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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems
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PRAMONININKØ IR DARBDAVIØ
ASOCIACIJAI – 30 metø

Istorinëje Lietuvos Respublikos Prezidentûroje
lapkrièio 14 dienà vyko ádomus renginys, skirtas
paminëti Kauno kraðto pramonininkø ir darbdaviø
asociacijos (KKPDA) 30-meèio jubiliejø. Á renginá
atvyko dabartiniai ir buvusieji Lietuvos Res-
publikos Seimo nariai, ávairiø srièiø verslo ámoniø
vadovai, asociacijos steigëjai,  savivaldos
institucijø atstovai, mokslo ir mokymo ástaigø
specialistai, meno þmonës, þiniasklaidos,
þemdirbiø atstovai.

Virginijaus Rainio nuotr.

Truputis istorijos
1930 m. balandþio 12 dienà buvo ásteigta pirmoji Lietuvoje

gamybininkø ir prekybininkø asociacija– Lietuviø prekybininkø,
pramonininkø ir amatininkø sàjunga, kuri vëliau pasiva-
dino Verslininkø sàjunga. Pagrindiniai ðios sàjungos tikslai
buvo didinti ekonominæ lietuviø tautos gerovæ. Sàjunga gynë savo
nariø interesus.1989 m. gruodþio 22 dienà buvo ásteigta Kauno
pramonininkø asociacija, kuri 1996 m. rugpjûèio 15 dienà buvo
pavadinta Kauno kraðto pramonininkø ir darbdaviø asociacija.
Asociacijos vadovais buvo: 

· 1989-1990 m. ir 1993-1999 m. Klemensas Ðeputis 
· 1990-1993 m. Simas Ramutis Petrikis 
· 1999-2009 m. Algimantas Jankauskas 
Nuo 2009 m. ðioje asociacijoje prezidento pareigos yra

patikëtos Jonui GUZAVIÈIUI. 
Per 30 veiklos metø vystantis veiklai, formuojantis naujiems

veiklos prioritetams bei ásijungiant naujiems nariams tapo
neatsiejama didþiausios ir átakingiausios verslo bendruomenës
interesams atstovaujanèios Lietuvos pramonininkø konfede-
racijos dalimi. Asociacija aktyviai bendradarbiaujanti su Kauno
regiono verslo struktûromis bei savivaldos institucijomis,
Uþimtumo tarnyba, Valstybine mokesèiø inspekcija, ávairiomis
mokslo, kultûros ir meno ástaigomis.

„Ne tik verslo bendruomenë, bet ir kiti þmonës ið asmeninës
patirties bei ávairiø kitø ðaltiniø gerai prisimena prieð 30 metø mûsø
valstybëje vykusius ávykius. Tuomet buvo kuriami visai kiti
ekonomikos, socialinio gyvenimo ir valstybës valdymo pagrindai.
Verslas buvo tiesioginiu ðiø ávykiø dalyviu. Gal nebûtø tikslinga
smulkiai vardinti pirmøjø verslininkø þingsniø, taèiau ûkinis
gyvenimas buvo labai permainingas ir prieðtaringas. Bëgant
deðimtmeèiams verslas darësi vis skaidresnis ir labai svarbus Lietuvos
ekonomikos veiksnys. Visais laikais jis buvo glaudþiai susietas su
mokesèiais. Malonu, kad pastaraisiais metais verslo atstovø mokami
mokesèiai tapo dar svarbesniu biudþeto ðaltiniu, nulemianèiu ne tik
verslo, bet ir kitø veiklos srièiø gyvenimà.

Nepamirðkime, kad visuomenë domëjosi ir domisi verslininkø
veikla. Informacijos apie verslà ji turi pernelyg maþai, todël verslininkø
uþduotis ieðkoti bûdø, kaip kuo iðsamiau informuoti þmones, o savo
veikloje atrasti darbus, kurie buvo ir yra svarbiausiu materialiø ir
dvasiniø gërybiø kûrimo ðaltiniu,“ –  sveikindamas ðventës dalyvius
kalbëjo asociacijos prezidentas J. Guzavièius.

SVEIKINIMAI, APDOVANOJIMAI, PALINKËJIMAI
Lietuvos pramonininkø konfederacijos vykdantysis

direktorius Rièardas SARTATAVIÈIUS pasidþiaugë, kad jau
daugelá metø glaudþiai bendradarbiauja su KKPDA, nes ði
asociacija aukðtai vertinama visos Lietuvos pramonës  ir kitø
gamybiniø ðakø sektoriuose.

Lietuvos Respublikos Seimo narys Kazys STARKEVIÈIUS
prisiminë laikus, kai jam teko dirbti ávairø administraciná darbà
Kaune ir tuomet ámoniø vadovai jam buvo puikûs mokytojai,
patarëjai ir egzaminatoriai.

Kauno savivaldybës meras Visvaldas MATIJOÐAITIS savo
sveikinimu pasakë lenkiàs galvà prieð ávairiø srièiø verslininkus,
nes jie yra svarbiausia miesto klestëjimo sàlyga.

Antanas NESTECKIS, Kauno rajono mero pavaduotojas,
akcentavo, jog kaunieèiai yra ne tik mieste, bet ir rajone, todël
svarbu savivaldybës taryboje, Triðalëje taryboje, Uþimtumo
tarnyboje ir kitose institucijose spræsti klausimus, susijusius su
Lietuvos pilieèiø bendruomene.
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PRAMONININKØ IR DARBDAVIØ
ASOCIACIJAI – 30 metø

Kauno aukðtøjø mokyklø vadovai – Kauno technologijos
universiteto rektorius prof. Eugenijus VALATKA ir Vytauto
Didþiojo universiteto Þemës ûkio akademijos kancleris prof.
Antanas MAZILIAUSKAS su dëmesingumu kalbëjo apie
praeities, dabarties ir ateities akcentus, kurie itin svarbûs
universitetø bendruomenëms bei besimokanèiam jaunimui ir
mokyklø absolventams.

Kauno apskrities valstybinës mokesèiø inspekcijos virðininkë
Judita STANKIENË minëjo, kad su verslo struktûromis
mokesèiø inspekcija turi daug valstybei ir visuomenei svarbiø
reikalø. Teigiamas bruoþas yra tai, kad nuolat gerëja tarpusavio
dialogas, bendradarbiavimas, nyksta tarpusavio nepasitikëjimas.

Klaipëdos pramonininkø asociacijos atstovas pasidþiaugë,
kad jø asociacija taip pat mini jau trisdeðimtuosius gyvavimo
metus. Malonu, kad uostas ágauna vis svarbesnæ ekonominæ
reikðmæ mûsø valstybei ir kad prie to yra prisidëjæ daugelis
Lietuvos verslininkø.

Sigitas DIMAITIS, Þemës ûkio rûmø direktorius, sakë, kad
KKPDA kaip ir rûmai ásikûræ tame paèiame pastate, todël
bendradarbiavimo ryðiai yra bendros veiklos kûrimo pavyzdys.
„Prezidentas Jonas Guzavièius buvo ir yra vadovavimo pavyzdys ir
mokytojas. Aèiû Jums uþ kûrybinæ pagalbà,“ – kalbëjo. S. Dimaitis.

Vytauto Didþiojo universiteto profesorius Egidijus
ALEKSANDRAVIÈIUS savo praneðimà susiejo su verslo
istorijos apþvalga. Mûsø valstybë prieð ðimtmetá viskà pradëjo,
galima sakyti, nuo nulio. Netgi prieð valstybës teisiná gimimà
buvo suorganizuota „Vilniaus konferencija“, kurià savo lëðomis
ir individualia iniciatyva subûrë dar maþai kam tuo metu þinomi
verslo ir mokslo atstovai. Tai buvo idëjø metas. Ðiø idëjø reikðmë
buvo didþiulë ne tik tuomet, taèiau jos nepraranda prasmës ir
dabartiniais laikais.

Neturëtø bûti prieðprieðos tarp verslo ir idealo. Verslo
draugijos ir verslo bendrovës yra tos praeities  institucijos, kurios
padëjo tvirtëti ir gyvuoti Lietuvos valstybei.

Dabartinë Lietuva – neokapitalizmo tikrovë. Tuo tarpu
þvilgsnis á ðimtmeèio ávykius mums suteikia galimybæ pamatyti
daug versle iðkilusiø asmenybiø, turëjusiø didþiulæ átakà Lietuvos
valstybingumo stiprëjimui. Neabejotinai tokiems þmonëms
priklauso broliai Vailokaièiai. Bûtina paminëti ir inþinieriø Petrà
VILEIÐÁ, kuris, savo talentu ir darbðtumu uþsidirbæs pinigø
Rusijoje,juos parsiveþë á Lietuvà ir joje padëjo kurti verslo
bendroves. Ypaè paminëtina tai, kad jis ásteigë savo laikraðtá
„Lietuvos þinios“, subûrë darbðtø bendradarbiø kolektyvà,
mokëjo jiems atlyginimus ir tuo bûdu vykdë didþiulá ðvieèiamàjá
darbà Lietuvos ekonomikos erdvëse. O kai pinigai baigësi, Vileiðis
vël iðvyko á Rusijà. Ten savo talentu jis buvo, galima sakyti, didþiulio
ekonominio projekto „Baikalo-Amûro  magistralë“ (BAM)
pranaðu. Dël ávairiø nepalankiø istoriniø aplinkybiø prie ðio
projekto Tarybø Sàjunga gráþo praëjus daugiau kaip pusðimèiui
metø.

Verslas buvo ir tebëra siejamas su pinigais, taèiau esminis
akcentas yra tai, kad uþdirbti pinigai savininkui, sietøsi su kitø
dalyvaujanèiøjø versle iðsaugojimu. Kitaip tariant, pinigai ir
verslas artimai siejasi su moralumo klausimais, prieðingu atveju
skurdas ir turtas bus nepranykstantis duetas visuomenëje.

Puikus praeities pavyzdys dabarèiai yra finansininkas Vladas
Jurgutis. Jis sugebëjo organizuoti valstybës finansus ir gyvenimà
taip, kad Lietuva tapo pavyzdþiu ir kitoms Europos ðalims.

Esminis dalykas yra tai, kad konkurencija be moralumo yra
negailestinga, naikinanti kitus ir taip neturëtø bûti normalioje
þmoniø visuomenëje.  Akivaizdþiai matome trisdeðimties metø
naujojo kapitalizmo sàlygas, bet aiðkiai neþinome, kaip á já
þiûri þmonës ir kokià átakà jis daro bendruomenës iðlikimui
ateityje.

Manau, kad reikëtø prisiminti ir tokià ðviesià asmenybæ kaip
Jonas BASANAVIÈIUS, kuris buvo ne tik valstybës kûrëjas, bet
ir moraliø santykiø verslo bendruomenëse propaguotojas.

,,Palinkëkime vieni kitiems sëkmingo verslo, graþiø
bendraþmogiðkø santykiø ir tokiø rezultatø, kurie neðtø bendrà gërá
Lietuvos valstybei ir jos þmonëms,“ – baigdamas praneðimà
palinkëjo prof. E. Aleksandravièius.

Renginio metu buvo pagerbti asociacijos steigëjai bei Kauno
kraðto pramonei nusipelnæ asmenys. Asociacijos trisdeðimties
metø veiklos jubiliejaus proga Kauno kraðto pramonininko
garbës þenklu uþ bendrystæ steigiant Kauno kraðto pramo-
nininkø ir darbdaviø asociacijà apdovanoti asociacijos steigëjai:
Juozas Deltuva,  Leonas Jankauskas. Kauno kraðto pramo-
nininko garbës þenklu uþ nuopelnus Kauno kraðto pramonei
apdovanotas Juozas Martikaitis, UAB „Garlita“ generalinis
direktorius. Atminimo þenklu uþ nuopelnus Kauno kraðto
pramonei apdovanoti Rolandas Steponas Bankauskas, UAB
,,Elektromontuotojas“ direktorius ir Valdemaras Vareika, UAB
,,Gaschema“ generalinis direktorius. Renginyje negalëjo
dalyvauti ir artimiausiu metu bus apdovanoti: Kauno kraðto
pramonininko garbës þenklu uþ bendrystæ steigiant Kauno
kraðto pramonininkø ir darbdaviø asociacijà – asociacijos
steigëjas Stasys Gagas; atminimo þenklu uþ nuopelnus Kauno
kraðto pramonei – Ramûnas Miliauskas, AB ,,Achema“
generalinis direktorius, Marius Horbaèauskas, AB ,,Volfas
Engelman“ generalinis direktorius, Arûnas Vizgaitis, UAB
,,Selteka“ direktorius.

Su ádomumu ir dëkingumu renginio dalyviai kalbëjo apie ðio
jubiliejaus paminëjimo organizavimà. Malonu buvo iðgirsti ir
Vytauto Didþiojo universiteto akademinio miðraus
choro,,VivereCantus”, kurio vadovas Rolandas Daugëla,
koncertà.

Rengiant ðià medþiagà nuoðirdþiai ir
kûrybingai talkino Kauno kraðto pramonininkø

ir darbdaviø asociacijos vykdanèioji direktorë
Edita GUDIÐAUSKIENË

Aèiû uþ ádomø bendradarbiavimà.
 Su pagarba dr. Juozas  ÐALÈIUS

Medþiagà parengë dr. Juozas ÐALÈIUS
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Juozas ZYKUS, pilieèiø asociacijos
„Metro sàjûdis“ valdybos pirmininkas

Praëjusià savaitæ mûsø tautieèiai
buvo „pradþiuginti“ labai prasta naujiena
– gresianèia 300 mln. bauda uþ
neágyvendintus tarðos maþinimo tikslus.

Kodël taip neprotingai elgiamës?
Todël, kad neuþdirbtø pinigø gauname
daugiau negu turim proto, kaip juos
racionaliai panaudoti.

Kas tokie dosnûs ir kas mus taip
neuþdirbtais pinigais tvirkina?
Skaièiuokim grubiai: ES parama – po
milijardà kasmet, emigravusiø tautieèiø
perlaidos – milijardas, neskaitant
parveþtø lagaminuose. Per deðimt metø
pasiskolinta deðimt milijardø, vadinasi, po

milijardà kasmet. Ið viso per metus – ne maþiau trijø milijardø neuþdirbtø pinigø. O
mûsø Lietuvëlëje, kaip toje M. Mikutavièiaus dainoje,  telikæ ne daugiau trijø milijonø.
Vadinasi, kiekvienas ið mûsø, nuo kà tik á ðá pasaulá atëjusiø iki já paliekanèiø, kasmet
gauna po tûkstantá eurø neuþdirbtø pinigø. Garsus humoristas A. Raikinas kadaise
juokavo: „Uþ svetimus ir su gera uþkanda daug galima iðgerti…“ Tiek daug
pragerti mes, þinoma, negalim, o pagalvoti, kaip juos protingai panaudoti, atrodo,
nelabai kam ir rûpi.

Peðtynës kyla ir galva sukama tik dël to, kaip ðiuos pinigus pasidalinti:
broliðkai ar po lygiai? Kam jie turi atitekti: gyvenimà pradedantiems – vaikams
ar já baigiantiems – pensininkams? Visos pusës tvirtai sutaria tik dël vieno:
pinigai turi bûti skir ti vartojimui, o ne kûrybai.

Paanalizuokime, ar naudingai mes ðiuos neuþdirbtus pinigus suvartojam.
Þiniasklaida skelbia, kad didëja mûsø virðsvoris, vadinasi – soèiai valgome.
Daugëja kelioniø. Vadinasi, dalá ðiø pinigø paliekame kitose ðalyse. Rûpinamës
savo sveikata, kad ilgiau gyventume ir toliau vartotume.

Ar vartojimas teikia tik dþiaugsmà? Þvilgtelëkime á já kad ir per pastarøjø dienø
aktualijos prizmæ. Ar „degindami“ pinigus neprisidëjome prie paskutinës savaitës
baubo – CO2? Ekonomistai skelbia, kad apie 15 – 20 proc. ðeimos biudþeto tenka
susisiekimui, t.y. transporto priemoniø ásigijimui ir iðlaikymui.

Pagal statistikà, lietuviai Europoje daugiausiai keliauja automobiliais ir maþiausiai
– bëginiu transportu. Autotransportas, net jei uþmirðim, kad jis kur kas brangesnis

Kodël deginam pinigus, gaminam
CO2 ir mokame baudas?

nei bëginis, „pagamina“ net 80 proc. viso á orà iðmetamo CO2 kiekio. Tuo tarpu
geleþinkelis naudoja elektros energijà, dirba daug efektyviau ir prie CO2 „gamybos“
prisideda neþymiai.

Neuþdirbti pinigai leidþia mums vaþinëtis pasikrovus automobilá 20 kartø
maþiau nei galëtume, deginti kurà stovint sankryþose ir spûstyse, pakaitomis
spaudþiant tai kuro padavimo, tai stabdþiø pedalus – ir taip gaminti CO2,
uþuot keliavus saugiai, greitai ir patogiai greituoju traukiniu uþmiestyje ar
miesto traukinuku – metropolitenu, mieste.

Surandame daugybæ nerimtø prieþasèiø ir juokingø aiðkinimø ar tiesiog
atsimuðame „man neádomu“, kad tik nereikëtø priimti reikðmingø ir atsakingø
sprendimø vystyti bëginá transportà. Negeriname esamø susisiekimo trasø ir to
daryti neleidþiame privaèioms verslo struktûroms, kurios turi sutaupæ dalá tø
neuþdirbtø pinigø ir neþino, kur juos dëti ir kuriame kraðte. Pavyzdþiui, privatus
verslas galëtø daliai gyventojø 10 km sutrumpinti kelionæ ið Vilniaus á Kaunà ir
atvirkðèiai, árengdamas kelio jungtá Pilaitë – Rykantai. Deðimèia kilometrø sutrumpëtø
susisiekimas tarp Aukðtøjø ir Þemøjø Paneriø, jei verslui bûtø leidæ vietoj
kanalizacijos vamzdþio po geleþinkeliu árengti tunelá. Vilniuje Ðiaurinæ gatvæ
paslëpus po þeme, kaip ir siûlo verslas, miestui ne tik bûtø sutaupytos kelios
deðimtys hektarø brangios þemës: Paðilaièiø, Justiniðkiø, Fabijoniðkiø ir kiti
rajonai – kà ten rajonai, Vilnius! – bûtø apsaugotas nuo dar vienos galingos
CO2 injekcijos, kuri neiðvengiama nutiesus per miestà ðeðiø eismo juostø
autostradà.

Kelionë ir gaiðtamas laikas sutrumpëtø, jeigu bûtø uþbaigtos po 100 – 200
metrø besitæsianèios nebaigtos formuoti Talino, Helsinkio, Giluþio ar Pavilnioniø
gatvës ar jø atkarpos ir dar daug kitø nebaigtø ir daug darbo nereikalaujanèiø
nepradëtø jungèiø, kuriose gaiðtamas laikas, deginamas kuras ir gaminama CO2.

Mums ir mûsø iðrinktai valdþiai sunku atsisakyti vartojimui skirtø pinigø ir juos
skirti kà nors reikðmingesnio sukurti. Tam reikia ir daugiau fantazijos, ir
profesionalumo, ir valios. Taèiau vis dëlto vertëtø pagalvoti, kaip mes suksimës, kai
neuþdirbtø pinigø srautas sumaþës, o vëliau ir visai nutrûks. Galbût leiskime privataus
verslo struktûroms savo pinigais tiesti kelius ir geleþinkelius, statyti tiltus, kasti
tunelius, miestuose kurti milijardinës vertës susisiekimo sistemas – metropolitenus?

Tokiems sprendimams priimti pinigø nereikia. Reikia tik proto. Bet kaip
liaudis sako: proto uþ pinigus nenusipirksi. Neuþdirbti pinigai veikia atvirkðèiai.
Todël belieka ir toliau vienø pinigø kratytis, kitus deginti, gaminti CO2, mokëti
ES ðimtamilijonines baudas.

Bet nepraraskime vilties: atûþusi krizë turës ir pozityvø poveiká – pinigø
srautams gerokai apmaþëjus protas praðviesëja. Imama suvokti, kad nesukûræs
– nevartosi. Artës ir nauji rinkimai, t.y., galimybë iðsirinkti, labiau mus
atstovaujanèià ir mûsø lûkesèius atitinkanèius sprendimus, priimanèià valdþià.

Lapkrièio 15 dienà Kaune (vieðbuèio Europa Royale konferencijø centre) ávyko
svarbus renginys: „PRAKTINIS SEMINARAS DSS PROFESIONALUI“.

Á seminarà atvyko daugiau nei ðimtas darbuotojø saugos ir sveikatos specialistø.
Tikslas – ágyti naujø ir pagilinti turimas þinias, bûtinas darbui su POTENCIALIAI
PAVOJINGAIS ÁRENGINIAIS (PPÁ).

Saulius BALÈIÛNAS, Valstybinës darbo inspekcijos (VDI) Darbuotojø saugos
ir sveikatos skyriaus vedëjas, skaitë praneðimà tema:

„Naujasis potencialiai pavojingø árenginiø prieþiûros ástatymas – viskas, kà reikia
þinoti kiekvienam DSS specialistui“.

Skaitytojams pateikiame svarbiausias, mûsø nuomone, praneðimo nuostatas,
kurios uþtikrina gilesná ástatymo nuostatø paþinimà dirbantiems ávairaus profilio
gamybinëse ar kitokiose ámonëse.

 LR PPÁ ástatymas 2002 metais vyriausybës nutarimu pradëjo veikti 2001 metais.
Ávairûs ðio teisinio akto papildymai buvo iðleisti 2002, 2005, 2009, 2012, 2018 metais.
Teisiniø dokumentø buvo tikrai daug.

 Yra sukurta teisës aktø, reglamentuojanèiø PPÁ renginiø naudojimà, sistema,
taèiau jø gausa apsunkina praktiná naudojimàsi ðiais árenginiais, todël rengiami

Darbuotojø sauga ir sveikata 2019
Praktinis seminaras DSS profesionalui

/Nukelta á  4 psl./DS seminare Raimedas Burba.
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Darbuotojø sauga ir sveikata 2019
Praktinis seminaras DSS profesionalui

ávairûs pakeitimai ir papildymai. Jø esmë, jog nuo 2020 m. geguþës
pirmos dienos keièiasi kai kurie darbuotojø saugos ir sveikatos
ástatymo straipsniai, apibûdinantys potencialiai pavojingus
árenginius bei darbà su jais. Ðie pokyèiai bus tiesiogiai susieti su
darbuotojais, dirbanèiais su PPÁ, todël bûtina ruoðtis teisiniø
aktø paþinimui ir jø praktiniam pritaikymui. Tokià informacijà
suinteresuotiems asmenims yra pasirengæ suteikti VDI
specialistai.

 Daugiau dëmesio naujasis ástatymas pareikalaus ne tik ið
konkretaus þmogaus, dirbanèio su árengimais, bet ir ið tø
darbuotojø, kurie yra atsakingi uþ kontroliavimà, kaip
konkreèioje ámonëje ágyvendinami naujo ástatymo reikalavimai.

 Gyvenimiðkø pavyzdþiø analizë rodo, kad nelaimës
pakankamai daþnai ávyksta ten ir tada, kur ir kada jø iðvis neturëtø
bûti.

 Ypatingà svarbà ágyja reikalavimas áprastà kontrolës
praktikà susieti su konkreèiomis situacijomis ir keisti jà taip, kad
svarbiausias vaidmuo bûtø skiriamas nelaimingø atsitikimø
prevencijai.

 PPÁ sàraðas yra labai skaitlingas ir á rinkà nuolat ateina vis
nauji árenginiai. Atsiranda bûtinybë su naujais árenginiais
susipaþinti, t. y. suprasti jø veikimo principus, ásigilinti á
profilaktinës kontrolës reikalavimus.

 Teisinës normos reikalauja, kad PPÁ turëtø tikslius
registracijos duomenis ir bûtø aiðkiai paþymëta, kas, kur ir kiek
yra atsakingas uþ jø naudojimà ir kontrolæ.

 Ypatingà reikðmæ ágauna árenginiø profilaktiniø patikrinimø
terminø laikymasis.

 Áprasta, jog árenginiø savininkas visada atsakingas uþ saugø
naudojimàsi jais.

 Tais atvejais, kai árenginiai perduodami kitiems naudotojams,
turi bûti apibrëþta, kaip tinkamai elgtis naudojant PPÁ.

 Diskutuotinas klausimas, kiek árenginiø gali aptarnauti
vienas þmogus.

 Pavojaus ðaltiniø numatymas ir jø registracija reikalauja ne
tik formalaus árenginiø prieþiûros normø laikymosi, bet kiekvienu
konkreèiu atveju turi bûti patikrinama, kiek tokiø reikalavimø
ágyvendinimas yra tinkamas praktiniame árenginiø naudojime.
Tai, pavyzdþiui, susietina su ir ið pirmo þvilgsnio paprastu
reiðkiniu, kaip PPÁ áþeminimas.

 Jeigu koks nors árenginys neturi aiðkios instrukcijos, tai
toks dokumentas turi bûti parengtas ir padëtas aiðkiai matomoje
vietoje prie árenginio. Kitaip tariant, turi bûti ámanoma bet kurá
PPÁ apeiti, pamatyti já veikimo proceso metu, susipaþinti su
naudojimosi principais ir susiformuluoti kylanèius klausimus,
kà dar apie ðá árenginá reikëtø paaiðkinti, kad þmogus galëtø
saugiai dirbti.

Raimedas BURBA, „TUVLITA“ Konsultavimo tarnybos ir
Technikos kontrolës tarnybos direktorius, perskaitë praneðimà tema:

„Rizikos vertinimas. Potencialiai pavojingø árenginiø ir darbo
árenginiø, kurie daugiausia suþaloja darbuotojus, saugaus naudojimo
ir prieþiûros reikalavimai bei þalingø veiksniø poveikis sveikatai“

 Kiekvienas árenginys yra saugus tol, kol nepradeda veikti.
 Ar saugus elgesys yra natûraliai suprantamas kiekvienam

þmogui? Á ðá klausimà atsakyti nëra lengva. Darbuotojai linkæ
darbus atlikti kuo greièiau. Jie mano, kad visada viskà þino.
Galvoja, kad ðá kartà nieko blogo neatsitiks. Darbo metu yra
„pamirðtami þingsniai“, kurie bûtini, kad ásitikintume, ar
árenginys tikrai nepavojingas.

 Gana daþnai atsitinka, jog ámonës ar DSS vadovas linkæ
prisipaþinti, kad viskas buvo padaryta, jog darbuotojas dirbtø

saugiai, t. y. darbuotojai buvo instruktuoti ir apmokyti, aprûpinti
reikiamomis saugos priemonëmis, patikrintos jø þinios... Ir vis
dëlto nelaimë atsitinka.

 Ávairiø nutikimø analizë rodo, kad informacija skirtingai
veikia þmogaus smegenis ir praktikoje nutinka taip, kad ne visos
smegenø savybës yra panaudojamos ten ir tada, kur buvo bûtina
apdairiai elgtis, pavyzdþiui, dirbant su PPÁ.

 Yra kelios PPÁ kategorijos:
 këlimo áranga (liftai, eskalatoriai, pramoginiai

árenginiai (atrakcionai));
 slëginë áranga (degiàsias dujas naudojantys árenginiai,

garo ir vandens ðildymo katilai, slëginiai indai ir vamzdynai,
pavojingø medþiagø talpyklos).

Priklausomai nuo PPÁ konkreèiø savybiø jie gali bûti
registruojami arba neregistruojami Valstybinëje darbo
inspekcijoje.

 Atskiro aptarimo reikalauja atvejai, kai árenginiai nuperkami
ið uþsienio. Pasitaiko atvejø, kai darbui su tokiais árenginiais gali
prireikti specialiø apmokymø, kad bûtø iðsiaiðkintas jø veikimo
principas.

 Atskirai
tenka aptarti tuos
atvejus, kai
savininkas ásigyja
naujus PPÁ.
Tokiais atvejais
atsiranda bûtinybë
sudaryti sutartá
dël techninës
bûklës tikrinimo.
Tuo tikslu bûtina
sukomplektuoti
r e i k i a m à
dokumentø bylà
ir, jei numatytas
á r e n g i n i ø
r e g i s t r a v i m a s
VDI,  savininkas
po patikros gauna
r e g i s t r a c i j o s
numerá, nurodantá
n u o l a t i n ë s

prieþiûros tvarkà.
 Atskirai aptarti bûtina ávairias savadarbes darbo priemones.

Jos skirtos palengvinti techninius darbus, taèiau joms taip pat
bûtina atitikti reikalavimus, kaip tokios priemonës turëtø bûti
naudojamos.

Seminaro dalyviai sulaukë iðsamiø atsakymø, paaiðkinanèiø
ávairias praktines situacijas, kurios atsitinka darbovietëje vykdant
PPÁ patikras. Priklausomai nuo konkreèiø aplinkybiø, DSS
specialistai turi þinoti, kokias priemones reikia turëti darbininkui,
dirbanèiam su padidinto pavojaus áranga. Turima galvoje, ar
darbininkas turi antivibracines pirðtines, specialias ausines,
apsauginius batus ir kità bûtinà árangà.

Seminaro organizatoriams ir lektoriams buvo iðsakyti
padëkos þodþiai uþ praktinio seminaro suorganizavimà ir
reikalingø þiniø pateikimà.

Medþiagà parengë seminaro dalyviai, darbuotojø saugos ir
sveikatos specialistai,

Renata MOTIEJÛNIENË,
Vidas AMBROZA ir dr. Juozas ÐALÈIUS

Rimas Menðikovas, „Dotnuva Baltic“ saugos
ir sveikatos darbuotojas, seminaro eigoje këlë
klausimus apie tai, jog pernelyg daug
neaiðkumø dël formaliø ir neformaliø
mokymø tvarkos.



STATYBA 5

(tame tarpe- panelinë diskusija tema“Lithuanian research
and industry opportunities in Horizon Europe program”/

“Kokios Lietuvos mokslo ir pramonës galimybës
“HorizonEurope” programoje“)

Kalbant apie prioritetines moksliniø tyrimø kryptis, vis
svarbesnæ vietà uþima tyrimai, skirti klimato kaitos ir energetikos
iððûkiams spræsti. Tai ypaè matoma ir ðiuo metu rengiamos 2021-
2027 m. Europos Sàjungos (ES) moksliniø tyrimø ir inovacijø
programos “Europos horizontas“ metmenyse, kuriuose klimato
kaitai ir energetikai numatoma þenkli programos dalis. Europos
komisija akcentuoja ðiø klausimø svarbà visuomenei, Europos
lyderystæ sprendþiant klimato kaitos iððûkius bei ES sieká tapti
klimatui neutraliu regionu iki 2050 m.

Lietuvos „Nacionalinëje energetinës nepriklausomybës
strategijoje“ (NENS) energetikos sektoriui taip pat keliami
ambicingi tikslai, atitinkantys ES siekius. Siekiant maþinti átakà
klimato kaitai ir aplinkos oro tarðà, NENS dokumente numatoma
þenkliai didinti atsinaujinanèiø energijos iðtekliø dalá elektros ir
ðilumos gamybos bei transporto, pramonës ir kituose
sektoriuose, didinti energijos vartojimo efektyvumà (pigiausia
energija – sutaupyta energija). NENS iðryðkinamas taip pat ir
moksliniø tyrimø poreikis, identifikuotos prioritetinës moksliniø
tyrimø kryptys. Taèiau siekiant ágyvendinti uþsibrëþtus tikslus,
bûtina ir Lietuvoje energetikos tyrimø srityje inicijuoti konkreèias
nacionalines moksliniø tyrimø programas, koreliuojanèias su
ES programomis. Siekiant proverþio ir Lietuvos lyderystës ðiuose
tyrimuose, Lietuvoje bûtina inicijuoti ir ádiegti pavyzdinius
pilotinius ir demonstracinius projektus, skirtus naujø inovatyviø
energijos gamybos ir kaupimo technologijø kûrimui ir
patikrinimui. Turëdami Lietuvoje tokius pilotinius ir
demonstracinius árenginius, mes galëtume suburti Lietuvos bei
uþsienio mokslo ir verslo partnerius, inicijuoti Lietuvoje ES
programø projektus ir uþtikrinti geresnæ Lietuvos ámokø á
bendras ES moksliniø tyrimø programas gràþà.

Sigitas RIMKEVIÈIUS, Lietuvos energetikos instituto direktorius

Konferencijos„Lietuvos Mokslas ir Pramonë 2019:
Kur investuosime nuo 2021 m.?“ atgarsiai

Spalio 25 dienà KTU Mokslo ir inovacijø rûmuose ávyko tradicinë
konferencija apie Lietuvos mokslà ir pramonæ bei jø ryðius su naujøjø
technologijø diegimu.

Konferencijos pradþioje buvo iðklausyta LR Ekonomikos ir inovacijø
viceministro Gintaro Vildos praneðimas „Lietuvos pramonës
konkurencingumo iððûkiai pasaulinëje ekonominëje rinkoje“.

Antrasis praneðimas „Mokslo ir inovacijø galimybës ir iððûkiai Europoje“.
Jo praneðëjas – Europos komisijos padalinio vadovas Barend
VERACHTERT.

Iðklausius praneðimø buvo suorganizuotos panelinës diskusijos,
kuriose dalyvavo su ekonomika, energetika, ðvietimu susijusiø institucijø
atstovai.

Trumpai iðsakytas idëjas bûtø galima sugrupuoti taip:
∙ Moksliniø tyrimø organizavimas reikalauja didesnio valstybinio dëmesio

ir nemaþø finansiniø investicijø. Svarbiausias tikslas – kompleksiðkai

Tarptautinës konferencijos
Kur investuosime nuo 2021 metø aidai

numatyti inovacijø aktyvinimà gamyboje, kuris pasireikðtø naujø produktø
kûrimu arba jau esamø tobulinimu ir jiems patogiø rinkø suradimu.

∙ Tyrimai ir lëðos yra glaudþiai susieti su specialistø ugdymu. Visuomenë
ir þmonës ne ið karto linkæ pamatyti ir suprasti investicijø svarbà technologijø
tobulinimui.

∙ Technologijos tiesiogiai susietos su energetiniø resursø taupymu,
todël mokslininkø ir gamybininkø bendradarbiavimas ágyja pirmaeilæ prasmæ.

∙ Europos institucijos siekia masiðkumo ir kuo platesnio naujoviø
taikymo ne tik stambiame versle, bet ir nedidelëse ámonëse.

∙ Valstybës institucijas domina visuomenës nuomonës tyrimas ir þmoniø
poþiûrio, kokiomis kryptimis turëtø bûti pleèiamas tarpvalstybinis ir
tarpinstitucinis bendradarbiavimas, iðsiaiðkinimas.

∙ Rimtu diskusijø objektu ateityje taps jau dabar dideliø Europos miestø
plëtra bei jø santykis su maþesniais urbanistiniais vienetais.

∙ Vis didesnis vaidmuo Europos Sàjungoje priklausys ekologiniø
problemø studijavimui ir sprendimui.

∙ Mokslo ir mokymosi sistema turëtø kuo toliau, tuo labiau integruotis á bendrà
visumà ir taip prisidëti prie valstybës ir visuomenës geresnës ateities kûrimo.

Konferencijos eigoje, ypaè pertraukëliø metu, vyko aktyvûs pokalbiai
apie tai, kaip ir kokiais principais vadovaujantis turëtø bûti vykdoma aukðtøjø
mokyklø pertvarka, o taip pat kokia aukðtojo mokslo ir profesinio mokymosi
tarpusavio sàveika ir priklausomybë. Buvo ir kitokiø pokalbiø, kuriø iðklausius
bûtø galima padaryti tokià iðvadà: Lietuvai bûtina sukur ti sistemà, kuri
uþtikrintø glaudø ryðá tarp mokslo tiriamøjø darbø, praktikos ir mokymosi
institucijø.

Medþiagà spaudai parengë Benita VIÐPULSKYTË ir
dr. Juozas ÐALÈIUS



STATYBA6

 Svarbiausios mokesèiø formavimo taisyklës

Pats lengviausias bûdas valdyti ðalá - padidinti mokesèius, o
protingiausias - teisingai nustatyti prioritetus ir maþinti bei
racionalizuoti visø rûðiø ir visuose lygiuose iðlaidas. Kiekviena valstybë,
veikdama per parlamentà ir valdymo organus, atlieka tokias funkcijas,
kaip gamybinës-komercinës veiklos, apsaugos, valdymo ir
administracines. Ðiø funkcijø vykdymui reikia dideliø finansiniø iðtekliø,
kuriø pagrindiniu ðaltiniu yra mokesèiai. Svarbiausios mokesèiø
sudarymo taisyklës: 1.Visi mokesèiø mokëtojai turi dalyvauti valdþios
iðlaikyme proporcingai tam pelnui, kurá jie gauna, bûdami valstybës
globoje. Ði taisyklë padeda ágyvendinti mokesèiø lygybës principà. 2. Mo-
kesèio dydis turi bûti tvirtas ir kiekvienam mokëtojui aiðkus ilgalaikëje
perspektyvoje. Ði taisyklë padeda paðalinti mokesèiø ëmëjø savivaliavimà.
3. Mokesèiø mokëjimas turi bûti patogus, tai yra renkamas mokesèiø
mokëtojui tinkamiausiu laiku tai yra tada, kada gaunamos pajamos ir
tinkamu bûdu. Tokiu atveju iþdas visada þino kada ir kiek bus surenkama
mokesèiø. 4. Mokesèiø surinkimo sànaudos turi bûti kuo maþesnës.
Mokesèiø kaðtus sudaro didelis valdininkø skaièius. Kai mokesèiai per
dideli, gamintojai netenka noro ûkininkauti. Tokiomis sàlygomis atsiranda
noras iðsisukinëti nuo mokesèiø. Pagaliau fisko valdininkai, daþnai
lankydamiesi pas mokëtojus sudaro jiems nemalonumø bei atneða
nuostoliø. Apmokestinimo principai: 1.Teisingumo principas reikalauja,
kad mokesèius mokëtø didesnius tie, kurie naudojasi valstybës
teikiamomis paslaugomis, kad valstybë galëtø gauti lëðø ðioms
funkcijoms vykdyti aptarnaudama jø veiklà. Tai ámonës monopolininkës,
kuriø veiklà reglamentuoja (Vandens, ðilumos, elektros, telekomunikacijø)
ir reguliuoja valstybë. Taèiau neleistina, kad sumokëtas mokestis prilygtø
jø gaunamai naudai. Kad mokesèiø naðta neslopintø ûkininkavimo
paskatø. Apmokestinant mokesèiø objektus, kartu reikia atsiþvelgti á
mokesèiø mokëtojø gebëjimà mokëti. Gebëjimas mokëti laikomas

doc. dr. Marytë RASTENYTË,
socialiniø mokslø daktarë

teisingumo etalonu, kuris skirstomas á horizontaløjá ir ver tikaløjá.
Horizontaliuoju laikomas tada, kada mokesèiø mokëtojai, turintis vienodas
ûkininkavimo sàlygas, moka vienodus mokesèius. Vertikalusis teisingumas
pasireiðkia tada, kai skirtingas galimybes turintys individai apmokestinami
skirtingai. Tai yra ðaltinis diferencijuotø mokesèiø mokëjimo. 2. Ekonominio
efektyvumo principas reikalauja, kad mokesèiai netrukdytø siekti
ekonominiø tikslø, tai yra ûkio stabilumo, pelningumo, visiðko
uþimtumo. Mokesèiai turëtø padëti pasiekti, kad nebûtø iðkreiptas kraðto
iðtekliø paskirstymas. Optimalø iðtekliø paskirstymà lemia grynosios rinkos
sàlygos, o mokesèiai átraukti á produktø kainas sukelia kraðto iðtekliø
perskirstymà. Apmokestinimas neturëtø maþinti minimalaus vartojimo,
neigiamai veikti ekonomines motyvacijas. APMOKESTINIMO ÁTAKA
EKONOMINIAMS STIMULAMS YRA DVEJOPA: Pajamø efektas reiðkia,
kad mokesèiø mokëtojas stengiasi iðlaidø maþinimo bûdu atgauti lëðas,
kurias sumokëjo, kaip mokesèius. Pakeitimo efektas reiðkia, kad gamintojas
keièia veiklos pobûdá dël per mokesèius sumaþëjusios pajamø dalies. Tai
skatina naujø veiklos rûðiø bei iðlaidø maþinimo bûdø paieðkà.
Administracinis principas reiðkia, kad mokesèio ëmimas turi bûti lengvai
ágyvendinamas, jø ëmimo kaðtai turi bûti minimalûs. Neturi iðlikti taisykliø,
kai mokesèiø suma maþa, o jø ëmimo kaðtai dideli. Produktyvumo
efektas reiðkia, kad surenkama á biudþetà pinigø suma pakankama, kad
galëtø valstybës iðlaidas padengti. Valstybei naudinga turëti elastingà
áplaukø mokesèiø sistemà, kuriai esant neávedami nauji mokesèiai,
nedidinami tarifai, o mokestinës áplaukos didëja sparèiau nei nacionalinës
pajamos. Ðis principas dar vadinamas automatinio reagavimo á
ekonomikos sàlygas principu. Automatinis reagavimas leidþia iðvengti
daþno mokesèiø keitimo, á kurá mokesèiø mokëtojai daþnai reaguoja
neigiamai. Tad ekonominio efektyvumo principui ágyvendinti parankesni
yra netiesioginiai mokesèiai negu tiesioginiai. Mokesèiø sistema yra labai
svarbi viso ðalies ûkio reguliavimo priemonë ir negali bûti vieni arba kiti
mokesèiai keièiami atsietai nuo visos mokesèiø sistemos bei jø vykdomø
funkcijø. Pagrindins tikslas mokesèiø politikoje yra maþinant mokesèiø
tarifus didinti mokëtojø skaièiø.

Darbo naðumo augimo sàveikavimas su darbø robotizacija
Dabar gyvename virsmo á ketvir tàjá pramoninës revoliucijos laikotarpá,

kurio metu vyksta robotø diegimas á gamybos, valdymo ir paslaugø teikimo
sferas. Tai leidþia daug kar tø per tà patá laiko vienetà padidinti darbo
naðumà, kurio metu keièiasi þmogaus darbo funkcijos ir laikas. Perdavus
daugiau funkcijø árenginiams, þmogaus darbo funkcijos kinta, pritaikomos
prie roboto perimtø funkcijø ir jø sudëtingumo bei atlikimo greièio. Þmogaus
darbas darosi intensyvesnis, suderinamas su papildomomis funkcijomis,
todël þmogus turi atitikti roboto darbo greièiui laike. Tai reikalauja ið þmogaus
daugiau dëmesingumo ir intensyvumo. Darbo intensyvumas yra
pagrindinis ekonominis rodiklis, kuris  leidþia áver tinti darbo laiko
panaudojimo efektyvumà prekiø, paslaugø gamybos sferose bei valdymo
sistemose,  nes jis  rodo, kiek darbo jëgos reikia vienam produkcijos vie-
netui pagaminti.

Intensyvumas matuojamas per tam tikrà laikotarpá sunaudotos
þmogaus energijos kiekiu. Didþiausia ðio rodiklio ver të priklauso nuo
þmogaus kûno psichiniø ir fiziologiniø galimybiø, ásisavinimo mokslo ir
technikos paþangos, gamybos technologinio ir techninio tobulëjimo,
supratimo naujø rûðiø energijos ir medþiagø. Visi ðie procesai ir lemia
darbo intensyvumo augimà. Ðiomis sàlygomis robotizuotas darbas leidþia
sukuri daigiau aukðtesnës kokybës prekiø ar paslaugø maþinant sànaudas.
Tuomet susidaro sàlygos realiojo darbo uþmokesèio didinimui. Ðis
procesas turi bûti nagrinëjamas trumpuoju laikotarpiu, tai yra vienø metø
bëgyje ir ilguoju laikotarpiu, tai yra visam árenginiø ásigijimo arba atnaujinimo
laikotarpiui. Trumpojo ir ilgojo laikotarpio kaðtai glaudþiai susijæ. Ilgasis

DARBO UÞMOKESÈIO, DARBO NAÐUMO
IR INTENSYVUMO SÀVEIKAVIMAS DARBO
PROCESØ ROBOTIZACIJOS SÀLYGOMIS

laikotarpis tiek trumpøjø laikotarpiø, kiek reikia ámonei gaminant tam tikros
apimties produkcijà, naudodama pastovià technologijà. Trumpuoju
laikotarpiu ámonë (firma) produkcijos gamybos apimtá pleèia daugiau
naudodama kintamøjø kaðtø su atitinkamomis fiksuotomis sànaudomis.

Naudojamo kapitalo kiekis yra pastovus trumpuoju laikotarpiu, o per
ilgàjá laikotarpá jo dydis gali pasikeisti. Jeigu jus dirbate „Pavëþëju„ per
metus uþdirbate 7000 eurø pajamø, ið kuriø 2000 eurø sumokate mokesèiø,
tai ðiais metais gavote 5000 eurø pajamø. Jeigu skaièiuojate ir ilgojo
laikotarpio kaðtus, pvz., po 3 metø dirbdami „Pavëþëju„ jums reikës pirkti
naujà automobilá uþ 15000 eurø. Dabar galite paskaièiuoti, kiek uþdirbote
per 3 metus pajamø. Sudëjæ visas 3 metø pajamas ir atëmæ iðlaidas naujam
automobiliui pirkti (5000+5000+5000)-15000 = 0 eurø. Jus turite tik
iðlaidas. Matuojant pajamø kieká visada reikia skaièiuoti kaðtus ilgajam ir
trumpajam laikotarpiams. Verslininkai turi apsispræsti. Ar reikëtø jiems pirkti
naujø árengimø ir statyti naujas ámones, norint padidinti gamybos apimtá?
Ar geriau nekeisti seniau ásigytø árengimø tol, kol jie moraliðkai susidevës?
Akivaizdu, kad ir ilguoju laikotarpiu firma siekia minimizuoti gamybos
kaðtus, kas yra ne maþas stabdys ðalies techniniam progresui.

Robotizuojant gamybà darbo naðumas auga, todël ámonës turi galimybæ
sumaþinti naujø darbuotojø priëmimà, kadangi sugebës patenkinti paklausà
naudodamos maþesná darbuotojø skaièiø formaliai, bet, kadangi didëja
darbo intensyvumas, þmogus negali dirbti visà darbo pamainà, todël turi
bûti trumpinamas darbo laikas ir pamainos trukmë. Atsiranda galimybë
pamainà vietoje 8 darbo valandø sutrumpinti iki 6 ar 4 val. ir tokiu bûdu
padidëja dirbanèiøjø poreikis bûti uþimtais gyvuoju darbu. Taip turëtø
pasitarnauti iðvengiant nedarbo didinimo ir darbingo amþiaus þmoniø
ilgalaikio uþimtumo uþtikrinimo jiems palankiomis sàlygomis ir ne maþinant,
o keliant darbo uþmokestá.

(Tæsinys kitame numeryje)

doc. dr. Marytë RASTENYTË,
socialiniø mokslø daktarë
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Ádomi þinia – Baltø premija
Ð. m. spalio 31 d. Lietuvos uþsienio reikalø ministerijoje Vytauto

Didþiojo universiteto profesoriui dr. Alvydui Butkui áteiktas garbingas
2019 m. Baltø apdovanojimas. Já 2017 m. ásteigë Lietuvos ir Latvijos
uþsienio reikalø ministerijos, siekdamos pagerbti asmenis,
tyrinëjanèius, puoselëjanèius ir populiarinanèius baltø paveldà,
stiprinanèius Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimà. Renginyje
dalyvavæ Lietuvos ir Latvijos uþsienio reikalø ministrai Linas
Linkevièius ir Edgaras Rinkevièius dëkojo laureatui uþ kûrybinæ veiklà
letonistikos srityje ir linkëjo toliau dirbti dviejø broliðkø tautø
suartëjimo labui. Baltø apdovanojimo laimëtojà ið penkiø kandidatø
atrinko bendra Lietuvos ir Latvijos ekspertø komisija.

Pernai Rygoje pirmàja Baltø premijos laureate buvo paskelbta
Latvijos ir Helsinkio universitetø profesorë, baltistë dr. Laimutë
Baluodë. Ðiømeèio Baltø apdovanojimo laureatas prof. dr. Alvydas
Butkus yra vienas þinomiausiø Lietuvos latvistø, dëstæs latviø kalbos,
baltø filologijos, lietuviø kalbos istorijos, dialektologijos,
etnolingvistikos discplinas, tyrinëjæs lietuviø pravardes, lietuviø ir latviø
tautinæ tapatybæ, publikavæs per 100 moksliniø straipsniø baltø
onomastikos, etnolingvistikos, Lietuvos ir Latvijos istorijos temomis.
Profesoriaus ádirbá baltø paveldo iðsaugojimui bei populiarinimui
atspindi jo parengtos ir iðleistos knygos:„Latviø-lietuviø kalbø
þodynas“ (2003), „Lietuviø-latviø ir latviø-lietuviø kalbø þodynas“
(2011), „Lietuviø ir latviø kalbø vadovas“ (1987, 1996 – kartu su
Albertu Sarkaniu; 2002, 2013), monografijos „Mûsø broliai latviai“
(1990), „Latviai“ (1995), „Lietuviø pravardës“ (1995), latviø kalbos
vadovëlis „Latviø kalba: gramatika ir pratimai“ (2005, 2008), straipsniø
rinkinys „Baltiðkos impresijos“ (2012). Uþ nuopelnus Latvijai A.
Butkus yra apdovanotas Latvijos Trijø Þvaigþdþiø ordinu (Karininko
kryþius; 2000), taip pat ordinu Uþ nuopelnus Lietuvai (Riterio kryþius;
2003), Lietuvos Nepriklausomybës medaliu (2000), tapæs 1918 m.
Lietuvos nepriklausomybës akto signataro D. Malinausko premijos
laureatu (2017), Daugpilio universiteto garbës daktaru (2018).

Profesoriaus iniciatyva 1994 m. Vytauto Didþiojo universitete
buvo ákurtas unikalus Lietuvoje Letonikos centras, skatinæs ir kuravæs
VDU ir Latvijos aukðtøjø mokyklø studentø mainus, dëstytojø
bendradarbiavimà, organizavæs antrosios baltø kalbos mokymosi
projektus, leidæs moksliniø straipsniø tæstiná rinkiná „Acta Baltica“.
Ðiø metø gale 25 metø jubiliejø ðvæsiantis Letonikos centras,
vadovaujamas A. Butkaus, organizuoja latviø kultûrà po-
puliarinanèius renginius, konferencijas, seminarus, koordinuoja
asociacijos „Lietuvos ir Latvijos forumas“ veiklà, kaupia ir tvarko
Letonikos skaityklà, kartu su partneriais organizuoja Lietuvos ir
Latvijos mokyklø bibliotekø projektà „Baltø literatûros savaitë“.

Medþiagà parengë Benita VIÐPULSKYTË
Sveikiname!

Gerbiamas profesoriau,
skaitytojø vardu siunèiame jums nuoðirdþius

sveikinimus svarbaus apdovanojimo proga. Dëkojame
uþ daugelio metø vaisingà bendradarbiavimà,
turiningus, ádomius jûsø ávairaus turinio straipsnius.
Jûsø dëmesys Baltø tautoms, lietuviø kalbai ir istorijai
turi svarbià iðliekamàjà vertæ lietuviø tautos ateièiai.
Laimingo ir kûrybingo ateities gyvenimo kelio.

Su pagarba dr. Juozas ÐALÈIUS,
Lietuvos þurnalistø draugijos narys
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1988 m. gruodþio 11 d., atkûrus
Lietuvos  tautiná olimpiná komitetà,
reikëjo iðspræsti  keletà neatidëliotinø
klausimø: visø pirma ðià dþiugià þinià
paskleisti visai sporto bendruomenei,
tuo tikslu jau gruodþio 26 d. Kauno
sporto Halëje  buvo surengta  2000
þymiausiø Lietuvos spor to þmoniø
vakaras, po jo  vasario mën. ákurta
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
Kauno rëmimo grupë bei pradëtos
steigti  Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto rëmimo grupës gamybiniuos
kolektyvuose  ir mokyklose, geguþës
mën. iðëjo pirmasis ,,Olimpinës vilties“ laikraðèio numeris. Ypatingai aktyviai
á olimpiná judëjimà ásijungë Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno rëmimo
grupë, kurià sudarë 47 iðkiliausi Kauno sporto bendruomenës nariai. Visi
grupës nariai, pagal jø praðymà, turëjo paskirtus ápareigojimus, iðskyrus
prof. Antanà Ðleþà. Tà kart  paskambinæs pasidomëjau, kur jis norás dalyvauti
mûsø Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno m. Tarybos veikloje ir
pakvieèiau já atvykti  á sporto komitetà. Atvykus jo  paklausiau kokioje srityje
jis galëtø pasireikðti? Jis pasakë, kad mes jam patartume, o jis pasiruoðæs
prisidëti.  Að jam ir sakau, kad jis esàs  mokslo þmogus ir bûtø gerai, kad jis
dirbtø sporto mokslo, olimpinio judëjimo, ðvietimo bei olimpiniø idëjø sklaidos
srityje, taèiau kà daryti?, kad mes kol kas dar neturime  tos  organizacijos –
Olimpinës akademijos, kurià reikëtø ákurti. Jis man  ir sako, tam, kad bûtø
ákurta ði organizacija bûtina ne tik suðaukti suvaþiavimà, bet ir pagalvoti, kas
padarys pagrindiná praneðimà, supaþindins sporto visuomenæ su jos
uþdaviniais, veiklos formomis ir visu darbo turiniu. Pradþioje jis tai padaryti
pasiûlë man. Nes tuo metu dar dirbau ir Kûno kultûros institute Sporto
vadybos katedroje.  Að pasakiau, kad institute Olimpinio judëjimo kursà
dësto prof. Stasys Stonkus, todël jo reikëtø papraðyti, kad jis ne tik praneðimà
padarytø, bet ir bûtø darbo grupës vadovu, nes bûtø gerai, kad viskas vyktø
institute. Tad nutarëme kreiptis ir  praðyti prof. Stonkaus pagalbos. Prof.
Juozas Ðliaþas paþadëjo viskà aptarti su prof. Stonkumi. Be to nutarëme,
kad Olimpinës akademijos darbe turëtø dalyvauti ne tik sportiniø organizacijø,
bet ir visø aukðtøjø mokyklø fizinio lavinimo katedrø dëstytojai bei moksliná
darbà dirbantys þmonës. Po kurio laiko  að nuvykau á institutà paklausti
rektoriaus ar jie kalbëjosi ðiuo klausimu ir, kad ðá klausimà visø pirma reikëtø
suderinti su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu. Rektorius man pasakë,
kad jie viskà  su prof. Juozu Ðliaþu  aptaræ ir su Lietuvos tautiniu olimpiniu
komitetu suderinæ. Be to po pokalbio su rektoriumi ir prof. Juozas  Ðliaþas
man pasakë, kad  rektorius su viskuo sutiko ir ðá klausimà jau derino ne tik  su
Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu,  bet ir Kûno kultûros ir sporto
komitetu.1989 m. spalio 27 d. Kaune Kûno kultûros instituto didþiojoje
salëje buvo suðauktas visø Lietuvos sporto organizacijø ir Lietuvos aukðtøjø
mokyklø atstovø suvaþiavimas Lietuvos Olimpinei Akademijai ásteigti.

 Á suvaþiavimà atvyko Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas
Artûras Poviliûnas, dalis Lietuvos tautinio olimpinio komiteto generalinës
asamblëjos nariø, Valstybinio kûno kultûros ir sporto komiteto pirmininkas
Zigmas Motiekaitis ir kai kurie komiteto kolegijos nariai, taip pat nemaþas
bûrys aukðtøjø mokyklø dëstytojø, spor to veteranø, visuomenininkø.
Susirinkusiøjø siekiai buvo vieningi: turint Lietuvos tautiná olimpiná komitetà
bûtina turëti ir Lietuvos olimpinæ akademijà, kuri turës rûpintis mokslinio
darbo  oganizavimu, skleis olimpines idëjas, nuties tiltus tarp mûsø
Respublikos ir kitø ðaliø olimpiniø judëjimø. Suvaþiavimo dalyviai, dëmesingai
iðklausæ prof. Stasio Stonkaus bei prof. Juozo Ðliaþo praneðimus, pateikë
praneðëjams nemaþai klausimø.

Lietuvos olimpinës
akademijos iðtakos

Pranas Majauskas
Lietuvos sporto muziejaus direktorius

Red. pastaba. Tekstas dël vietos stokos sutrumpintas.

Dalykinë  – paþintinë kelionë á
Balkanø ðalis

Dar trumpam gráþkime á Ðveicarijà ir pamëginkime pamatyti
ádomesnius jos ekonominës raidos akcentus. Istoriðkai susiklostë,
kad Ðveicarija, nors ir kalnuotas kraðtas, taèiau sukûrë puikias
tradicijas þemës ûkiui. Labai iðvystyta kooperacija. Todël nestebina
tai, kad pakeleivis mato daugybæ nedideliø ûkeliø, kuriuose, kaip
taisyklë, visuomet pamatysi karvæ ir kitus prie vietiniø gamtos
sàlygø prisitaikiusius gyvulius (oþkas, avis).

Svarbu Ðveicarijà pamatyti kaip turistø kraðtà, kuriuos èia
traukia kalnuotas reljefas ir gerai sukurta materialinë bazë,
laukianti turistø bet kuriuo metø laiku.

Kvieèiame pamatyti ir neáprastà valstybæ Andorà. Ji vadinama
nykðtukine valstybële, ásikûrusia virðukalniø papëdëje tarp
Prancûzijos ir Ispanijos. Labai graþûs kalnø vaizdai. Truputá
nustebino faktas, jog, privaþiavæ prie Andoros sienos, pasijautëme
kaip atvykæ á tikràjá uþsiená. Mus pasitiko pasipuoðæ Andoros
pasienieèiai, papraðë parodyti dokumentus bei kai kuriuos
asmeninius daiktus. Nuvaþiavus ðimtus kilometrø  per Europos
Sàjungà tokiø reikalavimø niekas nekëlë, o ðtai maþoji Andora
tarsi pasakë: „Mes esame savarankiðka valstybë“.

Benita VIÐPULSKYTË ir
dr. Juozas ÐALÈIUS

Apsilankykime Radviliðkio rajono savivaldybës Pakalniðkiø
seniûnijos Kleboniðkiø kaimo Daugyvenës kultûros istorijos
muziejuje. Prisiminkime kaip, rodos, dar neseniai su tais
árankiais bei padargais dirbome vaikystëje ir jaunystëje...

Prano Davalgos nuotr.

Ryte atëjusi á darbà moteris tarë savo

bendradarbei: „Esu susirûpinusi ir nustebusi,
kad artëjant mënesio pabaigai mano
piniginëje atsirado nenumatytø pinigø.
Rimtai pagalvojau, gal neapmokëjau kokios
nors sàskaitos. Atidþiai pasvarsèiusi supratau,
kad pinigø „pertekliaus“ ðaltinis – mano
ryþtas pradëti gyventi taupiau...

Apsilankykime muziejuje

Kitame numeryje - paroda „Moters pasaulis“


