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„Beveik valandą trukęs susitiki-
mas buvo darbinis ir geranoriškas iš 
abiejų pusių, nes tikslas bendras – 
kaip apsisaugoti nuo pesticidus, kurą 
ir žemės ūkio technikos navigacijos 
įrenginius vagiančių nusikaltėlių. 
Mačiau, kad buvo prisijungę per dvi-
dešimt rajono ūkininkų“, – kalbėjo 
pašnekovas. Per pasitarimą apskrities 

Tarėsi, kaip pažaboti ūkininkų turto vagis 
Panevėžio apskrities policijos iniciatyva prasidėjo 

nuotolinių susitikimų su apskrities rajonų ūkininkais 
ciklas. Apskrities policijos vadovybė kovo 9-ąją į pirmąjį 
pokalbį pakvietė Pasvalio rajono ūkininkus. Apie sureng-
tą nuotolinį susitikimą „Darbui“ išsamiau papasakojo 
Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyriaus vadovas, 
Savivaldybės tarybos narys Vilhelminas Janušonis. 

policijos vadovai pateikė statistinių 
duomenų apie įvykdytas vagystes 
iš ūkininkų. Pasitarime dalyvavęs 
mūsų rajono laikinasis policijos 
vadovas, Reagavimo skyriaus vir-
šininkas Andrius Bučinskas minėjo, 
kad praėjusiais 2020 metais gauti 
aštuoni pranešimai apie nuo vagišių 
nukentėjusius rajono ūkininkus.

Policijos pareigūnai kvietė ūki-
ninkus patiems labiau rūpintis savo 
turto apsauga ir atkreipė dėmesį, kad 

nusikaltėliai vis 
dažniau naudo-
jasi elektronine 
erdve. Interneto 
skelbimų por-
taluose sukčiai 
siūlo „įsigyti“ 
žemės ūkio tech-
nikos, trąšų ir 
kt., ir dažniausiai 
prašo į nurodytą 
sąskaitą perves-
ti avansą. Gavę 
pinigus, nusi-
kaltėliai tampa 
nebepasiekiami 
telefonu.

Savo ruožtu 
ūkininkai domė-
josi, per kiek laiko policija privalo 
atvykti į nusikaltimo vietą, taip pat 

Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo šventės išvakarėse – kovo 
10-ąją – surengta nuotolinė geriausių 
darbų autorių apdovanojimų šventė. 
Renginio vedėja – Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos vyriausioji me-
todininkė Rita Baltrukienė, pasveiki-
nusi konkurso dalyvius, pasidžiaugė, 
kad prisijungė daug gražiai rašančių 
vaikų. Be abejo, betarpiška apdo-
vanojimų ceremonija būtų buvusi 
iškilmingesnė ir smagesnė. 

Šventinės nuotaikos renginiui su-
teikė konkurso „100 eilėraščių Lie-
tuvai“ nominanto Viliaus Masilionio 
eilėraštis „Marijos žemė Lietuva“, 
kurį skaitė bibliotekos bičiulė, pagal-
bininkė ir savanorė Viltė Rimkutė. 

Konkurso dalyvius pasveikino 
Savivaldybės meras Gintautas Gegu-
žinskas. „Pats svarbiausias dalykas, 
kad jūs, vaikai, ir mes visi kalbame 
lietuviškai, gyvename Lietuvoje, 
mylime savo Tėvynę ir, minėdami 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
31-ąsias metines, galime džiaugtis 
laisve. Kur benuvestų jus gyvenimo 
kelias – žinokite, kad yra žemėlapyje 
toks taškas – Pasvalys, ir kad čia 
visada jūsų laukia tėvai, draugai – tie 
žmonės, kurie jums yra brangūs“, – 
kalbėjo rajono vadovas.

Bibliotekos direktorė Danguolė 
Abazoriuvienė, gėrėdamasi mokinių 
dailyraščiais, linkėjo, kad meilė ir 
dėmesys rašto kultūrai, kraštui ir 
gimtajai kalbai visada liktų širdyse.

Dailyraščio konkurso „O rašto 
tas grožis“ vertinimo komisijai šie-
met vadovavo Švietimo pagalbos 
tarnybos specialioji pedagogė Inga 
Kaulinskienė. Ji apibendrino atliktus 
darbus. Dėkodama konkurso daly-
viams už pristatytus darbus, vertini-
mo komisijos pirmininkė pasidžiau-
gė temų įvairove ir originaliomis 

Dailyraščio konkurso
nugalėtojus pagerbė virtualiai

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos vaikų 
erdvė ir rajono Savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba jau 
antrą kartą pakvietė Pasvalio miesto ir rajono 2–4 klasių 
mokinius dalyvauti dailyraščio konkurse „O rašto tas gro-
žis“, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 31-erių 
metų sukakčiai paminėti. Dailyraščio darbus konkursui 
pristatė vaikai iš keturių rajono mokyklų. 

mintimis bei linkėjo toliau puoselėti 
lietuviško rašto grožį.

Dailyraščiuose atsispindėjo vai-
kų meilė ir pagarba Lietuvai – lais-
vės kovoms, valstybės simboliams, 
gimtojo krašto gamtai, lietuviškiems 
papročiams.

Vertinimo komisija antrų klasių 
grupėje pirmąją vietą skyrė Pasva-
lio Lėvens pagrindinėje mokykloje 
besimokančiai Grėtai Bezumavičiū-
tei (mokytoja Rasuolė Mudurienė). 
Antroji vieta atiteko tos pačios mo-
kyklos auklėtiniui Kiprui Bulkiui 
(mokytoja R. Mudurienė), trečioji 
– Pasvalio Svalios progimnazijos 
antrokei Ūlai Valickaitei (mokytoja 
Audronė Suveizdienė).

Trečiokų grupėje nugalėtojos 
laurai teko Lėvens pagrindinės mo-
kyklos mokinei Luknei Muduraitei 
(mokytoja Rita Balčiauskienė), an-
trąją ir trečiąją vietas užėmė Svalios 
progimnazijos trečiokės Iveta Šilei-
kaitė (mokytoja Diana Strakšienė) 
bei Laura Bžėskytė (mokytoja Daiva 
Baniulienė).

Konkurso vyriausiųjų dalyvių – 
ketvirtokų – grupėje nugalėjo Vaškų 
gimnazijos mokinė Orinta Rama-
nauskaitė (mokytoja Jolanta Stan-
kevičiūtė), antroje vietoje liko Lė-
vens pagrindinės mokyklos auklėtinė 
Augustė Jonaitytė (mokytoja Jūratė 
Jakštienė), trečioje – Vaškų gimna-
zijos ketvirtokė Ugnė Jutinskaitė 
(mokytoja Jolanta Stankevičiūtė).

Visi dailyraščio konkurso „O 
rašto tas grožis“ dalyviai apdova-
noti bibliotekos padėkos raštais, o 
dovanėlės bus įteiktos pasibaigus 
karantinui. 

Rasa MILERIENĖ
Pasvalio Mariaus Katiliškio 

viešosios bibliotekos
vyr. bibliotekininkė

teiravosi apie savigynai išduodamų 
ginklų tvarką bei prašė išsamiai 

paaiškinti sąvoką „būtinoji gintis“. 
„Nesu gavęs iš ūkininkų nusiskun-
dimų, kad policija išvis nereagavo 
į pranešimus apie vagystes. Labai 
gerai, kad su policija sutarėme da-
lintis informacija, gerosios praktikos 
pavyzdžiais ir, manau, kad tokios 
priemonės padės užkirsti kelią minė-
tiems nusikaltimams “, – svarstė ra-
jono ūkininkų vadovas V. Janušonis. 
Jis minėjo, kad nuo brangiai kainuo-
jančių navigacijos sistemų vagysčių 
turėtų apsaugoti į jas įmontuojami 
sekimo davikliai. „Tokias apsaugos 
priemones įdeda jau daugelis navi-
gacines sistemas gaminančių firmų. 
Žinau vieną atvejį, kuomet iš vieno 
Lietuvos ūkininko technikos pavogta 
navigacija daviklio dėka buvo su-
rasta Danijoje“, – sakė pašnekovas. 
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„Darbo“ laikraštis interesantus dėl reklamos, 
skelbimų, užuojautų, sveikinimų kviečia kreiptis 
nuotoliniu būdu tel.: (8 451) 51 381, 8 684 48 
554 arba el. paštu darb.reklama@gmail.com

Duomenys pinigams pervesti: 
Gavėjas: UAB „Pasvalio laikraštis“
Sąskaita: LT834010042600020256
Laikraščius atsiimti galima nuo 8 iki 12 val. 

„Šios dienos laukiau aš, lau-
kė daugiau kaip 117 tūkstančių 
pradinių klasių mokinių, jų tėvai, 
mokytojai. Visoje Lietuvoje jau 
pasiskiepijo daugiau kaip 36 tūks-
tančiai ugdymo įstaigų darbuotojų, 
maždaug pusė – jau ir antrą kartą, 
o tai taip pat padėjo priimti spren-
dimą dėl pradinukų sugrąžinimo“, 
– tvirtino švietimo, mokslo ir sporto 
ministrė Jurgita Šiugždinienė mi-
nisterijos išplatintame pranešime 
žiniasklaidai. 

Ministrės paminėtos dienos kaip 
šventės, be abejo, laukia ir mūsų 
rajono septyniose mokyklose ir jų 
skyriuose besimokantys 805 pra-
dinukai, jų tėveliai bei 51 pradinio 
ugdymo mokytojas. Pasvalio rajonas 
pagal COVID-19 sergamumo rodiklį 
patenka į 45 savivaldybių sąrašą.

Deja, šventės pirmadienį dar ne-
bus nei vienoje rajono mokykloje. 
Pagal patį optimistiškiausią scenari-
jų, pradinių klasių mokiniai mokyklų 
duris pravers trečiadienį, kovo 24-
ąją. Regis, Vyriausybės sprendimas, 
kad į mokyklą gali grįžti netestuoti 
mokiniai, buvo netikėtas. Savival-
dybės administracijos švietimo ir 
sporto skyriaus vedėjas dr. Gvidas 
Vilys paaiškino, kad ruoštasi kitam 
saugiam pradinukų grįžimo į kla-
ses scenarijui, kai vaikai, jų šeimų 
nariai, mokyklų darbuotojai tiriami 
kaupinių būdu. Tad planuota, kad 
1–4 klasių mokinukai galėtų pradėti 
tiesiogiai mokytis po Velykų atosto-
gų – nuo balandžio 12 d.

Sužinojusios, kad jų atžalos 
pirmadienį į mokyklas dar negalės 
eiti, sukruto Pasvalio veiklių mamų 
klubo moterys. Jos ketvirtadienio 
popietę per internetinę pokalbių 
programą „Zoom“ organizavo su-
sitikimą su Savivaldybės vadovais, 

Gyvo mokymo laukia kaip šventės
Pasvalio mokyklų direktoriais bei 
Švietimo ir sporto skyriaus vedėju.

Susitikimo reikalingumą iškal-
bingai bylojo net 87 prisijungusių-
jų skaičius. Tiesa, ne visi iki galo 
klausėsi beveik valandą trukusių 
diskusijų, juolab kad išsakytos min-
tys dažnai kartojosi.

Susitikimo vedėja pasvalie-
tė Živilė Vaidžiūnienė kvietė 
konstruktyvaus, argumentuoto 
pokalbio ir ragino nenuklysti į 
aklavietę vedantį kaltinimų bei 
priekaištų liūną. Kalbėjusios pra-
dinukų mamos kartojo, kad joms 
nerimą kelia sparčiai prastėjanti 
vaikų psichologinė būsena. „Vai-
kams kaip oras reikalingas gyvas 
bendravimas, jie pasiilgę savo 
klasės draugų, mokytojų. Net ir 
moderniausias kompiuteris viso 
to nepakeis. Kelis mėnesius besi-
tęsiantis nuotolinis mokymas jau 
seniai yra tapęs imitacija ir žlugdo 
vaikus kaip asmenybes. Net kelios 
mokykloje praleistos dienos jiems 
būtų kaip šventė, nes po Velykų ka-
rantino sąlygos greičiausiai tik griež-
tės. Jei kokios pagalbos reikia, mes 
pasirengusios padėti, kad tik mūsų 
vaikai galėtų eiti į mokyklą. Mes 
galime prisiimti visą atsakomybę“, 
– kalbėjo pradinukų mamos, vienos 
lengviau, kitos sunkiau tvardyda-
mos emocijas. „Tačiau, jei kas blogo 
atsitiktų, visa atsakomybė tektų ne 
tėvams , o rajono valdžiai“, – paste-
bėjo Savivaldybės meras Gintautas 
Gegužinskas. Rajono vadovas pa-
tikino, kad suprantąs tėvų nerimą 
ir lūkesčius ir tikįs, kad mokyklos 
sparčiau pasiruoš pradėti tiesioginį 
pradinukų ugdymą.

Viena pokalbio dalyvė klausi-
mams skirtoje vietoje parašė Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto 
klinikų prof. Rimanto Kėvalo žo-
džius iš jo interviu portalui www.
15min.lt: „Vaikai retai būna pirminiu 
infekcijos šaltiniu (1–2 proc.), tad 

mokyklų uždarymas yra perteklinis, 
neracionalus epidemiologiškas rei-
kalavimas.“ Tačiau šie profesoriaus 
žodžiai pirmiausia skirti tiems, kas 
priima sprendimus – Ekstremalių 
situacijų operacijų vadovui bei Vy-
riausybei. 

Pradinukų mamos stebėjosi, 
kodėl reikia ilgo pasiruošimo lai-
ko, nes jau rudenį mokyklos turėjo 
išmokti, kaip reikia dirbti per pan-
demiją. 

Švietimo ir sporto skyriaus ve-
dėjas G. Vilys ilgai aiškino, kad 
mokantis klasėse bus privaloma 
laikytis visų operacijų vadovo nu-
statytų reikalavimų – išlaikyti saugų 
atstumą, valdyti mokinių srautus, 
kad jie kuo mažiau maišytųsi, dezin-
fekuoti ir vėdinti patalpas, vaikams 
dažnai plautis rankas skystu muilu 
ir kt. Tačiau didžiausia problema, 
anot vedėjo, mokinių pavėžėjimas 
laikantis nustatytų saugių distancijų. 
Pavyzdžiui, 19-kos vietų mokykli-
niame autobuse galima vežti tik 7 
mokinius. Švietimo ir sporto sky-
riaus vadovas priminė, kad moky-
klos gali rinktis mišrų ugdymo būdą, 
t. y. dalį laiko mokytis kontaktiniu 
būdu, dalį – nuotoliniu. Jei klasėse 
būtų fiksuojami COVID-19 susirgi-
mai, klasė turėtų grįžti į nuotolinį 
ugdymą. 

Apibendrindamas savo pasisa-
kymą, G. Vilys akcentavo, kad pra-
dinukų grįžimas į klases priklausys 
nuo kiekvienos mokyklos organiza-
cinių sugebėjimų. Pokalbyje dalyva-
vusios Pasvalio Lėvens pagrindinės 
mokyklos ir Svalios progimnazijos 
direktorės Lina Rauckienė bei Alek-
sandra Tribulskienė patikino, kad 
stengsis, jog kitą trečiadienį, kovo 
24 d., pradinių klasių mokinukai 
galėtų grįžti į mokyklas. Ši žinia, 
be abejo, pradžiugino pradinukų 
tėvelius. 

„Mes visi sėdime vienoje valtyje 
– tad dažniau tarkimės, svarstykime, 
kad kuo mažiau liktų vietos gan-
dams, nesusipratimams“, – optimis-
tine gaida pokalbį baigė jo vedėja 
Ž. Vaidžiūnienė.

Vakar Švietimo ir sporto sky-
riaus vedėjas G. Vilys minėjo, kad 
ir kitos rajono mokyklos tiesioginį 
pradinukų ugdymą planuoja atnau-
jinti kovo 24 d.

Deja, atsargų optimizmą temdo 
nerimą keliančios žinios apie spartų 
agresyvios britiškos koronaviruso 
atmainos plitimą. Belieka tikėtis,  
kad ji nespės sugadinti pradinukams 
taip ilgai lauktos šventės.  
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