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2016 m. rugpjūtis. Nr. 94 
 
Mus rasite: 

    

 

 Lituanistinio švietimo aktualijos  
 

 Seminarai lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 

mokytojams 

 Kirčiuotų raidžių rinkimas, šaltinių citavimas, literatūros sąrašo 

parengimas ir rašymas 

 Švietimo atgarsiai (164 apžvalga) 
 

: Švietimo naujovės ; 
► Nuo 2016 m. liepos 1 d., pakilus minimaliai mėnesinei algai (MMA), padidėjo 

ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos. Todėl gyventojai, iki šiol kas 

mėnesį mokėję 31,50 euro PSD įmoką, dabar turi mokėti 34,20 euro, o mokėję 

10,50 euro (tie, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla) – 11,40 euro. 

Apdraustais PSD bus tik tie gyventojai, kurie neturės skolos ir bus sumokėję 

einamojo laikotarpio įmoką. Pavyzdžiui, jei gyventojas nuo 2016 m. sausio 1 d. 

iki rugpjūčio 1 d. nebuvo sumokėjęs PSD įmokų ir pradės jas mokėti tik nuo 

rugpjūčio 2 d., jis bus apdraustas PSD tik tuomet, kai sumokės visą PSD skolą, 

susidariusią iki rugpjūčio 2 dienos. Laiku sumokėtos nustatyto dydžio PSD 

įmokos garantuoja, jog prireikus medikų pagalbos žmogus neturės problemų 

gydymo įstaigose, jam nereikės susirgus rūpintis draudimu ar mokėti už gydymą 

iš savo kišenės. Tuo tarpu PSD neapdraustas gyventojas rizikuoja patirti dideles 

išlaidas, jei jam prireiktų gydymo paslaugų tuomet, kai PSD yra nutrūkęs ar 

susidariusi skola. Neapsidraudęs gyventojas turės mokėti už gydymą iš savo 

kišenės, o draudimas PSD įsigalios tik sumokėjus visą skolos ir einamojo 

laikotarpio sumą. ◄ 
 

 

j k Apklausos 2016-07-09 – 2016-08-03 rezultatai. Ar 2016 m. 

lietuvių kalbos ir literatūros egzamino vertinimas atitiko 

Jūsų lūkesčius? 
 

Atsakymas Balsai Procentai 

Visiškai atitiko 11 25% 

Iš dalies atitiko ir neatitiko 17 38,64% 

Visiškai neatitiko 16 36,36% 

Iš viso: 45 balsai 

 

   Nauja apklausa. Kokios literatūros rūšies kūrinius 
dažniausiai skaitote?  Paspauskite vieną nuorodą iš logotipų 

ir balsuokite: 
 

 
 

 
 
           

 

Pažinęs šviesą, negyvensi tamsoje 

 
 
 

 
 

Rugpjūtis ir liaudies prietarai 

 

: Švietimo naujovės ; 
► Nuo 2017 m. sausio 1 d. siūloma 

neapmokestinamą pajamų dydį (NPD) 

padidinti iki 310 eurų (dabar NPD yra 200 

eurų). Taigi atlyginimas asmenims, 

neturintiems vaikų, padidėtų maždaug iki 16 

eurų. Auginantieji du vaikus per mėnesį 

gautų maždaug 20 eurų daugiau, o asmenų, 

kurie vieni augina du vaikus, pajamos 

padidėtų 30 eurų. Konkreti suma priklausytų 

nuo atlyginimo dydžio. Lietuvoje mažas 

pajamas gauna apie 40 proc. žmonių. ◄ 
 
 

 
 

Labiausiai lietuvių pamėgtos knygos 

2015 m. Daugiau rasite ČIA 
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