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Spalio 7, 8 ir 9 dienomis balsa-
vimas vyks specialiuosiuose punk-
tuose: ligoninėse, socialinės globos 
ir rūpybos įstaigose bei bausmių 
atlikimo vietose. 

Spalio 9 ir 10 dienomis rinkimų 
komisijų nariai organizuos balsavi-
mą rinkėjų namuose. Šiemet turinčių 
teisę balsuoti namuose rinkėjų ratas 
išplėstas dviem papildomomis as-
menų grupėmis. Balsuoti namuose 
suteikta teisė neįgaliuosius namuose 

Kad balsavimas būtų saugesnis 
Siekdama kuo labiau apsaugoti rinkėjus ir rinkimų ko-

misijų narius, VRK šiemet padidino išankstinio balsavimo 
dienų savivaldybėse skaičių. Jis vyks spalio 5–8 d., nuo 
pirmadienio iki ketvirtadienio. Taip pat viena valanda 
ilgėja ir komisijų darbo laikas – balsuoti išankstinėmis 
dienomis rinkėjai galės nuo 7 val. ryto iki 20 val. vakaro. 
Tai ne tik turėtų padėti sureguliuoti rinkėjų srautus bei 
išvengti grūsties ypač didžiųjų miestų savivaldybėse. Kartu 
tai bus puiki galimybė rinkėjams susiplanuoti savo laiką, 
patogiai atvykti į pasirinktą vietą ir atlikti pilietinę pareigą. 

slaugantiems asmenims ir rinkėjams, 
esantiems saviizoliacijoje dėl „Co-
vid-19“. Kaip ir anksčiau, taip ir šių 
Seimo rinkimų metu, pasinaudoti 
įstatymo jiems suteikta teise balsuoti 
namuose galės rinkėjai, sulaukę 70 
ir daugiau metų, dėl ligos nedarbingi 
žmonės ir neįgalieji. 

Pagrindinę rinkimų dieną – 
spalio 11-ąją rinkėjai pilietinę valią 
išreikšti kviečiami į savo rinkimų 
apylinkes, kurios darbą pradės 7 val. 

ryto ir balsavimą organizuos iki 20 
val. vakaro. 

VRK primena, kad rinkėjams ei-
nant balsuoti reikia pasiimti asmens 
dokumentą, dėvėti nosį ir burną den-
giančią veido apsaugos priemonę bei 
turėti savo asmeninį rašiklį. Pamir-
šusiems atsinešti rašymo priemones, 
balsavimo vietoje bus suteikiamos 
daugkartinės, kurias rinkimų komi-
sijų nariai reguliariai dezinfekuos. 

Rinkėjams, patenkantiems į 
rizikos grupes, rekomenduojama 
ateiti rytinėmis balsavimo valando-
mis, t. y. nuo 7 iki 9 valandos ryto, 
kai balsavimo vietose būna mažiau 
žmonių. Į balsavimo patalpą taip pat 
patariama nesivesti kitų asmenų, 
kurie nebalsuoja, stengtis nesibū-
riuoti bei laikytis saugaus bent vieno 
metro atstumo nuo rinkimų komisijų 
narių ir kitų rinkėjų.

Kad būtų užtikrinama kuo sauges-
nė aplinka balsavimo vietose ir šalia 
jų, VRK pasitelks rinkimų savanorius. 

Šie pilietiški žmonės ateis į pagalbą 
rinkimų organizatoriams ir padės su-
reguliuoti balsuoti atvykstančių rinkėjų 
srautus, pasirūpins į balsavimo apylin-
kes atvykusiais senoliais ar neįgaliai-
siais, nukreips jau balsavusius rinkėjus 

prie kito išėjimo (jei balsavimo patalpo-
se toks būtų įrengtas) ar kitaip prisidės, 
kad būtų išvengta rinkėjų maišymosi 
balsavimo patalpos viduje ir užkirstas 
kelias virusui plisti.

VRK inf.

Kartu prie bibliotekos įėjimo 
pastatyti apsaugos varteliai. Ne vie-
nas bibliotekos lankytojas į juos jau 
atkreipė dėmesį ir smalsavo, nuo ko 
varteliai saugo. Jų paskirtis – už-
tikrinti savitarnos paslaugos efek-
tyvumą ir saugumą. Iš bibliotekos 
galima išsinešti tik bibliotekininko 
ar savitarnos aparato užregistruotas 
knygas. 

Savitarnos aparatas pastatytas 
Vaikų erdvėje bibliotekos 3 aukšte, 
kur juo gali naudotis šios erdvės 
lankytojai. Tačiau pasibaigus re-
monto darbams, šiuo metu vykstan-
tiems bibliotekoje, dar vienas toks 
aparatas bus pastatytas naujai įreng-
tame Suaugusiųjų abonemente.

Tiesa, bibliotekininkai pastebi, 
kad dauguma pasvaliečių skaityto-
jų, atėję į biblioteką, linkę bendrauti 
su bibliotekininkais tiesiogiai, nori 
pasidalinti įspūdžiais apie perskai-
tytas knygas, prašo patarti, kokių 
knygų pasiimti. Nors skaitytojai 
jau senokai raginami naudotis elek-
troniniu knygų katalogu, tačiau tik 
dalis jų įprato rezervuoti knygas 
internetu. Bibliotekininkai prisi-
mena, kad pasvaliečiai iš pradžių 
nepasitikėjo prie bibliotekos įėjimo 
pastatyta Knygų grąžinimo dėže. 
Įmetę knygą į dėžę vakare, iš ryto 
skambindavo į biblioteką ir klaus-

Pasvalio biblioteka kviečia naudotis
nauja savitarnos paslauga

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka nuo rug-
sėjo mėnesio pradėjo teikti naują paslaugą – skaitytojai 
gali grąžinti ir pasiimti knygas naudodamiesi savitarnos 
aparatu. Procesas paprastas ir patogus: net jei imsite visą 
dešimtį knygų, užtruksite tik minutę! Nereikia gaišti laiko 
skenuojant knygas po vieną – galingas kompiuteris gali 
registruoti knygas netgi sudėtas į krūvelę.

davo, ar rado, ar niekas nepavogė? 
Dabar Knygų grąžinimo dėže nau-
dojasi visi skaitytojai ir džiaugiasi, 
kad galima grąžinti knygas ištisą 
parą.

Bibliotekininkai tikisi, kad nau-
ją savitarnos sistemą skaitytojai taip 
pat pamėgs. Iš viso bibliotekoje 
skaito per 2000 žmonių. Biblioteka 
jiems siūlo per 93000 leidinių, iš 
kurių populiariausi yra grožinės 
literatūros kūriniai. Per metus skai-
tytojai pasiima į namus per 45141 
leidinių. Naujoji savitarnos sistema 

leis daug greičiau ir patogiau nau-
dotis bibliotekos fondais, užtikrins 
naudojimosi privatumą.

Skaitytojas, norėdamas pasi-
imti ar grąžinti knygas, pateikia 
savitarnos įrenginiui nuskaityti 
savo skaitytojo pažymėjimą (el. 
bilietą) ir padeda knygas ant savi-
tarnos įrenginio. Įrenginys vienu 
metu užregistruoja visas imamas 
ar grąžinamas knygas ir suveda 
duomenis į bibliotekininko kom-
piuterį. Pasiimant knygas įrenginys 
išspausdina skaitytojui kvitą ir taip 

pat deaktyvuoja knygose įklijuotus 
apsaugos elementus. Skaitytojas jas 
gali saugiai išsinešti pro apsaugos 
vartelius. Jei pro vartelius nešama 
neregistruota knyga, įsijungia si-
gnalizacija ir automatiškai užsira-
kina bibliotekos durys. 

Visą įdiegtą savitarnos ir apsau-
gos sistemą sudaro automatizuota 
praėjimo vartelių bei incidentų 
stebėjimo ir registravimo sistema 
su vaizdo kameromis, elektroninis 
savitarnos knygų išdavimo ir grą-
žinimo įrenginys bei apsaugos ele-
mentai knygoms ir kompaktinėms 
plokštelėms. Apsaugos elementų 
bibliotekoje gauta per 27000 ir 
bibliotekininkų laukia nemenkas 
darbas suklijuoti jas į leidinius, 
kad nauja paslauga būtų teikiama 
sklandžiai.

Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos
informacija ir nuotr.

Savivaldybių bendruomeniš-
kumo indeksas nustatomas pagal 
Mykolo Riomerio universiteto 
mokslininkų parengtą metodiką. 
Pasvalio krašte šiandien veikia 
beveik pusšimtis aktyvių, stiprių 
bendruomenių. Jos yra susivieniju-
sios į veiklią rajono bendruomenių 
asociaciją.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos ministro patarėjo Liu-
tauro Vičkačkos įsitikinimu, ben-
druomenėms yra svarbus kiekvienas 
žmogus, o dalyvavimas aktyvioje 
veikloje žmones sutelkia, skatina 

Mūsų savivaldybė –
pati bendruomeniškiausia

Respublikiniame konkurse „Bendruomenė – švyturys 
2019 – kelias į sėkmę“, kurį organizavo Mykolo Riomerio 
universitetas kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rija, Pasvalio rajono savivaldybė pelnė Bendruomeniškiau-
sios savivaldybės titulą. Aktyviausios šalies bendruomenės 
buvo pagerbtos ir konkurso nugalėtojoms apdovanojimai 
įteikti Mykolo Riomerio universitete surengtoje šventėje.

bendrystės jausmą.
Pasak Mykolo Riomerio uni-

versiteto rektorės prof. dr. Ingos 
Žalėnienės, iniciatyvios ir drąsios 
bendruomenės savo pavyzdžiu pa-
rodo, kiek daug gali nuveikti tikslą 
turintys žmonės. O MRU profeso-
rius dr. Saulius Nefas akcentavo, 
kad bendruomenių iniciatyvos bei 
darbai, ne tik sutelkia žmones, bet ir 
įkvepia pasitikėjimo savo jėgomis.

„Darbo“ inf.
Asmeninio albumo

nuotrauka

Mykolo Riomerio universiteto profesorius dr. Saulius Nefas su 
Bendruomeniškiausios savivaldybės titulą pelniusios Pasvalio rajono 
savivaldybės atstovais – rajono bendruomenių sąjungos pirmininke 
Helena Simonaitiene ir Savivaldybės meru Gintautu Gegužinsku.

Skaitytojų savitarnos aparatas Pasvalio bibliotekos Vaikų erdvėje.


