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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems

Linas KUKURAITIS: priedas prie pensijos
dar niekam nepakenkë

/Nukelta á  2 psl./

Nuo kitø metø pensijø kaupimas keièiasi. Gal galite
papasakoti, kokie pagrindiniai pokyèiai laukia dirbanèiø
þmoniø?

Pagrindiniai pokyèiai yra du. Pirma, nebebus „Sodros“
pervedimø á privaèius pensijø fondus. Tai reiðkia, kad þmonëms,
kurie kaupia ar pradës kaupti nuo kitø metø, dël kaupimo
nemaþës „Sodros“ pensija, kaip kad buvo iki ðiol. Kitaip tariant,
viskas, kà sukaupsime nuo kitø metø, bus priedas prie valstybës
mokamos pensijos. Tai buvo vienas didþiausiø ðios sistemos
trûkumø, ekspertai nuolat tai kritikavo.

Antras pokytis: norint paskatinti gyventojus kaupti maþinami
darbo mokesèiai. Apskritai ðia reforma gana aiðkiai sakome, jog
kaupti vis tik yra geriau nei nekaupti, nebent jums iki senatvës
pensijos liko maþai metø.

Tarp kitø pliusø, kurie kaupimà darë  ir tebedaro patrauklø,
paminëèiau valstybës prisidëjimà prie kiekvieno kaupianèio
þmogaus sàskaitos. Jei kiekvienas mûsø nuo darbo uþmokesèio
galës kaupti po 3 proc. (arba pradëti nuo 1,8 proc. ir pasiekti 3
proc. per penkerius metus), tai valstybë ið biudþeto prisidës po
1,5 proc. nuo vidutinio ðalies atlyginimo.

Be to, sudarëme galimybes kaupti daugiau nei 3 proc. nuo
atlyginimo – jei tokio þingsnio imsis pats þmogus, jis galës
pasinaudoti pajamø mokesèio lengvata, o jeigu kaupti padës
darbdavys – tuomet jam bus taikoma pelno mokesèio lengvata.
Iki ðiol tai buvo neámanoma.

Ir paskutinis svarbus dalykas – per keletà metø beveik perpus
maþiname pensijø fondø ákainius.

Labai daug kalbama ir apie gráþimà á „Sodrà“ arba kaupimo
stabdymà. Kas galës tai padaryti? Ar apsimoka gráþti á „Sodrà“?

Ar apsimoka, ar neapsimoka – priklauso nuo kiekvieno
þmogaus situacijos. Reikia ávertinti, kiek metø þmogui liko iki
pensijos. Jeigu labai nedaug, o iki ðiol sukaupta suma netenkina,
tuomet gal ir apsimoka. Bet jeigu sukaupta suma jums atrodo
padori ir iki senatvës pensijos liko bent 15 metø, tuomet galbût
verta kaupti – juolab, kad prisideda ir valstybës biudþetas.

Apskritai pasakyèiau, kad gráþti á „Sodrà“ su visa sukaupta
pinigø suma arba stabdyti kaupimà ir palikti pinigus pensijø

Socialinës apsaugos ir darbo ministras Linas
Kukuraitis teigia, kad pensijø kaupimas galëtø
uþtikrinti priedà prie „Sodros“ mokamos senatvës
pensijos, ir ragina atsakingai pamàstyti apie ateitá.
Pasak jo, renkantis – kaupti ar ne – taisyklë paprasta:
kuo ilgiau kaupsi, tuo daugiau sukaupsi. Kaupti
neapsimoka tik þmonëms, kuriems iki senatvës
pensijos liko labai nedaug laiko.

fonde iki pensijos amþiaus gali visi ðiuo metu II pakopoje
kaupiantys gyventojai, tik savo sprendimà iki 2019 m. birþelio 30 d.
turi praneði pensijø kaupimo bendrovei. Bet siûlyèiau neskubëti
ir apsvarstyti, ar tikrai norite gyventi vien tik ið „Sodros“ pensijos.
Nors „Sodros“ pensija vis tiek sudarys didþiàjà dalá pajamø
senatvëje (jei neturite kitø ðaltiniø), bet priedas dar nepakenkë
në vienam.

O jûs pats ar kaupiate? Ar kaupsite ir kitais metais?
Að ðiuo metu kaupiu minimaliai, tai yra uþ mane „Sodra“

perveda ámokas pensijø fondui, bet nuo atlyginimo pats
neprisidedu. Po reformos ketinu kaupti 3 proc. nuo atlyginimo,
nes, kaip sakoma, obuolius reikia laikyti skirtingose pintinëse.

Tiek að, tiek kiti gyventojai turëtø galvoti apie ateitá ir prisiimti
asmeninæ atsakomybæ uþ sotesnæ senatvæ. Nenoriu agituoti,
tiesiog norëèiau papraðyti, kad kiekvienas ávertintume savo padëtá
ir priimtume atsakingus sprendimus. Në vienoje Vakarø Europos
valstybëje nëra taip, kad soèià pensijà garantuotø tik valstybë.
Beveik visur dirbantys þmonës kaupia papildomai – tiesa, Vakarø
Europos valstybëse daþniau veikia profesiniai fondai, á kuriuos
ámokas moka patys darbuotojai ir jø darbdaviai. Bet tai vis tiek
ámokos nuo darbuotojo atlyginimo.

Kodël nuspræsta jaunus dirbanèius gyventojus iki 40 metø
átraukti á kaupimà? Kodël neagituojate, kad kauptø patys?

Apskritai jauni þmonës nelinkæ màstyti apie savo gyvenimà
po 40 metø, todël svarstëme, kaip valstybë galëtø paskatinti bent
trumpam prisiminti, kad yra toks dalykas kaip pensija. Norint jà
gauti svarbu ne tik mokëti socialinio draudimo ámokas (nes tik
tuomet ágysite teisæ á „Sodros“ pensijà), bet verta pagalvoti apie
kitus árankius – pavyzdþiui kaupimà. Átraukimas á kaupimo

Posaskovos nuotr.Baltijos asamblëjoje.
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sistemà su galimybe atsisakyti tikrai privers jaunus þmones bent
susimàstyti. O apsispræsti jie galës, kaip norës.

Ðia reforma, kaip sakote, taikoma á dirbanèius ir jaunus
þmones. O kaip dël dabartiniø pensininkø?

Dabartiniø senjorø irgi neuþmirðome: kaip þinote, senatvës
pensijos kasmet didinamos atsiþvelgus á darbo uþmokesèio fondo
pokyèius per keletà metø. Kadangi darbo uþmokesèio fondas
auga, auga ir senatvës pensijos. Nuo ðiø metø senatvës pensijos

vidutiniðkai didëjo apie 7 proc. Pagal atnaujintas prognozes
planuojama, kad 2019 m. dël indeksavimo senatvës pensijos didës
vidutiniðkai 7,63 proc. Taip pat nuo sausio pirmà kartà pradësime
mokëti priemokas labiausiai skurstantiems pensininkams,
turintiems bent minimalø darbo staþà. Papildoma priemoka
þmonëms, kuriø pensijos sausá bus maþesnës nei 233 Eur,
vidutiniðkai sieks 20 Eur.

Eglë SAMOÐKATË,
ministro patarëja vieðiesiems ryðiams

Renginio pradþioje organizatoriai arenos amfiteatre sukvietë
dalyvius pagerbti geriausiø prekiniø þenklø kûrëjus, kuriems buvo
áteikti ávairûs apdovanojimai. Tai betarpiðkai susijæ su naujø
maisto produktø degustacija, naujø aprangos ir avalynës
kolekcijø pristatymu, moderniø sprendimø namams ir interjerui,
taipogi verslininkams, pateikimu.

Parodos dalyviai buvo pakviesti dalyvauti diskusijoje tema:
„Kiek vietos po Lietuvos saule liks smulkiam ir vidutiniam verslui?“
Ðá renginá vedë þurnalistas ir ávairiø laidø vedëjas Aurimas
PEREDNIS.

Trumpai apibendrinant diskusijos eigà reikëtø pateikti jos
dalyviø svarbiausias mintis.

Robertas DARGIS, Lietuvos pramonininkø konfederacijos
prezidentas, pasidþiaugë, kad Kaunas visais laikais buvo
verslumo pavyzdys – lopðys ir ðio miesto þmonës visuomet rasdavo
galimybiø kurti savàjá verslà, ið kurio galëtø uþsidirbti ne tik
pragyvenimui, bet ir kaupti lëðas naujoms verslo ðakoms plëtoti.

Valerijus MAKÛNAS, Kauno rajono savivaldybës meras,
kalbëjo apie tai, kad verslo plëtra Kauno rajone ágavo labai staigø
pagreitá. Laisvojoje ekonominëje zonoje tartum grybai po lietaus
dygsta ávairiø investuotojø (ypaè uþsienio) ámonës. Tokios naujos
ámonës atsiranda gana daþnai, kas suteikia palankias sàlygas
naujø darbo vietø kûrimui ir visiðkai neblogo atlyginimo gavimui.

Jonas GUZAVIÈIUS, Lietuvos pramonininkø konfederacijos
viceprezidentas, pasidþiaugë, kad paroda yra ne vien tik
gamintojø prisistatymo vieta, bet ir ádomus renginys miesto
visuomenei. Naujo gaminio atsiradimas uþima labai daug laiko,

Kiekvienà rudená vyksta Lietuvos þmones ir verslà
dominantis renginys apie lietuviðkus gaminius.
Rugsëjo  28-30 dienomis ÞALGIRIO arenoje buvo
surengta jubiliejinë deðimtoji paroda „Rinkis prekæ
lietuviðkà 2018“. Á renginá susibûrë gausus
gamintojø, prekybininkø ir valdþios atstovø bûrys.
Buvo papasakotas ádomus praeities ávykis apie tai,
kad ði paroda turëjo truputá kitoká pavadinimà, t. y.
„Pirkit prekæ lietuviðkà“. Taèiau paaiðkëjo, kad tokia
agitacija gali „prieðtarauti kaþkokioms normoms“,
todël iðmintingi þmonës, organizuodami renginá
pasirinko ádomø sinonimà ir vietoje þodþios pirkti
áraðë þodá rinktis (þmonëms buvo nesunku suprasti
ðiø þodþiø sàsajà).

LIETUVIÐKI GAMINIAI:
ádomu, naudinga, pelninga

todël ypatingo pagyrimo verti tie gamintojai ir kûrëjai, kurie
nuolat ieðko galimybiø tobulinti ne tik savà tradicinæ gamybos
ðakà, bet nuolat diegia ávairias mokslo naujoves bei uþsienio
patirtis.

Virginijus SINKEVIÈIUS, LR ûkio ministras, kalbëjo apie
verslo reikðmæ ne tik miestui, bet ir visai valstybei, todël á ateitá
reikia þvelgti kaip á tam tikrà valstybiniø institucijø ir verslo
organizacijø tarpusavio bendradarbiavimà.

Diskusijoje taip pat kalbëjo bankø ir kai kuriø ámoniø vadovai,
minëdami svarbiausias ekonomines problemas, kurios ðiuo metu
ypaè ryðkios dël darbo jëgos trûkumo ir pernelyg maþo darbo
naðumo augimo.

Parodoje buvo diskutuojama ir apie tai, kad bendrasis vidaus
produktas (BVP) auga, taèiau daugiau dëmesio reikëtø skirti
gaminiø kokybei, o ne kiekybei. Tai ypaè pasimato, kada lietuviðki
gaminiai atsiduria vidaus rinkos konkurencinëje terpëje, lyginant
jà su importine produkcija, taip pat kai mûsø produkcijai tenka
konkuruoti tarptautinëje rinkoje.

PARODOS STENDUS APÞIÛRËJUS, LANKYTOJØ
NUOMONËS PASIKLAUSUS

Parodos lankytojai Almutë ir Edmundas STAÐIAI – Kauno
miesto gyventojai - sakë: „Tokiose parodose dalyvaujame
kiekvienais metais. Pirmiausia lyginame kainas, t.y. ar jos
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padidëjo, ar sumaþëjo. Padarëme iðvadà, kad gaminiai yra
ádomûs, graþûs ir madingi, o valgiai skanûs, taèiau jø kaina nuolat
didëja. Vis dëlto ir ðá kartà, nors ir nesiruoðëme daug ko pirkti,
bet ið parodos iðëjome su pilnais krepðiais.“

„Visada smagu gráþti á parodà  „Rinkis prekæ lietuviðkà“. Ði
paroda suteikia galimybes susitikti tiesiogiai su tiekëjais ir
galutiniais klientais, iðgirsti atsiliepimus, pasidalinti patirtimi,
pasiðnekuèiuoti. Po kiekvienos parodos atsiranda dar didesnis
noras tobulëti, augti, gerinti kokybæ, skatinti naujoviø
atsiradimà,“- kalbëjo UAB „Garliavos duona“ marketingo
specialistë Jurgita GAIDË.

Vaida PAULË ið Utenos kraðto atveþë brandintà rankø darbo
obuoliø sûrá. Nemaþu bûriu apstojæ lankytojai teiravosi, kokiu
technologiniø gudrybiø reikia, norint pasigaminti toká skanø sûrá...

Ámonë „Aconitum“ – Lietuvos gamintojas, turintis geras
tradicijas ávairiø vaistø ir papildø gamyboje. Girdëjosi diskusija
apie tai, kaip iðsirinkti papildus ir ar apskritai jie þmogui reikalingi.
Buvo akivaizdu, kad sportuojantys þmonës vargu ar gali apsieiti
be jø, nes papildai reikalingi stiprinti jø organizmà.

Ûkininkas Ernestas VAIÈIUS yra sraigiø ûkio „Aspersa“
savininkas. Jis pasakojo apie sraigiø paplitimà uþsienio ðalyse,
taèiau krimtosi, kad Lietuvoje tai nëra populiaru. Visgi jis viliasi
tuo, kad pamaþu tokiø vartotojø gretos vis gausëja.

Buvo ir kitø ádomiø gaminiø. Sveikintina, kad naujø gaminiø
kûrimu uþsiima jauni þmonës, todël akivaizdu, kad verslas turës
tendencijà plëstis, o gamintojams neð papildomas pajamas.

Parodoje lankësi ir medþiagà parengë Benita VIÐPULSKYTË,
VU Kauno fakulteto Lietuviø filologijos ir reklamos studijø

programos I kurso studentë ir dr. Juozas ÐALÈIUS
* * * /Nukelta á  4 psl./

Staðiø ðeima...
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Ketvirtadiená – spalio 18 d. - prekybos ir laisvalaikio centre
Mega vyko renginys „Studentø pirkiniø naktis“. Nors renginys
turëjo prasidëti nuo 17 val., studentai rinkosi daugiau nei valandà
anksèiau ir stovëjo eilëje prie registracijos, mat pirmam 100
uþsiregistravusiø buvo iðdalintos 10 eurø Megos dovanø kortelës.
Eilë buvo be galo ilga, taèiau verta buvo laukti, nes pasibaigus
dovanø kortelëms, buvo dalinami kuponai kino bilietams ásigyti
2 uþ vieno kainà.

Renginiui gyvybës  suteikë jo  vedëjai  - radijo laidø balsai –
Simona Bandita ir Orijus Gasanovas, kurie neleido studentams
nuobodþiauti, uþdavinëjo klausimus, susijusius su Megoje
ásikûrusiomis parduotuvëmis, bei ragino dalyvauti ávairiose
uþduotyse, uþ kurias buvu dalinami prizai. Turbût ádomiausios
uþduotys, kurias teko áveikti studentams, buvo mësainiø, cepelinø
ir èilli sriubos valgymo varþybos. Taip pat vyko ir boulingo turnyras
bei dronø bandymai.

Ávairiø parduotuviø atstovai pristatinëjo savo prekes visokiais
ádomiais bûdai, pavyzdþiui Hobby Shop siûlë studentams iðbandyti
ávairius þaidimus bei galvosûkius, Happy Box leido pasidaryti
nemokamø nuotraukø, o Red bull ir Milka dalino vaiðes. Taip pat
Cascada kvietë á mini groþio salonà, Douglas darë makiaþà, Old

Studentai linksminasi ne tik savaitgaliais
Town Barbers graþino vyrus ir berniukus, o In Hairsiûlë nemokamà
plaukø tyrimà.

Kaunas IN dalino lankstinukus, kurie leidþia greièiau ir
patogiau susipaþinti su Kauno miestu, Swedbank loterijoje galëjai
laimëti jø firmines dovanas, o ávairios organizacijos, pristatanèios
mokslus uþsienyje, skelbë konkursus studijoms uþsienyje laimëti.
Ðios ir daugelis kitø pramogø tà naktá dþiugino studentus visiðkai
nemokamai. Daugybë nuolaidø bei dovanø viliojo apsipirkti
ávairiose parduotuvëse ir neiðeiti namo tuðèiomis.

Daugiausiai laiko mes su draugë praleidome prie Þiniø radijo
stendo, kur viso renginio metu vyko Proto mankðta, kur áveikæs
kitas komandas galëjai laimëti knygà. Mums labai gerai sekësi,
todël gráþome su krûva dovanø, pavargusios, bet laimingos.

Vakarà uþbaigë merginø grupës „Golden Age“ pasirodymas,
leidæs studentams dar labiau atsipalaiduoti ir pasilinksminti. Po
renginio, kai prekybos centras jau uþsidarë, studentai galëjo
sudalyvauti vakaro pratæsime naktiniame klube Taboo.

Benita VIÐPULSKYTË,
VU Kauno fakulteto

Lietuviø filologijos ir reklamos studijø programos I kurso studentë

Parodai pasibaigus papraðëme iðsamiau savo mintimis
pasidalinti Jonà GUZAVIÈIØ, Lietuvos pramonininkø
konfederacijos viceprezidentà, UAB „Kauno liftai“ generaliná
direktoriø. Jis sakë, kad naujo gaminio kûrimas reikalauja aukðto
techninio iðsilavinimo, gerø inþineriniø ágûdþiø ir aukðto darbø
organizavimo lygio. Akivaizdus to patvirtinimas yra jau eilæ metø
gaminamas bei plaèiai naudojamas lietuviðkas gaminys –LIFTAS.

Gerbiamas Viceprezidente, naujas gaminys reikalauja ir
naujø specialistø. Kà apie tai bûtø galima pasakyti?

Techniniai sprendimai auga palaipsniui, todël mûsø
inþinieriams ir darbininkams tai ateina kaip savaime suprantamos
þinios. Laikomës taisyklës, kad bûtø nuperkama naujausia liftø
áranga. Mes jà iðmokstame eksplotuoti ir tai teikia mums
pirmenybæ lyginant su kitais gamintojais.

Norëtume plaèiau suþinoti apie maþøjø ir didþiøjø ámoniø
tarpusavio sàveikà.

Praktika rodo, kad pramonës garveþys yra tradicinës vidutinio
dydþio ámonës. Jos ir sudaro didþiausià lyginamàjá svorá bendroje
gamyboje. Ir taip yra ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Pas mus
áprasta daug pagyrimo þodþiø sakyti informaciniø technologijø
naujovëms. Vis dëlto nors darbo naðumas jose ir didesnis kartais

LIETUVIÐKI GAMINIAI:
ádomu, naudinga, pelninga

net 2-3 ir daugiau kartø, taèiau bendroje apimtyje jø lyginamasis
svoris tesudaro 2-3 proc.

Norëèiau dëmesá kreipti á atlyginimø dydá pagal ámoniø
grupes. Kaip rodo statistikos duomenys, vyrauja ta ámoniø grupë,
kurioje priskaitytas darbo uþmokestis sudaro 501 – 600 Eur.
Ádomu yra tai, kad specialistai, kuriø alga per mënesá virðija 5000
Eur sudaro tik apie 0,4 proc. viso personalo. Nerimà kelianèiu
faktu yra tai, kad iki 400 Eur atlygá gauna palyginti nemaþa
darbuotojø dalis, t. y. apie 15 proc.

Kokia jûsø nuomonë apie pragyvenimo lygá dabar ir ateityje?
Manau, kad tai priklauso nuo daugelio aplinkybiø ir dabartinë

Lietuva yra tokiame kelyje, kai atlyginimas kai kuriose ðakose ir
ámonëse padidëja 10 ir daugiau procentø. Atlyginimo didëjimas
– dësningas reiðkinys, taèiau tai turi bûti lydima ir darbo naðumo
augimu.

Daþni atvejai, kai iðëjæ á pensijà þmonës ieðkosi ir randa darbà.
Truputá su ðypsena galëèiau pasakyti, kad maþa pensija ir nedidelë
alga jau suteikia þmogui visiðkai neblogà pragyvenimà, todël ir
matome daug atvejø, kuomet ávairûs specialistai dirba keliose
darbovietëse.

Kokiu bûdu lietuviðki gaminiai galëtø rasti platesná iðëjimà
á tarptautinæ rinkà?

Konkurencija tarptautinëje rinkoje visuomet buvo, yra ir bus.
Vietos rinkoje radimas yra didelio organizacinio darbo sritis ne tik
atskirai ámonei, bet ir á asocijacijas susijungusiø  ámoniø  stuktûroms,
o taip pat ir valstybinëms institucijoms. Man ne kartà teko bûti
ávairiose uþsienio valstybëse, dalyvauti tarptautinëse konferecijose
ir parodose. Tai leido man sukaupti patirties kaip turëtø dirbti
mûsø verslo struktûros ir valstybinës institucijos. Manau, kad tai
labai platus klausimas, apie kurá turi bûti diskutuojama
þiniasklaidoje, ûkio struktûrose ir vyriausybëje. Linkiu, kad ðiuo
keliu Lietuva eitø ir mûsø gamintojai iðeitø tarptautinæ rinkà.

Vis dëlto tokios valstybës kaip Lietuva sukurti galingà didelio
masto pramonës ðakà turbût niekada nepajëgs, todël mûsø tikslas
turëtø bûti jungtis á tarptautiná darbo pasidalijimà siûlant savø
specialistø aukðtà kvalifikacijà ir norà kûrybingai ávykdyti ávairias
uþduotis.
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Vësø rudens savaitgalá Kaunà suðildë jauki ir ádomi 16-toji
paroda „Moters pasaulis. Parodos metu buvo organizuota daug
ávairiø seminarø, vienas jø -  „Kaip pasirinkti tinkamà
stomatologijos klinikà?“, konferencija „Versli ir laiminga, be
streso“, taip pat pristatytos naujausios dizaineriø kolekcijos,
rengtos meistriðkumo pamokos kirpëjoms, visaþistø konkursai
ir kt.

Konkursas – ðou „Pasaulio ilgaplaukës Long – haired world“
sulaukë ypatingo susidomëjimo. Konkurso dalyviø teigimu,
ilgiems plaukams reikia daug prieþiûros, taèiau jie yra
paklusnesni ir lengviau priþiûrimi nei trumpi plaukai, jiems
nereikia papildomø fiksavimo priemoniø, kad atrodytø graþiai.

Ádomi dovana - edukaciniø priemoniø katalogas. „UAB
„Gudragalvis“ á parodà  „Moters pasaulis“ atsiveþë savo sukurtà
gaminá - þaidimà „Action lotto“ ( liet. veiksmø loto), kurio autorë
dr. Vilma Makauskienë“,- ðià informacijà suteikë moksleivë Eglë
Cholodinskaitë. Ámonë visiems pristatë savo prekes, skirtas
ávairaus amþiaus  (2-4, 4-6 metø ir vyresniems) vaikams.

Daugybë savo srities specialistø ne tik siûlë savo produkcijà,
bet ir kvietë lankytojus iðbandyti ávairias procedûras, dalino
skrajutes su nuolaidomis bei kvietë apsilankyti jø parduotuvëse.

Ádëmiai lankytojai klausësi Viltës Mekiûnaitës kvietimo ir
stendo pristatymo. „Maþoji Indija Kauno ðirdyje laukia
kiekvieno, pasiilgusio ðilumos ir egzotikos“.

Matëme gausø kailiø ir odos drabuþiø bei rankiniø
asortimentà. Specialistø teigimu tai ilgaamþiai, ið mados
neiðeinantys gaminiai.

Ádomu tai, kad yra iðlikæ daug rankø darbo lietuviðkø lino
gaminiø: uþuolaidëliø, staltiesiø, servetëliø, papuoðalø ir kt. Juos
pristatë lino gaminiø kûrëja ið Panevëþio.

Aká traukë „Rëmø þaismo“ ekspozicija – porcelianiniø lëliø
kompozicijos rëmeliuose. Tai unikalûs dirbiniai, galintys papuoðti
kiekvieno namus.

Specializuoti namø tekstilës gamintojai „Kurima“ sugalvojo
iðskirtiná bûdà patraukti parodos dalyviø dëmesá. Be jø
eksponuojamos produkcijos ten stovëjo siuvinëjimo staklës ir
ðalia gulëjo uþraðas: „NEMOKAMAS vardo SIUVINËJIMAS
vietoje“. Tad buvo smagu ne tik ásigyti produkcijos sau, bet ir
pasinaudojus nemokama paslauga padaryti dovanà savo
artimam þmogui. Gi artëja graþiausios metø ðventës.

Spirulina – augalinës kilmës bene turtingiausias naudingøjø
medþiagø natûralus maistas þemëje. Maistui naudojama jau
tûkstanèius metø Meksikoje – actekø  ir Afrikos genèiø, t.y. ten,
kur jie augo natûraliai.

Kauno pramonës ir amatø rûmai teikë informacijà apie tai,
kaip bendrauti ir bendradarbiauti, norint tobulinti verslà, ágyti

aktualios informacijos ir þiniø apie gerosios praktikos pavyzdþius.
Þinios buvo teikiamos ið ávairiø srièiø  - marketingo, finansininkø,
teisininkø.

Malonu buvo þvelgti á „Woll“ gaminius ið Vokietijos. Tai
priemonës maisto gaminimui.

Termosø specialistas aiðkino apie ðiø gaminiø garantijà 25
metams, sakydamas, kad geriausia izoliacinë medþiaga yra stiklas.
Tokie termosai lengvai valomi ir plaunami, taèiau visa tai reikia
daryti labai apdairiai, kad nesudauþyti to plono ir jautraus stiklo.

Parodos metu buvo kon-
sultuojama dël valymo paslaugø
teikimo ávairiais naujoviðkais
bûdais.

Kai kuriø dalyviø nuomone,
moters pasaulis neatsiejamas
nuo gëliø ir virtuvës árangos, ko
ið tiesø parodoje buvo ðiek tiek
per maþai. Ði paroda labiau
akcentavo moters groþiui
reikalingà kosmetikà ir aprangà,
o ne su jø buitimi susijusius
dalykus.

Pabuvimas parodoje -  tai
þvilgsnis á groþá, á madà, á þmoniø
iðradingumà. Jaunimas parodos
metu kûrë ávairius gaminius ið
karoliukø. Tai bûdas ávairiø kartø
atstovams rasti tarpusavio ryðá.

Edita SMETONAITË

Paroda „Moters pasaulis“
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Norime padëkoti kelionæ suorganizavusiai ámonei UAB
„KAUNO GRÛDA“, kelionës organizatorei Rasai BAL-
ÈIÛNAITEI, gidei uþsienio valstybëse Jûratei ÞITKEVIÈIENEI,
vairuotojams Algimantui KRIVICKUI ir Viktorui BRA-
ÞINSKUI.

Spalio viduryje Lietuvos ðeimos ûkininkø sàjungos iniciatyva
buvo suorganizuota ádomi iðvyka, kuri informaciniuose leidiniuose
ávardinta kaip „Nepaþinti Balkanai. Didysis turas: iðtvermingoji
SERBIJA - nepaþástamoji MAKEDONIJA - jauniausia Europos
valstybë KOSOVAS - naujai atrasta JUODKALNIJA - paslaptingoji
ALBANIJA - atsikûrusi BOSNIJA IR HERCEGOVINA“.

Pamëginkime kelionæ apþvelgti jos dalyviø þodþiais.
Valdas MERKEVIÈIUS savo áspûdþius apibûdino ðiais

þodþiais: „Nemaþai pasaulio valstybiø esu apkeliavæs. Visiems
laikams áspûdá paliko kelionë á Izraelá. Ðioje kelionëje man
atmintyje ástrigo apsilankymas Albanijoje. Nors tai ir nedidelë
valstybë, taèiau akivaizdus jos gyventojø susitelkimas savojo kraðto
labui. Malonu buvo pamatyti ir ásitikinti, kad Albanija nepraradusi
finansinio savarankiðkumo ir turi nuosavà bankà ir, savaime
suprantama, savàjà valiutà. Akivaizdu kad sostinæ tvarkanti valdþia
daug dëmesio skiria smulkiajam verslui, todël centrinës gatvës
„nusëtos“ maþomis parduotuvëmis, ávairaus verslo aptarnavimo
ámonëmis. Manau, kad tai pamokantis pavyzdys ir Lietuvos
didiesiems miestams bei valstybës gyvenimà organizuojanèiai
valdþiai. Panaðiø pamokanèiø pavyzdþiø galima rasti ir kitose
valstybëse, kuriose ðios kelionës metu apsilankëme.“

Keliautojø gretose matëme ir jaunimo. Studentë VAIDA
uþraðë tokius þodþius: „Mes gyvename nuostabiame pasaulyje,
pilname skirtingø þmoniø, skirtingø paproèiø ir áproèiø. Prie viso
to prisiliesti ir visà tai paþinti galima tik keliaujant.“

Áprastas reiðkinys keliaujant á Vakarø Europà pirmiausia
aplankyti didþiausias valstybes: Ispanijà, Prancûzijà, Italijà,
Vokietijà. Maþai kam yra tekæ pabuvoti Serbijoje ir Makedonijoje.
Didþiausias ir seniausias Makedonijos miestas yra Skoplë, ákurtas
dar 3 amþiuje prieð Kristø. Tai svarbus religinis, prekybos, ávairiø
amatø centras. Istoriðkai taip susiklostë, kad Skoplë þinoma ir
kaip archeologiniø kasinëjimø vieta. Taip pat akivaizdþiai
jauèiamas Osmanø imperijos valdymo istorinis palikimas.
Pasaulyje plaèiai nuskambëjusi Skoplës miesto griûtis nuo
didþiulio þemës drebëjimo. Vyresnioji karta prisimena ir Lietuvos
þmoniø indëlá á Skoplës miesto atstatymà. Teko iðgirsti ádomø
pasakojimà apie tai, kad ðis miestas po þemës drebëjimo sukurtas
naujai. Pabuvojome prie vieno daugiaaukðèio pastato, kurio
istorija yra tapusi legenda. Sakoma, kad aplink já visi pastatai
buvo sugriauti, o ðis liko stovëti tartum já bûtø aplenkusi ði
katastrofa. Kada su tarptautine pagalba buvo pradëta miestà
atstatinëti, atvykæ uþsienio architektai pradëjo klausinëti vietinës
administracijos, kur yra to nesugriauto namo projektuotojas ir
statytojas. Pasirodë, kad tikroji tiesa yra tokia, kad tas inþinierius,
vadovaudamas statybai, iðleido pernelyg daug pinigø ir todël buvo
nuteistas... Ir tik bendradarbiaujant su uþsienio atstovais
paaiðkëjo tikroji tiesa ir ðis inþinierius buvo surastas, jam liepta
pasipuoðti, atvykti pas uþsienieèus ir nieko nepasakoti apie savo
sunkià dalià. Ádomiø istorijø apie Skoplæ yra ir daugiau, juo labiau,
kad ðis miestas yra glaudþiai susijæs su tikinèiøjø bendruomenës
garsia atstove Marija Teresa, dabar jau tapusia ðventàja.

Serbijos sostinë Belgradas – vienas ið svarbiø istoriniø
ekonomikos centrø prie Dunojaus upës. Matëme naujø
ðiuolaikiniø daugiaaukðèiø pastatø kvartalà, kurio savininkai yra
Singapûro bei kitø pasaulio ðaliø turtuoliai, kurie pastatus sukûrë
„atsikovojæ“ sklypus ið Dunojaus. Labiau miestà garsina jo

Dalykinë – paþintinë kelionë á
Balkanø ðalis

turtinga istorija ir per ðimtmeèius sukurtos ávairiø religijø ðventyklos
bei kitokie architektûriniai pastatai, kurie tiesiog kvieèia prie jø
pastovëti, pailsëti ir istorinæ atmintá papildyti. Kaip þinia, Belgradas
ilgà laikà buvo Jugoslavijos valstybës sostinë, todël ir ekonominë
jo raida yra labiausiai paþengusi. Vietiniai miesto istorikai ir gidai
siekia atvykusiems parodyti ir dvideðimtojo amþiaus pabaigos
tragiðkø ávykiø pasekmes. Taigi, Belgrado centre akivaizdþiai matosi
subombarduotas kariniø þinybø daugiaaukðtis pastatas, kuris nëra
remontuojamas ir atvykstantiems turistams rodomas kaip skaudi
istoriniø ávykiø pasekmë.

* * *
Prof. Antanas SVIRSKIS kelionæ apibendrino taip: „Pietø

kraðtai graþûs savo gamta, turi derlingà þemæ, taèiau ji reikalauja
didelës prieþiûros. Vietoviø kalvotumas reikalauja ir specialios
apdirbimo technikos, t.y. maþo galingumo traktoriø ir kitokiø
specialiø priemoniø. Su dëmesiu ir pasigërëjimu þvelgiau á Balkanø
ðaliø, o taip pat Lenkijos ûkininkavimà. Daug kur matësi naujos,
nors ir nedidelës statybvietës ir ðeimos ûkiø kûrimasis. Deja
Lietuvoje kaimas nuolat „traukiasi“ ir todël jo ateitis turi bûti
politiniø, moksliniø jëgø dëmesio centre. Kaimas Lietuvos – isto-
rijoje kultûros, tradicijø paproèiø ðaltinis.“

Medþiagà parengë
Vidas JUODSNUKIS,

 Lietuvos ðeimos ûkininkø sàjungos pirmininkas ir
 dr. Juozas ÐALÈIUS

(Tæsinys kitame numeryje)
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Nors teko pabuvoti ne vienoje uþsienio ðalyje, taèiau aplinkybës
taip susiklostë, kad Kaunà iki studijø pradþios paþinojau nedaug.
Apsilankymas Sporto muziejuje man buvo maloni staigmena. Man
buvo suteikta iðskirtinë galimybë apþiûrëti mûsø sportininkø
darbu ir atsidavimu iðkovotus apdovanojimus.

Ðis apsilankymas muziejuje buvo susietas su neeiliniu ávykiu –
ten buvo surengtas susitikimas su kandidatu á LR prezidentus
Arvydu JUOZAIÈIU. Vieta susitikimui pasirinkta ne ðiaip sau.
Sportu labai nesidomiu, taèiau ið kandidato kalbos suþinojau,
kad ir jis buvo geras sportininkas. Jo ávadiniame monologe buvo
akcentuojama sporto svarba valstybës formavimui, nes sportininkø
laimëti prizai – amþinybës árodymas, kultûros palikimas, kuris
padidina valstybës reikðmæ. Uþ kiekvieno prizo slepiasi gyvenimai
tø,  kurie ádeda labai daug darbo ir atsidavimo reprezentuodami
savo valstybæ. Kiekvienas prizas yra energijos, kurià sportininkas
atskleidþia per trumpà laikà ir didþiausiu intensyvumu, kamuolys.
„Tu iðnyksti, bet tavo atlikto darbo árodymai lieka“, - taip trofëjø
svarbà ávardijo A. Juozaitis.

Sportas netiesiogine prasme susijæs ir su politika. Iðsaugoti
medalius ið praeities á ateitá yra svarbi valstybinë uþduotis. Kandidato
teigimu, daugiausiai taikos valstybëms atneða „Olimpinës þaidynës“,
jos tarsi uþdeda valstybei aureolæ. Þaidynëse visiems suteikiamos
lygios teisës, dalyviai þino, kas yra pagarba vienas kitam.

„Kûno energija neveikia, kai neveikia þmogaus psichologinë
ir moralinë energija“, - sakë A. Juozaitis. Sportà jis tapatino su
visiems suprantama kalba, kai be þodþiø skirtingø tautø þmonës

Sportas duoda tonà prezidento rinkimams
supranta vienas kità. „Olimpinës þaidynës“ – kalba, kurià supranta
visas pasaulis.

Filosofiniais pamàstymais apie sportà A. Juozaitis apibûdino
ir dabartiná  jaunimà. Jis sakë, kad jaunimas pernelyg maþai
ruoðiamas Lietuvai, nors jis yra pati aktyviausia mûsø visuomenës
dalis. „Gyvenimas turi bûti ilgas ir neteisingas“, - teigë kandidatas,
kalbëdamas apie ðvietimo sistemos spragas.

A. Juozaitis þino, kas yra garbingas pilietis ir á savo konkurentus
kreipiasi ðiais þodþiais: „Ið manæs patyèiø nesulauksit.“

Nuolat diskutuojama, koká laikotarpá reikëtø priskirtá þmoniø
kartai. Jis sako, kad karta yra visi þmonës, gyvenantys ðiuo metu.
Jø gretose mes pamatysime ir maþuosius ir senjorus.

Á sportà reikëtø þvelgti kaip á ypatingà þmoniø bendravimo
formà, nes jame nëra þodþiø, taèiau visi vieni kitus supranta. Taèiau
pabrëþtina, kad sportas turi nacionaliná bruoþà. Neámanoma
ásivaizduoti, kad „Olimpinës þaidynës“ vyktø tarp didþiuliø miestø
ar korporacijø. Ðiuo metu Kinijoje yra tokiø konglomeratø,
kuriuose gyvena daugiau nei 100 milijonø þmoniø. Pagal savo
prigimtá sportinës varþybos buvo atskirø tautø garbës, ðlovës,
ásiamþinimo priemonë. Savo prigimtimi sportas vienija tautas,
taèiau þinome daug atvejø, kada sportas  dël politiniø tendencijø
valstybes atskiria vienà nuo kitos.

Bûtø labai graþu, jeigu á sportininkà bûtø þvelgiama kaip á
autoritetà visuomenei, kad jis bûtø asmenybë, paskui kurià norëtø
eiti jaunimas ir kad bûtent sportas neðtø garbæ valstybei.

Benita VIÐPULSKYTË

JELENA PARASONIENË
Balsuosiu uþ kandidatà(-æ) pretenduojantá tapti

Lietuvos Respublikos Prezidentu(-e) 2019 metø
rinkimuose, kuris (-i):
 Iðtikima (-a) tik vienai ðaliai (Lietuvos

Respublikai);
   Iðtikimas(-a) vienai (-m) þmonai (vyrui);
 Privalumas - nepartinis(-e), blogiau jei

partinis(e), bet tuomet - iðtikimas(-a) tik vienai
partijai;
  Kuris(-i) gyvena pagal LR Konstitucijà ir

pagal 10 Dievo ásakymus;
Kurio(-s) programoje aiðkiai iðdëstyti realûs

poþiûriai á: LR santykius su kaimynais; jaunimo vietà
LR gyvenime; gamtos ir sveikatos apsaugà; mokslà ir
mokslinæ gamtos ir kultûros paveldo apsaugà.

LIETUVIØ KALBA:
ar mokame raðyti ir kalbëti?

Gramatika valdo net karalius.
                                                         Moljeras

Lietuviø kalboje yra apie 25 000 tarptautiniø þodþiø. Tarptautiniais þodþiais
laikomi tokie nelietuviðkos kilmës þodþiai, kurie vartojami ne tik lietuviø, bet ir kitose
Europos kalbose. Daug tarptautiniø þodþiø vartojama ávairiose mokslo, medicinos ,
kultûros, ekonomikos, teisës, technikos, sporto srityse.

Tarptautiniø þodþiø reikðmës daþnai tampa ávairiø viktorinø, kryþiaþodþiø objek-
tu. Retesniø tarptautiniø þodþiø raðyba taip pat ne vienam gali tapti problemiðka.

Gana daþnai vartojamas tarptautinis þodis ceremonija: [lot. caerimonia –
pagarbumas; kulto apeiga]: 1. iðkilmës pagal ið anksto numatytà planà; apeigos
pagal nustatytas taisykles; 2. iðoriniai formalumai, kuriø laikomasi per iðkilmes
(„Tarptautiniø þodþiø þodynas“, V., 2003, 124 psl.). Taèiau  klystama raðant þodá,
kuriuo ávardijamas iðkilmiø, ceremonialo tvarkos priþiûrëtojas – ceremonimeist-
ras.

Turbût sunku bûtø ið karto atsakyti á klausimà, kà reikëtø vadinti ekscelen-
cija, kà eminencija. Ekscelencija [lot. excellentia – kilni asmenybë, prakilnybë]
– aukðtø dvasininkø, valstybës pareigûnø titulavimas kreipiantis; diplomatinës
kalbos kreipinys á uþsienio vyriausybës vadovus ir narius (ten pat, 193 psl.).
Eminencija [lot. eminentis – prakilnybë] – katalikø vyskupø ir kardinolø titulas; tà
titulà turintis asmuo (ten pat, 205 psl.). Á vyskupà, arkivyskupà paprastai kreipia-
masi Jo Ekscelencija, á kardinolà – Jo Eminencija.

Dalia KËVALIENË,
Kauno miesto savivaldybës administracijos

Valstybinës kalbos kontrolës tarnybos vyriausioji specialistë2012 m. Nr. 9

Þemdirbiø ir þemës ûkio
produktø gamintojø ir perdirbëjø
asociacijoje vyko ir eilinis, ir
neeilinis susirinkimas, kurio
pagrindinë tema buvo artëjantys
Prezidento rinkimai.  Asociacijos

nariai, kuriø tarpe didþioji dalis nëra tiesioginiai þemdirbiai, o tik
þemdirbiø gaminamos produkcijos vartotojai, vis gausiau renkasi
ne tik padiskutuoti,  dël artëjanèiø Prezidento rinkimø, bet ir nori

aktyviai prisidëti, ruoðiantis prieðrinkiminiam-agitaciniam
periodui.  Ne paslaptis, kad kol kas, nëra nei norimo kandidato,
nei vieningos nuomonës tarp asociacijos nariø, kas galëtø deramai
atstovauti ne tik þemdirbiø interesus, bet ir apskritai galëtø vieðai ir
dràsiai iðreikðti daugumos eiliniø Lietuvos þmoniø nuomonæ ir
lûkesèius, dël kandidato á aukðèiausiàjá ðalies postà. Nors ir pati
prieðrinkiminë kompanija þada bûti tikrai neeilinë ir jau dabar yra su
kai kuriomis intrigomis ir pirmais nusivylimais, tikrojo pretendento
á Lietuvos Prezidentus asociacijos nariai dar ieðko ir laukia.

Algirdas MAÈIULAITIS,
Þemdirbiø ir þemës ûkio produktø gamintojø ir perdirbëjø

asociacijos pirmininkas

Tai aktualu ir svarbu
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2018 m. lapkrièio 8 d. naujai árengtoje Didþiojoje Lietuvos
Sporto muziejaus ekspozicijø salëje ávyko dalykiðkas ir ðiltas
miesto sporto bendruomenës nariø susitikimas su Lietuvos
atgimimo sàjûdþio pirmeiviu, raðytoju,  filosofu, daugkartiniu

Susitikimas su raðytoju, filosofu, atgimimo
sàjûdþio pirmeiviu Arvydu Juozaièiu

TRUPUTIS ÁVAIRIØ MINÈIØ
Sodinant ir kasant bulves pageidauti-

na naudoti kuo primityvesnius árankius.


Jeigu sodindamas ar kasdamas bulves
tu naudojiesi arkliu, tu - buoþë.


Jeigu naudoji traktoriø, tu vergvaldys,

vagis, spekuliantas ir nelietuvis.


Jokiu bûdu negalima palikti në vienos
bulvës (nesvarbu, kad ji vyðnios dydþio), nes
tai nepagarba, tinginystë ir, ko gero, ðventva-
gystë.


PAS DAKTARÀ
- Kaip manote, daktare, ar að iðgyvensiu

iki 90 metø?
- O kiek metø jums dabar?
- Keturiasdeðimt.

Gëlës Ðanèiuose
Kvieèiame apsilankyti naujai atidarytame gëliø salone, kuriame

rasite skintø gëliø bei puokðèiø ávairioms progoms: vestuvëms,
krikðtynoms ir kt. Taip pat mûsø asortimente gausu dirbtiniø gëliø
puokðèiø, ávairiø floristiniø kompozicijø, rankdarbiø ir dekupaþo
gaminiø.

Mus rasite: Aukðtieji Ðanèiai, Prancûzø g. 81A
(uþ prekybos centro RIMI).
Dirbame: 9.30 - 20.00, sekmadieniais 11.00 – 17.00
Priimame uþsakymus.

Lietuvos, buvusios Tarybø sàjungos pasaulio rekordininku,
Monrealio olimpiniø þaidyniø prizininku Arvydu JUOZAIÈIU.

Susitikime dalyvavo buvæs Lietuvos Seimo narys Meèislovas
Zasèiurinskas, Kauno sàjûdþio tarybos  pirmininkas Raimundas
Kaminskas, gausus miesto ávairiø sporto federacijø bei miesto
visuomenës nariø bûrys. Po turiningos Arvydo Juozaièio programinës
,,Tëvynës tuðtëjimo metas“ kalbos pasipylë gausus, atvykusiøjø á
susitikimà, paèiø ávairiausiø ne tik klausimø, bet ir komentarø apie
nûdienos ir bûsimos Lietuvos ateitá, ratas. Buvo paliesti gyvybiðkai
svarbûs ne tik politiniai, ekonominiai, socialiniai, bet ir kultûriniai,
naujai gimstanèiø sporto ðakø, dvigubos pilietybës, sporto paveldo,
o pagaliau ir Lietuvos sporto muziejaus perkëlimo á Vilniø klausimai.
Á visus klausimus sveèias pateikë ne tik turimà analizæ, bet ir savo
poþiûrá á vienà ar kità klausimà. Visa auditorija su didþiausiu dëmesiu
iðklausiusi visø kalbø ir pareikðtø nuomoniø buvo pamaloninta
Kauno sporto veteranø klubo instrumentinio ansamblio ,,Àþuolynas“
muzikinëmis melodijomis. Po graþaus, dalykiðko susitikimo muziejaus
sveèiui buvo ne tik padëkota uþ nuostabø bei abipusá ðiltà susitikimà,
bet ir dovanø  áteikta naujai iðleista knyga: „Olimpinis alkas – Lietuvos
sporto muziejus“ bei palinkëta, siekiant Lietuvos Prezidento pareigø,
garbingos ir sëkmingos kovos.

Pranas MAJAUSKAS. Lietuvos sporto muziejaus direktorius

A. Juozaièio susitikimas su visuomene
Vytauto Didþiojo universiteto bibliotekoje

Prano Davalgos nuotr.


