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Viltingų 2021 metų!
Apie kilmingus prancūziškus
sunkiasvorius ir žibančias vadovo akis 

„Darbo“ skaitytojai jau spėjo įvertinti šių metų kalendorių, kuriame puikuojasi 
mūsų fotografės Aidos Garastaitės užfi ksuotas ateinančių metų (ir kartu Pasvalio 
rajono) simbolis – jautis. Kilmingo ir lietuvių akiai gal kiek neįprasto baltos spalvos 
Šarolė veislės gražuolio ieškoti keliavome į Žilpamūšio kaime įsikūrusią žemės ūkio 
bendrovę „Draugystė“. 

Aidos GARASTAITĖS nuotrauka

Mūsų rajono pirmines ambula-
torines asmens sveikatos priežiū-
ros paslaugas teikiančios įstaigos 
dirbs ir šį ilgąjį savaitgalį. 

Pasvalio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centras sau-
sio 2, 3 dienomis dirbs nuo 9 iki 12 
val., o nuo 12 iki 15 val. budintis 
gydytojas konsultuos telefonu. Gy-
dytojai odontologai, vaikų ligų gy-
dytojai, psichiatras ir psichologas 
skubias konsultacijas teiks pagal 
atskirą grafi ką nuotoliniu būdu, 
prireikus – kontaktiniu būdu. Paci-
entų prašoma dėl registracijos pas 
sveikatos priežiūros specialistus 
skambinti į poliklinikos registratū-
rą telefonais: 8 658 52 996; 8 451 
34 470; 8 451 34 126.

Pasvalio rajono savivaldy-
bės mobilusis punktas, kuriame 
imami mėginiai tyrimams dėl CO-

Pagalbą teiks ir ilgąjį
Naujųjų metų savaitgalį

VID-19 infekcijos, sausio 2 die-
ną dirbs nuo 9 iki 12 val. Atvykti 
galima užsiregistravus Karštosios 
linijos tel. 1808 arba turint gydy-
tojo siuntimą.

Aukštaitijos šeimos klinika
sausio 2, 3 dienomis dirbs nuo 
8 iki 18 val. Aukštaitijos šeimos 
klinikoje prisiregistravę pacientai 
visais sveikatos klausimais (taip 
pat ir skubios odontologinės pa-
galbos) gali kreiptis telefonu 8 640 
33 121. Budintis gydytojas kon-
sultuos nuotoliniu būdu ir spręs, 
ar pacientui reikalinga apsilankyti 
gydymo įstaigoje.

Sunegalavus smarkiau, reikia 
kviestis greitąją medicinos pagalbą 
arba kreiptis į ligoninės Priėmimo 
ir skubios pagalbos skyrių.

„Darbo“ inf.

Mieliausios eglės titulas
atiteko Pasvalio žaliaskarei

„Delfi “ portalo skaitytojai kasmet kviečiami ne tik išrinkti gražiausią didžiųjų Lietuvos 
miestų kalėdinę eglę, bet ir įvertinti žaliaskares, įžiebtas mažesniuose šalies miestuose. 
Šiais metais buvo renkama mieliausia Kalėdų eglė, o jos rinkimuose dalyvavo per 40 tūkst. 
„Delfi “ skaitytojų. Galime didžiuotis, nes mieliausios šalies eglės titulas atiteko Pasvalio 
miesto žaliaskarei, pelniusiai 9 proc. visų balsų. 

Per praėjusias šventines Ka-
lėdų dienas Pasvalio rajone regis-
truoti trys vaiko teisių pažeidimai. 
VTAS darbuotojos išsiaiškino, kad 
dėl suaugusiųjų girtavimo namuo-
se nesaugu buvo penkiems 5–17 
metų vaikams. Viena šeima pirmą 
kartą pateko į VTAS akiratį.

Apskrities VTAS vadovė Ž. Gi-
naitė sakė, kad visus vaikus, kuriems 
per šventes namuose nebuvo saugu, 
vaiko teisių gynėjai apgyvendino 
saugioje aplinkoje, t. y. pas arti-

Vaiko teisių gynėjams
nebuvo kada ilsėtis 

„Šių metų šventinis laikotarpis kitoks – išgyvename karan-
tiną, kuris pakeitė ne tik mūsų kasdienybę, bet ir švenčių tradi-
cijas, sumažino judumą, užsklendė namuose. Liūdna, kai tokiu 
ramybės ir susitelkimo reikalaujančiu metu turime konstatuoti 
faktą, kad alkoholio vartojimas yra dažniausiai pasitaikanti 
priežastis, kodėl vaikams namuose tampa nesaugu“, – apie 
darbą švenčių metu kalbėjo Panevėžio apskrities Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus (VTAS) vedėja Žaneta Ginaitė. 

mus, emociniais ryšiais susijusius 
asmenis.

Saugioje aplinkoje Kalėdų 
šventes praleidusius vaikus jau ap-
lankė vaiko teisių gynėjai, bendra-
vo su tėvais. Jiems rekomenduo-
ta teikti socialines paslaugas bei 
peržiūrėti pagalbos šeimai planą.

Sužinojus apie galimus smurto 
prieš vaikus atvejus, nedarbo ir 
švenčių dienomis reikia skambinti 
bendruoju pagalbos telefonu 112.  

„Darbo“ inf.

2021 m. sausio 1 d., penktadienį,
autobusai priemiestiniais maršrutais nevažiuos.

Keleiviams

Daliaus Kontaučiūno nuotraukaLazdijų kultūros centro nuotrauka
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Sutikome namuose šv. Kalėdų varpelių skambesį.
Naujųjų 2021-ųjų proga norime palinkėti Jums džiaugsmo ir šilumos. 

Tvirtos atramos draugų ir partnerių rate. Meilės Jūsų šeimoms, jaukumo 
Jūsų namams, sėkmės Jūsų darbe.

Pasvalio krašto klubo „Užjausk draugą“ valdyba

NVSC siunčiamoje žinutėje pa-
teikti duomenis sąlytį su užsikrė-
tusiuoju koronavirusine infekcija 
turėjusių žmonių prašoma užpildant 
specialią NVSC anketą.

Kaip atskirti NVSC siunčiamas 
SMS žinutes nuo netikrų žinučių?

Visų pirma, NVSC siunčiamos 

Perspėja apie
melagingas SMS žinutes

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) 
sulaukė pranešimų apie neva NVSC siunčiamas trum-
pąsias SMS žinutes, kuriose žmonių prašoma atsakyti 
į jas, pateikiant savo asmeninius duomenis – asmens 
kodą, gydymo įstaigą ir kt. NVSC atkreipia dėmesį, kad 
tokių žinučių, į kurias būtų prašoma atsakyti, nesiunčia.

žinutės siuntėjas yra NVSC, t. y. as-
menys, gavę žinutę iš NVSC, siun-
tėjo laukelyje matys ne numerį, o 
trumpinį – NVSC.

Be to, NVSC siunčiamose žinu-
tėse nėra prašoma atsakyti į atsiųstą 
žinutę ir taip pateikti savo asmens 
duomenis, o siunčiama nuoroda į 

anketą, kurią prašoma 
užpildyti.

Dar vienas požy-
mis, rodantis, kad ži-
nutė tikrai iš NVSC, 
yra tai, kad žinutės 
turinyje nurodomi tik-
slūs asmens, kuriam ji 
skirta, inicialai.

NVSC ragina 
žmones būti budrius, 
gavus žinutę iš nepa-
žįstamo numerio su 
prašymu pateikti savo 
asmens duomenis, jo-
kiu būdu neatsakinėti 
į jas ir kreiptis į savo 
mobiliojo ryšio ope-
ratorius, kad blokuotų 
tokius siuntėjus.

„Eltos“ inf.

Mielieji,
tegul Naujieji 2021-ieji jums atneša daug šiltų jausmų ir džiugių 

stebuklų, tegul prie jūsų glaudžiasi gerumas, telydi jūsų šeimas meilė, o 
darbus – įkvėpimas ir sėkmė. Stiprios jums sveikatos ir vilčių išsipildymo!

Darbo partijos Pasvalio r. skyriaus vardu pirmininkas
Rimas ŽELVYS

Mūsų Bronytė… Taip 
kelios kartos pasvaliečių 
kreipsis į Bronę Strelčiū-
nienę. Gyvenimo nelepinta 
ši moteris sugebės susikurti 
tvirtą, regis, nepajudinamą 
pagrindą po kojomis. 

Būdama viena pirmųjų 
rajono verslininkių, laido-
jimo namų „Ringužė“ įkū-
rėja, ji savęs nelaikys verslo 
žmogumi. Veikiau guodėja, 
gelbėtoja, pagalbininke. 

Anksti supratusi duonos 
kąsnio kainą, ji visą gyveni-
mą vadovausis principu – tik 
duodamas kitam gali būti 
laimingas. Ir dalins save 
beatodairiškai, bandydama 
nesumeluotu gerumu, kaip 

Netekome ilgametės laidotuvių organizatorės
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tas pakelės gluosnis, šako-
mis apkabinti visą pasaulį. 
Jos meilės, jos darbštumo, 
jos globos visuomet pakaks 
vyrui, trims vaikams, arti-
miesiems, tūkstančiams ją 
pažinojusių ir gerbusių. Bet 
tik ne sau… 

Mėnesio pradžioje iš-
vykusi į Panevėžio ligoni-
nę operuotis kelio sąnario, 
ji nenujautė, jog ši kelionė 
bus lemtinga. Koronaviruso 
diagnozė taps negailestingu 
nuosprendžiu šiam šviesiam 
žmogui. 

Mūsų Bronytė… Per gy-
venimą ji apraudojo pusę 
Pasvalio… Šiandien visas 
Pasvalys gedi jos…

„Specialiai šios eglutės įžiebi-
mui pasvaliečiai sukūrė ir romantiš-
ką trumpametražį fi lmą. Eglė atrodo 
išties įspūdingai, ją puošė dalininkas 
Boleslovas Tuskėnas. Kalėdų eglę 
Pasvaliui padovanojo ponia Marija 
Šinkevičienė. Iš Rygos prieš 50 metų 
atkeliavęs mažas eglutės daigelis 
augo jos kieme, o užaugusi eglė (kė-
nis) šiemet atsidūrė Pasvalio miesto 
centre“, – rašoma „Delfi “ portale.

Antra ir trečia vietos atiteko 
Skuodo ir Širvintų kalėdinėms 
eglėms, surinkusioms po 6 proc. bal-
sų. Kaimynų biržiečių eglė, kartu su 
Akmenės ir Lazdijų žaliaskarėmis, 
pasidalino ketvirta–šešta vietomis: 
visų šių trijų miestų eglės surinko 
po 5 proc. balsų. Biržų kalėdinė 
eglutė papuošta pasakų motyvais – 
rogėmis, saldainiais, gyvūnėliais, 
snaigėmis. 

„Man atrodo, kad šiais metais 
Pasvalio eglė bus gražiausia ir origi-
naliausia Lietuvoje, arba viena gra-
žiausių. Nuoširdžiai dėkoju Baliui 
Tuskėnui ir visam kultūros centro 
kolektyvui, visiems prisidėjusiems, 
kuriant šį nuostabų grožį!“ – taip 
dar gruodžio 11-ąją, kai Pasvalio 
kalėdinė eglė buvo ką tik įžiebta, 
socialiniame feisbuko tinkle rašė 
Seimo narys Antanas Matulas. Šie jo 
žodžiai, pasirodo, buvo pranašiški.

Nuostabioji Pasvalio eglė sulau-
kė daugybės socialinių tinklų lanky-
tojų komplimentų. Daiva Mažuknie-
nė: „Kai nerealiai! Nesvarbu, kokio 
dydžio miestas, svarbu kūrybingi 
žmonės jame.“ Nijolė Jurkonienė: 
„Iš pat pirmo žvilgsnio ši eglutė 
atrodė pati gražiausia iš visų ma-
tytų eglių. Ji išsiskyrė natūralumu, 
paprastumu (pinigų nešvaistymu). 
Labai džiaugiuosi, kad Pasvalio ka-
lėdinė eglė laimėjo pirmąją vietą 
mažųjų miestų gražiausių eglučių 
rinkimuose. Ačiū kūrėjams ne tik 
už puikią eglutę, bet ir fi lmuką apie 
jos puošimą.“ Erna Valentėlienė: 
„Norisi sustoti... romantiška, jauku 
ir gera, didžiausi komplimentai kū-
rėjams!“ Vita Rzn: „Kai žinai, kad 
viskas sukurta rankomis, kiekviena 
detalė ir kiek meilės įdėta, kitaip 
ir būti negali!“ Valerija Grubienė: 
„Miesto centre sukurta tikra žiemos 
pasaka – žiemos sodas. Tikrai niekur 
panašios eglutės nematyt.“ Viktorija 

Mieliausios eglės titulas
atiteko Pasvalio žaliaskarei

Oleinikova: „Daug svarbiau ne kuri 
gražesnė, bet kuri suteikia daugiau 
džiaugsmo. Man – Pasvalio, nes čia 
gimiau.“ Pasvalio kultūros centras: 
„Labai džiaugiamės ir dėkojame vi-
siems balsavusiems, mūsu kūrybinei 
komandai už sukurtą nuostabų grožį 
bei visiems prisidėjusiems rėmėjams 
ir partneriams!“

O Naujųjų metų išvakarėse LNK 
televizija paskelbė šalies miestų 
dvikovas, kuriose dėl gražiausios 
eglės titulo varžėsi į poras suskirs-
tyti miestai. Pasvalio kalėdinė eglė 
rungėsi su tokio pat įspūdingo grožio 
Lazdijų žaliaskare. Tai buvo lygių 
varžovų dvikova, bet, nors ir labai 
nedidele persvara, nugalėjo Pasva-
lio eglė.

Deja, dėl koronaviruso pande-
mijos ir karantino laikotarpio riboji-
mų Naujųjų metų sutikimas šįvakar 
bus kitoks negu įprasta. Prieš kelias 
dienas, po šalies Vyriausybės eks-
tremalių situacijų komisijos posė-
džio, Lietuvos policijos generalinis 
komisaras Renatas Požėla minėjo 
visoms savivaldybėms rekomen-
duosiąs prieš Naujųjų metų sutikimą 
eglutes užgesinti, kad jos nešviestų 
ir nekviestų rinktis bei būriuotis 
gyventojų. 

Mūsų rajono Savivaldybės meras 
Gintautas Gegužinskas nutarė pir-
miausia pasiklausti Pasvalio krašto 
žmonių nuomonės ir tą padarė len-
gviausiai ir greičiausiai pasiekia-
mame feisbuko socialiniame tinkle. 

„Netrukus į duris pasibels Nau-
jieji Metai. Kviečiame visus pasilikti 
namuose, tačiau visada lieka pagun-
da: kai laikrodis muša dvylika, pa-
matyti žibančią eglę. Tad gal geriau 
ją išjungti ir vėl šviečiančią pamatyti 
jau Naujaisiais, 2021-aisiais? Ką 
galvojate?“ – kreipiasi į pasvaliečius 
rajono vadovas.

O atsakymai – labai įvairūs. „Ne-
išjunkit. Aš vis tik siūlyčiau tikėti 
žmonėmis ir nelaikyti jų kokiais nors 
ne tokiais. Net jei neiškentęs ir ateis 
vienas kitas (greičiausiai tokių bus, 
bet tokie vis tiek eitų). Dauguma, 
tikiu, liks namuose, taip elgtis ir 
kviečiu visus“, – rašo Stasys Kataus-
kas. „Jau įrodėm „pasitikėdami“... 
Pilnos ligoninės sunkiai sergančių. 
Užsikrėtę medikai“... – abejoja Alma 
Mažeikienė. „Tegul šviečia, kas ėjo 
tas ir eis, o kas nėjo neis ir per Nau-
jųjų sutikimą. Neatimkit paskuti-

nės šventės šiais metais“, – prašo 
Laimutis Židonis. „Pasitikėjimas 
žmonėmis daro stebuklus! Pabandy-
kim paprašyt visų artimųjų, draugų, 
pažįstamų, kad susilaikytų nuo mi-
gracijos Naujametę naktį... O eglė 
tešviečia kaip vilties žiburys. Bet 
sprendimas, padiktuotas sveiko pro-
to ir gerų norų, tebūnie gerbtinas“, –
teigia gražiausią šalyje Pasvalio eglę 
puošęs menininkas Balys Tuskėnas. 
„Išjunkime... trumpam, lai pailsi ir ji 
nuo mūsų“, – siūlo Gintarė Meškie-
nė. „Tegul šviečia būtinai – kaip vil-
tis, kad bus geriau“... – teigia Dalia 
Velžienė. „Neišjungti! Na, neturim 
mes taip nepasitikėti vieni kitais ir 
tapti situacijos įkaitais. Eglutės už-
gesinimas būtų daugiau pasidavimo 
ir netikėjimo ženklas. Ar bus saugiau 
ir drąsiau, jei 2021-uosius pasitik-
sim tamsoje?“ – retoriškai klausia 
Algirdas Mulevičius. „Aš pritarčiau 
Algirdui, kad nereikia išjungti. Tegu 
tai būna visų mūsų sąmoningumo, 
supratimo ir savojo egoizmo nuga-
lėjimo simbolis. Išbandykime save“, 
– kviečia Aldona Oniūnienė. „Bet 
kaip suvaldyti kitaip manančius ... 
tuos, kurie neįsivaizduoja Naujųjų 
sutikimo be centrines eglutės? Būtų 
labai gražu, jei pasvaliečiai įrody-
tų, kad yra vieningi, kad ir degant 
miesto eglei Naujuosius galim su-
tikti prie savo namų, bet, abejoju, 
ar taip bus...“ – dvejones išsako 
Danutė Katkevičienė. „Neišjungti, 
lai šviečia. Ir taip tamsos daug ap-
linkui“, – teigia Gitana Pučkienė. 
„Tegu šviečia. Pamatysime mūsų 
sąmoningumą, atsaką į prašymus 
nesiburti...“ – siūlo Audronė Ku-
činskaitė-Likienė.

Rajono meras Gintautas Gegu-
žinskas ir Savivaldybės administra-
cijos direktorius, ekstremalių situa-
cijų komisijos pirmininkas Povilas 
Balčiūnas patikino, jog pasvaliečių 
nuomonė jiems yra labai svarbi. 
O galutinis sprendimas priklausys 
nuo dviejų svarbių aplinkybių: 
eglės šviesos gali būti užgesintos, 
jei sutinkant Naujuosius prie jos ims 
būriuotis žmonės, arba, jei paaiš-
kės, jog pastarąją parą rajone labai 
padidėjo sergančiųjų COVID-19 
skaičius. Tad saugokime vieni kitus 
ir nesirkime!

Visiems jaukios, sveikos Nau-
jųjų metų šventės! 

„Darbo“ inf.

Gerbiamieji Pasvalio kredito unijos nariai ir klientai,
Vadovaudamiesi VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ tarybos 

nutarimu, periodiškai informuojame apie indėlių draudimą.
Su dokumentais „Informacija indėlininkui“ ir „Atvejai, kai in-

dėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų 
mokėjimo apribojimai“, galite susipažinti Pasvalio kredito unijoje 
arba www.i-unija.lt/Informacija_indelininkui.htm?i=CGJLWZ.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai 
indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mo-
kėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ 
interneto svetainėje www.iidraudimas.lt

Pagarbiai,
Pasvalio kredito unija


