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SIŪLOME DARBĄ NAMUOSE – 
KVIEČIAME TAPTI BUDINČIU GLOBOTOJU!!

Asmenis, kurie norėtų tapti budinčiais globotojais, prašome 
kreiptis į Biržų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių ir 
pateikti prašymą bei reikiamus dokumentus. Kviečiame baigti 
Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių programos parengimo mokymus 
(GIMK) ir laikinai globoti vaiką savo namuose pasirašius ben-
dradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su Biržų rajono so-
cialinių paslaugų centru. 

Daugiau informacijos galite teirautis Biržų rajono 
socialinių paslaugų centre, Rotušės g. 16 A, Biržai, tel. 
865377139, 863078564. 
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Kiekvienas metų laikas dik-
tuoja skirtingus finansinius 
poreikius – vasara ne išimtis. 
Šiuo metu aktualūs ūkininkavi-
mo klausimai, pagalba verslui 
ar naujo pradžia. Žmonės atsi-
naujina automobilius ar graži-
na būstą, planuoja atostogas. 
Visiems šiems poreikiams tau-
pyti ar skolintis tampa vis pa-
prasčiau, o finansinių paslaugų 
rinkoje atsiranda svarių alter-
natyvų – ne tik didžiuosiuose 
šalies bankuose žmonės gali 
rūpintis savo finansine gero-
ve. Apie kredito unijų siūlomas 
paslaugas ir Biržų krašto žmo-
nių išskirtinumą pasakoja Biržų 
kredito unijos administracijos 
vadovė Aušrinė Poškienė. 

Biržuose žmonių finan-
siniais poreikiais rūpinatės 
jau 18–ka metų. Kokius šio 
krašto žmonių bruožus pa-
stebėjote per savo veiklos 
metus?

Biržiečiai pasižymi ne tik pui-
ku humoro jausmu, bet ir drąsa 
bei veržlumu. Be to, jie imlūs 
inovacijoms, greitai mokosi. 
Todėl čia populiarios paslaugos, 
kurias galima atlikti internetu: 
galimybė susimokėti mokesčius, 
atlikti pavedimus. Džiaugiamės, 
kad gyventojai jau moka išgirs-
ti objektyvius patarimus, atsa-
kingai vertina savo finansines 
galimybes. Vis rečiau pasitaiko 
neracionalių sprendimų, žmo-
nės išmoko ne tik pirkti, bet ir 
skaičiuoti, taupyti. 

Ar galima sakyti, kad kre-
dito unijos teikiamos pa-
slaugos yra kaip alternatyva 
bankams?

Tikrai taip. Kredito unija – tai 
bendruomeninio banko pavyz-
dys, vienijantis tiek verslo klien-
tus, tiek ūkininkus, tiek fizinius 
asmenis. Kiekvienas unijos kli-
entas yra ir jos bendrasavinin-
kas, galintis aktyviai dalyvauti 
unijos veikloje. Skirtingai nuo 
bankų filialų, kiekviena unija 
yra savarankiška, nepriklau-
soma, turinti savivaldos teisę. 
Dėl šios priežasties kiekvienos 
unijos veiklai labai svarbi yra 
vietos bendruomenė ir jos narių 
poreikiai. 

Mūsų paslaugų spektras la-
bai platus – tai operacijos gry-
naisiais pinigais, internetinė 
bankininkystė, mokėjimo kor-
telės „MasterCard“, apmokėji-
mai už komunalines paslaugas, 
pinigų pervedimai Lietuvoje ir 
užsienyje, valiutos keitimas. 
Kiekvienas klientas renkasi tai, 
kas jam aktualu. Pastebime, 
kad biržiečiai vertina galimy-
bę patogiai ir greitai pas mus 

Biržų kredito unija: mūsų kraštas 
priklauso veržliems ir sumaniems žmonėms

atlikti įvairias grynųjų pinigų 
operacijas, kurias didieji šalies 
bankai pratina žmones perkelti 
į elektroninę erdvę. Mes turime 
galimybę nekeisti tradicijų, kai 
žmonėms gyvas bendravimas 
yra labiau priimtinas. 

Dėl ko žmonės kreipia-
si dažniau – pasiskolinti ar 
taupyti?

Mūsų krašto gyventojai 
dažnai kreipiasi dėl ūkio pa-
skolų, jaunieji verslininkai 
kreipiasi dėl verslumo skatini-
mo programų, domisi finansa-
vimo galimybėmis ir garanti-
jomis. Reiktų atkreipti dėme-
sį, kad esame ne tik paslaugų 
tiekėjai, bet ir konsultantai – 
galime patarti norintiems pra-
dėti savo verslą, esame suin-
teresuoti savo bendruomenės 
verslumu, jį visaip skatiname. 
Vyresni gyventojai pas mus 
dažniau taupo – siūlome pa-
trauklias taupymo galimybes. 
Visiems aktualios kasdienės 
paslaugos – apmokėjimai tiek 
internetu, tiek kasoje. 

Ar tiesa, kad kredito uni-
jose indėlių palūkanos yra 
didesnės nei bankuose?

Tikra tiesa. Vienas saugiau-
sių pinigų laikymo būdų, kurį 
renkasi daugelis taupančiųjų 
– indėliai. Mūsų terminuotų in-
dėlių palūkanos gali siekti iki 
1,5 proc., pinigus galima kaupti 
taupomosiose, vaikų ir tikslinio 
taupymo sąskaitose. Indėlių pa-

lūkanų dydis priklauso nuo indė-
lio trukmės bei rūšies. Pas mus 
laikomų indėlių saugumu, kaip 
ir didžiuosiuose šalies bankuo-
se, rūpinasi Europos Sąjungos 
reikalavimus atitinkanti valsty-
bės įmonė „Indėlių ir investicijų 
draudimas“, todėl čia laikomi in-
dėliai yra visiškai saugūs. 

Kaip apibūdintumėte vi-
dutinį Biržų kredito unijos 
klientą?

Tai yra atsakingas ir apdai-
rus žmogus – jis renkasi ne-
skubėdamas ir ieško geriausio 
pasiūlymo, vertina finansines 
konsultacijas, kuriomis pasitiki 
ir kurias noriai išklauso. Nors 
mūsų klientų rate daugumą 
sudaro vidutinio bei vyresnio 
amžiaus žmones, sulaukiame 
ir verslaus, aktyvaus jaunimo. 
Dažniausiai mūsų klientai nau-
dojasi ne viena kredito unijos 
paslauga, bet visu paketu – 
čia laiko indėlius, čia skolinasi, 
turi savo sąskaitą. Jie pasitiki 
mūsų veikla, nes jaučia išskir-
tines sąlygas ir rodomą dėmesį. 
Bendruomeniškumas ir rūpini-
masis savo krašto žmonėmis 
yra pagrindinis mūsų veiklos 
variklis, todėl esame lankstūs 
ir dėmesingi. 

Vasara jau įpusėjo, ko-
kie finansiniai poreikiai šiuo 
metu aktualiausi?

Šiltuoju metų laiku suak-
tyvėja vartojamųjų paskolų 
poreikis (būstui remontuoti, 

automobiliui įsigyti), išduoda-
ma daugiau apyvartinių lėšų 
paskolų ūkininkams. Pastarie-
siems dažnai taikomi specialūs 
pasiūlymai, kurie priklauso nuo 
tuo metu vykstančių ūkio dar-
bų. Paskolos žemės ūkio verslui 
finansuoti gali būti suteikiamos 
įkeičiant Nacionalinės mokėjimo 
agentūros išmokas ar pateikiant 
laidavimą. 

Šiemet tapote Jungtinės 
centrinės kredito unijos, vei-
kiančios su „Kreda“ prekės 
ženklu, nare. Ką tai reiškia 
jūsų esamiems ir būsimiems 
klientams?

„Kreda“ buvo įkurta siekiant 
suvienyti ilgametę sėkmingai 
Lietuvoje veikiančių kredito 
unijų patirtį ir vartotojams už-
tikrinti modernias, kokybiškas 
ir patikimas finansines paslau-
gas. „Kreda“ grupei šiuo metu 
priklauso 11 ilgametę patirtį 
turinčių kredito unijų, o visų jų 
sinergija padeda ir toliau didinti 
veiklos efektyvumą, patikimu-
mą ir nariams teikiamą naudą. 
Priklausymas „Kreda“ grupei 
sustiprina kiekvienos kredito 
unijos atsakomybę tiek prieš 
partnerius, tiek prieš plačiąją 
visuomenę. 

Biržų kredito unija – tai 
šalia Jūsų esanti alternaty-
va bankui. Užsukite pas mus 
adresu: J. Janonio g. 2, LT – 
41148 Biržai.
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Liepos 21 d. (šeštadienį) 13 val. visus kviečia į Gulbinų ben-
druomenės kiemelyje 

vyksiančią kraštiečių šventę „Gulbinų bendruomenės 15 metų 
veiklos minėjimas Lietuvos nepriklausomybės 100 metų šviesoje“.

Programoje:
- Susitikimas su savo krašto poete Liuda Prunskiene ir jos knyga 

„Provincijos varnos lizde“. 
- Meninė programa: koncertuos ne tik vietos saviveiklininkai, bet 

ir svečiai iš Nemunėlio Radviliškio. 
Laukiame Gulbinų ir aplinkinių kaimų kraštiečių bei visų, kam 

yra brangus Gulbinų kraštas. 
Gulbinų bendruomenės taryba

SAVAS LAIKRAŠTIS – ARČIAU JŪSŲ. Prenumeruokite „Šiaurės rytus“

PADĖKOS RAŠTAS. Liepos 
14 d. Savivaldybės mero padėkos 
raštas įteiktas Laimai Aukštuolie-
nei, Anglininkų folklorinio an-
samblio vadovei, už Biržų krašto 
tradicijų ir papročių puoselėjimą 
bei aktyvią kultūrinę veiklą jos 
vadovaujamo Anglininkų folkloro 
ansamblio 30-ies metų kūrybinės 
veiklos sukakties proga. 

PIRMIEJI SKUBIOS ME-
DICINOS MEDIKAI. Šiemet 
Lietuvos ligoninių priėmimo – 
skubiosios pagalbos skyriuose 
paslaugas pradeda teikti pirmieji 
septyni licencijuoti skubiosios 
medicinos gydytojai (SMG). Jie 
pradės įgyvendinti naują inte-
gruotos skubiosios medicinos 
paslaugų modelį, kuris užtikrins 
pokyčius pacientų aptarnavimo 
sistemoje. 

Lietuvoje iki šiol priėmimo 
– skubiosios pagalbos skyriuose 
paslaugas teikė įvairių profesinių 
kvalifikacijų gydytojai (šeimos 
gydytojai, vidaus ligų gydyto-
jai, medicinos gydytojai ir kt.), 
slaugytojai, paramedikai, akuše-
rijos stacionarines paslaugas tei-
kiančiose įstaigose – akušeriai. 
Pritaikius naująjį modelį, sku-
biosios pagalbos skyriuose dirbs 
specialiai šiam darbui ruošiami 
skubiosios medicinos gydytojai, 
kurie geba suteikti plataus spek-
tro būtinąją pagalbą pacientui 
savarankiškai (vieno langelio 
principas) 24 / 7 režimu. Šių gy-
dytojų žinios gerokai platesnės, 
nei kitų gydytojų specialistų. Jie 
turi chirurgijos, terapijos, trauma-
tologijos, akušerijos, vaikų ligų, 
radiologinės diagnostikos ir kitas 
kompetencijas, tad nereikia paci-
entų siųsti pas kelis specialistus, 
kad jį ištirtų, praneša SAM. 

PAVOJUS ŠALDYTOSE 
DARŽOVĖSE. Lenkijos įmo-
nės „Greenyard Frozen Poland“ 
listerija užkrėstos šaldytos daržo-
vės išimamos iš Lietuvos rinkos 
– daržovių mišiniai su pavojingu 
užkratu buvo tiekiami bent dve-
jus metus. 

Už maisto saugumą atsakin-
gos Lenkijos tarnybos pirmadienį 
įspėjo Lietuvą ir kitas valstybes 
apie daržovių mišinius su Lis-
teria monocytogenes bakterija 
užkrėstais šaldytais kukurūzais – 
Lietuvoje jie buvo tiekiami nuo 
2016-ųjų rugpjūčio iki šių metų 
birželio 20-osios. Listerija mo-
nocytogenes yra labai agresyvi 
bakterija, kuri išlaiko šaltį, gali 
daugintis šaldytuvo sąlygomis, 
gali išlaikyti 62 laipsnių tem-
peratūros kaitinimą pusę valan-
dos. Dėl to su ja žaisti negalima. 
Lenkijos atstovai informavo, kad 
tarp nesaugių gaminių – „d’Aucy 
Vegetables Country“, „d’Aucy 
Vegetables Mix Nica“, „Pinguin 
Mexican salad“, „Felco Mexican 
mix“ daržovių mišiniai. VMVT 
duomenimis, į Lietuvos rinką vien 
šiemet pateko 17 366 pakuotės 
šių produktų, sandėliuose dar liko 
3254 pakuotės šaldytų daržovių – 
jos bus sunaikintos. 

Parengė Alfreda Gudienė

Biržų kredito unijos administracijos vadovė Aušrinė Poškienė. 


