanti aprašyti baliukus 
ir sukneles. Svarbu laiku paduoti 
žinių apie kažkieno šunelio mirtį, 
apie kažkieno naują rankinuką, ir 
viskas. Laimingai sėdmaišių visuo-
menei daugiau nieko nebereikia. 
Laiminga sėdmaišių visuomenė, 
paskui influenserius sekdama, įti-
kėjo, kad nedirbdami jie gali gy-
venti. 

Sėdmaišių visuomenė rami. Jai 
visada bus prieinamos gydymo 
paslaugos: greitoji kaip mat su švy-
turėliais nuveš į Santariškes. O kol 
vakarykščiai dainorėliai ir šokė-
jėliai gydysis, užkimšę ligonines, 
provincijoje, kaip ir pernai, gydy-
simės žolelėmis ir paracetamoliu. 
Kaip ir pernai, dasikasti iki egzor-
cisto bus lengviau nei iki gydytojo. 
Ir beliks tik daktaras gūglas.

Vėl teks uždaryti verslus, svei-
kiems žmonėms mokėti išmokas, 
kitaip sakant, juos išlaikyti. O tie 
žmonės, kurie pripratę gauti ne-
mažas pajamas, tais 257 Eur per 
mėnesį, kurie yra, atleiskite, kaip 
numirėliui trauklapis, žinoma, 
nesitenkins. Ir teiks paslaugas na-
muose. Manote labai daug kirpėjų, 
manikiūro specialisčių dabar dir-
ba tikrindamos galimybių pasus? 
Gana nemažai jų su lagaminukais 
keliauja į nuolatinių klienčių na-
mus ar priima jas savo namuose. 
Įsivaizduokit, nagų priaugini-
mas tapo tokia pat kontrabandi-
ne paslauga, kaip kontrabandinių 
cigarečių ar pilstuko pardavimas. 
Jums patiems nejuokinga? Juokin-
ga, ypač pažiūrėjus į mūsų Seimo 
archyvines nuotraukas, kur ponios 
premjerė ir ministrės pernai taip ir 
netapo lietuvaitėmis geltonkasė-
mis, o Seimo nariai vyrukai – me-

talistais?
Jau nebekyla klausimas, kur 

pasiklydo logika, kai pernai pa-
vasarį buvo baudžiami išdidžioje 
vienatvėje ant ežero sėdėję žvejai, 
merginą iš pasimatymo namo pavė-
žėjęs vaikinukas, ar moterėlė, pėdi-
nusi pėsčiųjų takeliu Kavoliškio 
link ir nusiėmusi kaukę dar nespė-
jusi išeiti iš miesto ribos. O dabar, 
esant tokiam pat sergamumui, tik 
dabar Vyriausybė dasiprotėjo, kad 
gal visgi reikia tų kaukių masiniuo-
se renginiuose. Renginiai svarbiau-
sia. Duonos ir žaidimų. 

Duonos ir žaidimų – giesmė tiek 
sykių jau girdėta, nuvedusi į prara-
ją ne vieną civilizaciją. Jau atrodo, 
senovės Romos istorija turėjo pa-
mokyti, kad nesėjant ir neauginant, 
nedirbant ir nesistengiant, ištekliai 
anksčiau ar vėliau baigiasi. O mes 
vis dar tikime, kad nesėjant, neau-
ginant, nedirbant, galima gerai gy-
venti. Todėl ir norisi paklausti, ar 
jums, valdžioje sėdintieji, ar jums, 
įtakotukai, viskas gerai? Ar jūs ti-
krai esate tokie protingi, kokie ban-
dote atrodyti?

Argi nesuvokiate, kad jau spar-
čiai kylančios nekilnojamojo turto 
kainos, išparduoti net anksčiau 
buvę nelikvidūs automobiliai liu-
dija viena – artėja ekonomikos 
sutemos. Neslėpsiu, buvo įdomu 
matyti ekonominių-socialinį eks-
perimentą, kiek ilgai tęsis šventė 
už spausdintus ir iš sraigtasparnių 
barstomus pinigus. Daug kas tikė-
jo ir tiki stebuklais. Tiki, kad pusę 
šalies verslų uždarius, įmano-
mas ekonominis kilimas. Žinoma 
įmanomas, jei į šalies ekonomiką 
įmetami paramos pinigai. Tik iš 
kur jie? Uždirbti, sutaupyti? Būtų 
gerai. Deja, buvo įjungti pamišę 
pinigų spausdintuvai. 

Ką reiškia visuomenėje, kurioje 
mažėja gyventojų, augančios nekil-
nojamojo turto kainos? Tai reiškia 
ne tai, kad žmonės nori kažkur gy-
venti ir jiems reikia būsto. Anaip-
tol. Būstas suprantamas kaip turtas, 
kuris yra daug vertingesnis už saują 
grynųjų. Kylančių kainų ir kylančio 
darbo užmokesčio derinys mums, 
praėjusiems didįjį 1991-1993 m. 
ekonomikos perversmą, kažką la-
bai įtartinai ir miglotai primena...

Žinoma, dvaro poetų padangė-
je plauko švelniai rausvi galimy-
bių paso debesėliai. Tik ar galima 
tais debesėliais tikėti? Pažiūrėkite 
retrospektyviai, kiek žmonių, va-
dinančių save ekspertais, specia-
listais, prognozės išsipildė? O jie 

ir toliau užima garbingus postus ir 
eterį, toliau patarinėja. Nors ekono-
mika ir sveikas protas signalizuoja 
– dedasi kažkas negero. Na neį-
manoma pakelti ekonomikos ne-
dirbant, neįmanoma. Neįmanoma 
per porą mėnesių atstatyti to, kas 
neveikė pusmetį. Neįmanoma. Bet 
tikima. Norima tikėti.

Nes dauguma politikų ir jų pa-
tarėjų niekada neuždirbo savo pi-
nigų. Nebent vaikystėje, kai nešė 
priduoti limonado butelius. O to-
liau jie sėdėjo ramiuose valstybinių 
įstaigų ir fondų užantėliuose. Su 
verslu, nei su mažu, nei su dideliu 
jie neturėjo nieko bendro. Jų alga 
niekada nepriklausė nuo rezultatų. 
Jiems visada mokėjo už sėdėjimą. 
Svarbu laiku ateiti į darbą ir neuž-
trukti pietų. 

Jiems nuoširdžiai nedaeina, kad 
algas tokiems moka iš mokesčių 
mokėtojų pinigų. Nėra jų – nėra 
mokesčių. Norint uždirbti mo-
kesčiams, reikia eiti į darbą. Kai 
žmogus neina į darbą, tuomet ne 
jis moka mokesčius. O valstybė 
moka jam. 

Koks sprendimas? Sprendimas 
esate jūs, žmonės. Nustokite žiū-
rėti į tuos su kosmosu bendraujan-
čius sėdmaišininkus. Ar dar berei-
kia įrodymų, kad jie – beviltiški? 
Supraskite, kad už savo gyvenimą, 
savo likimą, savo darbą ir pajamas 
esate atsakingi patys. Skiepykitės, 
kad iki sunkiausių mėnesių susi-
formuotų imunitetas. Ne dėl jų, 
ne dėl galimybių pasų, dėl savęs 
skiepykitės. Pasitikrinkite, ar po 
skiepo susiformavo imunitetas. 
Nesielkite rizikingai. Saugokite 
save ir artimuosius. Nepiktnau-
džiaukite savo galimybių pasais. 
Nedarykite mūsų meinstryminės 
žiniasklaidos klaidos ir nepainio-
kite terminų, kai buvo pareikšta, 
kai 62 proc. pasiskiepijusių buvo 
pavadinti 62 proc. turinčių imuni-
tetą. Tai dvi skirtingos sąvokos: jei 
skiepijotės, tai dar nereiškia, kad 
tikrai tą imunitetą turite, nes nė 
viena vakcina neduoda 100 proc. 
garantijos. Pasitikrinkite, jei rei-
kia, persiskiepykite. Nesivalūzo-
kit, kur nereikia. Atminkite, kad 
poros valandų malonumas gali pa-
sibaigti savaitėmis gydymo. Būki-
te protingi. Gerbkite save ir kitus. 
Nebesibadykite pirštais, nes sun-
kumams įveikti prireiks visų mūsų 
drąsos ir atsakomybės. Ir mūsų 
kantraus, atkaklaus darbo. Nes tik 
darbu, o ne liežuviu ir pramogo-
mis, sukuriamos gėrybės.

Bus dalinama parama maisto produktais
Rajono seniūnijose bus 

dalinama Europos Sąjungos 
parama labiausiai nepasitu-
rintiems rajono gyventojams. 
Maisto produktų dalinimas 
labiausiai skurstantiems as-
menims numatomas nuo 
spalio 26 dienos (spalio 25 d. 
seniūnijos maisto produktus 

pasiims iš sandėlio).
Šios paramos į seniūnijas 

gali kreiptis asmenys, kurių 
pajamos vienam šeimos nariui 
neviršija 1,5 VRP (192 eurai), 
išimties atveju (ligos , nelaimės, 
neįgalumo, sulaukus senatvės 
pensinio amžiaus ir kt.) paja-
mos neviršija 3 VRP (384 eurai) 

ir pateikti prašymą, atitinkamas 
pažymas ir dokumentus.

Esant valstybės lygio ekstre-
maliai situacijai, siekiant apsau-
goti minėtos paramos dalintojus 
ir gavėjus, maisto produktai bus 
dalinami pagal seniūnijų nu-
statytą dalinimo tvarką. Maisto 
produktai bus sudėti į paketus 

(atsinešti savų maišelių ne-
rekomenduojame), atsiimant 
paketus, paramos gavėjams pa-
sirašyti nereikės, už juos pasira-
šys socialinis darbuotojas arba 
socialinio darbo organizatorius. 
Paramos gavėjai privalo laikytis 
saugaus atstumo.

Bus dalinama po 1 vienetą :

greito paruošimo avižų košė 
su džiovintais vaisiais 0,065 kg;

pirmos rūšies kvietiniai miltai 
1 kg;

konservuoti žalieji žirneliai 
0,69 kg;

makaronai 0,5 kg;
ryžių kruopos 0,5 kg;
kiaulienos konservai 0,4 kg;

vištienos konservai 0,4 kg;
UAT pienas 1,029 kg;
baltasis cukrus 1 kg;
konservuota šiupininė sriuba 

0,48 kg;
saldintas sutirštintas pienas 

0,397 kg.
Rajono savivaldybės 

inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Atsisveikinimas su legenda: pradėtas griauti Juodupės „Pentagonas“
Juodupėnai šalia gar-

siojo bendrabučio, pra-
minto „Pentagonu“ paste-
bėjo nemenką sujudimą: 
„Pentagono“ viduje vaikš-
čioja statybininkai, išmon-
tuojami pastato langai. 
„Bendrabutis griauna-
mas“, – patvirtino Juodu-
pės seniūnas Valdas Ada-
monis.

Gūdžiais sovietiniais lai-
kais: 1967-aisiais miestelio 
centre pastatytas bendra-
butis buvo skirtas fabriko 
darbuotojams ir prie fabriko 
veikusios tekstilininkų mo-
kyklos moksleiviams. Jame 
– 70 kambarių. Nereikia 
stebėtis, kad tuo metu tokio 
pastato reikėjo: istoriniai 
šaltiniai teigia, kad XX a. 
septintajame dešimtmetyje 
fabrike dirbo daugiau nei 
tūkstantis darbuotojų, ne tik 
iš mūsų rajono, bet ir iš kai-
myninių Latvijos rajonų. 

Kol fabrikui reikėjo daug 
darbininkų ir kur juos ap-
gyvendinti, bendrabutis 
klestėjo. Tačiau Lietuvai at-
gavus nepriklausomybę, po 
perėjimo iš planinės į rinkos 
ekonomiką, fabriko gamy-
bos apimtys bei darbininkų 
skaičius tolydžio mažėjo, 
todėl jam ir bendrabutis tapo 
nereikalingas. Kaip daugelis 
panašių pastatų, bendrabutis 

buvo atiduotas privatizuoti: 
gyventojai išsipirko turėtus 
kambarius. Taigi, vietoj vie-
no stambaus, atsirado daug 
smulkių pastato savininkų. 
Apie tai, kad kai kurių isto-
rijos nebuvo sėkmės istori-
jomis, liudija dar maždaug 
2007-2010 m. Valstybinės 
mokesčių inspekcijos skelb-
ti aukcionai, kuriuose kai 
kurie kambariai buvo par-
duodami iš varžytinių už 
labai simbolinę kainą – pra-
dinė kaina nesiekė ir 50 litų.

Pastatas buvo paskelb-
tas avariniu, buvo atjungtos 
miestelio komunikacijos, 
įskaitant ir elektrą. Visgi 
pastatas buvo populiarus ir 
girtuoklių, ir privatumo ieš-

kančių porelių, ir jaunimo 
tarpe. Pastarasis mėgdavo 
krėsti įvairius „pokštus“: 
pavyzdžiui, nulaužė auto-
busų stotelės ženklą ir įkė-
lė jį į bendrabučio balkoną. 
Bendrabutis tapdavo ir nuo 
tėvų ar valstybės institucijų 
pabėgusių paauglių prie-
globsčiu. Bijodami nelai-
mės, apie kurios galimybę 
liudijo pabirę plytos, Juodu-
pės seniūnijos darbuotojai 
nuolatos pastatą apjuosdavo 
įspėjamąja „STOP“ juosta. 
Iki kito nekviestų „svečių“ 
atėjimo. Galop rajono savi-
valdybė išnuomojo ir aptvė-
rė pastatą tvora.

Norėdami bent kažkiek 
pagražinti „baisuoklį“ Juo-

dupės gimnazistai prieš 
šešetą metų nusprendė už-
dengti išdaužytus langus 
pačių ištapytais kartono 
lakštais. Moksleivių ini-
ciatyva išgarsino miestelį 
visoje šalyje. Tačiau spren-
dimas nebuvo ilgalaikis: kai 
kuriuos moksleivių kūrinius 
išmušė į pastatą norėję įlįs-
ti vandalai, o kitus paveikė 
aplinkos sąlygos – vanduo, 
vėjas, saulės spinduliai. Be 
to, tokiomis puošmenomis 
avarinio pastato ir nebuvo 
galima išgelbėti.

Tačiau šis pastatas buvo 
ganėtinai paklausus vadina-
mųjų trečiųjų šalių gyven-
tojų tarpe. Kai kurie pigiai 
įsigijo kambarius apleista-

me pastate tam, kad kaip ne-
kilnojamojo turto savininkai 
galėtų lengviau gauti vizas į 
Šengeno valstybes. To liudi-
jimas – 2019 m. vasarą „Ro-
kiškio Sirenos“ aprašytas 
atvejis, kai bendrabutyje 33 
kv. m kambarį įmonė iš Ka-
liningrado, pasinaudodama 
nekilnojamojo turto agento 
paslaugomis, bandė „pra-
kalti“ už 2 tūkst. Eur. Ne-
paisant to, kad pastatas jau 
seniai avarinis, kad gyven-
ti jame neleidžiama, o tuo 
metu už 2 tūkst. Eur buvo 
galima įsigyti visai neblogą 
butą Juodupėje.

Šis pavyzdys ir atsklei-
džia, kodėl taip ilgai užsi-
tęsė ir pabrango Juodupės 
„pentagono“ griovimo dar-
bai. Pastato dalininkai juo-
dupėnai netruko atsisakyti 
teisių į miestelį bjaurojan-
čią piktžaizdę. Tai natūralu: 
pastato savininkas privalo 
rūpintis jo būkle, atsakyti už 
saugumą. Todėl tie, kurie at-
sisakė savojo turto, gali tik 
pasidžiaugti, kad jis griau-
namas ne jų, o savivaldybės 
lėšomis. Tačiau ką daryti su 
savininkais, esančiais už-
sienyje? Kaip juos surasti? 
Prasidėjo laiškų siuntinėji-
mo kampanija, teismų pro-
cesai dėl pastato pripažini-
mo bešeimininkiu.

Juodupės bendruomenei 

jau daug metų buvo žadė-
ta, kad patį miestelio centrą 
bjaurojančio pastato neliks. 
Ir štai šiomis dienomis pa-
žadai virto konkrečiais dar-
bais. Jau prieš keletą mėne-
sių, o konkrečiai – rajono 
tarybos birželio posėdžio 
metu, buvo pranešta, kad iki 
šių metų pabaigos pastato 
nebeliks. Šią savaitę juodu-
pėnai pastebėjo, kad iš pas-
tato išimami langų rėmai, 
vidaus konstrukcijų detalės. 
Juodupės seniūnas V. Ada-
monis patvirtino: pastatas 
pradėtas griauti. Tiesa, kol 
kas vyksta parengiamieji 
darbai. Kada atvažiuos sun-
kiasvorė technika, dar nėra 
žinoma. Tačiau akivaizdu, 
kad tai bus netrukus.

Seniūnas išreiškė dau-
gelio juodupėnų nuomonę: 
„Ačiū Dievui, kad pastatas 
griaunamas. Mūsų miestelis 
gražėja, tvarkosi. O čia ši-
toks baisus avarinis pastatas 
pačiame centre“. Juodupė-
nai neslepia, kad matyti tokį 
baisuoklį ir patiems nema-
lonu, ir prieš vis didėjantį 
svečių srautą nepatogu. 

Kas liks iš pastato? Lygi 
pievelė. O ką joje pastatyti, 
ar palikti tiesiog tuščią tvar-
kingą erdvę, spręs miestelio 
žmonės.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rajono ekstremalių si-
tuacijų komisijos vadovas, 
savivaldybės administra-
cijos direktorius Andrius 
Burnickas atviras: jei ša-
lyje auga covid-19 atvejų 
skaičius, tai ir mūsų rajo-
nas – ne išimtis. Žinoma, 
situacija yra ne tokia blo-
ga, kaip kai kuriose šalies 
savivaldybėse: nėra nuoto-
liniu būdu dirbančių kla-
sių, nėra užkišta covid-19 
pacientais ligoninė, tačiau 
rajonas visgi renka masi-
nių renginių „derlių“. 

Savivaldybė nuo žmonių 
neužsidaro
Pokalbį su rajono savi-

valdybės administracijos 
direktoriumi ir Ekstremalių 
situacijų komisijos vadovu 
A. Burnicku „Rokiškio Si-
rena“ pradėjo nuo skaity-
tojos klausimo: kur galima 
pasveikinti jaunavedžius? 
Ar tik lauke, ar galima ir už-
eiti į savivaldybės patalpas? 
„Rajono savivaldybė nuo 
žmonių neužsidaro, durų, 
kaip anksčiau, nerakina-
me. Veikia ir vieno langelio 
principas, ir Archyvų ir ci-
vilinės metrikacijos skyrius. 
Taigi, ir sveikinti galima. Į 
salę leidžiama užeiti nebent 

Ekstremalių situacijų komisijos vadovas: blogėjančiai covid-19 situacijai ruošiamasi

ypatingais atvejais, bet hole 
prie jos sveikinti galima“, – 
sakė pašnekovas.

Šalies premjerė Ingri-
da Šimonytė rekomendavo 
pereiti prie nuotolinio dar-
bo. Kaip ketina elgtis rajo-
no savivaldybė? „Kadangi 
nėra karantino, užsidaryti 
visiškai neplanuojame. Tai-
kysime mišrų darbo būdą: 
tie žmonės, kuriems nerei-
kia priimti interesantų, dalį 
darbo laiko dirbs nuotoliniu 
būdu“, – sakė administraci-
jos direktorius.

Kokia situacija rajono 
savivaldybėje dėl covid-19? 

„Neskaitant mero, covid-19 
iš viso kolektyvo serga vie-
nas Kazliškio seniūnijos 
darbininkas“, – sakė A. Bur-
nickas.

Tačiau bendra situacija 
kelia nerimą: covid-19 ser-
ga jau kelios dešimtys žmo-
nių, todėl budrumo prarasti 
nereikėtų. „Tikimės, kad 
gyventojai bus protingi, ir 
pas mus situacija išliks ge-
resnė, nei kai kuriuose ša-
lies regionuose֧“, – vylėsi 
pašnekovas.

Akivaizdu, kad nuotoli-
niais liks ir rajono tarybos 
posėdžiai. „Rokiškio Si-

rena“ primena, kad šiemet 
įvyko tik vienas „gyvas“ 
tarybos posėdis. A. Burnic-
kas mano, kad ir nuotoliniu 
būdu vykstantys posėdžiai 
nėra blogas pasirinkimas. 
Tiesa, užtrunka kiek ilgiau 
nei gyvi.

Ligoninė rengiasi 
ir kaupia rezervus
Kokia situacija rajono 

ligoninėje? Pasak A. Bur-
nicko, jau veikia covid-19 
skirtas skyrius. Jame yra 25 
lovos, iš kurių užimta maž-
daug pusė. „Nesibaiminkite, 
ten gydomi ne tik mūsų ra-
jono žmonės“, – sakė Ekstre-
malių situacijų vadovas. 

Jo teigimu, situacija su 
ligoninės direktore nuola-
tos aptariama, klausiama, 
ko trūksta, kokias atsargas 
reiktų papildyti. „Kaupiami 
rezervai. Neseniai ligoninė 
iš Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos gavo papildomą 
priemonių siuntą atsargai“, 
– kalbėjo A. Burnickas. Jis 
kalbėjo ir apie tai, kad rūpi-
namasi ne tik medikamen-
tais, bet ir specialia įranga.

Moksleiviai grįžo
į klases
Švietimo sektoriuje kol 

kas situacija taip pat nėra 
bloga. Pasak A. Burnicko, 
visos nuotoliniu būdu mo-
kytos klasės vėl grįžo prie 
kontaktinio ugdymo. Kokia 
situacija bus ateityje, sun-
ku prognozuoti, bet kol kas 
ji dar nėra tokia sudėtinga 
kaip kituose rajonuose.

Ar pabaigsime 
festivalį „Vaidiname
žemdirbiams“?
Pašnekovas mano, kad 

festivalis nebus nutrauktas. 
Kol kas tam nėra priežas-
čių: karantinas nepaskelb-
tas. „Žmonės salėje privalės 
dėvėti kaukes, žiūrima, kad 
nebūtų per tankiai susodinti 
žiūrovai“, – sakė jis. Tiki-
masi, kad festivalis šiemet 
bus baigtas, paskelbti jo nu-
galėtojai.

Ekspertai mano, kad co-
vid-19 taps sezonine liga, 
pagal kurią bus orientuo-
jamas šalies kultūrinis gy-
venimas. Kitaip sakant, 
dauguma renginių persikels 
į pavasario pabaigą, vasa-
rą. A. Burnickas neatmeta, 
kad taip bus pasielgta ir su 
festivaliu „Vaidiname žem-
dirbiams“. „Į liepą jo ti-
kriausiai nenukelsime. Bet 
pagalvoti, ar neverta jo per-

kelti, pavyzdžiui, į gegužę, 
kai susirgimų skaičius ima 
slopti, tikrai verta“, – sakė 
A. Burnickas. Jis pabrėžė, 
kad šiemet to daryti nepa-
vyko, tačiau kitąmet tikrai 
būtų galima planuoti tam 
tikrus švenčių kalendoriaus 
pokyčius.

O kaip gi su kaimų, mies-
telių šventėmis? A. Burnic-
kas atviras: covid-19 surinko 
savo derlių ir iš „Obelinės“, 
ir iš Rokiškio miesto gimta-
dienio. Nutraukti renginių 
lyg ir nėra priežasties. Duo-
tas leidimas rengti ir „Kuc 
kuc Kamajuos“. „Viena, ką 
galime rekomenduoti: kuo 
daugiau renginių perkelti į 
lauką. Tačiau ką reiškia to-
kia rekomendacija, jei yra 
prasti orai? Pastarųjų metų 
patirtis rodo, kad jau rug-
sėjį vykstant miesto šventei 
ne visuomet yra geras oras. 
Tad ką bekalbėti apie vėliau 
vykstančius renginius“, – 
kalbėjo A. Burnickas.

Jis renginių organiza-
toriams ir dalyviams bei 
žiūrovams siūlo pirmiausia 
įsivertinti rizikas, ar tikrai 
viena ar kita šventė yra bū-
tina.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Socialinio darbuotojo šventė: padėka tiems, 
kurie ateina padėti sunkiausią valandą

Rugsėjo 27-ąją minima Socialinių dar-
buotojų profesinė šventė. „Jie yra arčiau-
siai tuomet, kai žmogui labiausiai reikia pa-
galbos“, – sako Socialinės paramos centro 
direktorė Jolanta Paukštienė. Šie žmonės 
dažnai atsiduria visuomenės problemų, iš-
šūkių, svetimo skausmo ir nelaimių verpe-
tuose. Ir labai retai, tik labai ypatingomis 
progomis – visuomenės dėmesio centre. 

Socialinio darbuotojo diena buvo puiki 
proga pasakyti šiems ypatingiems žmo-
nėms „Ačiū“. Todėl Socialinės paramos 
centras ir pakvietė visus į įspūdingą šventę. 

Šioje šventėje atsgręžta į tuos, kurie da-
lindami savo jėgas, rūpestį, paramą kitiems, 
dažnai kur kas daugiau, nei reikalauja pro-
fesinė pareiga ar pareigybių aprašai. Atsi-
gręžta ne tik dovanojant gėlių žiedus, ne 
tik tariant skambius padėkos žodžius. Kaip 
sakoma, kiekvienas gerumas prasideda na-
mie. Tą liudija ir  Socialinės paramos centro 
direktorės J. Paukštienės įžvalga: „Sociali-
nių darbuotojų laimė, kaip ir kitų profesijų 
darbuotojų priklauso nuo sėkmės, santar-
vės šeimoje, karjeros, asmeninės sveikatos, 
meilės sau bei artimui“. Todėl pirmiausia 
profesinės šventės proga centro darbuo-
tojai ir buvo pakviesti į psichologo Arvydo 
Liepuoniaus paskaitą, apskritojo stalo dis-
kusijas apie paprastą ir kartu taip trokšta-
mą dalyką – Laimę...

Muzikinius sveikinimus socialiniams dar-
buotojams ir jų talkininkams skyrė Obelių 
gimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus 
auklėtiniai ir pedagogai bei moksleivių 
muzikos grupė „Domino“.

Po to – šilti sveikinimai, kuriuos sociali-
niams darbuotojams skyrė rajono savival-
dybės vicemeras Tadas Barauskas, Rokiškio 
dekanato dekanas, Šv. apaštalo evangelis-
to Mato parapijos klebonas Eimantas No-
vikas bei gausus būrys sveikintojų. 

Nė vienas, atidavęs ranką ir širdį žmogui 
bei visuomenei, neliko pamirštas, visiems 
Socialinės paramos centro direktorė J. 
Paukštienė dėkojo už jų darbą, iniciatyvas, 
idėjas ir pastangas.

Socialinės paramos centras – ne tik rū-
pinasi kitais, bet ir savaisiais darbuoto-
jais. Čia veikia daugiau nei 100 darbuoto-
jų vienijanti profesinė sąjunga, pasirašyta 
kolektyvinė darbo sutartis. „Natūralu, kad 
kitiems kalbėdami apie socialines garanti-
jas, socialinę atsakomybę, pirmiausia patys 
privalome rodyti pavyzdį“, – sakė Sociali-
nės paramos centro direktorė.

Ji pasidžiaugė, kad šventėje apsilankė 
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidaru-
mas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė ir 
Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės 
sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Alma 
Neverienė. Jos atvežė įspūdingą dovaną – 
grupės „Lietuvaičiai“ koncertą.
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Socialinės apsaugos specialistai ragina – pamatę prašantį išmaldos, 
neduokite pinigų, o praneškite policijai

Lietuvoje visa būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai. O drausti Privalomuoju sveikatos draudimu 
neturi mokėti už jiems būtinas operacijas.                                                                               „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Jau buvo išgyvendinę
Sužinojęs apie išmaldos 

prašytoją, Rokiškio miesto 
seniūnas Arūnas Krasauskas 
atviras: elgetauti negalima. 
Ir pilietiški žmonės, užuot 
padėję pinigais išmaldos 
prašytojams, turėtų tiesiog 
imti ir paskambinti polici-
jai. Be to, kaip teigia Rajono 
tarybos 2009 m. patvirtintos 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės gyvenamųjų vietovių 
tvarkymo ir švaros taisyklės, 
o tiksliau jų 50.10 punktas, 
draudžiama: „aktyviai (t.y. 
žodžiu ar kitais veiksmais 
priekabiaujant prie praeivių, 
garsiai šūkaujant ar varto-
jant necenzūrinius žodžius, 
prašant išmaldos prieinant 
prie praeivių, taip pat kitaip 
atliekant įžūlius veiksmus) 

„Rokiškio Sirena“ gavo skaitytojos žinutę, kurioje 
pranešama, kad prie „Maxima“ prekybos centro mo-
teris renka išmaldą, neva sūnaus operacijai. Skaityto-
ja siūlė pasidomėti ir paviešinti moters istoriją. Tuo 
tarpu savivaldybės specialistai siūlo, užuot dalinus iš-
maldą ar viešinus „graudžias“ istorijas, elgetautojams 
tiesiog kviesti policiją. „Rokiškio Sirena“ primena, kad 
gydymas Lietuvoje yra nemokamas, visos būtinos 
operacijos nepilnamečiams asmenims yra atliekamos 
nemokamai, o pilnamečiams – taip pat nemokamai, 
jei jie yra drausti Privalomuoju sveikatos draudimu. 
Taigi, gydymas yra visiškai prieinamas, ir būtinybės 
rinkti praeivių lėšas jam nėra. Rajono savivaldybės 
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pa-
vaduotoja Zita Čaplikienė ragina žmones nedaryti 
meškos paslaugos: neaukoti elgetaujantiems. „Mes 
neriamės iš kailio, kad tuos žmones patalpintume į 
gydymo įstaigas, apgyvendintume Savarankiško gy-
venimo namuose. O jūsų duotus pinigus tie žmonės 
išleidžia svaigalams. Jie bėga iš ligoninių, kad galėtų 
svaigintis. Apsvaigę daro drausmės pažeidimus ir ša-
linami iš įstaigų, kuriose yra apgyvendinti“, – sakė Z. 
Čaplikienė.

rinkti aukas už muzikavimą 
ar kitokius pasirodymus Ro-
kiškio rajono gyvenamųjų 
vietovių gatvėse ir aikštėse“.

Rokiškio miesto seniūnas 
sakė, kad kurį laiką elgeta-
vimas jau buvo išnykęs iš 
miesto gatvių. Netgi „etati-
niais“ prašinėtojais girtuo-
kliais buvo pasirūpinta. 

O kaip reikia elgtis pama-
čius žmogų, prašantį išmal-
dos? „Praneškite policijai“, 
– sakė seniūnas.

Nėra jokio reikalo 
prašinėti pinigų 
operacijai
Tą patį sako ir rajono 

savivaldybės Socialinės 
paramos ir sveikatos sky-
riaus vedėjo pavaduotoja 
Z. Čaplikienė. Pasak jos, 

neįsivaizduojama situacija, 
kad žmogui reiktų prašyti 
lėšų operacijai gatvėje. „Jei 
žmogus yra nepilnametis, jo 
gydymas yra nemokamas. 
Jei žmogus pilnametis, jis 
turi būti draustas Privalo-
muoju sveikatos draudimu“, 
– paaiškino specialistė. Sun-
kiai besiverčiantiems žmo-
nėms  rajono savivaldybė 
teikia vienkartinę piniginę 
paramą.

„Jei žmogui dėl kažko-
kios priežasties reikia pagal-
bos: sunkiai serga, ištiko ne-
laimė, jis turi kreiptis į savo 
seniūniją, pateikti reikiamus 
duomenis. Socialiniai dar-
buotojai, mūsų specialistai 

padės teikti duomenis spe-
cialiems paramos fondams 
bei organizacijoms. Be to, 
aukotojai bus garantuoti, kad 
parama atiteks ne apsišaukė-
liui, o jos iš tiesų reikalin-
giems žmonėms“, – sakė Z. 
Čaplikienė.

Taigi, kalbėti apie tai, kad 
kažkam reikia stovėti gatvė-
je dėl to, kad galėtų gauti 
lėšų sūnaus operacijai – ab-
surdas. Jei paramos ir reikia, 
jos prašoma tikrai ne tokio-
mis formomis ir būdais.

Štai prieš gerą mėnesį jau 
buvo pastebėta taip pat prie 
Rokiškio didžiosios „Mak-
simos“ elegtaujanti moteris, 
sėdinti neįgaliojo vežimė-

lyje. „Mus pasiekė žinios, 
kad tai – Ukrainos pilietė“, – 
sakė Z. Čaplikienė. Panašu, 
kad mūsų miestą irgi galėjo 
pasiekti prekybos žmonėmis 
atvejai, kai socialiai pažei-
džiami asmenys atvežami 
organizuotų nusikaltėlių 
tam, kad būtų išnaudojami 
arba vogti, arba elgetauti. 
Todėl išmaldos dalinimas 
kaip tik ir skatina nusikaltė-
lius gabenti aukas, jas išnau-
doti ir pasisavinti geraširdžių 
surinktas lėšas.

Meškos paslauga
Be atvykėlių, mieste yra 

ir nuolatinis kontingentas 
„etatinių išmaldos prašyto-

jų. Socialinės paramos ir 
sveikatos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja atvira: tokių 
žmonių šelpimas yra meš-
kos paslauga ir jiems pa-
tiems, ir visuomenei. „Štai 
patalpinome, atvirai sakau, 
žmogų, turintį priklauso-
mybę į rajono ligoninę. Jis 
buvo ten šiek tiek apgydy-
tas ir... pabėgo. Jį suradome 
prašantį išmaldos. Kodėl 
jie bėga? Nes nori „laisvės“ؘ 
O ką ta laisvė reiškia? Lais-
vė svaigintis už geraširdžių 
paaukotas lėšas, toliau ga-
dinti savo sveikatą. O kai 
juos leisgyvius nuvežame į 
gydymo įstaigas, ar pagal-
vojate, kad jie gydomi iš 
mokesčių mokėtojų lėšų? 
Kad tie žmonės dėl priklau-
somybės kasdien rizikuoja 
sveikata ir gyvybe, kad ga-
lėtų svaigintis. O kodėl ne-
sisvaiginti, jei geraširdžiai 
jiems nuolatos aukoja“, – 
sakė specialistė.

Štai nuolatinis išmaldos 
prašinėtojas jau daugybę 
kartų buvo patalpintas sau-
gioje ir švarioje aplinkoje 
– Savarankiško gyvenimo 
namuose Obeliuose. Kodėl 
jis negali juose ilgesnį lai-
ką gyvent? Nes girtavimas 
yra drausmės pažeidimas. 
„Kurį daryti skatina auko-
tojai, duodami jam pinigų. 
Neturės pinigų, neturės už 
ką gerti. Atminkite, kad jie 
nėra palikti be lėšų pragyve-
nimui: valstybė nesukaupu-
siems būtinojo darbo stažo, 
moka šalpos pensijas“, – ar-
gumentus aukoti atmetė Z. 
Čaplikienė. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Registrų centras: žemės perleidimo sandorių 
mažėja, bet kainos auga

Žemės ūkio paskirties 
sklypų perleidimo sando-
rių skaičius ir įsigyjamos 
žemės plotas Lietuvoje 
kelerius pastaruosius me-
tus mažėja, tačiau pirkė-
jai kasmet už juos linkę 
mokėti vis daugiau, teigia 
Registrų centras. Anot jo, 
tai rodo tokių sklypų pa-
klausą.

Per aštuonis šių metų mė-
nesius Lietuvoje įregistruota 
apie 16,5 tūkst. tokių sklypų 
sandorių, perleista beveik 35 
tūkst. hektarų žemės. Regis-
trų centro teigimu, jei šiemet 
rinkoje neįvyks reikšmingų 
pokyčių, rezultatai bus arti-
mi 2019 metams.

Registrų centro duomenų 
analitikas Paulius Rudzkis 
teigė, jog šiemet sandorių 

skaičius turėtų augti dėl pan-
demijos, tačiau pastebima, 
jog kasmet jis mažėja maž-
daug 4 procentais.

„Šias tendencijas gali 
lemti tiek galiojantys apri-
bojimai, taikomi žemės ūkio 
paskirties žemės sklypų nuo-
savybei, tiek ir sumažėjusi 
pasiūla rinkoje. Na, o augan-
čią paklausą ir neblėstantį 
pirkėjų norą įsigyti žemės 
sklypus liudija sandorių kai-
nų augimas“, – pranešime 
sakė P. Rudzkis.

Be to, žemės sklypų kai-
nos augo – paskutinių pen-
kerių metų augimo vidurkis 
siekia 12,5 procento.

Šiemet didžiausias kainų 
šuolis fiksuojamas Trakų, 
Kauno ir Klaipėdos rajo-
nuose, kur jų mediana per 
metus padidėjo daugiau kaip 

dukart. Žemė taip pat brango 
Molėtų, Varėnos, Šalčininkų, 
Jonavos ir Utenos rajonuose, 
o pigo Rokiškio, Biržų, Laz-
dijų ir Radviliškio rajonuose.

Registrų centro skaičia-
vimais, didžiąją dalį žemės 
ūkio paskirties sklypų įsigy-
ja fiziniai asmenys ir tik kas 
aštuntas sandoris teko juridi-
niams asmenims.

„Nepaisant to, kad juridi-
niams asmenims tenka tik kas 
aštuntas sandoris, tai sudaro 
net ketvirtadalį viso įsigyto 
ploto. Kitaip tariant, verslas 
sudaro mažiau sandorių, ta-
čiau plotu jie yra gerokai di-
desni“, – teigė P. Rudzkis.

Be to, juridiniai asmenys 
už sklypus moka maždaug 
20 proc. daugiau nei fiziniai 
asmenys.

BNS inform.

Siūloma atidėti elektros rinkos liberalizavimą
Lietuvoje smarkiai 

brangstant dujoms, elektrai 
ir šildymui, prezidento pa-
tarėjas Jaroslavas Nevero-
vičius siūlo atidėti elektros 
rinkos liberalizavimo antrąjį 
etapą, įstatymu apriboti ga-
limybes itin daug kelti regu-
liuojamas energijos kainas 
bei gerinti kompensacijų už 
šildymą prieinamumą. 

„Dėl įtampų rinkoje galbūt 
svarstytinas tas pratęsimas to 
galutinio laikotarpio, termino, 
iki kada žmonės turi pasirink-
ti nepriklausomą tiekėją. Gal 
galima atidėti šiek tiek termi-
ną ir nereikalauti iš žmonių 
pasirinkti jau dabar, iki metų 
pabaigos to tiekėjo, gal suteik-
ti kelis metus tam, gal pusę 
metų“, – antradienį Žinių radi-
jui sakė J. Neverovičius.  

Jo teigimu, įstatymu būtų 
galima neleisti energetikos sek-
toriuje drastiškai kelti kainų. 

„Svarstytini įstatymų pa-
keitimai, kurie pareikalautų iš 
didžiųjų rinkos žaidėjų, kad 
tos kainos drastiškai nesikeistų, 
kad jie (įmonės – BNS) valdy-
tų savo rizikas sutartimis. (...) 
Įstatyme įvesti tiesiog tokį rei-
kalavimą, kad 30 ar 40 proc. 
pasikeitimai (didėtų kainos var-
totojams – BNS) būtų įmanomi, 
bet ne daugiau“, – teigė prezi-
dento patarėjas.   

J. Neverovičius sako, kad 
energetikos įmonės turi išnau-
doti visas galimybes stabilizuoti 
kainas. 

„Jie turi visą štabą analitikų, 
profesionalių vadovų, kurie turi 
pasinaudoti visomis priemonė-
mis ir išnaudoti visas galimybes 
kainas stabilizuoti“, – aiškino 
prezidento patarėjas. 

Anot jo, skurdo riziką pati-
ria beveik 21 proc. gyventojų, 
o kompensacijas už šildymą 
gauna tik apie 3,5 proc., arba 95 

tūkst. žmonių. 
„Akivaizdžiai, kad yra pa-

ramos prieinamumo kažkokia 
problema. Reikėtų čia dirbti, 
kad žmonėms būtų geriau pa-
aiškinta, kad būtų informuoti, 
kokiu būdu kreiptis dėl kom-
pensacijų, reikia mažinti biu-
rokratinę naštą ir gal didinti 
kompensacijų prieinamumą ir 
dydį kompensacijos taip pat“, 
– teigė prezidento patarėjas. 

Jis pabrėžė, kad savivalda 
galbūt piktnaudžiauja ir tin-
kamai neinformuoja žmonių 
apie kompensacijų už šildymą 
gavimo sąlygas. 

„Yra tiesiog informacijos 
neturėjimas, (...) nebūtinai 
ambicingas ir proaktyvus gy-
ventojų informavimas. Tie 
pinigai, kurie neišnaudojami 
kompensacijų mokėjimui, 
naudojami kitiems tikslams“, 
– kalbėjo J. Neverovičius. 

BNS inform.
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Verslininkams – kvietimas teikti paraiškas 
paramai gauti

2021 m. spalio 1 d. startuoja kvietimas Rokiškio rajono vers-
lininkams teikti paraiškas paramai gauti pagal Rokiškio rajo-

no smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą (toliau – Programa), ši 
priemonė skirta finansiškai remti rajono smulkaus ir vidutinio verslo įsi-
tvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą, vykdyti įmonių plėtrą, darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą bei kitas verslumą skatinančias priemones. 

Primename, kad rajono verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumo-
kėtas palūkanas, žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčio 
dalį, dalyvavimo verslo parodose išlaidas, už savo ar darbuotojų kursus, 
atgauti įmonės, bendrijos registravimo išlaidas, informacinių reprezenta-
cinių leidinių rajono mastu leidybos išlaidas ar išlaidas už įdarbintą as-
menį, registruotą Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje ir kt. Lėšos gali 
būti naudojamos Programos nuostatuose nurodytoms paramos kryptims, 
paremiant rajono verslo subjektus, atitinkančius LR smulkaus ir vidutinio 
verslo įstatymą bei SVVPP nuostatų reikalavimus. 

Rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai kviečiami nuo 2021 m. spalio 1 
d. 8 val. teikti paraiškas Programos paramai gauti. Paraiškos priimamos 
nuo kvietimo pradžios iki kol pakanka lėšų, skirtų Programai einamosioms 
lėšoms, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 15 d. 13 val. 

Užpildytas paraiškas su visais reikalingais dokumentais, prašome siųsti 
paštu arba palikti Savivaldybės administracijos (Respublikos g. 94, Rokiš-
kis) „viename langelyje“ (popierinius variantus) arba, jei paraiškos ir priva-
lomi pateikti dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu el. parašu, – siųs-
ti juos el. paštu savivaldybe@post.rokiskis.lt, adresuojant Rokiškio rajono 
savivaldybės Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriui.

Detalesnę informaciją apie Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtros programą, paraiškos formą ir kitus dokumentus 
galite rasti rajono internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt skyrelyje Vers-
lininkams/Parama-verslui arba kreipiantis į Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrių 
(mob. tel. 8 659 34153, el.p. r.ruzeliene@post.rokiskis.lt ).              

Užs. 1469

Dėl parengto Panevėžio apskrities 
Rokiškio rajono (savivaldybės) Pandėlio seniūnijos 

Gerkonių kadastro vietovės žemės reformos 
žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio sky-
rius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021-10-11 ‒ 2021-10-22, darbo 
dienomis nuo 10.00 iki 15.45 val., Skyriuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 201 
kab., bus eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Panevėžio aps-
krities Rokiškio rajono (savivaldybės) Pandėlio seniūnijos Gerkonių kadas-
tro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas (toliau ‒ Projektas). 

Projekto autorius 2021-10-12 ir 2021-10-19 nuo 10.00 iki 15.30 val. bus 
Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.

Suinteresuoti asmenys iki 2021-10-22 savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl 
Projekto Skyriui gali pateikti raštu. 

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 
2021-10-25 11.00 val. Skyriuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 202 kab.

Dėl parengto Panevėžio apskrities 
Rokiškio rajono (savivaldybės) Kazliškio seniūnijos 

Kazliškio kadastro vietovės žemės reformos 
žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio sky-
rius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021-10-11 ‒ 2021-10-22, darbo 
dienomis nuo 10.00 iki 15.45 val., Skyriuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 201 
kab., bus eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Panevėžio apskri-
ties Rokiškio rajono (savivaldybės) Kazliškio seniūnijos Kazliškio kadastro 
vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas (toliau ‒ Projektas). 

Projekto autorius 2021-10-12 ir 2021-10-19 nuo 10.00 iki 15.30 val. bus 
Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.

Suinteresuoti asmenys iki 2021-10-22 savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl 
Projekto Skyriui gali pateikti raštu. 

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 
2021-10-25 13.30 val. Skyriuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 202 kab.

Į atnaujintą Salų šv. Kryžiaus 
bažnyčią švęsti titulinių atlaidų 
rinkosi parapijiečiai ir svečiai

Rugsėjo 19 d. Salų 
miestelis atgijo - automo-
bilių stovėjimo aikštelėse 
stovėjo ne keturi ar penki 
automobiliai - aikštelės 
buvo pilnos, ir ne šiaip sau 
-  į suremontuotą ir gražiai 
sutvarkytą Salų šv. Kry-
žiaus bažnyčią švęsti titu-
linių atlaidų rinkosi para-
pijiečiai ir svečiai.

Daugiametės bažnyčios 
prižiūrėtojos Stanislavos 
Čerškutės rūpesčiu ir para-
pijiečių talkos metu sutvar-
kytas šventorius, rudeniniais 

žiedais išpuošta Salų šv. 
Kryžiaus bažnyčia. Iškilmin-
gumo ir lengvo džiaugsmo 
susirinkusiems suteikė nau-
jos dvispalvės juostos, kurių 
įsigijimu ir gamyba pasirū-
pino S. Čerškutė ir I. ir R. 
Kalnietienės. Šventinio pa-
mokslo metu parapijos kuni-
gas Egidijus Vijeikis priminė 
švento Kryžiaus istoriją, pa-
ragino nebijoti ir nebėgti nuo 
savojo kryžiaus, o kantriai jį 
nešti. Mišiose vargonavo ir 
giedojo viešnios iš Zarasų r., 
Salako parapijos. 

Nors darganotas ir vėjuo-

tas oras neleido gausiai su-
sirinkti į atlaidus, tačiau po 
pamaldų, kartu su svečiais, 
Salų parapijiečiai rinkosi į 
Salų dvaro kavinę, kur buvo 
paruoštas pietų stalas. Sve-
čiai iš Salako buvo supažin-
dinti su Salų dvaro ir para-
pijos istorija, tuo pasirūpino 
salietė L. Vilimavičienė.

Visi susirinkusieji džiau-
gėsi švente ir vylėsi, kad 
ateinančiais metais rinksis 
gausiau, sukvies artimuo-
sius ir džiaugsis taip išsiilg-
ta bendryste.

R. Kalnietienė

Renkamos grupės į Aqua Aerobikos 
užsiėmimus Rokiškio baseine

Rokiškio baseinas kviečia visus norinčius registruotis į Aqua Aerobikos už-
siėmimus.

Tel. registracijai ir pasiteiravimui +370 682 37 521
Dar yra laisvų vietų.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Informuojame SB „Vingerinė“ pirmininką, kad 
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas 
Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2021-10-14 d. 14 val. vykdys že-
mės sklypo (kadastro Nr. 7385/0003:15), esančio 
Vingerinės 1-oji g.5., Steponių k., 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 861295720.

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Triušių pateles ir patinus 
7 mėn. Ir ekologišką 
skerdieną. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• Žąsis. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 688 26 049. Rokiškis
• Kaimiškai augintas kiaules, 
kilogramo kaina 2,8 Eur. 
Tel. 8 620 31 985. Rokiškis
• Ožius ir ožiukus nuo 5 
mėn. iki 1,5 m. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 647 29 208. 
Rokiškis
• 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

IEŠKO DARBO
• Ieškau papildomo darbo po 
17 val. Tel. 8 636 30 673. 
Rokiškis
• Ieškau pardavėjos darbo. 
Tel. 8 636 35 260. Rokiškis
• Ieškau darbo pusei dienos. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 648 13 107. Rokiškis
• Vyras 35 m. ieško darbo. 
Gali dirbti pagalbiniu 
virtuvės darbuotoju, indų 
plovėju, parduotuvės salės 

darbuotoju. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Moteris ieško darbo, gali 
būti ir nenuolatinis.  
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• 38 m. vyras ieško darbo. 
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ramundas GM, UAB 
reikalingas(-a) pjuvenų 
džiovyklos operatorius(-ė).  
Reikalavimai, turėti ne 
mažiau kaip B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą 
arba traktoriaus vairavimo 
kategoriją. Darbo vieta - 
Antanašės km., Rokiškio r. 
Tel. 865620131.  
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• Skubiai ieškomas žmogus 
dirbti statybose.  
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• Reikalingas 
ekskavatorininkas darbui 
miške ekskavatoriumi.  
Tel. 8 676 04 166. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, kuris 
galėtų suskaldyti malkas. 
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• 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
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05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Svajoja vaikai
07:30 Džeki ir 
Opjen
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Komodo vandens 
pasaulis
12:50 Keisčiausi 
pasaulio namai 
13:40 Kelionių 
atvirukai 
14:00 Hadsonas ir 
Reksas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į 

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

valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Maestro
22:10 Džo Bleko viešnagė
01:10 Piligrimas
02:45 Apie begalybę
04:00 Erdvės menas
04:30 Hadsonas ir Reksas

05:05 Moderni šeima
06:35 Madagaskaro pingvinai 
07:00 Žmogus voras
07:30 Žuvėliokai
08:00 Madagaskaro pingvinai 
08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba
09:30 Sveikata.lt
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas
11:30 Gyvenimas
12:30 Neįtikėtina jaunojo 

prie molo
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Erdvės menas 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Triumfo kelias. Jonas 
Karolis Chodkevičius
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata
06:40 Ilgo plauko istorija
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje

išradėjo kelionė
12:40 Kenoloto
12:42 Neįtikėtina jaunojo 
išradėjo kelionė
14:45 Taksi 
16:45 Ekstrasensų mūšis
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK
19:40 Eurojackpot
19:45 galvOK 
21:30 Ištraukti peiliai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Ištraukti peiliai
00:10 Kodėl būtent jis?
02:35 Poltergeistas
04:20 Moderni šeima

06:40 Zigis ir Ryklys 
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:30 Neramūs ir triukšmingi 
08:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos

09:45 Ačiū už prisiminimus
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Brangusis Džonai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Brangusis Džonai
00:40 Pasirodymas
01:40 Havajai 5.0
02:40 X failai

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

08:30 Sveikas!
09:00 Mes pačios
10:00 Fiksikai. Didžioji 
paslaptis
11:35 Laisvės troškimas
13:50 Prekybos centro 
kietuolis. 
Las Vegas
15:45 Laiko valdovas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Šuniškas pokštas
21:15 Naujokas
23:40 Senoji mokykla
01:35 Kurjerė

06:00 Varom! 
07:00 Šnipų karai 
08:00 Pričiupom! 
08:30 Miško atspalviai
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Neįtikėtini gyvūnai 
11:15 Šnipų karai
12:20 Spec. būrys.

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 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios 
22:30 Pabėgimas
00:20 Begėdis
01:30 Dvynės 
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 Mano virtuvė geriausia
08:10 Teisingumo agentai
09:10 Pėdsakas
10:10 Apuokas
11:10 Jūrų pėstininkai

 Išlieka stipriausi. 
Įžymybės 
13:30 Ekstrasensai tiria 
15:50 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Rytas - 
Uniclub Casino-
Juventus
19:30 Protas ir jėga
21:30 Muilodrama 
22:00 Džekas Rajanas. 
Šešėlių užverbuotas
00:10 Gyvatės lėktuve
02:20 Džona Heksas

05:25 Kaimo akademija 
06:00 „Žiedas su rubinu“
08:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
08:30 Eko virusas
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Vantos lapas

12:10 CSI. Majamis
13:10 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Apuokas
19:30 Snaiperis
20:30 Pričiupom!
21:00 Pragaras 
22:45 Apgaulės meistrai 2 
01:15 Ekstremalūs išbandymai
02:15 Snaiperis

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Inovacijų DNR
07.00 „Gyvenimo linija“ 
08.00 „Žiedas su rubinu“ 
09.00 „Teisingumo agentai“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių

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

12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 #NeSpaudai
17.30 „Zoologijos sodas“ 
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika “Europa - tai aš”
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika “Europa - tai aš”
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
03.20 Alfa taškas
03.40 Mokslo ritmu
03.55 #NeSpaudai
04.35 „Reali mistika“
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06:00 Lietuvos 
Respublikos 
himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime 
gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Nuostabiausi 
pasaulio gamtos 
stebuklai
12:55 Balatono ežeras – 
paslėptas rojus 
Europoje

13:50 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Viktorija 
21:50 Begalinė meilė 
23:35 Šerifas ir Banditas 
01:10 Džo Bleko viešnagė  
04:05 Kelionių atvirukai 
04:20 Puaro

05:20 Moderni šeima 
06:35 Madagaskaro 
pingvinai 
07:00 Žmogus voras 
07:30 Žuvėliokai 
08:00 Madagaskaro 
pingvinai 
08:30 Simpsonai 

09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal 
moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Gyvenimas 
12:40 Kenoloto 
12:42 Gyvenimas
13:05 Urmu pigiau
15:05 Ir riteriai įsimyli
17:15 Kobra 11
17:20 Kenoloto 
17:22 Kobra 11 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius 
22:00 22-oji mylia
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 22-oji mylia
00:00 D’Artanjanas ir trys 
muškietininkai
02:00 Tamsiausios galios
04:15 Mažieji genijai

06:35 Zigis ir Ryklys 
06:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:25 Neramūs ir 

triukšmingi 
07:55 Kikumba. 
Kovos dėl karūnos
08:25 Tomas ir Džeris 
08:55 Beprotiškos melodijos 
09:25 Ogis ir tarakonai 
09:45 Volisas ir Gromitas. 
Kiškiolakio prakeiksmas
11:25 Akistata su laukine 
gamta. Kelionė 
namo
13:20 Ponas auklė
15:05 Paskutinis jaunikio 
išbandymas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Išdidžioji Merė
00:00 Zoologijos sodo 
prižiūrėtojo žmona
02:30 Naujokas

06:00 Varom! 
07:00 Pričiupom! 
07:30 „Savickas classic 2021“. 
Panevėžys

08:30 Tauro ragas
09:00 „Baltijos galiūnų 
komandinis čempionatas“. 
Kazlų Rūda
10:05 Neįtikėtini gyvūnai 
11:15 Šnipų karai 
12:20 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Įžymybės 
13:30 Ekstrasensai tiria 
15:50 Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Pieno žvaigždės - 
Žalgiris
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Paskutinis laivas 
22:30 Gyvi numirėliai 
23:30 Narkotikų prekeiviai 
00:35 Džekas Rajanas. Šešėlių 
užverbuotas
02:45 Gyvatės lėktuve

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

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

prie molo
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Erdvės menas 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata
06:40 Ilgo plauko istorija
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Kaimo romanas
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto

12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Maksimali bausmė
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Maksimali bausmė
00:30 Pasirodymas
01:35 Havajai 5.0
02:35 X failai
03:35 Mažieji genijai
04:05 Atostogos rifuose
05:05 Moderni šeima
05:30 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 Nuo... Iki... 
08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris
10:00 Du gyvenimai
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Dvynės
00:25 Begėdis
01:40 Išdidžioji Merė
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 CSI. Majamis
06:55 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Neįtikėtini gyvūnai
11:35 Jūrų pėstininkai

12:35 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Dzūkija - Labas Gas. Tiesioginė 
transliacija
21:00 Apgaulės meistrai 2
23:30 Mirtinas ginklas
00:30 Gyvi numirėliai
01:30 Narkotikų prekeiviai

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2021”
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje 
07.00 „Gyvenimo linija“ 
08.00 Eko virusas
08.30 Atliekų kultūra
09.00 „24/7“
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 

11.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų Pergalės
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „24/7“
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02.30 „Daktarė Kovalčiuk“ 
03.20 Alfa taškas
03.40 Mokslo ritmu
03.55 „24/7“
04.35 „Reali mistika“
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• Siūlau darbą buhalterei. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Ieškome darbininkų 
akmenims laukuose rinkti. 
Tel. 8 601 63 739. Rokiškis

PASLAUGOS

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

PERKA

• Pirkčiau nebrangiai 
automobilį. Gali būti 

daužtas, išregistruotas 
nurašytas, nevažiuojantis, 
be numerių, tinkamas tik 

dalimis arba į metalo laužą. 
Siūlyti ir kitus variantus. 
Tinkamą variantą paimu 
iškarto. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 611 68 404.  
Rokiškis
• Perku 2pts-4 priekabą. 
Gali būti netvarkinga be 
dokumentų.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Perku antikvarą, 
sendaikčius, militaristiką, 
senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765. 
Rokiškis
• Perku garažą Rokiškio 
mieste. Domina tvarkingi ir 
reikalingi remonto. Įdomūs 
visi variantai.  
Tel. 8 626 75 848. Rokiškis
• Pirkčiau vieno kambario 
butą Kavoliškyje.  
Tel. 8 628 38 511.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Monitorių Benq FP73G. 
17 colių įstrižainė. Yra visi 
laidai. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Kompiuterius.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su 
monitoriumi.  
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis
• Monitorių ACR 19 colių. 
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Redmi Note 9S, 6/128 GB. 
Baterija 5000 talpos. Kaina 
185 Eur. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
Galaxy A51. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 665 88 999. Rokiškis
• Samsung Galaxy A70, 
128 GB, juodos spalvos. 
Įskilęs ekranas, naudojimui 
netrukdo. Baterija laiko 
puikiai ir pasikrauna labai 
greitai. Kaina derinama. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 622 31 039. Rokiškis
• Idealios būklės Huawei P 
Smart. Pilnas komplektas. 
Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Senus telefonus.  
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Miško spanguoles. Atvežu. 
Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 606 86 719. Rokiškis
• Jautienos skerdieną. Jautis 
augintas be jokių priedų. 5 
Eur/kg. Tel. 8 638 56 589. 
Rokiškis
• Bulves. Tel. 8 698 23 123. 
Rokiškis
• Pašarines bulves. 0,10 Eur/
kg. Laibgalių k. Nuo 500 kg 
pristatome į namus.  
Tel. 8 628 63811,  
8 662 39 632. Rokiškis
• Maistines bulves. 
Raudonos, Senna veislės, 
panašios į Laura, verdant 
nesukrenta, geltonu vidumi 
5 Eur/10 kg, 10 Eur/20 
kg. Pristatome į Rokiškį ir 
aplink. Tel. nr. 8 628 63811, 
8 662 39 632.
• Visada šviežią triušių 
skerdieną. 6,50 eur/kg.  
Tel. 8 676 30 362. Rokiškis
• Aviečių uogas. Skinamos 
pagal užsakymą. Kaina 
3 Eur. Tel. 8 652 44 837. 
Rokiškis
• Miško spanguoles. 2,50 
Eur/l. Tel. 8 652 44 837. 
Rokiškis
• Vineta veislės bulves.  
Tel. 8 616 02 650.  
Rokiškis
• Moliūgus.  
Tel. 8 646 05 595. Rokiškis
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• Moliūgus už simbolinę 
kainą. Tel. 8 652 53 706. 
Rokiškis

KITA

• Skaldytas lapuočių malkas. 
8 m - 250 Eur.  
Tel. 8 615 83 220. Rokiškis
• Geros būklės orinį šautuvą 
4,5 mm. Leidimo nereikia. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 648 13 107. Rokiškis
• Lapuočių mišrias malkas. 
8 m, 250 Eur. Pristatau į 
namus. Tel. 8 627 49 715. 
Rokiškis
• Variklį - reduktorių. 0,9 
kW, trifazis, išėjimo velenas 
d 35, 60 aps/min. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 685 06 891. 
Rokiškis
• Mažai naudotą vandens 
šildytuvą 80 l. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 605 06 301. 
Rokiškis
• Nenaudotą židinio kapsulę. 
Apšildo 100 kv. m. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 698 72 865. 
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi 
Large (100-150 cm). Didelis 
dydis L ir didžiausias 

sugeriamumas.  Kaina 10 
Eur pakuotė.  
Tel. 8 616 13 735. Rokiškis
• Skaldytas juodalksnio 
malkas. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 696 19 043. Rokiškis
• Skaldytas malkas.  
Tel. 8 696 19 043. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypą Jakšto g., 
Rokiškyje. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą 

Kamajuose, Rokiškio r. 
Mūrinis, vieno aukšto su 
mansarda. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 678 84 219. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Antanašės k., Rokiškio r. 
Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 675 77 641. Rokiškis
• 6,83 ha žemės ūkio 
paskirties sklypą Kalučiškių 
k., Jūžintų sen. Kaina 17000 
Eur. Tel. 8 607 54 230. 
Rokiškis
• Namo dalį Statybos g., 
Rokiškis. Priklauso 1/2 dalis 
mūrinio gyvenamojo namo, 
ūkinis pastatas, du garažai ir 
šiltnamis, 3 a žemės. Namo 
dalis – antrajame namo 
aukšte, yra atskiras įėjimas. 
Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 679 57 028. Rokiškis
• Namo dalį Aušros g., 
Rokiškis. Priklauso 1/2 
dalis gyvenamojo namo, 
1/2 ūkinio pastato, garažas, 
šiltnamis ir 3,4 a žemės 
sklypas. Kaina 28000 Eur. 
Tel. 8 607 54 596. Rokiškis
• Namo dalį su 4 a žemės 
sklypu Respublikos g., 
Rokiškis. Reikalingas 
remontas. Priklauso 1/2 
dalis rąstinio gyvenamojo 
namo ir garažas. Kaina 
17000 Eur.  
Tel. 8 668 07 809. Rokiškis
• Jaukioje vietoje mūrinį 
gyvenamąjį namą su sklypu 
Dariaus ir Girėno g., 
Rokiškis. Kaina 62000 Eur. 
Tel. 8 667 61 531. Rokiškis
• Namo dalį su 13 a žemės 
sklypu Respublikos g., 
Rokiškis. Priklauso 1/2 dalis 
rąstinio gyvenamojo namo 
ir ūkinis pastatas. Bendras 
namo dalies plotas yra 64  
kv. m. Šildoma krosnimi, 
įvestas miesto vandentiekis. 
Kaina 33500 Eur.  
Tel. 8 667 61 437. Rokiškis
• 0,1400 ha namų valdos 
(mažaaukščių gyvenamųjų 

namų statybos) paskirties 
žemės sklypą  Strazdo g., 
Kamajų  mst., Rokiškio r. 
Sklype atvesta elektra, yra 
šulinys. Kaina 7500 Eur. 
Tel. 8 667 26 361. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą 
Juodupėje, Rokiškio r. 
Karkasinis apmūrytas, 
vieno aukšto su mansarda, 
pastatytas 1960 m. Bendras 
plotas 73.68 kv. m. Yra 2 
šviesūs, erdvūs ir jaukūs 
kambariai, erdvi virtuvė ir 
vonios kambarys. Kaina 
19000 Eur.  
Tel. 8 648 23 722. Rokiškis
• Erdvų 4 kambarių butą 
Lašų k., Kriaunų sen., 
Rokiškio raj. Namas 
mūrinis, statytas 1973 m. 
Butas pirmame aukšte iš 
dviejų. Bendras plotas 
76,23 kv. m. Patogus buto 
išplanavimas, 4 nepereinami 
kambariai, erdvi virtuvė. 
Kaina 19500 Eur.  
Tel. 8 679 63 833. Rokiškis
• Autentišką sodybą Kukių 
k.  Rokiškio r. Namas 
tvirtų rąstų, 71,66 kv. m 
bendro ploto. Viduje yra 
3 kambariai, virtuvė ir  
didelis akmeninis rūsys. 
Namas apšildomas krosniniu 
šildymu. Kaina 13500 Eur. 
Tel. 8 648 23 707. Rokiškis
• Namo dalį su 8,6 a žemės 
sklypu Respublikos g., 
Rokiškis. Priklauso 1/2 dalis 
rąstinio gyvenamojo namo ir 
dalis ūkinio pastato. Kaina 
13500 Eur.  
Tel. 8 609 89 027. Rokiškis
• Ant kalvos, gražioje 
vietoje sodybą su 7,1564 
ha žemės sklypu Vaičėnų 
k., Obelių sen., Rokiškio r. 
Kaina 23500 Eur.  
Tel. 8 605 68 539. Rokiškis
• Karkasinį namą Obelių 
m., Rokiškio r. Bendras 
plotas 90.07 kv. m. Namas 
šildomas kietuoju kuru. 
Vietinis vandentiekis 
ir kanalizacija. Namui 
priklauso 12 a namų valdos 
žemės sklypas. Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 604 63 022. 
Rokiškis
• Erdvų 80 kv. m, 4 
kambarių butą, 5 aukšte. 
Patogioje vietoje prie J. 
Tūbelio progimnazijos. Nėra 
pereinamų kambarių, didelis 
balkonas, priklauso rūsys. 
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• 3 kambarių butą 4 aukšte 
Panevėžio g.  Statytas 1991 
m. Naujai pakeisti langai, 
įstiklintas balkonas, pakeisti 
radiatoriai. Tvarkinga 
laiptinė. Kaina 38000 Eur. 

Tel. 8 686 77 101. Rokiškis
• 1,5 ha malkinį mišką 
Kriaunų seniūnijoje.  
Tel. 8 612 72 422. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g. 12. Mūrinis namas, 4 
aukštas. Kaina 32500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Vejų g., Pandėlio. 
pakraštyje. 81,23 kv. m, 
žemės sklypas 30 a, ūkinis 
pastatas, rūsys, miestelio 
vandentiekis. Sklypas 
kraštinis. Reikalingas 
remontas. Kaina 7200 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Rokiškio centre, 
Putinų skersgatvyje. 
6 a žemės, miesto 
komunikacijos, šildymas 
kietu kuru. Visai šalia 
darželis, mokykla. Viduje 
reikia remonto. Kaina 63000 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Sodą Uljanavos k. 
Yra nedidelis namelis, 
šiltnamis. Sklypo plotas 
0,069 ha. Yra vaismedžių. 
Netoli autobusų stotelė, 
asfaltuotas privažiavimas. 
Galimybė įsigyti apie 3 a 
besiribojančios valstybinės 
žemės. Bus įvesta elektra, 
trifazė elektros instaliacija, 
9 kW. Kaina 3700 Eur.  
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties 
g. Rokiškis. Reikalingas 
remontas. Kaina 15500 Eur. 
Tel. 8 614 09 408. Rokiškis
• Sodybą ant ežero kranto 
Bajorų k., 2 km nuo 
Rokiškio. Tel. 8 617 39 669. 
Rokiškis
• Jaukų butą Kavoliškyje per 
du aukštus. 62 kv. m, erdvi 
virtuvė, vonios kambarys, 
židinys, balkonas, rūsys. 
Namas mūrinis. Lieka dalis 
baldų. Šalia vaikų darželis. 
Dujinis šildymas. Kaina 
27000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 4 kambarių butą Taikos 
g. 9A. Pirmas aukštas, 
tinkamas komercijai. Reikia 
remonto. Kaina 47000 Eur. 
Tel. 8 644 04 409. 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. 
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Kaina 31500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Erdvų namą Kalnų g., 
Rokiškis. 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. Gyvenamasis 
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

NUOMA

• Išnuomosiu 1 kambario 
butą netoli miesto centro 
ramioje vietoje. Tel. 
pasiteirauti 861537064 arba 
862081869.  
Tel. 8 687 89 376. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1-2 
kambarių butą su baldais. 
Tel. 8 600 46 571. Rokiškis
• Išsinuomuočiau butą 
Rokiškyje.  
Tel. 8 602 09 002. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę 
Rokiškio rajone.  
Tel. 8 670 37 379. 
Panevėžys
• Išsinuomosiu 1 kambario 
butą. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 2-3 
kambarių butą Rokiškyje. 
Tel. 8 628 83 870.  
Rokiškis
• Ieškome Rokiškyje garažo 
ilgalaikei nuomai. Siūlykite 
įvairius variantus. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 627 41 011. 
Rokiškis
• Ūkininkas išsinuomotų 
žemės ūkio paskirties žemę 

Pandėlio sen.  
Tel. 8 687 83 712. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau kas padovanotų 
didesnį kiekį knygų.  
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
• Vyras prašo padovanoti 
drabužių spintą.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Matematikos uždavinynus. 
Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Gerą tvarkingą 
nesuplyšusią automobilinę 
kėdutę. Tinka vaikui iki 15 
kg. Pasidaro pusiau gulima 
padėtis. Kainą galima 
derinti. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 671 56 278. Rokiškis
• Tvarkingą trijų dalių 
vežimėlį. Automobilinė 
kėdutė, lopšys ir sportinė 
dalis. Yra tinklelis nuo uodų 
ir krepšys. Tik skambinti. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 650 78 391. Rokiškis

RASTA/PAMESTA
• Pamečiau vestuvinį žiedą. 
Nėra prabos. Radusiajam 
atsilyginsiu.  
Tel. 8 699 31 130. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Benzininę žoliapjovę 35. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Šakų smulkintuvą, varomą 
el. varikliu. Šakų storis 
6 cm. Krovimo į sandėlį 
funkcija. Naujas. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 686 26 504. 
Rokiškis

SPORTO IR 
LAISVALAIKIO PREKĖS

• 38 - 39 dydžio riedučius. 
Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Mažai naudotus galingus 
betono atskėlimo plaktukus 
Boxer 2 vnt. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Medieną, sijas 15x15x600, 
virš 2 kub. m. Sausa, 
spygliuotis. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 692 81 510. Rokiškis

• Įvairaus pjovimo medieną. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. 
Pridedu 2 diskus. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 650 67 359. 
Rokiškis
• Įrankius.  
Tel. 8 604 02 393. Rokiškis
• Spygliuočių dailylentes 
laukui. Tel. 8 699 33 786. 
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. 
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

VAIZDO TECHNIKA
• Kineskopinį Sony su 
skaitmeniniu blokeliu. Prie 
blokelio yra naudojimo 
instrukcija lietuvių kalba. 
Įstrižainė 70 cm. Viskas 
puikiai veikia. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 687 47 330. Rokiškis
• Kineskopinį televizorių LG 
su pulteliu. 54 cm įstrižainė. 
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis
• 15 kanalų skaitmeninį 
imtuvą Gala su pulteliu.  
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis
• Kineskopinį televizorių 
Samsung su pulteliu. 54 cm 
įstrižainė. Tel. 8 664 64 155. 
Rokiškis
• 15 kanalų skaitmeninį 
imtuvą TV Start.  
Tel. 8 664 64 155. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Tvarkingą mažai naudotą 
smulkintuvą-mulčerį. 1,70 
m pločio peiliukai. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Mtz-50 dalimis.  
Tel. 8 670 37 379. 
Panevėžys
• T-16. Dokumentai, 
gamyklinis hidraulinis gale, 
vagotuvas, kultivatorius. 
Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Naują traktoriaus T-40 
paleidimo varikliuko 
korpusą. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
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• Kampinį reduktorių ant 
MTZ darbinio veleno.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• MTZ-50 galinį tiltą 
dalimis. Tel. 8 626 61 092. 
Rokiškis
• Grėblį, sėjamąją. Ratai 
priekiniai kombaino Niva. 
Tel. 8 626 61 092.  
Rokiškis
• Gerą tvarkingą T-40 AM. 
Kaina 2800 Eur. Tel. 8 625 
17 722. Kupiškis
• Bulvių kasamąją. Kaina 
400 Eur. Tel. 8 663 86 615. 
Rokiškis

• MTZ-82, MTZ-52 priekinį 
varomą tiltą su defektu. Be 
ratų ir kardanų. Dusetos. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 699 
55 273.
• 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

Lietuvos banko vadovas: 
antram būstui reikės 30 proc. 
pradinio įnašo

Lietuvos bankas (LB) 
siūlo nuo 15 iki 30 proc. 
didinti pradinį įnašą sko-
linantis antram būstui.  

„Šios priemonės yra nu-
kreiptos į rizikingiausius 
klientus, kurie nekilnoja-
mąjį turtą planuoja panau-
doti investicijoms ir nuo-
mai“, – antradienį spaudos 
konferencijoje sakė Lietu-
vos banko valdybos pirmi-
ninkas Gediminas Šimkus. 

Pasak LB vadovo, 30 
proc. pradinio įnašo būtų 
reikalaujama, jei pirmos 
paskolos likutinė vertė bus 
didesnė nei pusė užstatyto 
nekilnojamojo turto vertės. 

„Tam, kad nebūtų tai-
komas šis reikalavimas, 
tai pirmos paskolos likuti-
nė suma turi būti mažesnė 
negu 50 proc. užstatyto NT 
vertės, nes jeigu yra dau-
giau, tada būtų taikomas 30 
proc. antros paskolos pra-
dinio įnašo reikalavimas“, 
– sakė G. Šimkus. 

G.Šimkaus teigimu, šiuo 
atveju LB nustato tik mi-
nimalius reikalavimus, o 
bankai juos gali dar labiau 
padidinti.

„Tai nereiškia, kad ban-
kas, išduodantis paskolą, 

taikys būtent 30 proc. (pra-
dinį įnašą – BNS), jis gali 
pritaikyti ir 50 proc. arba 
visai neišduoti paskolos“, – 
sakė G. Šimkus.

„Svarbu pabrėžti, kad tik 
40 proc. klientų būstui sko-
linasi su paskolomis“, – pri-
dūrė LB vadovas.

Jo teigimu, antram būstui 
iš bankų skolinasi apie 12 
proc. paskolas imančių žmo-
nių. Reaguodamas į kais-
tančią NT rinką Lietuvos 
bankas taip pat siūlo kredito 
davėjams taikyti papildomą 
2 proc. kapitalo rezervą būs-
to paskolų portfeliui.

LB vadovas situacijos 
NT rinkoje nevadina „bur-
bulu“, o siūlomas priemones 
vadina „tiksline prevencija“.

„Kredito įtaka NT kainų 
augimui darosi vis aktua-
lesnė, kainos tampa šiek 
tiek pervertintos, todėl da-
bar yra pats metas įsikišti, 
nes NT rinka yra pradėjusi 
šilti, bet dar nenubėgusi per 
toli“, – teigė G. Šimkus. 

Planuojama, kad reika-
lavimas dėl pradinio įnašo 
įsigaliotų nuo 2022 metų 
pradžios, o papildomo ka-
pitalo rezervo – nuo liepos 
1 dienos.

BNS inform.

Smulkieji kelionių verslo atstovai prašo paramos
Smulkieji kelionių vers-

lo atstovai prognozuoja, 
kad blogėjanti epidemiolo-
ginė situacija gali sumažin-
ti turistų srautus žiemą, o 
dalis įmonių gali neišvengti 
bankroto.

Lietuvos kelionių verslo 
asociacijos teigimu, turėtų 
būti sukurtos atskiros para-
mos priemonės smulkiam ir 
vidutiniam verslui bei sukur-
ta turizmo vystymo strategija. 

Pasak asociacijos vice-
prezidento, Prekybos namų 
RA kelionių agentūros va-
dovo Armando Burbos, ke-
lionių verslo pajamos pernai 
mažėjo 81 proc., jis neteko 
45 proc. darbuotojų. 

„Šiemet skaičiai irgi ne-
labai džiugina, atvykstančių 

turistų srautas sumažėjo 30 
proc., palyginti su 2020 me-
tais. Artėja žiema, kuri pana-
šu tik pablogins epidemio-
loginę situaciją, sumažins 
turistų srautus, kai kuriems 
turizmo verslams šita žiema 
gali būti paskutinė“, – spau-
dos konferencijoje sakė A. 
Burba. 

Pasak jo, didžioji dalis 
iki šiol numatytos paramos 
buvo skirta stambiam ir vi-
dutiniam verslui, tuo metu 
jos negavo gidai, kelionių 
agentūros, atvykstamojo tu-
rizmo operatoriai. 

„Reikėtų sukurti paramos 
priemones smulkiam ir vidu-
tiniam verslui, taip atstatant 
ekonominę ir socialinę tei-
sybę, sukurti veiksminga ir 
realistinę turizmo vystymo 

strategiją, tam skiriant reika-
lingas lėšas, priešingu atveju 
Lietuva pralaimės tarptauti-
nėje konkurencinėje kovoje 
bei praras ūkio šaką, kuri 
generavo 5 proc. Lietuvos 
bendrojo vidaus produkto“, 
– teigė A. Burba.

Asociacijos viceprezi-
dentė, kelionių agentūros 
„Amberturas“ vadovė Jurgi-
ta Kaušinytė teigė, kad ma-
žoms įmonėms pretenduoti 
į valstybės paramą buvo per 
sunku. 

„2020 metais turėjome 
kelionių organizatoriaus 
draudimą, kurio suma yra 
50 tūkst. eurų metams. (...) 
Lietuvoje, deja, diferenci-
juojami tik stambūs kelionių 
organizatoriai, o smulkūs 
sulyginami į vieną liniją ir 

draudimo suma nepriklau-
so nuo uždirbtų pajamų, o 
iš lubų nuleistas skaičius 
privalo būti apmokėtas“, – 
spaudos konferencijoje sakė 
J. Kaušinytė.

„Iš kelionių organizato-
riaus veiklos pernai nebuvo 
uždirbtas nė vienas euras, 
draudimas sumokėtas, o pa-
jamų gautas absoliutus nu-
lis, bendros įmonės pajamos 
krito daugiau nei 91 proc.“, 
– kalbėjo ji.

A. Burba taip pat siūlė 
permąstyti Turizmo įstaty-
mą, įsteigti Turizmo depar-
tamentą likviduojant naci-
onalinę turizmo agentūrą 
„Keliauk Lietuvoje“ bei pa-
skelbti turizmą prioritetine 
Lietuvos ūkio šaka.

BNS inform.

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta šiemet padidėjo 13,4 proc.
Mažmeninės prekybos 

apimtys Lietuvoje, išsky-
rus automobilių pardavi-
mo ir remonto bei maitini-
mo ir gėrimų įmones, per 
šių metų aštuonis mėne-
sius buvo 9,36 mlrd. eurų 
(be PVM) – 13,4 proc. 
daugiau (palyginamosios 
kainomis) nei pernai sau-
sį-rugpjūtį.

Maitinimo ir gėrimų įmo-
nių apyvarta šiemet siekė 
483,376 mln. eurų ir, paly-
ginamosios kainomis, buvo 
2,5 proc. didesnė nei pernai 
sausį-rugpjūtį, pranešė Sta-
tistikos departamentas.

Mažmeninės prekybos 
įmonių, prekiaujančių mais-

to prekėmis, alkoholiu ir 
tabaku, apyvarta per metus 
padidėjo 7,4 proc. iki 3,641 
mlrd. eurų, ne maisto pre-
kėmis prekiaujančių įmonių 
– 19,9 proc. iki 3,787 mlrd. 
eurų, automobilių degalų 
mažmeninės prekybos įmo-
nių – 12,5 proc. iki 1,931 
mlrd. eurų.

Mažmeninės prekybos 
įmonių, išskyrus automo-
bilių pardavimo ir remon-
to bei maitinimo ir gėrimų 
įmones, apyvarta per mė-
nesį (rugpjūtį, palyginti 
su liepa), palyginamosio-
mis kainomis sumenko 0,6 
proc. iki 1,339 mlrd. eurų. 
Per metus – rugpjūtį, paly-
ginti su 2020 metų rugpjū-

čio mėnesiu – mažmeninės 
prekybos įmonių apyvarta 
palyginamosiomis kainomis 
išaugo 10,4 procento.

Per mėnesį maisto pre-
kėmis prekiaujančių įmonių 
apyvarta palyginamosio-
mis kainomis sumažėjo 2,5 
proc. iki 478,162 mln. eurų, 
prekiaujančių ne maisto pre-
kėmis – padidėjo 1,5 proc. 
iki 559,617 mln. eurų, auto-
mobilių degalų mažmeninės 
prekybos įmonių apyvar-
ta – sumenko 1,7 proc. iki 
300,961 mln. eurų.

Per metus – rugpjūtį, pa-
lyginti su 2020 metų rugpjū-
čio mėnesiu – maisto pre-
kėmis prekiaujančių įmonių 
apyvarta palyginamosiomis 

kainomis padidėjo 2,8 proc., 
ne maisto prekėmis prekiau-
jančių įmonių – 17,2 proc., 
automobilių degalų maž-
meninės prekybos įmonių – 
10,3 procento.

Maitinimo ir gėrimų teiki-
mo įmonių apyvarta rugpjūtį 
siekė 107,214 mln. eurų ir 
per mėnesį palyginamosio-
mis kainomis padidėjo 4,3 
proc., o per metus – 24,5 
procento.

Užsakomasis pardavimas 
paštu arba internetu rugpjūtį, 
palyginti su liepa, sumažėjo 
3,3 proc., o per šių metų aš-
tuonis mėnesius, palyginti su 
tuo pačiu 2020-ųjų laikotar-
piu, išaugo 53,3 procento.

BNS inform.

Darbą baigia Nacionalinio kraujo centro mobili skiepijimo komanda
 Ketvirtadienį darbą bai-

gė Nacionalinio kraujo cen-
tro mobili ekspertų koman-
da, keliavusi po Lietuvą ir 
lauko palapinėse skiepijusi 
nuo COVID-19.

Per keturis mėnesius iš 

viso paskiepyta daugiau kaip 
24 tūkst. žmonių, surengta per 
100 vakcinavimo išvykų viso-
je Lietuvoje, pranešė centras.

Į kai kurias savivaldybes 
vykta po tris kartus. Per vie-
ną dieną daugiausia – 670 – 
žmonių paskiepyta Marijam-

polėje.
Mobili komanda skiepi-

jo vienos dozės „Janssen“ 
vakcina.  Nacionalinio krau-
jo centro direktoriaus Dau-
manto Gutausko teigimu, 
tai viena prasmingiausių ir 
sėkmingiausių vakcinacijos 

iniciatyvų Lietuvoje, gerokai 
prisidėjusi didinant pasiskie-
pijusių žmonių skaičių ir pa-
gerinusi šalies vakcinacijos 
rodiklius. Norintieji vakci-
nuotis toliau galės Naciona-
linio kraujo centro skyriuose.

BNS inform.
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Spalio 1-oji, 
penktadienis, 

40 savaitė
Iki Naujųjų liko 91 diena
Tarptautinė pagyvenusių 

žmonių diena
Pasaulinė vegetarų diena
Pasaulinė muzikos diena
Tarptautinė kavos diena

Lietuvos kelių policijos diena
Tarptautinė šypsenos diena

Saulė teka 7.18 val., 
leidžiasi 18.59 val. 

Dienos ilgumas 11.41 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Mančius, Mantas, Namgailas, 

Namgailė, Namgaudas, 
Namgaudė, Remigas, Remigija, 

Remigijus, Teresė, Velta.
Rytoj:  AEidvilas, Gervilas, Gervilė, 

Gervyda, Gervydas, Geržada, 
Geržadas, Getautė, Liza, Modesta, 

Modestas.
Poryt:  Alanas, Alanta, Alantas, 

Evalda, Evaldas, Kristina, 
Milginta, Milgintas, Milgintė, 

Milgydas, Milgydė, Valda.

Dienos citata
„Sielvartas – iš visų mūsų 

jausmų patvariausias“ 
(O. de Balzakas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1869 m. Austrijos paštas pir-
masis pasaulyje išleido atvirukus, 
kuriuos perkant iškart būdavo su-
mokama ir už jų siuntimą.

1908 m. prekyboje pasirodė 
pirmasis Henrio Fordo automo-
bilio „Ford T“ modelis.

1928 m. Sovietų Sąjungoje 
įsigaliojo pirmasis Josifo Stalino 
penkmečio planas.

1936 m. Ispanijos vyriausy-
bės vadovu paskirtas generolas 
Franciskas Frankas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1817 m. Vilniaus universitete 
įkurta nelegali anticarinė studentų 
filomatų draugija, kurios siekis buvo 
atkurti Lenkijos-Lietuvos valstybę.

1915 m. Panevėžyje įkurta pir-
moji lietuviška gimnazija. Po 17 
dienų gimnazijos atidarytos Vilniuje 
ir Kaune.

1922 m. Lietuvoje įvestas pinigi-
nis vienetas - litas, kuris tarpukario 
Europoje buvo viena stabiliausių va-
liutų. Antrą kartą apyvartoje litas pa-
sirodė 1993-iųjų birželio 25 dieną..

Post scriptum
Kai giedi – visi girdi, 

kai raudi – niekas nemato.

Varške įdarytos cukinijos, keptos orkaitėje
Ingredientai:
• cukinija
• 180 gramų varškės
• 1 saujos šviežių/šaldytų špinatų: 
• kiaušinis
• 4 valgomieji šaukštai tarkuoto sūrio
• 2 skiltelės česnako
• 3 saulėje džiovinti pomidorai
• itališkų prieskonių žolelių
• druskos
• juodųjų pipirų
• aliejaus ir sviesto (kepimui)

Gaminimas:
Pirmiausia cukiniją perpjaukite perpus, 
išskobkite ir įtrinkite druska bei priesko-

niais. Išskobtą minkštimą pasmulkinkite, pagardinkite druska, pipirais bei žolelėmis ir 
pakepinkite kartu su išspausta česnako skiltele ir špinatais (ant sviesto arba aliejaus). 
Varškę sutrinkite su kiaušiniu, sudėkite apkeptas daržoves ir išmaišykite. Įdėkite pas-
mulkintų džiovintų pomidorų. Įdaro prikimškite cukinijų puseles, dėkite į kepimo indą 
pateptą aliejumi ir apibarstykite sūriu. Kepkite iki 180 laipsnių temperatūros įkaitintoje 
orkaitėje maždaug 40 minučių. Skanaukite!

Šį sezoną planuojama leisti 
sumedžioti tiek pat vilkų, 
kaip ir ankstesnį – 175

Būsimą vilkų medžio-
klės sezoną planuojama 
leisti sumedžioti 175 vil-
kus – tiek pat, kiek ir 
pernai, pranešė Aplinkos 
ministerija.

Limitas siūlomas, atsi-
žvelgus į kelis pagrindi-
nius kriterijus: vilkų popu-
liacijos būklės stebėsenos 
duomenis, rūšies apsaugos 
poreikius, moksliniais ty-
rimais apskaičiuotą vilkų 
šeimų skaičių, pastaraisiais 
metais jų padarytą žalą ūki-
niams gyvūnams.

Ministerija taip pat siūlo 
iš esmės peržiūrėti populia-
cijos valdymo pobūdį. 

„Gamtosauga nėra sau-
sa aritmetika, o genetiniai 
tyrimai atliekami ne tik 
limitui paskaičiuoti, – pra-
nešime cituojamas aplinkos 
ministro patarėjas Marius 
Čepulis. – Todėl saugant 
populiaciją ir įvertinus 
pastaraisiais metais vilkų 
padaryta žalą ūkiniams gy-
vūnams, kuri išlieka panaši, 
siūloma leisti sumedžioti 
175 vilkus.“ 

Apibendrinę 2020–2021 
metais sumedžiotų vilkų 
tyrimus, juos atlikę Vytau-
to Didžiojo universiteto 
Žemės ūkio akademijos 
mokslininkai padarė išva-
dą, kad Lietuvos teritorijo-
je gyveno ne mažiau kaip 
63 jauniklius vedusios vil-
kų šeimos. Tai viena šeima 
daugiau, kai skaičiuojant 
leidžiamą sumedžioti skai-
čių, taikomas nustatytas 
3,25 prieaugio vidurkis. 
Pagal tokį vidurkį sume-
džiojimo limitas būtų ne 
mažesnis nei 205 vilkai.  

Ministro patarėjo teigi-
mu, rudeninė–žiemos vilkų 

medžioklė žalos ūkinin-
kams klausimą sprendžia 
tik iš dalies: dažnai vilkai 
sumedžiojami ten, kur jie 
išvis iš miško nelenda.

Pasak M. Čepulio, žmo-
nės aktyviau reguliuoti 
plėšrūnų prieaugį turėtų bū-
tent tuo metu, kai pjaunami 
naminiai gyvuliai.

„Paspartinsime leidimų 
išdavimo tvarką, sukurda-
mi galimybę kontroliuo-
jančioms institucijoms ir 
savivaldybėms duoti nuro-
dymus medžiotojams arba 
kai kuriais atvejais samdyti 
specialistus. Iš esmės perei-
sime prie kitokio populiaci-
jos valdymo būdo“, – pažy-
mėjo Marius Čepulis. 

Vilkų sumedžiojimo 
2021–2022 m. sezonu limi-
tui patvirtinti skirto aplin-
kos ministro įsakymo pro-
jektas pateiktas Teisės aktų 
informacinėje sistemoje 
viešai svarstyti. Pastabas ir 
pasiūlymus galima teikti iki 
spalio 11 dienos.

Vilkas yra saugoma rū-
šis. Pagal Europos laukinės 
gamtos ir gamtinės aplin-
kos apsaugos konvenciją 
(Berno konvenciją), ES 
Buveinių direktyvą ir ki-
tus teisės aktus Lietuva yra 
įsipareigojusi užtikrinti pa-
lankią šios rūšies apsaugos 
būklę, todėl vilkų medžio-
klė ribojama nustatant ne 
tik leistiną medžioklės ter-
miną, bet ir sumedžiojimo 
limitą. 

Lietuvoje vilkų medžio-
klės sezonas prasideda spa-
lio 15 dieną ir trunka iki 
kovo 31 dienos. Išnaudojus 
jų sumedžiojimo limitą, se-
zonas nutraukiamas anks-
čiau.
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Ekonomistai: Lietuvoje įsisuka infliacijos spiralė
Statistikams paskelbus, 

kad išankstinė mėnesio 
infliacija rugsėjį siekė 1,6 
proc., o metinė – 6,3 proc., 
ekonomistai jos mažėjimo 
artimiausiu metu nepro-
gnozuoja.

Komunikacijos agentū-
ros „Brandonomika“ eko-
nomistas Aleksandras Iz-
gorodinas sako, kad 6 proc. 
metinė infliacija – dar ne 
pabaiga.

„Lapkritį, gruodį mes 
jau matysime ir 7 proc. 
metinę infliaciją, nes šiai 
dienai nematau priežasčių, 
kodėl Europoje ir Lietuvoje 
turėtų pagerėti situacija dėl 
infliacijos“, – teigė A.Izgo-
rodinas.

Ekonomisto teigimu, pa-
grindinė infliaciją didinanti 
priežastis – tebesitęsianti 
energetinių išteklių krizė, 
kuri neturėtų greitai baigtis. 

„Kinija pradėjo riboti 
elektros tiekimą savo ga-
mintojams, todėl Europos 

pramonė gaus daugiau už-
sakymų iš vietos klientų, čia 
padidės energetinių išteklių 
paklausa, kas dar labiau kels 
jų kainą Europoje ir atitinka-
mai kels infliaciją Lietuvo-
je“, – mano A. Izgorodinas.

Anot jo, kita priežastis, 
įsukanti infliacijos spiralę, – 
ekonomikos atsigavimas ir 
atlyginimų augimas.

„Atlyginimai šiemet Lie-
tuvoje pakils apie 10 proc., 
tai įmonės realiai neturi kitų 
išeičių, kaip tik kelti kainas“, 
– sakė ekonomistas.

„Luminor“ banko vyriau-
siojo ekonomisto Žygimanto 
Maurico teigimu, infliacija 
Lietuvoje gali būti  žymiai 
aukštesnė nei kitose euro 
zonos šalyse, ji gali išlikti 
ilgesnį laiką.

„Tokiu būdu išaugs grės-
mė, kad mes būsim greičiau 
brangūs nei turtingi ar ko-
kybiški, nes prekių kainos ir 
darbo užmokestis Lietuvoje 
kyla pernelyg sparčiai“, – 
mano Ž. Mauricas.

Ekonomistas prognozuo-
ja, kad iki pavasario šalyje 
gali įsisukti bendra inflia-
cijos spiralė – brangs ne tik 
maistas, elektra, dujos, šil-
dymas, bet ir paslaugos.

„Matome, kad auga ne 
tik maisto produktų ir ener-
getikos šaltinių kainos. 
Pastaraisiais mėnesiais 
kyla ir paslaugų kainos. 
Prie to prisideda ir kovidi-
niai ribojimai – sumažėjo 
srautai į didžiuosius pre-
kybos centrus, o mažose 
parduotuvėse kainos ir taip 
būna aukštesnės“, – pastebi 
Ž. Mauricas.    

„Sumaišties laikotar-
piais dažniausiai laimi par-
davėjai, ne pirkėjai“, – pri-
dūrė jis. 

Statistikų teigimu, me-
tinei infliacijai daugiausia 
įtakos turėjo būsto, van-
dens, elektros, dujų ir kito 
kuro, transporto, maisto 
produktų ir nealkoholinių 
gėrimų kainų padidėjimas.

BNS inform.

Statybų kainos per metus padidėjo 7,8 proc.
Statybos sąnaudų ele-

mentų kainos rugpjūtį, 
palyginti su praėjusių 
metų rugpjūčio mėnesiu, 
padidėjo 7,8 procento.

Tai lėmė statybinių me-
džiagų ir gaminių kainų 
(10 proc.) vidutinio valan-
dinio bruto darbo užmo-
kesčio (4,5 proc.), mašinų 
ir mechanizmų darbo va-
landos kainos (1,5 proc.) 
padidėjimas, pranešė Sta-
tistikos departamentas. 

Iš statinių per metus 
daugiausia – 11,6 proc. 
– pabrango negyvenamų-

jų pastatų statyba. Gyve-
namųjų pastatų statybos 
kainos padidėjo 8,4 proc., 
inžinerinių statinių – 3,6 
procento.

Per mėnesį – rugpjūtį, 
palyginti su liepa – sta-
tybų kainos padidėjo 0,4 
procento. Didžiausią įtaką 
bendram kainų pokyčiui 
turėjo statybinių medžiagų 
ir gaminių kainų padidėji-
mas 0,9 proc. ir vidutinio 
valandinio bruto darbo už-
mokesčio sumažėjimas 0,7 
procento.

Iš statybinių medžiagų ir 
gaminių daugiausia pabran-

go metalo gaminiai – 2,5 
proc., betono ir gelžbeto-
nio gaminiai – 2,2 proc., 
apdailos medžiagos – 1,9, 
medžio gaminiai – 1,8 pro-
cento.

Iš statinių per mėnesį 
daugiausia – 0,7 proc. – 
pabrango negyvenamųjų 
pastatų statyba. Gyve-
namųjų pastatų statybos 
kainos padidėjo 0,5 proc., 
inžinerinių statinių – 0,1 
procento.

Pastatų remonto kainos 
per metus išaugo 6,3 proc., 
o per mėnesį – 0,4 procento.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Spalio 1 d. Naktį 8

Dieną 16
P, 
3-8 m/s

Spalio 2 d. Naktį 7
Dieną 18

PR,
5-10 m/s

Spalio 3 d. Naktį 7
Dieną 17

PR,
6-12 m/s

Spalio 4 d. Naktį 9
Dieną 18

PR,
7-15 m/s

Orų prognozė spalio 1-4 d.

Rugsėjo 24-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: Tarpanas. Aviris. Kariūnas. Omega. Špaga. Nina. Ik. Kapas. Olegas. SL. 
Lesa. Snigo. Apė. Atara. Akra. To. Atida. Doina. Arabika. Kadmis. Oskaras. Protauja. 
Ala. Ortodoksas.
Horizontaliai: Taškentas. Arpas. Orka. Priapas. Aal. Pūga. Abra. Fanas. Atia. Na. Stik-
so. Gaskonada. Lira. Pt. Onega. Ro. Amigo. Kod. Vena. Adato. Gigas. „Kodak“. Ra. 
Arimus. Ispanija. Saklė. Asas.
Pažymėtuose langeliuose: TENISO RAKETĖ.

Savivaldybės galės paprasčiau įsigyti 
socialinius būstus

Savivaldybės galės pa-
prasčiau ir greičiau įsigyti 
socialiniam būstui skirtus 
butus - Vyriausybė tpritarė 
Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijos parengtiems 
nekilnojamųjų daiktų įsi-
gijimo nutarimo pakeiti-
mams.

„Lankstesnės procedūros 
leis sutrumpinti ir supapras-
tinti pirkimo procesą, todėl 
savivaldybės galės greičiau 
aprūpinti gyventojus socia-
liniais būstais“, – pranešime 
sakė ekonomikos ir inovaci-
jų viceministras Vincas Jur-
gutis.

Pavyzdžiui, pastaruosius 

trejus metus Vilniaus sa-
vivaldybė 12 kartų skelbė 
socialinio būsto pirkimus, o 
nupirko tik 44 butus. Šiuo 
metu vien Vilniaus miesto 
savivaldybei prašymus dėl 
socialinio būsto yra pateikę 
daugiau kaip 1,6 tūkst. as-
menų. 

Taikant naują reguliavi-
mą, savivaldybėms nepa-
vykus įsigyti reikiamo skai-
čiaus socialinių būstų įprastu 
skelbiamų derybų būdu, bus 
galima ieškoti potencialių 
būsto pardavėjų pagal viešai 
skelbiamą informaciją.

Savivaldybės savo inter-
neto svetainėje turės skelbti 
informaciją apie vykdomas 

neskelbiamas derybas dėl 
socialinio būsto įsigijimo, o 
suinteresuoti asmenys galės 
pasiūlyti butus. 

Be to, norint palyginti 
siūlomą kainą, užuot atlikus 
individualų nekilnojamojo 
turto vertinimą, bus galima 
naudoti Registrų centro duo-
menis apie šio turto vidutinę 
rinkos vertę. 

Taip pat savivaldybėms 
numatyta galimybė pasirašy-
ti preliminariąją pirkimo su-
tartį. Taip siekiama išvengti 
situacijų, kai dėl užsitęsusių 
administracinių veiksmų bu-
tas parduodamas kitam pir-
kėjui.
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Nuo penktadienio uždarose patalpose bus 
privalomos kaukės, nusprendė Vyriausybė

Vyriausybė patvirtino 
reikalavimą nuo penk-
tadienio uždarose patal-
pose dėvėti kaukes, taip 
pat rekomenduojama tiek 
viešiems, tiek privatiems 
juridiniams asmenims dar-
bą organizuoti nuotoliniu 
būdu. Ministrų kabinetas 
pritarė šiems nutarimo dėl 
valstybės lygio ekstrema-
liosios situacijos paskelbi-
mo pakeitimams.

Kaukės – ir darbe
Kaukės nuo spalio 1 die-

nos bus privalomos uždaro-
se erdvėse, kai teikiamos ar 
gaunamos paslaugos, perka-
ma, vyksta renginiai ir t. t., 
nepriklausomai nuo to, ar 
veikla vykdoma su galimy-
bių pasu, ar be jo.

„Visų pirma nustatoma, 
kad operacijų vadovo spren-
dimai, įskaitant veido kaukių 
dėvėjimą uždarose patal-
pose, būtų privalomi nepri-
klausomai nuo to, ar veikla 
vykdoma su galimybių pasu, 
ar be jo, ir nebūtų rekomen-
dacinio pobūdžio“, – per 
Vyriausybės posėdį sakė 
sveikatos apsaugos ministras 
Arūnas Dulkys.

Jis pažymėjo, kad išlieka 
ir anksčiau galiojusios išim-
tys – kaukės neprivalomos 
neįgaliesiems, jei jie dėl 
sveikatos būklės negali jų 
dėvėti, teikiant paslaugas, 
kurių neįmanoma suteikti 
su kauke, taip pat valgant 
viešojo maitinimo įstaigose, 
taip pat ir kino teatruose.

Premjerė Ingrida Šimonytė 
vėliau patvirtino, kad kaukės 
bus privalomos ir darbe, „kai 
žmonės dirbs fiziniame kon-

takte uždarose patalpose“.
„Darbo kolektyvuose 

kaukės bus privalomos, kai 
žmonės dirbs fiziniame kon-
takte uždarose patalpose“, – 
teigė premjerė.

Ji pridūrė, kad rekomen-
dacija dirbti nuotoliniu būdu 
„yra labai primygtinė ir, kai 
yra galimybė organizuoti 
darbą nuotoliniu būdu, mes 
rekomenduotumėm šit būdą 
rinktis“.

Pradinukams kaukių 
nereikės
Tvarka mokyklose ne-

sikeičia – kaukės lieka pri-
valomos vyresniems mo-
kiniams, o pradinukams jų 
dėvėti nereikės.

Pasak premjerės, dėl kau-
kių pradinukams, jei būtų 
nuspręsta jas padaryti priva-
lomomis, pakaktų operacijos 
vadovo sprendimo, tačiau jis 
būtų priimtas aptarus su epi-
demiologais ir švietimo ben-
druomene.

„Mokyklose kaukės yra 
privalomos, jos nėra privalo-
mos tik pradinukams, dėl pra-
dinukų mes sutarėme taip, kad 
Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterija ir Sveikatos apsaugos 
ministerija dar pakontaktuos 
apie tai su epidemiologais ir 
švietimo bendruomene, ir jei 
toks sprendimas būtų tinka-
mas, tam nereikia Vyriausy-
bės nutarimo, tai yra operacijų 
vadovo sprendimas“, – sakė 
premjerė.

Grąžinus privalomas 
kaukes, atsakomybė už jų 
nedėvėjimą teks pačiam as-
meniui.

„Atsakomybė už kaukių 
dėvėjimo reikalavimo ne-

silaikymą tektų klientams 
ir paslaugų gavėjams. Taip 
pat nutarimu mes rekomen-
duojame tiek viešiesiems, 
tiek privatiems juridiniams 
asmenims darbą organizuoti 
nuotoliniu būdu. Šie pakei-
timai įsigaliotų nuo penkta-
dienio“, – pakeitimus prista-
tė ministras.

Sugriežtinimai – 
dėl spartaus delta 
plitimo
Sugriežtinimai patvirtin-

ti dėl spartaus koronaviruso 
delta atmainos plitimo ir ne-
palankios epidemiologinės 
situacijos Lietuvoje.

„Šiuo metu Lietuvoje 
imunitetą nuo COVID-19 
turi (paskiepyti ar persirgę) 
67,7 procentai gyventojų, 
tačiau imunizuotų asmenų 
skaičius vis dar nepakanka-
mas viruso plitimui valdyti“, 
– rašoma teikime dėl nutari-
mo pakeitimo.

Iki šiol turintiesiems ga-
limybių pasą kaukių dėvėji-
mas yra rekomenduojamas.

Lietuva  praėjusią savai-
tę įžengė į blogiausią, „juo-
dąją“, pandemijos spalvinę 
zoną.

 Statistikos departamento 
duomenimis, praėjusią parą 
buvo nustatyti 1847 nauji 
COVID-19 atvejai, mirė 14 
žmonių.

14 dienų naujų susirgi-
mų koronavirusu skaičius 
100 tūkst. gyventojų pasie-
kė 656,3 ir per parą paaugo 
dviem dešimtimis punktų. 
Septynių dienų teigiamų di-
agnostinių testų rodiklis pa-
kilo iki 7,2 procento.
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AUGALAI

• Baltąsias garstyčias 450 
kg. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Beicuotus kviečius Jane c2. 
128 kg. Sertifikuoti. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis

BALDAI
• Tvarkingą trijų dalių 

sekciją. Kaina 158 Eur.  
Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Viengulius fotelius. Rudas 
52 Eur, mėlynas 67 Eur.  
Tel. 8 685 42 153.  

Rokiškis
• Dvigulius fotelius. 
Languotas 78 Eur, kitas 
93 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Lentyną. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 674 44 147. Rokiškis
• Veidrodį. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 674 44 147.  
Rokiškis
• 4 durų spintą su 
antresolėmis ir 2 spintelėmis 

prie lovos. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Naują sieninį unitazą 
Cersanit. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 698 72 865. Rokiškis

• Pagal užsakymą pagamintą 
rašomąjį stalą su mobilia 
4 stalčių spintelę. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 600 73 091. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Skalbimo mašiną.  
Reikia pasikeisti  
guolį. Kaina sutartinė.  
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ANEKDOTAI

Marytė netikėjo 
ženklais. Todėl iš jos atėmė 
vairuotojo pažymėjimą.

***
Plaukti už plūdurų, 

pereiti gatvę, degant 
raudonai šviesai, vairuoti be 
saugos diržo, minti dviratį 
be šalmo bus leidžiama tik...

***
Tiems, kuriems nesiseka 

– sumuštiniai krenta sviestu 
žemyn. Kuriems sekasi – 
ikrais.

***
Bobutė pas daktarą:
– Daktarėli, man 

atrodo pas mane prasideda 
sklerozė.

– Kuo tai pasireiškia?
– Kartais pamirštu pašerti 

kaktusą ir palaistyti katiną.
***
Apklausos parodė, kad 

dauguma šalies gyventojų 
lyg ir patenkinti, tačiau 
jiems labai sunku atsakyti 
kuo.

***
- Aš savo bute laikau 

afrikinį krokodilą...

– O kaimynai 
nesiskundžia?

– Kokie kaimynai?
***
– Aš jūsų ką,visai kaip 

moteris nedominu?
– Ne. Aš odontologas. O 

ginekologo kabinetas priešais!
***
Krenta lėktuvas. Lakūnas:
– Dispečeri, dispečeri! Aš 

pirmas! Kuras baigėsi, aukštis 
10 tūkstančių metrų! Krentu! 
Praneškite instrukcijas!

– Pirmas, pirmas! Čia 
dispečeris! Atidžiai klausykite 
instrukcijų ir kartokite: „Tėve 
mūsų, kuris esi danguje...“

***
Mama išvažiuoja pailsėti 

į Kiprą. Tėtis ryte veda 
Petriuką į darželį. Į vieną veda 
- nepriima, į kitą - nepriima. 
Vaikui trūko kantrybė ir sako:

– Tėti, kiek tu mane 
vedžiosi po darželius? Aš į 
mokyklą pavėluosiu.

***
Susitinka du draugai. 

Vienas kitam sako:
– Žinai, mūsų mieste 

yra restoranas. Ir viskas ten 
nemokamai: valgiai, gėrimai, 
šokiai iki nukritimo.

– Ir visa tai nemokamai?
– Ir kambarį nakčiai 

duoda nemokamai, o ryte 
nemokamai iškviečia taksi ir 
dar duoda krūvą pinigų!

– O iš kur tu žinai?
– Žmona pasakojo.
***
Barnis šeimoje:
– Aš skalbiu, lyginu, 

ruošiu maistą, tvarkau 
namus... Jaučiuosi lyg kokia 
Pelenė!

– Brangioji, aš gi tave 
įspėjau, kad su manimi 
gyvensi kaip pasakoje!

***
Draugė sako draugei:
– Kaip tu gali šitaip 

apgaudinėti savo vyrą?
– O ką, žinai kitokių būdų?
***
Grįžta apsaugininkas namo 

po pamainos, išgėrė kavos, 
staiga ateina uošvienė nešina 
kryžiažodžiu, ir klausia: 

– Sostinė, penkios raidės.
Apsaugininkas, įsiutęs;

– Net ir čia, mama, jūs man 
neleidžiate nuo darbo pailsėt.

***
– Alio, ar čia Oželiui 

paskambinau?
– Ne.
– Tai ko jūs tada į ragelį 

mekenate?
***
Jei paauglys nusiėmė 

ausines, vadinasi, jam iš jūsų 
kažko reikia.

***
Įdomioji matematika: 

nerandi savo antrosios puselės, 
susirask du ketvirčius.

***
Mokytojas liepė vaikams 

per pamoką parašyti 
vienuolikos žinomiausių šalies 
žmonių pavardes. Petriukas 
susikaupęs rašo. Mokytojas 
klausia:

– Kiek jau parašei?
– Puolėjus, gynėjus ir 

saugus, beliko tik vartininką 
įrašyt.

***
Skambutis naktį chirurgui:
– Gal galima pas jus 

atvažiuot?
– Jūs proto turite, dabar 

juk trečia valanda nakties!
– Bet jis mane nuskriaudė! 
– Tai ką man dabar daryt?
– Susiūt jam antakį ir 

praskeltą kaktą, savaime 
aišku.

***
Paskambino iš banko 

pranešti, kad mano sąskaitoje 
– įtartina veikla. Įdomu, kas 
pinigų pervedė.

***
– Maryte, mes laukiame 

daug svečių. Šito, ką 
pagaminai, tikrai neužteks.

– Nesijaudink, Petrai. 
Aš tiek pasūdžiau, kad 
nesuvalgys ir to, kas yra.

***
Dresiruotojas išgėrė. Liūtai 

užkando.
***
Ar žmogus turtingas, 

greitai pamatysi prekybos 

centre. Jis turi atliekamą 
eurą vežimėliui.

***
Vedusio vyro logika: kam 

pyktis su žmona, jei ir su 
kita reiks pyktis, kai kabinsi 
lentyną.

***
Rusai – labiausiai 

skaitanti tauta. Skaitanti tarp 
eiliučių.

***
Veganų vestuvėse 

jaunojo tėvas ne degtinę 
pilstė iš po skverno, o dalino 
kotletus.

***
Kaimyninės šalies 

sociologai nustatė, kad 
ten smarkiai sumažėjo 
anekdotų apie uošvienes. 
Juk ten dabar jų pensijos 
– pagrindinės šeimų 
maitintojos.

***
Petras skambina draugui 

ginekologui:
– Jonai, tu kur? Darbe? 

Gerai, jau gerai, ko tu pyksti 
dabar? Galėjai juk tiesiog 
pasakyti „Aš darbe“.

***
– Pati liūdniausia vieta 

Žemėje?
– Darbo vieta.
***
– Pasakyk, kokia būtų 

ideali moteris?
– Juodos akys, ilgi 

plaukai, aukštas ūgis...
– Pagal tavo aprašymą, 

tai Kirkorovas gaunasi.
***
Ideali moteris – 

šachmatininkė. Gali tylėti 
ištisas valandas, rūpinasi 
fi gūra, žino daug įdomių 
pozicijų.

***
Giriasi vienas kaimyninės 

šalies vaikiukas kitam:
– Mano tėvelis kare 

buvo ryšininkas, tai kad 
priešas nesužinotų slapto 
pranešimo, suvalgė pašto 
balandį.

DIENOS 
KETUREILIS
SĖBRAI PUOLA!
Puola miestą pikti sėbrai!
Išsigandot? Tai tik bebrai.
Jau alėją štai patvarkė
Gražų vaizdą greit išdarkė.

Kad kenkėjai šie atstotų
Ir bėda nesikartotų
Čiupo Rokiškis už ginklo –
Metalinio storo tinklo.

Iš muziejaus visi šoko
Dirbo kantriai ir be broko.
Saugiai medžiai izoliuoti
Galit tuo neabejoti!

Greta Paliulionytė

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1033 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
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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”

Tel. 8 623 80 373. 
Rokiškis
• Siuvimo mašiną Pfaff . 
Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 686 98 456. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Naujų plastikinių durų 
rėmus. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Dovanojami 4 šuniukai. 

Augs nedideli. 
Tel. 8 648 25 418. Rokiškis
• Dovanojame vaikišką 
maniežą ir vaikštynę. 

Tel. 8 615 65 662. Rokiškis
• Skubiai dovanojame gražų 
mielą vaikams draugišką 
šuniuką. Augs ne aukščiau 
kelių. Labai mielus, vaikšto 
su pavadėliu. Nukirmintas, 
nublusintas. Kartu 
norinčiam pasiimti būtų 
atiduota ir jo pavadėlis bei 
petnešos, taip pat žaislai. 
Tel. 8 692 91 243. 
Rokiškis
• Dovanojame katytę. 
Tel. 8 622 17 832. 
Rokiškis
• Dovanojame naudotus 
medinius langus, medines 
staktas ir kitą medieną. 
Tel. 8 673 51 413. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ
• Naujus vyriškus batus 
42/43 dydis. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Geros būklės dėvėtus 
originalius vyriškus batus 
Nike. 45,5 dydis. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Koloneles S-30A su 
defektu. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis


