
4 Darbas 2022 m. gegužės 28 d. Nr. 60 (10351)

Jungtinės centrinės kredito uni-
jos „Kreda“ duomenimis, vasario 
mėnesį visais metais jaučiamas 
indėlių judėjimas dėl sezonišku-
mo, tad ir šiemet indėlių suma ati-
tinkamai buvo 3 proc. žemesnė 
nei sausį. Tačiau jau kovo mėnesį, 
palyginus su praeitais metais, augo 
ir buvo 10 proc. didesnė. Tai rodo, 

Kaip laikyti santaupas,
kad jos būtų saugios ir taip nenuvertėtų?

kad sukeltas šokas dėl grynųjų ne-
buvo toks stiprus ir žmonės renkasi 
vėl saugiai santaupas laikyti indėliais 
kredito unijose.

„Grynųjų pinigų poreikis visada 
išlieka svarbu. Juos aktualu turėti 
smulkiems atsikaitymams ar ne-
numatytiems atvejams. Tačiau čia 
kalbame apie mažas pinigų sumas, 
bet ne viso gyvenimo santaupas. Ne-
patariama santaupų laikyti namuose, 
nes dabar, kai sparčiai kyla kainos, 
pinigai nuvertėja, yra lengviau išlei-
džiami nebūtiniems pirkiniams. Taip 
pat visada išlieka vagysčių ar nelai-
mingų atsitikimų, kurie gali sunai-
kinti namuose laikomas santaupas, 
pavojus“, – sako Aušrinė Poškienė, 
Biržų kredito unijos administracijos 
vadovė. 

Pasak A. Poškienės, gyventojai 
gali jaustis saugiau, kai savo santau-
pų laikymą patiki finansinėms įstai-
goms. Unijose pinigai ne tik saugiai 
laikomi, tačiau ir įdarbinami – unijos 
teikia tokias pačias garantijas kaip 
ir didieji bankai, tačiau žmonėms 
moka kur kas didesnes palūkanas. 
Šiuo metu Biržų kredito unija siūlo 
vienas aukščiausių metinių palūkanų 

regione – tai yra 1,25 proc. Kitose 
unijose metinės palūkanos normos 
gali skirtis.

Gyventojai gali jaustis saugiai, 
nes, iškilus lėšų poreikiui, terminuo-
tus indėlius dar nesibaigus indėlio 
terminui visada galima atsiimti per 
penkias darbo dienas nuo pranešimo 
pateikimo. Taip pat unijose, lygiai 
taip pat kaip ir bankuose ar kitose 

kredito įstaigose, LR indėlių ir įsipa-
reigojimų investuotojams draudimo 
įstatyme numatyta tvarka laikomos 
lėšos iki 100 000 eurų yra apdraus-
tos. Tai reiškia, kad ir kas benutiktų, 
bankiniai duomenys apie tai, kas ir 
kiek konkrečiai laikė santaupų, nie-
kur nedings ir bus visada atkurti, o 
gyventojams jų pinigai – grąžinti.

Vienos didžiausios metinės palū-

kanų normos taikoma terminuoto 
indėlio sutartį sudarius iki birželio 
25 d. tik unijos skyriuje. Pasiū-
lymo laikotarpyje pinigai termi-
nuotam indėliui turi būti pervesti 
iš kitos finansinės įstaigos arba 
atsinešti grynaisiais, tačiau neiš-
gryninti ar neišvesti pavedimu iš 
sąskaitos, esančios „Kreda“ grupės 
unijoje.

Arčiausiai jūsų esančios kre-
dito unijos: 

Biržų kredito unija, J. Jano-
nio g. 2, LT-41148 Biržai. 

Aukštaitijos kredito unija, 
Nemuno g. 73, LT-35280 Pane-
vėžys. 

Aukštaitijos kredito unija ir 
Biržų kredito unija priklauso 
„Kreda“ unijų grupei. „Kre-
da“ – tai patikimų ir rūpestingų 
finansų partnerių grupė, vienijanti 
11 ilgametę patirtį turinčių kredito 
unijų. Efektyvią visų grupės unijų 
veiklą ir bendrą grupės finansinę 
gerovę užtikrina Jungtinė centrinė 
kredito unija.

Užs. Nr. 61

Šiuo metu dėl kylan-
čių kainų nemaža dalis 
gyventojų svarsto, kaip 
planuoti finansus, laikyti 
santaupas, kad jos būtų 
saugios ir taip nenuver-
tėtų. Rusijai užpuolus 
Ukrainą, ir Lietuvoje gy-
ventojams buvo reko-
menduojama namuose 
turėti grynųjų pinigų. 
Tačiau situacija mūsų 
šalyje yra stabili, tad 
žmonės patys iš naujo 
pradėjo vertinti, kiek iš 
tikrųjų grynųjų jiems rei-
kia turėti.

Laisvės temą įvairiais būdais (esė, foto-
grafija, piešiniais, eilėmis) interpretavo trylika 
jaunuolių iš įvairių rajono mokyklų, gauta 
penkiolika išskirtinių, apgalvotų ir įdomių 
darbų. Komisija pripažino, jog kūrinius buvo 

itin gera skaityti, bei jausti, kad jaunieji pasva-
liečiai su rūpesčiu bei atidumu žvelgia į savo 
aplinką, pasaulį, sengiasi suprasti tai, ką jaučia, 
ir apmąstyti savo patirtis. Ž. Svigaris atkreipė 
dėmesį į kiekvieną darbą, išsakė pastebėjimų ir 
patarimų. Kraštietis A. Mickūnas jaunuoliams 
palinkėjo laisvės niekada neuždaryti į narvą. 
Kad ir koks gražus jis beatrodytų...

Su dalyvių darbais taip pat susipažino filo-
sofas, rašytojas, A. Mickūno mokinys, Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto profesorius 

Jaunimas svarstė,
ką jiems reiškia laisvė

Pasvalio Mariaus Katiliškio 
bibliotekoje apdovanoti rajono 
jaunuoliai, dalyvavę Profesoriaus 
Algio Mickūno filosofijos centro 
konkurse „Ką reiškia būti laisvam?“ 
Į filosofinę popietę atvyko filoso-
fai Žilvinas Svigaris (Vilniaus uni-
versitetas) ir Tomas Kačerauskas, 
nuotoliniu būdu iš JAV prisijungė 
pats A. Mickūnas.

Tomas Kačerauskas. Dabar jūs galite tapti 
bet kuo... Aš jau negaliu būti, tarkime, mu-
zikantas – nes pasirinkau kitką. O jūs esate 
kryžkelėje – Tomas kreipėsi į jaunuolius, pri-
mindamas, kokią šie turį laisvę. Jis pasidalijo 
ir šio pavadinimo kūriniu „Kryžkelė“ – mi-
tologiniais simboliais ir filosofine potekste 
praturtintą pasaką – apie tai, ką savo gyvenimo 
kelyje pasirinko trys broliai, ir kas iš to išėjo. 
Jaunuoliai ir patys dalijosi mintimis, kaip su-
pratę filosofinį pasakojimą.

Kartu į Pasvalį atvyko ir Tomo mama Al-
dona Kačerauskienė. Ji dėkojo A. Mickūnui, 
filosofijos mokiusiam jos sūnų, ir pasidalijo 
ištrauka iš pačios rašomos knygos – taip pat 
gyvenimo pasirinkimų tema. Beje, abu Tomo 
tėvai – kilę iš Pasvalio krašto! Nuostabu, kaip 
ši žemė įkvepia filosofuoti...

Smalsumą ir domėjimąsi filosofija žadina-
nančiais prizais apdovanoti visi konkurso daly-
viai: Elzė Vitartaitė, Gabrielė Januškevičiūtė, 
Roberta Trasauskaitė, Giedrė Rapševičiūtė, 
Tomas Bieliauskas, Simona Janulevičiūtė, Si-
mas Varnauskas, Rugilė Paliukėnaitė, Klaudija 
Audickaitė, Viktorija Pučekaitė, Vaida Bubre-
vičiūtė, Rusnė Štopinytė, Jelizaveta Docenko. 
Svečiai jaunimui linkėjo drąsos išlaikyti savo 
laisvę ir ieškoti dialogo.

„Darbo“ inf.

Informuojame, kad 2022 m. birželio 16 d. 13.30 val. bus ženklinamas sklypas Nr. 
6770/0002:149, adresu Palėvenės k., Pasvalio apyl. sen., Pasvalio r. sav. Prašome besiri-
bojančio sklypo Nr. 6770/0002:11 paveldėtojus ar įgaliotus asmenis atsiliepti ir dalyvauti 
ženklinant sklypą. Negalint dalyvauti – reikalinga pranešti likus ne mažiau kaip 2 darbo 
dienoms iki darbų pradžios. Neatvykus ar neinformavus, darbai bus tęsiami.

Kreiptis: IĮ „Žemės matininkas“, Biržų g. 2, Pasvalys, tel. 8 616 55 182, el. paštas 
zemes.matininkas@gmail.com

Filosofijos konkurso rengėjai, komisijos nariai, dalyviai bei svečiai, iš kairės: dr. 
Žilvinas Svigaris, Rugilė Paliukėnaitė, Viktorija Pučekaitė, Roberta Trasauskaitė, Vaida 
Bubrevičiūtė, Klaudija Audickaitė, ekrane prof. Algis Mickūnas, Giedrė Rapševičiūtė, 
Tomas Bieliauskas, Gabrielė Januškevičiūtė, Aldona Kačerauskienė, prof. dr. Tomas 
Kačerauskas, Kotryna Kraptavičiūtė.                                                 Aidos GARASTAITĖS nuotr.




