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Rūpesčių dėl karantino ir koro-
naviruso grėsmės šiomis dienomis 
– per akis, todėl dar viena nelaimė 
namuose ir dėl jos patirti nuostoliai 
gali būti išties skaudžiu smūgiu. 
Ką reiškia, kai nemalonumai už-
klumpa netinkamiausiu metu, teko 
patirti raseiniškiui Albertui, kuriam 
itin nemalonią išdaigą iškrėtė 
gamta. Kovo pabaigoje Vakarų 
Lietuvoje siautėjęs stiprus vėjas 
nuo vyro namo stogo nuplėšę tik 
pernai sumontuotus saulės energi-
jos kolektorius ir apgadino pastato 
konstrukcijas. Laimei, Albertas 
savo turtą buvo apdraudęs ERGO 
draudimu, todėl jo patirti nuostoliai 
buvo kompensuoti, o apgadintas 
namų stogas – jau tvarkomas. 

„Visada tikiesi, kad nelaimės 
tavo namus aplenks, tačiau mūsų 
šeima jau anksčiau yra pasimokiu-
si, kad gamtos stichijos nesirenka 
ir gali užklupti labai netikėtai, o 
palikti savo saugumą likimo valiai 
– ne pats protingiausias sprendi-
mas. Vėjas mūsų namų stogą yra 
nuniokojęs ir anksčiau. Laimei, 
jau ir tuomet, prieš septynerius 
metus, buvome apsidraudę, tad 
puikiai suvokiame apsaugos nuo 
įvairių rizikų svarbą. Deja, dar 

jaustis ramiau, nes žinojome, kad 
turtas yra apdraustas“, – pasakoja 
Albertas. 

Vyras džiaugiasi ir greitu žalos 
administravimo procesu. Nuo įvykio 
praėjus mažiau nei savaitei rasei-
niškis jau galėjo pradėti remonto 
darbus. 

„Nemažai darbų šiomis dienos 
stringa dėl karantino, tačiau laimei 
– ne žalos atlyginimo procesai. Dėl 
vėjo patirti nuostoliai mūsų šeimai 
yra tikrai reikšmingi, todėl greitas 
žalos atlyginimas labai padėjo. Gali-
ma tik įsivaizduoti, kokioje sudėtin-
goje situacijoje žmogus atsidurtų, jei 
nebūtų apsidraudęs turto, o jo namus 

ERGO yra viena pirmaujančių draudimo grupių Baltijos šalyse, 
siūlanti ne gyvybės, gyvybės bei sveikatos draudimą. Metinė įmo-
kų suma ERGO Baltijos šalyse sudaro 242 mln. eurų. Per metus 
ERGO Baltijos šalyse klientams apmoka žalų už beveik 143 mln. 
eurų. Daugiau nei 650 tūkst. klientų Baltijos šalyse pasitiki ERGO 
grupės paslaugomis, patirtimi bei fi nansiniu stabilumu.

Draudimo bendrovė ERGO Lietuvoje įvardinta geriausiai 
klientus aptarnaujančia draudimo sektoriaus įmone 2019 m. (re-
miantis bendrovės „Dive Lietuva“ slapto pirkėjo tyrimu).

Baltijos šalyse veikiančios ERGO bendrovės yra tarptauti-
nės ERGO grupės dalis. Tai viena didžiausių draudimo grupių 
Europoje. ERGO atstovaujama daugiau nei 30 šalių Europoje 
bei Azijoje. Pagrindinis ERGO akcininkas yra viena didžiausių 
pasaulyje perdraudimo grupių „Munich Re“. Plačiau: www.ergo.lt

daug žmonių apie tai susimąsto tik 
ištikus nelaimei“, – sako draudimo 
bendrovės ERGO klientas Albertas. 

Šiuokart stiprus vėjas Raseinių 
gyventojo šeimai pridarė nuostolių 
už daugiau kaip 5 tūkst. eurų. Buvo 
suniokoti ne tik saulės energijos 
kolektoriai, bet ir apgadinta namo 
ventiliacijos sistema, išdaužtas lan-
gas, apgadinti stogo parapetai. 

„Be abejo, bejėgiškai stebėti, 
kaip gamtos stichija niokoja tavo 
namus, yra tikrai ne pati maloniausia 
patirtis. Ypač tokiu įtemptu metu, kai 
ir taip daug nežinomybės, nerimo 
dėl ateities. Kita vertus, net ir ma-
tydami vėjo padarytą žalą galėjome 

ištiktų nelaimė. Apsauga nuo įvairių 
rizikų žmonėms turėtų būti vienas iš 
prioritetinių dalykų, ypač – šiuo su-
dėtingu metu. Vyraujant visuotiniam 
nerimui, tai leidžia jaustis saugiau ir 
padeda neatsidurti nepavydėtinoje 
situacijoje“, – pažymi Albertas.

Savo turtą Albertas yra apdrau-
dęs ne tik nuo gamtos stichijų, bet 
ir su ugnimi, vandeniu, elektros 
įtampos svyravimais ir vagystėmis 
susijusių rizikų. Draudikai daugeliu 

atveju gali pasiūlyti kiekvienam 
asmeniui ar šeimai tinkamiausią 
pasiūlymą, todėl tereikia laiku pri-
imti teisingą sprendimą, kuris gali 
padėti išvengti didelių nuostolių 
ar netgi nelikti visai be pastogės.

Laukiame Jūsų užsukant į 
ERGO skyrių Vilniaus g. 39, 
Pasvalys. Arba kviečiame pa-
sitarti telefonu – skambinkite 
darbo metu: Asta Gribauskienė, 
tel. 8 451 52 989.

Lyg būtų maža rūpesčių: su gamtos stichija 
susidūręs raseiniškis gyventojams turi patarimą
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Taisyklės griežtos
Šalies Vyriausybei sušvelninus 

karantino sąlygas, nuo pirmadienio, 
balandžio 27-osios, iš dalies atnaujinta 
bibliotekų, muziejų, archyvų veikla. 
Vien tik pirmadienį iš Pasvalio Ma-
riaus Katiliškio bibliotekos fondų lan-
kytojai, be vaikams skirtų leidinių, 
atsiėmė per 150 knygų. „Mes labai 
išsiilgę lankytojų, o jie – bibliotekos, 
knygų“, – sakė Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos direktorė Dan-
guolė Abazoriuvienė, kuomet an-
tradienį kalbėjomės apie atnaujintą 
lankytojų aptarnavimą per karantiną. 
Pirmadienį mūsų bibliotekos vadovę, 
kuri yra šalies savivaldybių viešųjų 
bibliotekų asociacijos prezidentė, 
tiesioginio eterio metu kalbino LRT 
radijo laidos „Vienas namuose“ ve-
dėja Živilė Kropaitė ir radijo stoties 
„M-1“ žurnalistai.

Kalbėdama apie lankytojų aptar-
navimą, direktorė D. Abazoriuvienė 
akcentavo, kad griežtai vadovaujama-
si Vyriausybės nutarimu ir Sveikatos 
apsaugos ministerijos patvirtinta ar-
chyvų, bibliotekų, muziejų lankymo 
tvarka, Kultūros ministerijos reko-
mendacijomis bei kitais teisiniais 

aktais. Tad praėjusį penktadienį di-
rektorės įsakymu buvo patvirtintas 
bibliotekos darbo karantino metu 
tvarkos aprašas. 

„Nuo balandžio 27-osios iki gegu-
žės 11 d. iš anksto užsakytas knygas 
išduodame tik bekontakčiu būdu. Tuo 
tarpu visos skaityklos kol kas lieka 
uždarytos. Karantino metu biblioteka 
lankytojus aptarnauja visomis darbo 
dienomis: pirmadieniais–penktadie-

niais nuo 10 iki 18 val. Bibliotekos 
padaliniai dirba pagal savo grafi kus“, 
– aiškino pašnekovė. 

Pageidaujamus leidinius iš anksto 
galima užsisakyti keliais būdais: tele-
fonu, elektroniniu paštu, per elektroni-
nį katalogą. Laikinas knygų išdavimo 
punktas įrengtas Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos pirmojo aukšto 
fojė, kur padėta rankų dezinfekcijai 
skirtų priemonių. Į patalpas galima 
užeiti tik po vieną, žinoma, dėvint 
kaukę ar kitą apsauginę veido prie-
monę. Užsakytos knygos polietileno 
maišeliuose sudėtos į specialią lenty-
ną. Tuo tarpu knygas ir kitus leidinius 
grąžinti galima tik per įrengtą speci-
alią knygų grąžinimo dėžę, o kaimo 
bibliotekose – sandariuose polietileno 
maišuose. Grąžintas knygas privalu 
ne trumpiau kaip tris paras (72 val.) 
laikyti specialiose patalpose. Jokiais 
chemikalais knygų purkšti negalima, 
nes tokios priemonės popieriniams 
leidiniams padarytų nepataisomos 
žalos.

Darbas vyksta sklandžiai
Antradienio popietę užsukome į 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešo-
sios bibliotekos pirmojo aukšto fojė 
– užsakytų knygų išdavimo vietą. 

Lankytojai jau varsto bibliotekų duris
Prie stalelio su užrašu „Klausk bi-
bliotekininko“ sėdėjusią vyriausiąją 
bibliotekininkę Lijaną Markevičienę 
buvo galima vos pažinti – darbuotojos 
veidą dengė ne tik kaukė, bet ir apsau-
ginis skydelis. Prie durų pastatytoje 
lentynoje pūpsojo dešimt maišelių su 
užsakytomis knygomis. Ant kiekvie-
no maišelio užrašyta ne tik skaitytojo 
pavardė, bet ir bibliotekos abonento 
numeris. „Laukiame atvykstančių 
skaitytojų atsiimti. Daugiausia užsa-
koma suaugusiesiems skirtos grožinės 
literatūros kūrinių. Tačiau viename 
maišelyje kartu yra ir vaikiškų kūri-
nių. Taip skaitytojams patogiau, nes 
nereikia dažnai vaikščioti į biblioteką. 
Kai knygos jau būna surinktos, lan-
kytojui telefonu pranešame, kada gali 
ateiti. Pasitaikė ir anksčiau nurodyto 
laiko atvykusiųjų – juos paprašėme 
luktelėti lauke, nes į patalpas įeiti 
galima tik po vieną. Antrą dieną dir-
bame ir visas knygų užsakymas ir jų 
išdavimas vyksta sklandžiai. Jei kam 
nors nesiseka norimų knygų susirasti 
per elektroninį katalogą, skambina 
mums ir užsirašome pageidavimus. 
Kiti atėję patys pasako, kokias knygas 
norėtų skaityti“, – pašnekovė aiškino 
prie konsultacinio stalelio sėdinčio 
bibliotekininko darbo funkcijas. Beje, 
lankytojus konsultuojančios bibliote-

Pasvalietė Renata Tuomienė mano, kad per karantiną knygų užsa-
kymo ir jų išdavimo tvarka nėra sudėtinga.

kos darbuotojos keičiasi kas valandą.
Mums besišnekučiuojant, duris 

pravėrė moteris. Ji kiek nustebo su-
žinojusi, kad pati negalės eiti į abo-
nementą rinktis norimų knygų. 
L. Markevičienė davė klientei telefo-
no numerį, kuriuo ji galės užsisakyti 
leidinius. Kita pasvalietė, atėjusi su 
vienuolikmečiu sūnumi, norėjo savo 
atžalai užsakyti jo amžiui tinkančių 
skaityti knygų. Bibliotekininkė išvar-
dino kelis nuotykių knygų pavadini-
mus ir pakvietė ateiti jų atsiimti už 
kokių 10–15 minučių. 

„Manau, kad per karantiną nusta-
tyta knygų užsakymo ir jų atsiėmimo 
tvarka aiški ir suprantama. Šiandien 
iš ryto pasiskambinau nurodytu tele-
fonu, bibliotekininkė, maloniai pa-
konsultavusi, pasiūlė kelias knygas 
ketverių ir aštuonerių metų sūnums. 
Ugdome įprotį skaityti. O sau knygų 
užsisakysiu kitą kartą“, – šypsodamasi 
kalbėjo bibliotekos lankytoja Renata 
Tuomienė.

Primename, kad knygas galima 
užsisakyti tel. 34 334, 8 603 18 743, 
el. paštu: abonementas@psvb.lt, per 
internetinį katalogą http://www.
psvb.lt:8880/index.jsp

Aidos GARASTAITĖS 
nuotraukos

Maišeliai su užsakytomis knygomis dedami į specialias lentynas. 
Vyriausioji bibliotekininkė Lijana Markevičienė lankytojus kon-

sultuoja dėvėdama veido apsaugos priemones.


