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Pandemijos iššūkius
sprendžiančios technologijos:
kas sieja namų darbus
ir naminius gyvūnus?
Tarp jaunų žmonių daugėja idėjų,
kurios praturtina kasdienybę ir suteikia
galimybių tobulėti įdarbinant technologijas. „Startuoliai, keičiantys visuomenę“
finišuoja su virtualiomis kūrybinėmis
dirbtuvėmis, kuriose laimėjo keturios
idėjos. Nacionaliniame hakatone jaunieji verslininkai vystys maisto produktų pristatymo platformą, aplikaciją,
padedančią su namų darbais, virtualių
valgiaraščių sprendimą bei sieks kovoti
su patyčiomis mokykloje.
„Esame įpratę hakatonuose, įvairiuose
renginiuose dalyvauti gyvai, tačiau pandemija pakoregavo ne vieno žmogaus
įpročius. Vis dėlto, pastebėjome, kad

ninių dienynų informaciją. Komandos
lyderis Matas Gulbinas pripažįsta,
kad kelias į idėjos išgryninimą nebuvo
paprastas – teko dirbti labai koncentruotai, kartais trūkdavo laiko.
„Mūsų programėlė-kalendorius pagelbėtų mokiniams sekti ir, svarbiausia,
nepamiršti užduočių ir namų darbų
terminų. Idėjos reikėjo paieškoti, tačiau atsigręžus į mokyklines patirtis
su komanda supratome, kad būtų
labai patogu ir daug paprasčiau, jeigu
kiekvieną vakarą nereikėtų sklaidyti
įvairių disciplinų sąsiuvinių ir ieškoti,
kas užduota namų darbams. Mūsų tikslas – viskas patogiai ir vienoje vietoje“,
– teigia M. Gulbinas.

Mieli Dusetų
krašto
žmonės!
Sveikinu Jus šv. Kalėdų ir Naujųjų
metų proga. Šios kasdienybę praskaidrinančios, gėrį ir viltį dovanojančios
šventės pačios įspūdingiausios ir gražiausios.
Lai šios šventės būna ramaus, džiugaus ir šviesaus apmąstymo metas,
atspirties taškas naujiems prasmingiems Jūsų darbams, tegul šventės
akimirkos dovanoja viltingą atokvėpį
po sėkmingų darbų mūsų kraštui. 		
Linkiu, kad 2021-ieji metai padovanotų kiekvienam gerą sveikatą, ramybę,
santarvę, džiaugsmą, optimizmą, namų šilumą ir jaukumą. Tegul visiems mūsų
krašto žmonėms Naujieji metai bus dosnūs prasmingų darbų, sumanymų,
gėrio ir gerovės. 				
Šiemet teks koreguoti įprastas šių švenčių tradicijas, tačiau tai neužgoš
susikaupimo ir šventinės nuotaikos. Visiems ramaus, šilto Kūčių vakaro,
džiaugsmingų šv. Kalėdų ir prasmingų Naujųjų metų!
Nuoširdžiai,
Zarasų rajono savivaldybės meras
Nikolajus Gusevas

Mieli santalkiečiai,
dusetiškiai ir visi skaitytojai,
tik tie metai gražiausi mūsų gyvenime, kurie kupini ieškojimų ir atradimų
džiaugsmo. Nuskaidrinti bendradarbiavimo ir abipusio pasitikėjimo. Turtingi
prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais. Kalėdos — laukiamiausia
žiemos šventė, kurios vienodai laukia visi, tai stebuklo kupinos akimirkos,
praleistos artimiausiųjų apsuptyje, bei ramus metas, suteikiantis galimybę
sustoti ir pagalvoti. Per šiuos nueinančius sudėtingus metus kartu nuveikėme
iš tiesų labai daug. Visi galime pasidžiaugti susitelkimu ir nuveiktais darbais,
parašytais bei laimėtais projektais, gražėjančiomis Dusetomis bei turtingėjančiais siela žmonėmis. Tikime, kad dar daug prasmingų ir net galinčių
išsipildyti norų turime ir ateinantiems 2021-iems metams! Ramių ir jaukių
Šv. Kalėdų bei perspektyvių 2021-ųjų Naujųjų metų! Būkite sveiki ir saugokite
aplink esančius!
Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka pirmininkė
Aldona Žiliukienė

į virtualią erdvę perkeltos kūrybinės
dirbtuvės sulaukė jaunuolių susidomėjimo. Keturi paskutiniai renginiai dar
kartą įrodė, kad tiek regionuose, tiek
ir didžiuosiuose miestuose jauni žmonės jaučia savo aplinkos problemas ir
nesibaimindami iššūkių nori jas spręsti.
Tad namų darbus, naminius gyvūnus
ir net maisto pristatymą į namus sieja vienas paprastas aspektas – jaunų
žmonių entuziazmas spręsti jiems
aktualias problemas“, – sako „Langas
į ateitį“ projekto koordinatorė Simona
Gogelytė.

Pandemijos akivaizdoje – pagalbininkas mokiniams

Vieni iš hakatonų nugalėtojų –
Šiaulių komanda „Kas namų darbams“
ir jų aplikacijos idėja, kuri primintų
mokiniams apie artėjančių namų darbų
terminus bei apjungtų įvairių elektro-

Jauniausia komanda, laimėjusi bilietą į Nacionalinį hakatoną – „Bitai“ – 8
klasės Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokiniai, kurie dirbo prie platformos vaikams, kurioje būtų galimybė
anonimiškai pranešti apie patyčias.
Savo idėja „Bitai“ tikisi stabdyti mokyklose vis dar opią patyčių problemą.
Šią komandą vedė aktyvi informacinių
technologijų mokytoja metodininkė
Aldona Žiliukienė.
Nenugalėjo, tačiau sveikatai naudingą įdėją vystė komanda „Exercise Bot“.
Komanda kūrė programėlę sportą mylintiems žmonėms, kuri padėtų ne tik
rūpintis savo fizine sveikata, bet padėtų
ir finansiškai. „SDG E“ komanda vystė laikysenos jutiklio idėją. Prietaisas
stebėtų, ar žmogus sėdi taisyklingai, o
susikūprinus įspėtų vartotoją ir paskatintų pakeisti sėdėjimo pozą.
(Nukelta į 3 psl.)

Mieli laikraščio
„DUSETOS“ skaitytojai,
Kviečiame prenumeruoti „Utenio“ priedą –
„DUSETAS“ – laikraštį apie dusetiškius, bet skirtą ne
tik dusetiškiams! Galima prenumeruoti
abu arba po vieną atskirai!
Užsiprenumeruoti galima Dusetose — pas Antaniną
Kavoliukienę, Viliją Visockienę arba tel.: 861459875.
Utenoje „Utenio“ redakcijoje A. Baranausko g. 17
(tel.: 8-389-61481).
Skaitykime ir būkime kartu su naujienomis apie
Dusetose vykstančius įvykius!
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In Memoriam Rimantui Kamarauskui
Išėję Amžinybėn žmonės gyvena tarp mūsų
tol, kol gyvi prisiminimai apie juos, kol egzistuoja materialūs ar dvasiniai jų palikti kūriniai.
Dažniausiai, deja, nutinka taip, kad kūrėjus
prisimename tik jų netekę... Nesuspėta pakalbinti
kraštiečio Rimanto Kamarausko, tad dabar tegalime skaityti jo artimųjų žodžius, pilnus begalinės
meilės, šilumos, nuoširdumo.
Daugelis dusetiškių puikiai prisimena Rimanto Kamarausko kurtus dokumentinius filmus,
LRT mediatekoje pasižiūri juos ir dabar. Filmuose – Aukštaitijos gamta, Dusetų ir aplinkinių
kraštų žmonės – vieni jau iškeliavę Amžinybėn,
kiti ten filmavosi būdami vaikai, ir dabar jau savo
atžaloms rodo tuos kino juostoje pablukusius, bet
atmintyje teberyškius praeities momentus.
„Grožio abėcėlė“ (1986 m.) – apie estetinį
mokinių auklėjimą Dusetų Kazimiero Būgos
vidurinėje mokykloje. „Žirgas paviliojo“ (1979
m.) – apie Dusetų valstybinio žirgyno trenerį,
daugkartinį respublikos čempioną Leoną Buroką. „Kur ežerėliai ežerai“ (1977 m.) – poetiškas
filmas apie Rytų Aukštaitijos gamtos grožį, joje
gyvenančių žmonių menišką prigimtį, jų kūrinius
ir darbus. „Arimų spalvos“ (1981 m.) – apybraiža
apie Zarasų rajono Padusčio kolūkio mechanizaR. Kamarauskas.
torių Vitkauskų šeimą. „Rimties sargyboje“ (1984
m.) – apie Zarasų rajono Dusetų apylinkės milicijos įgaliotinį, šviesaus atminimo Kęstutį Puodžių.
„Rasa kėlė pasagėlę“ (1988 m.) – apie Dusetų valstybinio žirgyno darbuotoją, trenerę Vitą Lingytę.
Vienuose iš šių filmų Rimantas Kamarauskas buvo kūrybinės filmavimo grupės direktoriumi, kituose
– scenaristu.

stengeisi, ieškodamas rekvizitų
ar tinkamos filmavimui erdvės.
Juk ir mūsų Sangrūda išliko
filmuose – tiek vietovės, tiek
rekvizito atžvilgiu. Mums tai
suteikia malonumo, o tai įvyko Tavo dėka. Ačiū.“ (Dukra
Giedrė Kamarauskaitė.)
„Buvai mylimas mūsų giminėje: „O, Rimas! O kur
Rimas? Kodėl nėra Rimo?
Šaunuolis Rimas! Kada vėl atvyksi?“ Nebijojai kaimo darbų.
Kaimynai stebėjosi ir pavydėjo: toks malonus, toks darbštus
ir toks gražus – jums pasisekė! Mylėjai savo Aukštaitiją.
Ją įamžinai savo darbuose,
tai liko Tavo tarmėje ir Tavo
meilėje visiems Tavo artimiesiems, visų pirma Tavo Mamai.
Visada buvo abipusis ryšys,
grįstas meile, pagarba, abipusiais prisiminimais ir pagalba,
esant reikalui. Tavo giminaičiai
Tavęs laukė Gipėnuose, čia
tyvuliavo Tavo jaunystės Sartų
ežeras, čia buvo Tavo vaikų namai, čia buvo reikalinga Tavo

„Rimantui. Ačiū Tau.
„Lapkričio 1-ąją Tu išėjai.
Bet ar tikrai išėjai? Lapkričio
1-oji – simbolinė diena, kai
prisimenami visi mirusieji. O
Tu toks gyvas ir tikras savo
gyvenimu, savo darbu ir savo
bendravimu. Ten, kur Tu buvai,
visada tapdavai bendravimo
siela. Tavo erudicija, humoras
suteikdavo Tau nenusakomo
šarmo. Niekada iš Tavo lūpų
nebuvo patyčių, keiksmažodžių, tik lengvas bendravimo
žaismas, kuris leisdavo Tau pasijausti dėmesio centru. Tavo
darbas yra išlikęs televizijos filmuose. Jis nėra matomas žiūrovams (nes Tu ne aktorius),
bet Tavo bendradarbiai ir mes,
Tavo artimieji, žinome, kiek
Tau teko pasistengti, kad būtų
pasiektas norimas rezultatas.
Mes žinome, kiek Tu dirbai ir

„Tado Blindos“ kūrybinė grupė. R. K. antroje eilėje ketvirtas iš dešinės.

Vilniaus TV darbuotojai. Antras iš dešinės R. Kamarauskas.

pagalba. Ir Tu padėjai. Tavo
meilė šeimai, o ypač anūkui
Ainiukui, buvo beribė. Gali
šiandien juo didžiuotis, jis VU
Teisės fakulteto studentas.
Mandagus, komunikabilus,
dailus vaikinas. Toks, kokį mes
prisimename Tave.
Taigi, Tu neišėjai. Likai
mūsų prisiminimuose, savo
darbuose ir savo vaikuose.
Mylime Tave, tikime, kad ir
Tu mus. Dar kartą ačiū Tau už
viską – už Tavo šypseną, Tavo
žodį, Tavo Meilę.“ (Onutė, R.
Kamarausko žmonos sesuo.)
„Mano tėtis gimė 1942 m.
lapkričio 6 d. Zarasų rajone,
Dusetų miestelyje. Mirė 2020
m. lapkričio 1 d., likus kelioms
dienoms iki savo gimtadienio.
Jo tėtis Antanas buvo Dusetų
pašto viršininkas, mama Ona
namų šeimininkė. Jų namas,

kuriame gyveno šeima, tebėra
ir dabar Dusetose, šalia vaistinės. Prasidėjus trėmimui į
Sibirą, šeima buvo priversta
slapstytis, senelis emigravo į
JAV. Baigęs gimnaziją, tėtis su
mama persikraustė į Vilnių.
1964 m. baigė tuometinį Maskvos Kinematografijos institutą. Įgijo dokumentinių filmų
kinematografijos specialybę.
Pradėjo dirbti Lietuvos Kino
studijoje dokumentinių filmų
direktoriumi. Vėliau sekė darbas LRT, Vilniaus televizijoje,
5 kanalo televizijoje, Lietuvos
telefilme.
Bene mėgstamiausia jo
veikla buvo dokumentinių
filmų kūrimas. Kartu su filmų kūrybine grupe jis mielai
ir su užsidegimu ieškodavo
naujų idėjų, žmonių, vietų,
personažų, kuriuos per šiuos
filmus atskleisdavo pačiomis
gražiausiomis spalvomis. Gimtosios vietos, Zarasų kraštas, jo
žmonės, gamta buvo perkeliami į kino filmus „Kur ežerėliai
ežerai“, „Rasa kėlė pasagėlę“,
„Žirgas paviliojo“, „Pripažinimas“ ir kt.
Tai tik nedaugelis bendrų
kūrybinių darbų. Tėtis daug
prisidėjo ir prie legendinio
filmo „Tadas Blinda“ kūrimo.
Jis dažnai pasakodavo apie šio
filmo kūrimą, organizavimo
darbus, aktorius, apie tai, kad
daugelis filmo kadrų buvo filmuota ir šalia Sartų ežero, kad
net šulinį, kuris buvo daugelyje
filmo kadrų, sumeistravo tuo
metu Pasartės kaime gyvenęs
jo dėdė Izidorius. Ir net filmo
frazė „špyga taukuota“ buvo jo
mėgstamiausia.
Vėliau sekė jo darbas Lietuvos nacionalinėje televizijoje,
Žinių laidoje, „Panoramoje“,
Vilniaus televizijoje, 5 kanale.
Tėtis buvo darbo fanatikas –
pirmas ateidavo, paskutinis
išeidavo. Tai buvo jo gyvenimo
būdas, net laisvu laiku planuodavo, kaip ką padaryti geriau.
1991 m. sausio 13 d. buvo
vienas iš Lietuvos Televizijos
gynėjų, apdovanotas Sausio 13
d. gynėjų atminimo medaliu.
Tėtis turėjo sveiką humoro
jausmą, mokėdavo taktiškai
pajuokauti, niekada neįžeisdavo kito. Būdavo kompanijos
siela, mokėdavo gerų anekdotų,
posakių, dalindavosi linksmais
prisiminimais. Savitas humoro
jausmas išliko net jam sergant.
Kai įsigijome sodybą netoli
Dusetų, gražiame gatviniame
Gipėnų kaime, tėtis labai apsidžiaugė. Visos vasaros buvo
praleidžiamos ten. Tai buvo jo
kraštas, jo žmonės, jo žemė...
Jis vis sakydavo, kad tik čia
taip gera, nes gali matyti tolius,
pievas, Sartų ežero gelmę...“
(Giedrė Kamarauskaitė.)
Paruošė V. Visockienė
Nuotr. iš Kamarauskų
šeimos albumo
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Pandemijos iššūkius
sprendžiančios
technologijos: kas sieja
namų darbus
ir naminius gyvūnus?

Apie projektą
„Dusetos raizgosi
į tinklą“
Šiais laikais vis daugiau leidinių galima pasiekti skaitmeninėje
erdvėje. Prie elektroninio turinio gausos prisideda ir Dusetų
krašto laikraštis „Dusetos“, kurį
jau galima skaityti ir internete. Asociacija „Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės
santalka“ savo veiklą pradėjo
prieš šešiolika metų. Jos tikslai
– burti Dusetų krašto žmones
į bendruomenę, kuri spręstų
įvairias problemas. Šiais metais
organizacija sėkmingai dalyvavo
projekto „Prisijungusi Lietuva“
inicijuojamame Bendruomenių
įtinklinimo projektų konkurse ir
tapo viena iš 120-ies laimėtojų,
gavusių galimybę įgyvendinti
savo idėją. Dusetų bendruomenės
nariai aktyviai dalyvauja kompiuterinio raštingumo mokymuose,
tad ieškojo būdo pritaikyti šiuolaikines technologijas asmeninėje
bei bendruomenės veikloje. Be
to, norėjo išsaugoti Dusetų ir jų
apylinkių kultūrinį paveldą bei
garsinti Dusetų kraštą. Todėl
nusprendė sukurti skaitmeninį
laikraštį „Dusetos“, kurį galima
skaityti Dusetų krašto internetinėje svetainėje dusetukrastas.info.
Projekto metu atsiskleidė puiki
partnerystė su Dusetų Kazimiero
Būgos biblioteka bei kultūros
centru – Dusetų dailės galerija.
Prie projekto įgyvendinimo taip
pat itin daug prisidėjo bendruomenės nariai: Elidijus Čypas,
administruojantis įskiepį, laikraščio redaktorius Vytautas Kaziela
bei žurnalistės Vilija Visockienė,
Giedrė Mičiūnienė ir Laima
Gorpinič. Laikraštis „Dusetos“

pradėtas leisti 2007-aisiais metais
savanoriškomis bendruomenės
narių pastangomis. Jame nagrinėjamos įvairiausios kaimo problemos, kaimo išlikimo vizijos ir
misijos, supažindinama su žymiais
kaimo žmonėmis, kultūriniu
gyvenimu, visuomenine veikla.
Vykdant įtinklinimo projektą,
Dusetų internetinėje svetainėje
dusetukrastas.info sukurtas įskiepis „Laikraštis“, kuriame patalpintas šio laikraščio archyvas, o
naujesnius numerius galima rasti
skaitmeniniu formatu. Nuo šiol
daugiau žmonių turi galimybę
skaityti šį laikraštį bei susipažinti
su Dusetų kraštu, tad didėja
krašto žinomumas, o nuolatiniai
laikraščio skaitytojai gali greitai
rasti beveik visus senesnius leidinius vienoje vietoje ir prisiminti
įvairius bendruomenės įvykius.
Bendruomenės pirmininkė Aldona Žiliukienė: „Džiaugiuosi, kad
paskatinome savo bendruomenės
gyventojus naudotis internetu
bei galėjome patarti ir suteikti
žinių, kaip greitai susirasti įvairią informaciją elektroninėje
erdvėje. Manau, kad kuriant
įskiepį buvo svarbu tobulėjimas,
nuolatinis bendravimas tarp
įvairaus amžiaus bendruomenės
narių ir naujų dalykų išbandymas
skaitmeninėje erdvėje.“ Ji teigia,
kad projekto rezultatas naudingas
visoms amžiaus grupėms, o ypač
ateities kartoms, kurios galės susipažinti su Dusetų krašto praeitimi. Kiti bendruomenės nariai taip
pat džiaugiasi projekto veiklomis,
galimybe mokytis, plėsti pažintis.
Ateityje žadama nuolatos pildyti

(Atkelta iš 1 psl.)

Paprastesnė naminių gyvūnų priežiūra

naująjį įskiepį, kurti straipsnius
apie miestelio šventes ir renginius, kaupti ir skaitmeninti dar
daugiau informacijos. Projektas
„Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos
skaitmeninė bendruomenė”
vykdo Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursą, skirtą
bendruomenėms, siekiančioms
plačiau pritaikyti interneto galimybes savo kasdieninėje veikloje. Pagrindinis konkurso
tikslas – skatinti gyvenamosios
vietovės bendruomenės dalį
veiklų perkelti į elektroninę erdvę, pasitelkiant informacines ir
ryšių technologijas, kurti naujas
ar tobulinti jau esamas paslaugas
bendruomenės nariams ir taip
paskatinti gyventojus naudotis
internetu. Daugiau apie projektą
– svetainėje www.prisijungusi.lt.
Projekto rezultatai matomi:
https://www.dusetukrastas.info/
laikrastis/ http://www.aukstaitijosgidas.lt/dusetu-krasto-skaitmeninis-laikrastis-siu-dienu-ir-ateitieszmonems
Konkurso rengėjų bei iniciatorių informacija Sekite informaciją:
konkursas.beti.lt

Dar vienų kūrybinių dirbtuvių nugalėtojai – komanda „Yuffi“
iš Vilniaus. Jaunieji startuolio kūrėjai vysto virtualaus valgiaraščio sistemą. Komandos lyderio Beno Volkovo teigimu, toks
sprendimas, paremtas NFC kodu, palengvintų tiek maisto tiekėjų, tiek ir kliento patirtį užsisakant vakarienę ar pietus. NFC
yra būdas mobiliajam telefonui bendrauti su aplinka. Norint,
kad veiktų kodas, reikia priklijuoti nedidelę mikroschemą prie
daikto, taip susiejant įrenginius.
Idėją, susijusią su maistu, tačiau ne žmonėms, o augintiniams vystė ir Kauno „LovelyPaws“ komanda. Programėlės
idėja – augintinių šeimininkams suteikti galimybę paprasčiau
rasti informaciją apie keturkojų priežiūrą, mitybą, sveikatą.
Komandos lyderio Dovydo Ivanausko teigimu, tokia idėja kilo iš
gyvenimiškos patirties, kai augintiniui teko ieškoti maisto, kurio
sudėtyje nebūtų jautienos.
„Mūsų programėlėje šeimininkai galėtų susikurti augintinio
profilį, sujungti jį su e-sveikatos pasu, naudotis maisto filtravimo
galimybėmis pagal alergenus, ligas, sudėtį. Taip pat tikimės prie
idėjos pritraukti ir įvairias gyvūnų prekių parduotuves, kurios
galėtų siūlyti geriausius sprendimus konkretiems augintinio
poreikiams“, – sako D. Ivanauskas.

Laiką taupantiems – bekontaktis apsipirkimas

Natūralu, kad pandemija bei jos sukurtos problemos diktuoja
idėjas ir kūrybinėse dirbtuvėse. Komanda „Lispa“ iš Marijampolės hakatono metu vystė „Food2Home“ idėją ir yra 10-toji
komanda, kuri nacionaliniame hakatone varžysis dėl pagrindinio
prizo. Komandos lyderio Martyno Klimašausko nuomone, vystant startuolius yra labai svarbu suvokti, kokių klaidų išvengti ir
kaip pateikti idėją, kuri atlieptų rinkos poreikius.
„Mūsų kuriama mobilioji aplikacija spręstų paprasčiausią,
tačiau ir labai svarbią problemą šiuolaikiniam žmogui – laiko
trūkumą. Programėlėje būtų galima užsisakyti maisto produktų
į namus iš įvairių parduotuvių. Taip būtų paprasčiau atrasti geriausią konkretaus produkto kainą, apsipirkti saugiau, ypač pandemijos metu. Kaip jau tikriausiai rinkai įprasta, būtų galimybė
užsakytus ir jau surinktus produktus atsiimti patiems. Galiausiai,
tokia platforma kurtų ir naujas darbo vietas kurjeriams“, – sako
M. Klimašauskas.
Turing School informacija

Būk savanoris – keisk
pasaulį, tu tai gali!
Savanorystės apibrėžimų yra labai daug, šiandien ji įgauną
naują prasmę – kaip pagalbą žmogui ir mus supančiai aplinkai.
Tai darbas, kurį atliekame ne sau, ne draugams ar giminaičiui,
o visiškai svetimam žmogui, kuriam neprivalai daryti kažką
gero ir kuris neturi tau atsilyginti. Taip pat savanorystė gali būti
orientuota į aplinkos tvarkymą. Savanoriška veikla skatina tobulėjimą, vystomas socialinis naudingumas, bendrieji gebėjimai
ir, žinoma, atveriamos naujos galimybės.
Savanoriu gali tapti ir tu bei savanoriauti atviro jaunimo
centre (nuo 14–29 metų), nesvarbi tavo lytis, religiniai ar politiniai įsitikinimai. Jei iškyla klausimas, kodėl verta savanoriauti,
atsakymas paprastas – žinojimas, kad gali padėti, noras pasisemti
naujos patirties, iššūkių troškimas, pažinčių ir draugų paieškos
bei tikėjimas, kad kartu galime pakeisti ir pagerinti mus supančią
aplinką.
Jei tau nekyla klausimų „Kiek už tai gausiu?“ arba „Kas
man iš to?“, PRISIJUNK prie Zarasų atviro jaunimo centro.
Mes padėsime atverti platų saviraiškos, dalijimosi džiaugsmu ir
atradimų horizontą.
Zarasų kultūros centras, kuriame kaip struktūrinis padalinys
veikia Zarasų atviras jaunimo centras, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, yra akredituotas priimti savanorius ir dirbti su jais. Mes vykdome įvairius
projektus, iniciatyvas, kuriame ne tik saugias erdves jauniems
(Nukelta į 4 psl.)
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Imam gėlą širdies
Ir dalijam perpus,
Gal maža dalele
Ji lengvesnė Jums bus...
Nuoširdžiai užjaučiame dėl žmonos Irenos mirties vyrą A. Sirvydį ir sūnus Algį ir
Alvydą.
Užjaučia P. ir A. Galvydžiai, sūnus Gediminas ir dukra Gražina

Pasidžiaukime
jaunaisiais
hakatonais!
Sveikinimai jauniausiai Dusetų Kazimiero Būgos
gimnazijos komandai „Bitai“, dalyvavusiai regioniniuose hakatonuose ir laimėjusiai pirmą vietą bei
bilietą į Nacionalinį hakatoną. Komandoje „Bitai“
projektą kūrė ir idėją vystė gabiausi bei išradingiausi
8 klasės mokiniai: Aivita Malažinskaitė, Dovydas
Drebulis, Augustinas Liorentas, Akvile Liesyte ir
Deimilė Pivoriūnaitė. Moksleiviai dirbo prie platformos vaikams, kurioje būtų galimybė anonimiškai
pranešti apie patyčias. Savo idėja „Bitai“ tikisi stabdyti mokyklose vis dar labai opią patyčių problemą.

Mokslo iššūkiai per pandemiją: nacionalinio
hakatono laimėtojai kurs švietimo renesansą
Viena stipriausiai karantino ir pandemijos paveiktų
sričių neabejotinai yra švietimo sistema. Nuotolinis mokymasis, technologinių žinių
trūkumas, koncentracijos ir
dėmesio problemos prie ekranų tapo kone pagrindiniais
iššūkiais šiais metais. Du mėnesius trukusio hakatonų maratono finalas taip pat įrodė,
kad švietimo spragų reikšmę
supranta ir patys jaunuoliai –
daugiausiai potencialo turinti
idėja pripažinta virtualioji
mokykla.
Nuo spalio iki gruodžio 10-je Lietuvos regionų
vyko hakatonai „Startuoliai,
keičiantys pasaulį“. Projekto „Prisijungusi Lietuva“
inicijuota veikla skatino
jaunus žmones susitelkti
ir įdarbinus technologijas
spręsti šiandienos ir rytojaus
problemas. Renginių ciklas
sujungė daugiau nei 40 komandų visoje Lietuvoje, o
iniciatyvą vainikavo Nacionalinis hakatonas, kuriame
10 komandų tobulino savo
startuolių idėjas ir tik viena
iškovojo geriausios vardą.

Tikslas – švietimo
renesansas Lietuvoje

Nacionalinis hakatonas taip pat buvo labai naudingas
gerąja patirtimi bei svarbiomis idėjomis. Šauniai
komandai ,,Bitai“ lyderiavo ir visas organizacines
veiklas atliko Aivita Malažinskaitė, platformos kūrėju
ir administratoriumi buvo Dovydas Drebulis, likę
komandos nariai rūpinosi reikalingos informacijos
paieška bei dizainu.
Sveikinimai skrieja ir dar keturioms dusetiškių
komandoms: ,,Dusetiškiams“, ,,Sartiečiams“, ,,Gigabaitams“ bei ,,Megabaitams“!
Sėkmės, darbštieji, jaunieji idėjų kūrėjai ir pasaulio keitėjai!
IT mokytoja Aldona Žiliukienė
Aldonos Žiliukienės nuotr.

Nacionalinį hakatoną
šiais metais laimėjo komanda „BBright“ ir jų startuolio
idėja „Gamified“. Komanda
toliau plėtos kiekvienam mokiniui finansiškai ir technologiškai prieinamą virtualių
korepetitorių tinklą. Ne paslaptis, kad yra kuo džiaugtis
idėjai pelnius pirmuosius
laurus, tačiau komandos
lyderis Mantas Vičius teigia,
kad realios pamokos ir patirtis per kūrybines dirbtuves
buvo didžiausias hakatonų
privalumas.
„Vienas pagrindinių
dalykų, kurio teko išmokti – komandinis darbas.
Supratome, kad rezultatai
greičiausiai pasiekiami, jei
komanda dirba 120 procentų
pajėgumu ir geba mokytis iš mentorių. Taip pat

buvo naudinga išgryninti
savo idėjos pristatymą. Tad
formulė, atkreipianti, šiuo
atveju komisijos, o žvelgiant
į ateities perspektyvą – ir
investuotojų dėmesį gana
paprasta. Svarbu pasakoti
istoriją, akcentuoti problemą, patraukliai akiai pateikti
idėją ir pasitikėti savimi“,
– išmoktomis pamokomis
dalijasi „BBright“ lyderis.
Komandos idėja gimė
dar 2019 m. gruodį – kolegos
ieškojo būdų, kaip padėti
gimnazistams pelnyti geresnius rezultatus anglų kalbos
egzaminuose. Per laiką idėja
vis keitėsi, rinka diktavo naujus poreikius ir taisykles, kol
galiausiai ir pati pandemija
sudėjo paskutinius akcentus. Per hakatonus iki galo
išgryninus idėją, galutinai
įsigilinus į rinką, vaikinai
savo produkto pristatymą
pirmiesiems vartotojams
planuoja jau 2021 m. pirmajame ketvirtyje.
„Mūsų startuolis spręs
vieną, tačiau labai kompleksišką problemą – suprastėjusius mokinių nacionalinių
egzaminų rezultatus. Vis
dėlto, pasitelkus žaidybinius elementus, inovatyvią
metodologiją, patrauklius
vizualus, suteiksime daugiau motyvacijos ir net entuziazmo mokytis šiek tiek
kitaip. Mes tam tikra prasme
norime kurti švietimo renesansą Lietuvoje“, – sako M.
Vičius.

Nori „bandyti“ verslą,
bet trūksta drąsos

Hakatonus organizavusios „Turing School“ vadovės
Monikos Simaškaitės teigimu, „BBright“ komanda
buvo ypač įsigilinę į rinkos
poreikius, identifikavo opią
problemą, kuriai pasiūlė realiai įgyvendinamą ir stiprią
idėją. Galiausiai, prie jų pergalės prisidėjo ir apgalvotas
verslo modelis bei įtraukiantis idėjos pristatymas.
„Hakatonų formatas
suteikia terpę jauniems
žmonėms ne tik generuoti
problemų sprendimus, bet
ir realiai jas spręsti. Šiuo

hakatonų maratonu stengėmės ugdyti jaunų žmonių
verslumo ir kūrybiškumo
įgūdžius, praskleisti kartais
paslaptingą startuolių pasaulio uždangą ir parodyti,
kad drąsa ir motyvacija jauname amžiuje baudžiama
nebus. Jeigu verslo idėja
ir nepasiteisins, jaunuoliai
pasiliks su labai svarbiomis
ir praktiškomis pamokomis,
kurios neleis kartoti tų pačių
klaidų ateityje“, – sako M.
Simaškaitė.
Jai antrina ir asociacijos
„Langas į ateitį“ projekto koordinatorė Simona
Gogelytė: „Jauni žmonės,
nori bandyti kurti verslą.

Būk savanoris –
keisk pasaulį,
tu tai gali!
(Atkelta iš 3 psl.)

žmonėms, bet ir ugdome įvairias kompetencijas, kurios leidžia jaunimui efektyviai siekti savo tikslų.
Kviečiame 14–29 m. jaunuolius iš visos Lietuvos
registruotis į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą. Numatoma veiklos pradžia – 2021 m. sausio
mėnuo. Registracija atvira iki 2020 m. gruodžio 7 d.
18:00 val. Registracijos anketą rasite čia: https://jst.
jrd.lt/newCandidate
Laukiame tavęs. Susiek su mumis. Ir tapk veržlios
komandos nariu!
Mus remia ir mūsų veiklą finansuoja Jaunimo reikalų
departamentas prie SADM, Zarasų rajono savivaldybės administracija.
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Dažnai jie turi gerų idėjų,
sprendimų, pastebi aktualias problemas, tačiau jiems
trūksta žinių ir motyvacijos
iš tiesų imti ir sukurti skaitmeninį įrankį tiems iššūkiams spręsti. Būtent todėl
hakatonai geroms idėjoms
suteikia šiek tiek daugiau
jėgos, konkretumo, padeda atsakyti į pagrindinius
klausimus apie produkto
tikslą, auditoriją, vertę bei
reikalingas investicijas“.
Tiesa, hakatonai nėra
naujas formatas Lietuvoje, tačiau pastebima, kad
tokie renginiai dažniausiai
fokusuojami į didžiuosius
miestus, o mažesniuose
regionuose jaučiamas šių
žinių trūkumas. Būtent todėl
projekto „Prisijungusi Lietuva“ komanda nusprendė
inicijuoti hakatonų ciklą
„Startuoliai, keičiantys visuomenę“, kuris padėtų jaunuoliams ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir visoje
Lietuvoje kūrybiškai taikyti
skaitmenines technologijas
kuriant startuolius.
Nacionalinio hakatono
metu pirmosios vietos nugalėtojai „BBright“ laimėjo
500 EUR vertės stipendiją
bei konsultaciją su „Versli
Lietuva“ specialistais, padėsiančią toliau sėkmingai
vystyti idėją ir ieškoti investicijų. Komanda „Yuffi“ ir
jų virtualių restoranų meniu
idėja pelnė antrąją vietą, o
trečiąją – „LovelyPaws“ bei
jų platforma, padėsianti paprasčiau rūpintis naminiais
gyvūnais.

