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Prieš metus startavo dar viena 
asociacijos „Langas į ateitį“ vyk-
doma projekto „Prisijungusi Lie-
tuva – efektyvi, saugi ir atsakinga 
Lietuvos skaitmeninė visuomenė“ 
veikla – e. skautų tinklo kūrimas. 
Šios priemonės svarbiausias tiks-
las – suburti savanorius, gebančius 
naudotis šiuolaikiniais išmaniaisiais 
įrenginiais ir pasiryžusius padėti 
vyresniems bendruomenės nariams 
išmokti efektyviau jais naudotis.

Jau per porą mėnesių e. skautų 
tinklo kūrimu susidomėjo per šimtą 
14–29 metų savanorių iš 34-ių šalies 
savivaldybių, taip pat ir mūsų rajono.

E. skautai kiekvieną norintį ar 
jau įsigijusį išmanųjį telefoną ar 
planšetę supažindina su pagrindi-
nėmis šių įrenginių funkcijomis, 
saugaus naudojimo taisyklėmis bei 
pademonstruoja galimybes (išmanią-
sias programėles, WIFI, bendravimo 
socialiniuose tinkluose galimybes ir 
pan.). Ši veikla – ne tik puiki proga 

atlikti gerą darbą, bet ir patobulinti 
savo bendravimo įgūdžius su vy-
resnio amžiaus žmonėmis. Taigi, e. 
skautas – tai vaikinai ir merginos, 
besidomintys bei gebantys naudotis 
šiuolaikiniais išmaniaisiais įrengi-
niais, pasiryžę padėti kitiems išmokti 
jais naudotis ir daugiau sužinoti apie 
skaitmeninių technologijų teikiamą 
naudą, apie saugų elgesį internete.

Tikimasi, kad iki 2020 m. pa-
baigos į šią veiklą įsitrauks apie 
pusantro tūkstančio savanorių, ku-
rie pagelbės 7 tūkst. 500 bibliotekų 
lankytojų.

Gauta pora 
planšetinių kompiuterių

Per karantiną asociacija  „Lan-
gas į ateitį“ pakvietė bibliotekas 
bendradarbiauti ir prisidėti prie 
iniciatyvos „Projektas „Prisijungu-
si Lietuva“ ir biblioteka augina e. 
skautą“. Savivaldybių viešosioms 
ir apskričių bibliotekoms skiriama 

Į Mariaus Katiliškio viešąją biblioteką Harį Luzanovą atlydėjo 
mama Oksana. Kairėje – bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė.

Bibliotekose savanoriauja jaunieji e. skautai

po du planšetinius kompiuterius. 
Iš viso išdalinta130 šių išmanių-
jų įrenginių. Projekto iniciatoriai 
planšetinius kompiuterius paprašė 
bibliotekas neatlygintinai perduoti 
jų atrinktoms šeimoms. Paprašy-
ta atsižvelgti į šiuos pagrindinius 
kriterijus: šeimai trūksta išmaniųjų 
mokymosi priemonių, joje bent vie-
nas vaikas turi būti vyresnis nei 14 
metų ir, svarbiausia, – planšetinio 
kompiuterio gavėjas bibliotekoje turi 
dalyvauti e. skauto veikloje. Taigi, 
vaikai gauta dovana gali naudotis 
ugdymo procese ir po karantino 
savo skaitmeninėmis žiniomis pa-
sidalinti su bibliotekos lankytojais.  
„Grįžtamasis ryšys yra, kai gera ne 
tik gauti, bet ir dalintis“, – tvirtina 
projekto „Prisijungusi Lietuva“ e. 
skautų veiklos koordinatorius Ar-
vydas Ruseckis.

Šiame projekte dalyvauja ir Pas-

Faustui Vaičiuliui planšetinį kompiuterį įteikė Joniškėlio bibliotekos 
vedėja Rimutė Namikienė.

valio Mariaus Katiliškio viešoji bi-
blioteka. Planšetinius kompiuterius 
gavo ir e. skautais sutiko būti Pasva-
lio Svalios progimnazijos ketvirtokas 
11-metis Haris Luzanovas ir Joniš-
kėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 
gimnazijos dešimtokas 17-metis 
Faustas Vaičiulis.

H. Luzanovas Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos Vaikų erdvę 
lanko nuo 6 metukų. Berniukas ne 
tik aktyviai dalyvauja bibliotekos 
renginiuose, bet ir savanoriauja. Ka-
rantino metu susisiekė su Vaikų er-
dvės darbuotojomis ir atsiuntė vaizdo 
medžiagą apie savo laisvalaikį. Haris 
taip pat kuria eiles, dalyvauja jaunų-
jų literatų konkurse „Kai plunksna 
prabyla“. Rajono laikraštyje „Dar-
bas“ buvo publikuoti jo eilėraščiai 
,,Laikas“ ir „Rūpestis“. Haris turi 
du brolius – 8 metų Igną ir 13 metų 
Kajų bei 16 metų sesutę Dženeirą.

Joniškėliečio F. Vaičiulio abu 
tėvai policininkai, tėtis jau išėjęs 
į užtarnautą poilsį. Faustas turi du 
brolius ir seserį. 17-metis vaikinas 
labai darbštus, smalsus, organizuoja 
žygius po Pasvalio kraštą. Dalyvauja 
įvairiose archeologinėse, kraštoty-
rinėse ekspedicijose. Yra „Kauno 
pavieto laisvųjų šaulių“ istorijos 
rekonstrukcijos klubo narys. Filma-
vosi dokumentiniame filme „Paber-
žė, nepaklusniųjų lizdas“. Faustas 
– nuolatinis Joniškėlio bibliotekos 
pagalbininkas, praėjusiais metais 
organizavo protmūšį, skirtą Vasario 
16-ąjai, parengė edukacinę programą 
apie pėdsekystę. 

Kaip tapti e. skautu?
Prisijungti prie e. skautų tinklo 

veiklos kviečiami 14–29 metų vai-
kinai ir merginos, įgudę naudotis 
išmaniaisiais telefonais ir galintys 
savo žiniomis pasidalinti su vyresnio 
amžiaus žmonėmis. „Susidomėjusieji 
ir norintieji prisidėti prie šios inicia-
tyvos pirmiausia turi užsiregistruoti 
svetainėje www.prisijungusi.lt. Ten 
rasite naudingą informaciją, kuri pa-
dės pasiruošti būsimai veiklai, ir atli-
kę testą, galėsite parsisiųsti e. skauto 
pasą. Su juo jau galima keliauti į 
artimiausią biblioteką ir susitarus 
su bibliotekininku pradėti e. skauto 
veiklą. E. skautų veikla tikrai nebus 
nuobodi – čia bendrausime, dalinsi-
mės, kursime!“, – aiškina projekto 
„Prisijungusi Lietuva“ e. skautų 
veiklos koordinatorius A. Ruseckis.

Kiekvienas e. skautas, baigęs sa-
vanorišką veiklą bibliotekoje, gaus 
dar ir išmaniąją apyrankę.

Parengė 
Sigitas KANIŠAUSKAS

Asmeninio albumo nuotraukos

Kaip praneša bcpienozvaigzdes.lt, 
Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ koman-
da pratęsė sutartį su vyriausiuoju 
treneriu Gediminu Petrausku. Abi 
pusės sukirto rankomis dėl bendra-
darbiavimo 2020–2021 metų sezone.

– Sprendimas nebuvo sunkus 
iš mano pusės, nes sąlygos dirbti 
Pasvalyje yra geros. Jaučiu, kad 
tikrai galime atlikti geresnį darbą 
nei praėjusį sezoną, – tinklalapiui 
bcpienozvaigzdes.lt sakė treneris. 

Artimiausias 35-erių specialisto 
laukiantis darbas – surikiuoti trene-
rių štabą.

– Šią vasarą darbas galbūt bus 
asmeniškai lengvesnis, nes nebus 
jaunimo rinktinės, todėl dar dau-
giau laiko skirsiu žaidėjų 
paieškoms. Tikimės, jog 
pavyks išvengti klaidų, 
kurias darėme keletą 
metų iš eilės. Pirmieji 
laukiantys darbai – pa-
tvirtinti trenerių štabą bei 
išlaikyti norimus žaidė-
jus iš praėjusio sezono, 
– teigė „Pieno žvaigž-
džių“ vairininkas, kuris 
komandai vadovauja nuo 
2017–2018 m. sezono 
pradžios. 

Taip pat pranešama, 
jog praėjusį sezoną Pas-
valio „Pieno žvaigždė-
se“ rungtyniavęs Edgars 
Lasenbergs ir toliau gins 
klubo garbę. Sutartis su 

latviu pasirašyta 2020–2021 metų 
sezonui.

191 cm ūgio gynėjas praėjusį se-
zoną „Betsafe-LKL“ pirmenybėse 
sužaidė 20 rungtynių ir vidutiniškai 
per 14 minučių pelnė po 4,3 taško, 
atliko po vieną rezultatyvų perdavi-
mą ir rinko po 1,8 naudingumo balo.

Praėjusį sezoną pasvaliečiai 
„Betsafe-LKL“ pirmenybėse su 8 
pergalėmis ir 16 pralaimėjimų fini-
šavo 7-oje vietoje.

Parengta pagal 
www.bcpienozvaigzdes.lt inf. 

L. ŠILKAIČIO 
www.www.bcpienozvaigzdes.lt 

nuotrauka

„Pieno žvaigždžių“ ekipai 
toliau vadovaus G. Petrauskas

Birželio mėnesį, net ir esant 
karantinui, daugiau kaip 168 tūks-
tančiai nepasiturinčių Lietuvos 
gyventojų sulauks paramos ne tik 
maisto produktais, bet ir visai šei-
mai tinkamomis higienos prekėmis. 
Maisto produktus ir higienos prekes 
tiekėjai į savivaldybes pradės vežti 
jau pirmadienį, birželio 8 d., sakoma 
Europos socialinio fondo agentūros 
(ESFA) pranešime.

Šiais metais tai jau trečiasis da-
lijimas, kurio metu mažas pajamas 
gaunančius gyventojus pasieks 8 
maisto produktai: 1 kg miltų, 0,5 
kg makaronų, 0,5 kg ryžių, 1 kg cu-
kraus, 0,66 kg konservuotų žirnelių, 
0,4 kg kiaulienos konservų, 0,5 kg 
sausų pusryčių, 0,48 kg konservuotos 
burokėlių sriubos.

Birželio mėnesį sunkiau besiver-
čiantys kartu su maisto produktais 
atsiims ir visai šeimai tinkančias 5 
higienos prekes: muilą, šampūną, 
skalbimo skystį, dantų pastą ir dantų 
šepetėlį. Įsigyjant šias higienos pre-
kes didelis dėmesys buvo skirtas tam, 
kad visos jos būtų saugios vartoti, 
nesukeltų alerginių reakcijų, tausotų 
odą ir aplinką.

Atsižvelgdami į paskelbtą eks-
tremalią situaciją šalyje, maisto pro-
duktus ir higienos prekes tiekėjai į 
visas 60 savivaldybių pristatys iki 
birželio 18 d. Produktų kiekis labai 
didelis, reikia užtikrinti tinkamas 
sandėliavimo sąlygas, taip pat mak-
simaliai apsaugoti savivaldybių ir 

seniūnijų darbuotojus, 
savanorius bei pačius 
paramos gavėjus nuo 
viruso, todėl savivaldy-
bės paramos pristatymą 
į daugiau nei 600 daliji-
mo punktų organizuos 
pagal savo nustatytą 
grafiką. Dėl tikslaus 
dalijimo laiko gyven-
tojai turėtų kreiptis į 
savo seniūniją.

Tęsiantis karantinui 
ir siekiant apsaugoti 
tiek paramos gavėjus, 
tiek paramą dalijančių 
nevyriausybinių orga-
nizacijų ir savivaldybių 
darbuotojus, maisto produktai ir higi-
enos prekės bus iš anksto supakuotos 
ir paruoštos išsinešti, todėl asme-
ninių krepšelių atsinešti nereikės. 
Gyventojams atsiėmus paramą, už 
juos gavėjų sąraše pasirašys paramą 
dalijantys darbuotojai.

Maisto produktus ir higienos 
prekes gali gauti tie gyventojai, 
kurių vidutinės mėnesinės pajamos 
vienam šeimos nariui neviršija 1,5 
Vyriausybės patvirtintų valstybės 
remiamų pajamų (VRP) dydžio per 
mėnesį (187,50 Eur). Esant objek-
tyvioms priežastims, savivaldybių 
administracijos nustatyta tvarka 
parama gali būti skiriama, kai paja-
mos viršija 187,50 euro per mėnesį. 
Išimties atvejus ir jiems taikomus 
dydžius nustato kiekviena savival-

dybė individualiai, pažymima ESFA 
pranešime.

Maisto produktų dalijimus orga-
nizuoja savivaldybių administracijos 
ir dvi nevyriausybinės organizacijos: 
labdaros ir paramos fondas „Mais-
to bankas“ ir Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugija. Informaciją apie 
tikslią maisto produktų dalijimo vietą 
ir datą konkrečioje savivaldybėje 
gyventojai gali rasti savivaldybių 
administracijų ir „Maisto banko“ 
interneto puslapiuose.

Maisto produktams ir higienos 
prekėms įsigyti 2019–2020 m. yra 
skirta 24 mln. eurų Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims 
fondo (EPLSAF) lėšų.

„Eltos“ inf.

Nepasiturinčiuosius pasieks parama 
ne tik maisto produktais, bet ir higienos prekėmis


