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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems

Metro. Kas pirmas?
Juozas ZYKUS, pilieèiø asociacijos

„Metro sàjûdis“ valdybos pirmininkas

Pasaulio patirtis rodo, kad
ilgiausiai trunkantis ir bran-
giausiai kainuojantis metro
statybos etapas yra politinis
apsisprendimas. Daugelyje pa-
saulio miestø tai trunka apie
trisdeðimt metø.

Apie Vilniaus metropoliteno
statybà diskutuojama daugiau nei
40 metø. Kaune irgi yra vienas
kitas garsiai pamàstantis apie
galimybæ planuoti metro.

Tuo tarpu Klaipëda svarsto,
ar neverta atkurti maþdaug prieð
100 metø iðardyto tramvajaus,

nors daugelis pasaulio miestø ðios gatvës transporto priemonës
atsisako.

Dël metropolitenø Lietuvos miestuose statybos centrinës
politinës valdþios lygiu apsisprendimas pasiektas. Po penketo metø
svarstymo ir taisymø, pernai Seimas priëmë Metropoliteno
ágyvendinimo ástatymà, kuriuo nustatë tokios vieðojo transporto
sistemos ágyvendinimo tvarkà. Ástatymas numato, kad miestas,
norintis turëti tokià sistemà, privalo jà planuoti ir suteikti teisæ
privaèioms verslo struktûroms savo lëðomis jà ágyvendinti.

Ðiuo metu mûsø didþiøjø miestø valdþia formuojama. Kadangi
didmiesèiuose didëja automobiliø spûstys ir su jomis susijusi oro
tarða, naujai iðrinktos miestø tarybos turës apsispræsti.

Susisiekimo ministerijos uþsakymu Vilniaus Gedimino
technikos universiteto mokslininkai suskaièiavo, kad 2007 metais
Vilnius, Kaunas ir Klaipëda automobiliø spûstyse patyrë 2735,0
mln. eurø nuostoliø.

Kyla klausimas, kurio miesto valdþia pirmoji atsisakys vieno
milijono gyventojø normatyvo ir ápareigos planuotojus savo mieste
numatyti metro trasas. Toliau metropoliteno ágyvendinimas bus
privaèiø verslo struktûrø reikalas.

Tikëtina, kad pirmasis ðio reikalo gali imtis ið verslo struktûrø
atëjæs Kauno meras Visvaldas Matijoðaitis.

Nors Vilnius labiausiai pribrendæs metro statybai, taèiau sostinës
kandidatai á merus pirmenybæ atiduoda vaikðèiojimui pësèiomis ir
susisiekimui paspirtukais bei dviraèiais, todël planuoja tik ðaligatviø
ir dviraèiø takus. Jeigu Kauno valdþia suplanuotø ir ágyvendintø
metro trasà nuo miesto centro iki „Rail Baltica“ geleþinkelio trasos
ir Karmëlavos oro uosto, Kaunas taptø Lietuvos vartais á pasaulá.
Nutiesus á tà patá taðkà greitojo geleþinkelio linijà ið Vilniaus,
Karmëlava taptø Lietuvos „bamba“, t.y. transporto mazgu, ið kurio
bûtø galima tiek skristi, tiek vaþiuoti ávairiomis kryptimis.

Reikia tikëtis, kad Helsinkio ir Talino greitojo geleþinkelio
jungtis po Baltijos jûra uþgaus mûsø valdþios ambicijas ir paskatins
ryþtis pradëti planavimo darbus, sujungiant du didþiausius mûsø
miestus, nes tai apie deðimt kartø pigesnis ir lengviau
ágyvendinamas projektas.

Ðá kartà savàsias mintis norëèiau
paskirti labai svarbiam mûsø valstybës
ávykiui – Prezidento rinkimams.
Valstybës vadovas itin reikðmingas
asmuo ne tik savam kraðtui, bet pagal já
daug kas sprendþia apie Lietuvà ir
kituose pasaulio kraðtuose. Ðiais metais
paþymime 100-meèio sukaktá nuo
pirmojo Lietuvos prezidento – Antano
Smetonos iðrinkimo. Prabëgo daug
metø, pasikeitë þmoniø kar tos, bet

nepranyko prasminga sàvoka – Smetonos laikai. Nesunku suprasti, kad
tas istorinis laikotarpis buvo sunkus Lietuvai dël ávairiø tarptautiniø ávykiø,
taèiau iðmintinga Prezidento veikla suteikë galimybæ padaryti daug reikðmingø
darbø ekonomikoje, kultûroje, mene, valstybës gynyboje.

Lietuva – nedidelë valstybë, todël vadovavimas ðaliai turi reikðmingà
átakà ir dabarties ekonomikai, ávairioms verslo struktûroms, kultûrai ir mokslui.

Vadovas – tai þmogus, á kurá lygiuojasi kolektyvas ámonëje; pavyzdingas
tëvas – tai þmogus, á kurá su pagarba þvelgia ðeima; sumanus vadovas
mokykloje reiðkia, kad jo þodþio klausys ne tik mokytojø kolektyvas, bet já
laikys pavyzdþiu ir moksleivija. Tokiø pavyzdþiø dabarties gyvenime galima
rasti labai daug, todël norëèiau akcentuoti, kad valstybës valdyme
nereikðmingø dalykø niekada nebûna. Vis dëlto, visuomenëje daug nerimo
dël vadovavimo spragø ávairiose gyvenimo srityse. Akivaizdu, kad per keletà
pastarøjø deðimtmeèiø mûsø valstybëje taip ir nebuvo sukurta aiðkios
strategijos, kokios pagrindinës raidos kryptys turëtø bûti Lietuvoje. Su nerimu
kalbame apie kûrybingiausios þmoniø kartos iðvykimà ið gimtojo kraðto,
sunkiai sprendþiamus klausimus Lietuvos kaime, nemaþëjanèià socialinæ
atskir tá tarp ávairiø visuomenës sluoksniø. Neturiu tikslo vardinti ávairiø
negeroviø sàraðo. Mano nuomone, daug svarbiau pamatyti tai, kas Lietuvoje
padaryta gerai, o gal net ir labai gerai. Uþ gerà kûrybingà darbà þmogus
privalo sulaukti padëkos þodþio, ávairaus paskatinimo ir savaime suprantama
materialaus atlygio, kaip dabar áprasta sakyti – gyventi oriai.

Nëra gera valdymo praktika, kada keièiantis bet kurio lygio vadovui,
pradedama ieðkoti neigiamø praeities darbø. Svarbiau yra numatyti gerà
ateities kryptá ir vardan tokio tikslo turëtø bûti skiriamos ávairiø vadovø
pastangos. Su pavasario atëjimu, gamtos atbudimu graþieji mûsø berþai
dovanoja þmonëms nuostabø gërimà – sulà. Mano svarbiausias siûlymas
yra toks: esant neaiðkiems ir sunkiai sprendþiamiems klausimams, susësti
prie bendro stalo, prie sulos taurës, iðtiesti vienas kitam draugiðkà rankà ir
geranoriðkai palinkëti sau ir kitiems, kad rastume tokius sprendimus, kurie
bûtø naudingi valstybei, ámonei, ðeimai ir kiekvienam þmogui. Ir dar vienas
labai svarbus mano palinkëjimas, kad valstybës vadovai su didele
atsakomybe ir dëmesiu þvelgtø á savo kraðtà ir padëtø rasti tokius
sprendimus, kurie mûsø ateitá padarytø graþesnæ ir prasmingesnæ.

Taip norëèiau uþbaigti savuosius palinkëjimus, ar tëjant svarbiems
valstybës ávykiams, nes nesu nei politologas, nei naujienø apþvalgininkas,
nei turintis teisæ apibendrinti kitø iðsakytas mintis, bet esu pilnateisis mûsø
ðalies pilietis, turintis pilnà teisæ iðreikðti savo mintis, norëti, kad visiems
Lietuvoje bûtø gera gyventi, dþiaugtis ir didþiuotis, kad gyvename Lietuvoje.

Valstybë ir atsakomybë
Alfonsas JARAS, Lietuvos statybininkø

asociacijos viceprezidentas,
AB „Montuotojas“ generalinis direktorius  
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Dr. Vilius MAÈIULAITIS, darbo teisës ekspertas, „iLaw“
advokatas, skaitë praneðimà tema „Darbuotojø saugos ir sveikatos
(toliau – DSS) praktikos vystymosi tendencijos darbo santykiø
reguliavimo kontekste, praktinës áþvalgos“. Buvo pateikta ádomi
medþiaga apie tai, kad verslo samdomas darbuotojas, o taip pat
ir ámonës vadovas, yra labai glaudþiame ryðyje. Þmonës turi þinoti,
kà jie gali patys padaryti dël savo saugos ir sveikatos, bei kà turi
nuveikti darbdavys. Bet kuriuo atveju, esminis momentas yra
nustatyti, kas atsakingas uþ darbuotojø saugà ir sveikatà. Lietuvoje
yra apie 100 000 ámoniø, todël galvoti, kad saugos klausimus gali
spræsti kas nors ið ðalies, yra nelogiðka. Ámanomos ávairios klaidos,
kurios ypaè pasimato tuomet, kai ávyksta nelaimingas atsitikimas.
Teisinës institucijos tokiais atvejais privalo siekti nustatyti
atsakomybës ribas. Tik tokiu atveju gali bûti iðsiaiðkinta, kokia
þala padaryta nukentëjusiajam ir kas jà turi atlyginti.

Darbuotojø saugos ir sveikatos funkcijos gali bûti deleguotos
ávairiems specialistams, taèiau tai turi bûti áforminta dokumentais
ir nubrëþta konkreèios atsakomybës riba.

DSS principas-prevencija. Ðiuo tikslu vyksta ávairûs mokymai,
profesinës rizikos vertinimai, dëmesys skiriamas darbo kultûrai
ir kitiems klausimams. Net ir be papildomø aiðkinimø nesunku
suprasti, kad ið tinkamo darbuotojø saugos reikalavimø
ágyvendinimo naudà turi visos darbo procese dalyvaujanèios ðalys,
t. y. darbdavys ir darbuotojas.

Teisiniu poþiûriu reikia þinoti, kad darbdavio ágaliotas asmuo,
kuris dël savo tarnybinës padëties ar specialiø ágaliojimø yra
atsakingas uþ darbuotojø saugà ir sveikatà, prisiima atsakomybæ
pagal visus galiojanèius normatyvinius DSS reikalavimus.

Sudëtingesnis klausimas kai keli darbdaviai vykdo darbus
kokiame nors viename objekte. Tokiu atveju taip pat ið anksto
turi bûti numatytos atsakomybës ribos dël darbuotojø saugaus
darbo uþtikrinimo.

Jolita GEROJIMË, UAB „GIRTEKA“ personalo procesø ir
administravimo skyriaus vadovë, paaiðkino, kaip ámonëse ið anksto
turi bûti pateikta informacija apie saugià evakuacijà tuo atveju,
jeigu kyla pavojaus grësmë. Tai ypaè susijæ su pavojais gaisro atveju.
Tinkamas bûdas ðiam procesui ágyvendinti yra ávairûs mokymai.

Raimedas BURBA, DSS ekspertas, UAB „Tuvlita“ kon-
sultavimo tarnybos direktorius, kalbëjo apie profesinës rizikos
vertinimà. Esminis klausimas, ar yra ámonëje sukurta sistema,
nurodanti, kur ir kokie galimi didþiausi pavojai. Tokius rizikos
vertinimus tikslinga daryti ávairiuose darbo baruose etapais
mëginant sukurti ávairias konkreèias situacijas.

Marius BARTNINKAS, Kauno apygardos teismo teisëjas,
kalbëjo apie atsakomybæ dël darbuotojø saugos ir sveikatos
paþeidimø. Atsakomybës esminis momentas, kad visais atvejais
atsakomybës objektas yra fizinis asmuo bei ámonë. Pagal esamà
praktikà visais atvejais atsakomybë priskiriama ámonës vadovui,
todël itin svarbu, kad bûtø tinkamai sutvarkyta dokumentacija,
kas konkreèiai yra atsakingas uþ darbuotojø saugà ir sveikatà.
Atsakomybë gali bûti perkelta ir kitam konkreèiam asmeniui, bet
tik tuo atveju, kada tai yra tinkamai teisiðkai áforminta.

Agnë STONKEVIÈIÛTË UAB SDG, profesinës sveikatos
specialistë, kalbëjo apie sveikatos stiprinimà darbe, pagrindiná

DARBUOTOJØ SAUGA IR SVEIKATA 2019
Vasario 14 dienà Kaune, vieðbutyje Park Inn ávyko

konferencija darbuotojø saugos ir sveikatos klausimais
(tokia pati konferencija ávyko ir Vilniuje). Á jà atvyko
darbuotojø saugos specialistai, asmenys, atsakingi uþ
darbuotojø saugà ir sveikatà, ámoniø vadovai, personalo
tarnybø atstovai, ávairiø kitø srièiø specialistai. Kaune
dalyvaujanèiøjø skaièius buvo apie pusë tûkstanèio.

Norime trumpai pateikti medþiagà apie svarbiausius
klausimus, kurie buvo nuðviesti konferencijos eigoje.

dëmesá skiriant aktyvioms darbo pertraukoms. Gera sveikata –
tai didelis asmeninis turtas ir já turëti yra kiekvieno specialisto
pareiga. Fizinis aktyvumas – viena ið svarbiausiø dalykø norint
iðlaikyti gerà sveikatà. Ávairûs tyrimai rodo, kad tai sudaro apie
pusæ visø veiksniø, lemianèiø gerà þmogaus sveikatà.

Pamokanèia þinia apie sveikatà gali bûti áþymaus màstytojo
Sokrato mintis: „Sveikata dar ne viskas, bet be sveikatos viskas yra
niekas.“

Genadijus LAÐKOVAS, UAB „Verslo Aljansas“ vadovas. Jis
ádomiai aiðkino apie ávairias teisines kolizijas, kurios aiðkiai
pasimato tais atvejais, kai tenka spræsti ávairius ginèus. Pavyzdþiui,
kiek kilogramø leidþiama kelti ávairiose valstybëse moterims ir
vyrams? Lietuvoje vyrams galima kelti 30 kg, o Didþiojoje Britanijoje
– 25 kg. Moterø rankomis keliamas krovinys: Lietuvoje 10 kg,
Didþiojoje Britanijoje – 16 kg.

Svarbus klausimas – pirmosios pagalbos teikimas. Tenka
atsakyti á klausimà, ar privaloma tokius uþsiëmimus lankyti, bei
kas ir kaip tokias þinias turi teikti.

Lengvai gali bûti paþeidþiamos taisyklës, kada eina kalba apie
darbuotojà, kuris dirba kabamajame árenginyje. Tokiais atvejais
saugoti sveikatà ir gyvybæ pasidaro sunkiau, bet bûtina.

Mirolanda TRAKUMAITË, OVC CONSULTING vyr.
konsultantë, pasakojo, kaip kokybiðkai pailsëti ir pasikrauti
energijos savaitgalio metu. Kiekvienas þmogus turi tam tikrà

/Nukelta á  2psl./

Konkurso organizatorius Genadijus Laðkovas.

Konferencijos bendras vaizdas.
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áproèiø ratà ir natûralu, kad kartais ið ðio rato iðeiti labai sunku,
todël tenka atsakyti á klausimà, ar þmogus yra geroje bièiulystëje
su þodþiu STOP. Daugeliui dabarties specialistø laisvalaikis
neatskiriamas nuo informaciniø technologijø, tuo tarpu tinkamas
poilsis yra bûtinumas prasimanyti tokià veiklà, kurioje nebûtø nei
kompiuterio, nei kitokiø panaðiø uþsiëmimø. Kitaip tariant, tenka
kontroliuoti laikà ir já paskirstyti ávairiems tikslams. Labai teigiamas
dalykas, jeigu þmogus randa tokià veiklos sritá, kuri jam gerai
sekasi ir kuomet þmogui tai neða vidinæ ramybæ ir gerà nuotaikà.
Taèiau ámanomi ir kiti atvejai, kuomet þmogus, siekdamas kà nors
pakeisti, susiduria su kasdienybe, kurioje jam atrodo, kad viskas
yra ne taip.

Vienas svarbiausiø kokybiðko poilsio elementø yra miegas.
Bûtent pernelyg daþnas neiðsimiegojimas ir gali bûti pagrindinë
sàlyga to, kad þmogui viskas atrodo ne taip.

Tenka atidþiai svarstyti, su kokiais þmonëmis ir kiek laiko tenka
praleisti, kad þmogus galëtø pasakyti, jog jam tai teikia poilsá.
Savaime suprantama, kad áprasti laisvalaikio leidimo bûdai – knyga,
poezija, sportas, opera, teatras ir kita – dar niekam niekada
neatneðë þalos, tuo tarpu uþsitæsusi „draugystë“ su kompiuteriu
gali turëti pasekmiø sveikatai, nuotaikai, energijai, nuovargiui.

Birutë PËSTININKË, teisininkë. Pastaruoju metu daug
dëmesio skiriama asmens duomenø, kurie yra susieti su sveikata,
saugojimui. Kai kuriø duomenø be þmogaus sutikimo negalima
vieðai skelbti. Galima sakyti, kad baigtinio sàraðo apie þmogaus
asmeninius duomenis niekada nebus, nes net þmogaus balsas yra
jo asmeninë charakteristika. Tikslo siekimas nebûtinai gali bûti
susietas vien tik su asmeninëmis savybëmis, nes, kaip rodo
praktika, þmogus gyvena ir veikia kaip tam tikro kolektyvo narys.

Agnë RAUDELIÛNIENË, 3M LIETUVA darbo saugos
produktø specialistë, ádomiai kalbëjo apie garsà ir triukðmà bei jø
poveiká gyvenimo kokybei. Pasaulis yra pilnas visokiø garsø, taèiau
ne visi garsai þmogui yra kenksmingi. Pavyzdþiui, tiksintis laikrodis
duoda 20 decibelø triukðmà, bet tai nëra kenksminga, tuo tarpu
motociklas sukelia 100 decibelø triukðmà. Ávairi gamybinë aplinka
be triukðmo yra neámanoma, todël darbdavys privalo uþtikrinti
darbuotojø apsaugà nuo jo. Taèiau daug ir tokiø atvejø, kai
darbuotojas sàmoningai neneðioja apsauginiø priemoniø, nes
tai jam sukelia tam tikrus nepatogumus. Teorija ir praktika yra
árodþiusi, kad gerai vertintini tokie atvejai, kuomet sudaromos
sàlygos turëti tylos minutes.

Egidija TALALIENË, psichologë, psichoterapeutë, kalbëjo
apie tai, kad kiekvienas þmogus turi þinoti, jog jis turi iðminties, ir
tik ji gali padëti susiorientuoti, tartum greitkelyje, kad nebûtø
virðytas greitis ir nepakliûtø á nelaimæ. Þmoguje turi gyventi
autopilotas, kuris ir padëtø susiorientuoti, kada ir kà tikrai reikia
daryti, o kada ir ko daryti negalima. Kitaip tariant turi bûti

formuojama naudingø áproèiø visuma, kuriuos galima pavadinti
„mintys patogiam kûnui“. Pasaulyje praëjusiais metais plaèiai
nuskambëjo atvejis, kai moksleiviai buvo atskirti kalno oloje ir
ilgai negalëjo ið jos iðeiti. Tokiu atveju juos gelbëjo jø mokytojas,
puikus psichologas, kuris sugebëjo juos nuteikti gyvenimui ir
bûsimam iðlaisvinimui. Tokiø pavyzdþiø gyvenime yra daug ir
ávairiø.

Apibendrinant ðià konferencijà galima tvirtai pasakyti, kad ji padëjo
þmonëms ne tik ágyti teoriniø þiniø, bet pamatyti ir paþinti darbuotojø
saugos ir sveikatos problemø sprendimus ávairiose ámonëse.

Konferencija buvo gerai organizuota, praneðëjai tiksliai laikësi
iðankstinio reglamento ir kiekvienam pusvalandþiui pasibaigus
dalyviai galëjo pereiti á vienà ið trijø saliø ir ten iðklausyti ið anksto
pasirinktà temà. Konferencijà baigiant buvo apdovanoti DSS
konkurso „Màstyk ir dirbk saugiai“ laimëtojai. Kiekvienam
konferencijos dalyviui buvo áteiktas plakatø rinkinys darbuotojø
saugos ir sveikatos klausimais.

Maloniai nuteikë ir trumpos kavos pertraukëlës bei
konferencijos fojë veikæ stendai, kuriuose buvo demonstruojama
saugaus darbo áranga, apranga, avalynë ir kiti reikmenys.

Girdëjosi konferencijos dalyviø apibendrinimas: „Aèiû
organizatoriams, iki pasimatymo ateityje.“

Konferencijoje dalyvavo ir spaudai medþiagà parengë:
Asta DEREVIANKO,

darbuotojø saugos ir sveikatos specialistë
ir Juozas ÐALÈIUS

Nuotraukos Vido Ambrozos

/Atkelta ið 2 psl./

Konkurso nugalëtojai.

Konkurso þiuri.
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1859 m. sausio 28 d. pradëtas kasti Paneriø (Vilniaus) 430
metrø ilgio tunelis. Baigtas tø pat metø gruodþio 8-àjà. Jo autorius
inþ. Stanislovas Kerbedis.

S. Kerbedis gimë 1810 m. kovo 9 d. Naudvaryje (dabartinio
Panevëþio Naujamiesèio seniûnija) dvarininko Valerijono
Kerbedþio ðeimoje, mokësi Panevëþio pijonø vienuolyno
mokykloje, vëliau Kauno ir Varðuvos gimnazijose.

Sulaukus 16 metø ástojo á Vilniaus universitetà, o 1928 m.
persikëlë á Peterburgo susisiekimo keliø inþinieriø korpuso
institutà ir jau 1830 m. praktikà atliko kasant Ventos kanalà, kuris
per Ventà ir Dubysà turëjo sujungti Baltijos jûrà su Nemunu.

1831 m. baigæs mokslus ágijo poruèiko laipsná, iðvyko staþuotis
á uþsiená. Buvo Paryþiaus keliø ir tiltø mokyklos, Britø mokslø
asociacijos Niukastlyje klausytoju, Belgijos, Olandijos, Vokietijos,
Austrijos, Ðveicarijos geleþinkelio tiesimo darbø stebëtoju.

1842 m. pagal S. Kerbedþio projektà pradëtas statyti 8 angø
(viena jø suveriama) tiltas per Nevà Peterburge, jam vietà parinko
caras Nikolajus I. Jis turëjo nuo Kriukovo kanalo atsiremti á
Vasilijaus salà. Jis baigtas 1850 m. lapkrièio 11 d.

Uþ ðá projektà caras apdovanojo S. Kerbedá Ðv. Vladimiro III
laipsnio ordinu, o Rusijos mokslø akademija iðrinko já nariu
korespondentu.

Prieð 160 metø pradëti kasti Paneriø ir
Kauno tuneliai

Bûtinumas kasti Paneriø ir Kauno tunelius susijæs su 1854 m.
rudená S. Kerbedþiui pavestu sudaryti techniná projektà sujungti
Peterburgas-Varðuva geleþinkelá su Karaliauèiaus geleþinkeliu. Uþ
ðá projektà Prûsijos vyriausybë já apdovanojo Raudonojo erelio
II laipsnio ordinu.

Tiesiant geleþinkelá susidurta su bûtinumu kasti Paneriø ir
Kauno tunelius. 1859 m. geguþës mën. pradëtas kasti 1280 m.
ilgio Kauno tunelis.

Uþ vadovavimo darbus tiesiant geleþinkelá á Peterhofà ir
Krasnoje selo Rusijos mokslø akademija iðrinko já savo garbës
nariu.

1861 m. S. Kerbedis skiriamas Lenkijos geleþinkelio virðininku,
projektavo Gonpy tiltà per Vyslà.

Nuo 1874 iki 1883 m. dalyvavo vykdant Marijos vandens kelio
sistemos rekonstrukcijoje jungiant Volgà su Baltijos jûra.

1889 m. 60-meèio proga jam suteiktas Peterburgo Susisiekimo
keliø instituto garbës nario vardas.

Iðkilmiø metu jam padovanotas aukso medalis su jo atvaizdu.
Mirë 1899 m. balandþio 19 d. Varðuvoje, ten ir palaidotas.

Doc. A. GLUOSNIS
Parengta pagal K. Dobkevièiaus medþiagà „S. Kerbedis – áþymus

Europos inþinierius“

Pokyèiai verslo modelyje iððaukia bûtinumà aktyviø inovaciniø
veiksmø. Inovaciniais veiksmais suprantamos visos priemonës,
padedanèios pasiekti tos paèios gamybos arba kitos veiklos apimties,
maþiau sunaudojant iðtekliø, arba padidintos gamybos ir veiklos
apimties, sunaudojant tiek pat iðtekliø. Iðtekliais suprantame visas
kapitalo rûðis, tai yra materialinius, darbinius ir finansinius iðteklius.

Su gamybos ir kitos veiklos plëtra susietas darbas yra glaudþiai
siejamas su sànaudø racionalizavimu per masto ekonomijà. Dabar
pagrinde grindþiamos dideles gamybos arba veiklos apimtys
poreikiu gaminti didelius produkcijos kiekius arba teikti dideliø
apimèiø paslaugas, kad bûtø galima sumaþinti sànaudas vienam
pagamintam produkcijos vienetui arba vienai suteiktai paslaugai.
Sànaudø masës racionalizavimas yra neiðvengiamas kasdieninës
veiklos reiðkinys, reikalaujantis pastoviø papildomø pastangø, kad
bûtø iðlaikomas ámoniø pelningumas. Racionalizavimas reiðkia
pastovø orientavimàsi á maþëjanèias iðlaidas vienam produkcijos
vienetui arba paslaugai. Ypatingà svarbà ðiandien ágyja valdymo
sektoriuje sànaudø maþinimas ir jø panaudojimo racionalizavimas.

Visos ekonominës veiklos pagrindas yra “daryti daugiau, geriau ir
greièiau, sunaudojant maþiau iðtekliø“ visø rûðiø: darbiniø, materialiniø
ir finansiniø. Daryti tiek, kad tam tikroje vietoje, tam tikru laiku
maksimaliai atitiktø poreiká, bet nebûtø pertekliaus verèiamo atliekomis
dël nerealizuotø laiku prekiø arba suteiktø paslaugø.

Ekonomika nuo verslo skiriasi tuo, kad ekonomikai rûpi tik
racionalus iðtekliø panaudojimas, o verslas visada apima ir vertës
sukûrimà klientams bei ámonës inovacinës galios plëtrà. Praktiniame
gyvenime ðvytuoklës principas padeda labai lengvai pereiti nuo
vieno kraðtutinumo prie kito nepakankamai ávertinant vertës

EKONOMIKA
 Ar einame uþdaro ekonomikos ciklo keliu?

Marytë RASTENYTË,
soc. m. doc., ekonomikos ekspertë

racionalizavimo reikðmæ, ilgalaikio pelningumo poþiûriu. Spartaus
veiklos augimo laikotarpiais apie racionalizavimo bûtinybæ daþnai
pamirðtama. Kada prarandama pusiausvyra tarp prekës ar
paslaugos teikëjo ir vartotojo, tada bûtinai nusveria viena pusë,
tai yra arba gamintojas, arba vartotojas. Dabartinis ûkininkavimo
modelis sudaro prioritetus gamintojui arba paslaugos teikëjui
palyginus su vartotoju. Daþnai vartotojas ásigyja trumpalaikio
naudojimo, taèiau brangias prekes, kurias keièiant á naujas, bet
brangesnes, maþina galimybes apsirûpinti kitais vartojimo
reikmenimis ir racionaliau tenkinti savo poreikius.

Operatyvinis veiksmingumas yra susijæs su iðtekliø valdymu
kasdienëje veikloje. Jis yra nuolatinio racionalizavimo sinonimas,
iðreiðkiantis, kaip veiksmingai mes iðnaudojame kompetencijos
struktûrà, árenginius, pastatus ar bet kà, su kuo dirbame. Siekiant
operatyvinio veiksmingumo, daþnai iðkyla problema, susijusi su
tuo, kad ne visada atkreipiamas dëmesys á savo kompanijos
strateginius tikslus ir kliento suvokiamà vertæ. Kas vartotojo poþiûriu
yra naudingiau, kai daugiabutis gyvenamasis namas statomas
plyno lauko investicijos principu naujame mikrorajone, ar, kai
atnaujinamas jau esamas namas, kuris turi inþinerinius tinklus,
kelius ir privaþiavimus bei klasterizuotà visà infrastruktûrà. Juk
kompaktiðkai gyvenantiems þmonëms svarbu, kaip arti yra
mokykla, vaikø darþelis, prekybos tinklas, buitiniø paslaugø ámonës
bei bûsimos darbo vietos.

Produktyvumas kasdienëse operacijose daþnai neatitinka vertës
klientams lygmens. Pastebimas skirtumas tarp gamybinës kainos ir
realizacinës kainos, kuria klientas prekæ arba paslaugà ásigyja. Tai
yra apsunkinimas ir iððûkis, kuris lieèia paèià verslininkystës esmæ,
nes verslininkystë yra menas, atsiþvelgiantis á kliento suvokiamà
vertæ ir racionalø iðtekliø panaudojimà bei suformuojantis optimalø
balansà, kuris bûtø naudingas ilgalaikei verslo plëtrai.

/Nukelta á  6 psl./
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Vasario 22 dienà Prienø kraðto muziejuje buvo atidarytos naujos
ekspozicijos „Aukðto skrydþio þmonës“. Aðtuonios naujos ekspozicijos:
„Pðemeneckiø namo istorija“, „Akiplëða“ (skirta J. Zdebskiui), „Atviras
muziejininko kabinetas“, „Miesto istorija“, „Literatûriniai Prienai“,
„Kraðto ðviesuoliai“, „Sklandytuvø istorija“, „Iðëjo broliai“ yra skirtos
supaþinti su Prienø rajono istorija, kultûra, þymiais þmonëmis.

Ekspozicijos atnaujintos ágyvendinant projektà „Prienø kraðto
muziejaus modernizavimas“. Projektà finansavo Europos
regioninës plëtros fondas ir Prienø rajono savivaldybë, ágyvendino
– UAB „TerraMedia“.

Iðkilminga ðventë prasidëjo simboliðkai – á susirinkusiuosius,
raðytojo Justino MARCINKEVIÈIAUS þodþiais, kreipësi
muziejaus direktorës pavaduotojas ûkio reikalams Leonas
SAKALAVIÈIUS. Jis perskaitë raðytojo kalbà, sakytà Prienø
kraðto muziejaus atidarymo metu 1995 metais.  Muziejaus di-
rektorë Lolita BATUTIENË kartu su Prienø rajono savivaldybës
meru Alvydu VAICEKAUSKU perkirpo juostelæ, pakviesdami
visus apþiûrëti naujø ekspozicijø. Atnaujintas erdves paðventino
Prienø parapijos klebonas Jonas BALIÛNAS.

Iðkilmingoje ðventëje dalyvavo daugiau nei ðimtas sveèiø, tarp
kuriø Prienø kraðtieèiai – partizanø Lukðø artimieji, poeto Justino
Marcinkevièiaus dukra Ramunë, raðytojo Vytauto Bubnio þmona
Elena Kurklietytë, prie ekspozicijos ágyvendinimo prisidëjæ þmonës.

Susirinkusieji sveèiai smalsiai apþiûrëjo ekspozicijas, iðbandë
infoterminaluose pateiktas viktorinas. Renginyje dalyvavusi
raðytoja E. Kurklietytë pasidþiaugë, moderniomis ekspozicijomis.
Ypatingai patikusi „Literatûriniø Prienø“ ekspozicija, kurioje
didelis dëmesys skirtas V. Bubniui. Joje galima pamatyti raðytojo
sukauptas antikvarines knygas, tëvo dovanotà piniginæ. Taip pat
susipaþinti su raðytojo pomëgiu kurti skulptûrëles ið medþio þievës.

Ekspozicijoje didelis dëmesys skirtas raðytojui J. Marcinkevièiui
– yra dalinai atkurtas darbo kabinetas. Eksponuojami memorialai
daiktai yra ið J. Marcinkevièiaus buto Vilniuje. Chronologiðkai
pristatomi  pagrindiniai kûrybinio kelio akcentai: iðleistos knygas,
gauti apdovanojimai, spektakliai, sukurti pagal J. Marcinkevièiaus
paraðytas dramas.

Prienø kraðto muziejuje atidarytos naujos
ekspozicijos „Aukðto skrydþio þmonës“

Prienø rajonà garsina begalë þymiø raðytojø, politikø,
dailininkø medikø, sportininkø, dainininkø. Taèiau Mato Ðalèiaus
asmenybë þinoma ne visiems. Ðis tarpukario keliautojas, þur-
nalistas, mokytojas, vienas ið Ðauliø sàjungos ákûrëjø yra kilæs ið
Èiudiðkiø kaimo Prienø rajone. Ekspozicijoje supaþindiname su
jo biografija, ðeima, kelionëmis, iðleistomis knygomis. Taip pat
galima suþinoti  ir apie plaèià Ðalèiø giminæ.

Ðiuo metu muziejaus ekspozicijos yra iðdëstytos dviejuose
pagrindinio muziejus pastato aukðtuose. Be minëtø, atnaujintø
ekspozicijø, galima susipaþinti su kraðto tautodaile, amatais,
Lietuvos partizanø kovomis. Muziejus parodø salëje nuolat vyksta
kultûriniai renginiai, veikia kilnojamosios parodos.

Viktorija BIELEVIÈIENË
Prienø kraðto muziejus vyresnioji  muziejininkë

Sveikina kolegos muziejininkai.

Elena Kuklietytë, meras Alvydas Vaicekauskas ir vyr. muziejininkë
Viktorija Bielevièienë.
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Dalykinë  – paþintinë kelionë á
Balkanø ðalis

(Tæsinys kitame numeryje)

Tæsinys. Pradþia 2018 m. Nr. 12 (431)
Kiekvienos kelionës savybë yra tai, kad vieni áspûdþiai mumyse

gyvena labai trumpai, kiti pasilieka ilgiems laikams. Naudinga ir
ádomu yra tuomet, jeigu uþsienietiðkas pamokas galime
ágyvendinti savame kraðte. Apie tai ádomiai kalba profesorius
Antanas SVIRSKIS: „Per gyvenimo deðimtmeèius yra tekæ
pabuvoti daugelyje valstybiø, taèiau maþos Balkanø valstybës man
buvo maþiau paþástamos, todël su ádomumu stebëjau jø gamtà,
ûkininkavimo praktikà ir gyvenimo tradicijas. Akivaizdu, kad jø
kraðtuose techninis ûkio apginklavimas yra þemesnio lygio nei
Lietuvoje. Taèiau dirvoþemis, reljefas (kalneliai ir kloniai) suteikia
galimybæ panaudoti visokià maþagabaritinæ technikà. Á akis ypaè
krito ûkininkavimo paprastumas. Dëmesyje turiu ávairiø
kontroliuojanèiø institucijø toká darbo stiliø, kuomet jos neturi
tikslo varþyti produkcijà gaminanèiø ûkininkø veiklà. Tai
pamokantis pavyzdys mûsø kraðtui, kur kaimo þmogus yra tiesiog
pavargæs nuo visokiø valdiðkø reikalavimø gausumo. Mûsø
ûkininkavimo praktikoje reikia maþiau kontrolieriø, o vietoje jø
turëtø bûti daug daugiau konsultantø, kurie galëtø padëti
paprasèiau ûkininkauti ir gauti geresnius rezultatus.

Lietuvoje jau ne vienà deðimtmetá daug dirbama, kad bûtø
sukurta mokslinë metodika, kaip ádiegti naðià gamybos
technologijà su tikslu gauti didesná derliø, bet maþiau persotinti
þemæ ávairiais chemikalais, tràðomis ir kt. Bëda yra tai, kad
mokslininkø rekomendacijos daþnai taip ir lieka popieriuje, nes
nerandama þemës ûká tvarkanèiø atstovø, kurie galëtø, o
svarbiausia norëtø ásiklausyti á mokslininkø rekomendacijas.

/Atkelta ið 4 psl./
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(Tæsinys kitame numeryje)

Kartais yra daromas skirtumas tarp:
Strateginio lygmens - veiksmo vystymo krypties;
Taktinio lygmens - kaip ðià strategijà realizuoti, kada tai atlikti

ir su kuo klasterizuoti;
Funkcinio ar operatyvinio lygmenø- konkreèiø technologiniø

sprendiniø eigos ir sekos.
Daþnai yra ignoruojamas taktinis lygmuo dël trûkstamos

instrukcinës vertës. Be to, funkcinis produktyvumas ir operatyvinis
produktyvumas yra daþnai vartojami kaip sinonimai. Ið esmës tai
nëra problema, bet tai nëra ir tas pats, todël èia pateiktas skirtumas
gali pasirodyti vertingas:

Operatyvinis veiksmingumas reikalauja sugebëjimo “daryti
dalykus teisingai“, panaudojant kuo maþiau visø rûðiø iðtekliø.
Kada bus sumaþintos sànaudos, ar statant plyno lauko metodu
statiná, ar panaudojant tinkamas eksploatacijai buvusio statinio
konstrukcijas, komunikacijas bei inþinerinius tinklus, ar viskà
iðardþius, sulyginus su þeme pamatus ir vël ið naujo ásigyjant
naujas statybines medþiagas, kurios importuojamos ið kitur ir
didina finansiniø nutekëjimà ið ðalies..

Nenutrûkstamas darbas siekiant nuolatinio tobulinimo yra
fundamentalus verslininkystës aukðtesnio ekonominio efekto
siekimas. Japonijoje ði koncepcija vadinama “Kaizen“ vardu.
Kai kalbame apie nuolatiná tobulinimà, ið tikrøjø turime omeny
racionalizavimà kasdieniniame darbe ir kiekviename þingsnyje.

Nuolatinis tobulinimas tai yra kova prieð monotonijà ir ðioká
toká ákvëpimà mûsø darbe. Ið tikrøjø, racionalizavimo darbas yra
viena ið daþniausiai verslo vadyboje pasitaikanèiø “uþmirðimo

nuodëmiø“, o turi bûti kasdienis ir pastovus.
Operatyvus valdymas yra ámonës veiklos valdymas duotos

techninës uþduoties rëmuose, o strateginis valdymas yra susijæs
su tokios techninës uþduoties nustatymu dabartyje ir
perspektyvoje.

Racionalizavimo tikslas yra skatinti kûrybiná màstymà, paþvelgti
uþ rutininiø uþduoèiø ir nustatyti sritis, kurias reikia tobulinti.
Nuolatinis tokiø paèiø uþduoèiø kartojimas atbukina, kas trukdo
nustatyti tobulintinus dalykus.

Nepakanka santykinës sànaudø pozicijos, kuri yra mûsø paèiø
sunaudojamø iðtekliø apimèiø, palyginimas su konkurentais ar
kitais rinkos dalyviais arba palyginimas pokyèiø dinamikoje savo
paèiø veikloje, su kuriais save lyginame. Bûtina ávertinti, ar
darydami viskà instrukcine prasme teisingai, panaudojome kuo
maþiau visø rûðiø iðtekliø.

Kaip gyvenime tvarkytis su ðalies, ámonës arba namø ûkiu
turime mokytis ið gamtos, kurioje viskas sukasi uþdaru ciklu, nëra
nieko, kas nebûtø nepanaudojama. Tokios prognozës skamba
Briuselyje vykstanèios Þaliosios savaitës renginiuose, kuriø
ðiømetinë tema - uþdaro ciklo ekonomika(„circular economy“ -
red. past.). Ar ið tiesø norëdami pasidalinti Þemës resursus
turësime keisti visà ekonomikos modelá?

Pagrindinis elementas ekonomikoje, tai energetiniø iðtekliø
vartojimas siekia neregëtas aukðtumas, ekosistemos, nuo kuriø
tiesiogiai visi yra priklausomi, yra iðbalansuotos, kai kurios rûðys
atsidûrusios ant iðnykimo ribos. Taèiau tai mus veda á tam tikrà
paralyþiaus bûsenà - nedaromas progresas tose srityse, kur tikrai
bûtø galima surasti sutarimà“.

Gerai prisimenu tuos laikus kaip pavyzdþiui mokslininkas A. Bûd-
vytis buvo laukiamas ávairiose konferencijose, pasitarimuose. Á jo
mintis ásiklausydavo ir valdþios þmonës. Manau, kad tokiø laikø
anksèiau ar vëliau turime sulaukti ir mes.

Ûkininkavimo paprastumas, koká mes matëme Balkanuose
yra tikrai naudingas kiekvienam tuos kraðtus aplankiusiam.“

Vidas JUODSNUKIS,
 Lietuvos ðeimos ûkininkø sàjungos pirmininkas ir

 dr. Juozas ÐALÈIUS
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Sausio ir vasario mënesiais laikraðtyje „Statyba“ buvo
publikuota medþiaga apie tai, kad bus paþymëtas koplytëlës
Dambravoje ðimtmeèio jubiliejus. Tai buvo kai kam nauja, bet
maloniai sutikta þinia, kad bendruomenë galës ádomiai apþvelgti
istorijà ir malonias poilsio akimirkas. Þmonës su dëmesiu ir
dëkingumu uþ tokiø darbø organizavimà minëjo Iðlauþo seniûno,
jo pavaduotojos ir klebono pavardes. 

Ðá kartà dar truputis apie neatsakytus klausimus. 
1. Nëra atsakymø, kodël 1919 metais Micka pastatë koplytëlæ

bûtent dabartinëje jos vietoje. 
2. Nëra atsakymø, kas jau dabartiniais deðimtmeèiais yra

pagaminæs metaliná kryþiø, kurá A. Dienynas atneðë ið miðko ir
pastatë prie koplytëlës. 

3. Nëra atsakymø, ar turi koplytëlë koká nors ryðá su kalbomis
apie tai, kad Prienuose, kur gyveno Micka, po pirmojo pasaulinio
karo buvo sprogusi granata (ar kitoks sprogmuo), kuris turëjo
skaudþias pasekmes. 

  * * *  
Norime atpasakoti vienà ávyká (abejoti juo lyg ir nereikëtø, nes

panaðiai þmonës kalba Dambravos, Graþuèiø ir kituose kaimuose). 
O buvo taip. Aðtuntajame praëjusio amþiaus deðimtmetyje

kaþkas „ið virðaus“ sumanë, kad reikëtø iðardyti koplytëlës
cementiná fundamentà, prastovëjusá beveik ðimtà metø. Þinia greit

1919 m. Dambravos kaime buvo pastatyta
koplytëlë.

ÐIAIS METAIS – ÐIMTMEÈIO JUBILIEJUS.
Nutarta, kad jis bus paþymëtas

2019 m. birþelio 1 d. (ðeðtadiená).

INFORMUOJAME
Prienø savivaldybës, Iðlauþo seniûnijos, Dambravos

ir kitø kaimø bendruomenes
PROGRAMA

1. Ðv. Miðios Iðlauþo baþnyèioje - 13 val.
2. Koplytëlës paðventinimas (po ðv. Miðiø).
3. Bendruomenës susibûrimas pasidalinimui

prisiminimais... (prie arbatos).
Laukiami ne tik Iðlauþo parapijieèiai, bet ir kiti

geros valios þmonës.
Iki pasimatymo.

ORGANIZATORIAI
1. Teol. dr. kun. Vilius SIKORSKAS, Iðlauþo

parapijos klebonas.
2. Iðlauþo seniûnijos seniûnas Tomas SKRUPSKAS.
3. Iðlauþo seniûnijos seniûno pavaduotoja Rima

ÞIOBIENË.
4. Dambravos kaimo gyventoja Aldona BRUOÞIENË.
5. Soc. m. dr. Juozas ÐALÈIUS, laikraðèio

„Statyba“ redaktorius.

Iðlauþo seniûnija. Koplytëlë Dambravoje. 
Truputis neaiðkumø, naujø darbø ir klausimø 

pasklido. Slapèia buvo nuimtas nuo koplytëlës kryþius ir kaip vëliau
paaiðkëjo, jis buvo paslëptas Albino ir Anastazijos Dienynø namuose.  

Greit buvo iðsiaiðkinta, kad fundamentà „iðrauti“ gali tik
galingas traktorius. Tuomet ið melioracijos ámonës buvo pakviestas
(o gal ásakyta atvaþiuoti) traktoristui su galingiausiu tuo metu
traktoriumi „Stalinec“. Kai jis atvaþiavo prie koplytëlës ir jam,
kaip þmonës pasakoja, aktyvi apyjaunë moteris pasakë, kà jis turi
padaryti, ávyko netikëtas veiksmas. Traktoristas (baltarusis, o gal
rusas), paþvelgæs á bûrelá susirinkusiø vietiniø þmoniø, ramiai, bet
piktokai iðrëþë trumpà kalbà, ápindamas þodþius, kuriø nëra
mokykliniuose vadovëliuose ir pasakë, kad jis atvykæs á Lietuvà
þemës darbus dirbti, o ne paminklus griauti, apsisuko ir su savuoju
traktoriumi nuvaþiavo á darbovietæ. Daugiau panaðiø mëginimø
niekas neorganizavo, o toji moteris, jau prasidëjus atgimimui,
atsipraðë vietiniø þmoniø uþ praeityje mëgintus ágyvendinti nelabai
graþius sumanymus.  

Yra ir daugiau neaiðkumø, bet apie tai pamëginsime paraðyti
ateityje. Norime papraðyti vietinius ar toliau gyvenanèius þmones,
turinèius kokiø nors þiniø ar dokumentø apie koplytëlës praeitá,
juos surinkti ir pasidalinti.  

Laukiame.                                     
Benita VIÐPULSKYTË, VU Kauno fakulteto 1 kurso studentë, 

ir dr. Juozas ÐALÈIUS

Ðá kartà pakalbësime apie sparèiai, ypaè periodinës spaudos puslapiuose,
plintanèià kalbos klaidà – þodþio „pastaras, pastarasis“ vartojimà jam nebûdinga
reikðme. „Dabartiniame lietuviø kalbos þodyne“ nurodomos ðios reikðmës: pas-

LIETUVIØ KALBA:
ar mokame raðyti ir kalbëti?

Norëdamas paþinti kurios nors tautos paproèius, stenkis
pirmiausia paþinti jos kalbà.

Jonënø filosofas ir matematikas Pitagoras Samietis
(582 pr. m. e. – 496 pr. m. e.)
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Prano Davalgos nuotr. ið filmo  „Laikraðèiui STATYBA 30 metø“.

taras – 1. neseniai praëjæs (laiko atþvilgiu), pavyzdþiui, pastaràjà naktá jis budëjo;
èia jis dirbo pastaruosius penkerius metus; 2.  paskutinis ið minëtøjø.

Daþniausiai klystama, kai  þodis „pastaras, pastarasis“ vartojamas tada, kai nëra
minimi keli atvejai ið eilës, nëra vardijami keli dalykai, pavyzdþiui: Vakar vakare kilo
gaisras. Pastarojo metu þuvo du þmonës (sakiná reikëtø pataisyti taip: Vakar vakare
kilo gaisras, kurio metu þuvo du þmonës arba Vakar vakare kilo gaisras. Jo metu þuvo
du þmonës); Prieð dvi savaites árangà tikrinti turëjo Jonas P. Pastarasis to nepadarë
(taisykime: Prieð dvi savaites árangà tikrinti turëjo Jonas P., kuris to nepadarë arba
Prieð dvi savaites árangà tikrinti turëjo Jonas P. Jis to nepadarë); Tiesa, ðventë prasidës
jau penktadiená, taèiau pastaràjà (turi bûti ðià) dienà renginiai vyks seniûnijose

Dalia KËVALIENË
Kauno miesto savivaldybës administracijos

Valstybinës kalbos kontrolës tarnybos vyriausioji kalbos tvarkytoja
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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.

Tæsiant tautines tradicijas á Lietuvos sporto muziejaus patalpas
rinkosi gausus ne tik Sporto veteranø, buvusiø olimpieèiø, Lietuvos
sporto universiteto dëstytojø, bet ir Lietuvos  sàjûdþio Kauno
tarybos nariai, buvusiø partizanø vaikai, ávairiø sukarintø
organizacijø, politiniø kaliniø ir tremtiniø sàjungos bei kitø
visuomeniniø judëjimø nariai. Lietuvos sporto muziejaus
direktorius Pranas MAJAUSKAS ir Lietuvos sàjûdþio Kauno
tarybos pirmininkas Raimundas KAMINSKAS, pasveikinæ
susirinkusius, papraðæ sugiedoti Lietuvos himnà, trumpai nuðvietë
tiek politinæ padëtá, tiek einamojo gyvenimo laimëjimus bei
perspektyvas. Savo mintimis apie Iðkovotà Lietuvos Laisvæ ir

Oriai paminëta Vasario – 16-oji
Nepriklausomybæ pasidalijo buvæs Kauno miesto meras, praeityje
garsus krepðininkas Gediminas Budnikas, Kauno 202-osios
kuopos Ðiauliø vadas Julius Proðkus, Prof. Arimantas Dumèius,
Kauno ukrainieèiø tarybos pirmininkas Nikolajus Denisenko, Jûrø
skautø organizacijos pirmininkas Algimantas Malkevièius, Þalgirio
parko direktorius Gintautas Tamulaitis, Lietuvos valstieèiø þaliøjø
partijos Kauno skyriaus vedëja Vaida Pranarauskaitë, Olimpieèio,
kandidato á Lietuvos Respublikos prezidentus Arvydo Juozaièio
koordinatorë  Rima Èepurnienë, buvusi Kauno miesto tarybos
narë Rimutë Prievelienë, Ðvento Jurgio konvento gvardijonas
kunigas Saulius Paulius Bytautas. Lietuvos persitvarkymo sàjûdþio
Kauno tarybos  pirmininkas Raimundas Kaminskas ir Lietuvos
sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas áteikë
apdovanojimus uþ ilgametá aktyvø visuomeniná, patriotiná,
nepailstantá  darbà  á ðventæ atëjusiems ávairiø organizacijø nariams.
Ðventës garbei Lietuvos olimpinës kolekcininkø asociacijos narys
gydytojas Romualdas Rimdeika parengë nuostabià þenkleliø ir
atviruèiø, skirtø Vasario 16-ajai ekspozicijà, o Kauno sporto
veteranø klubo ,,Àþuolyno“ vokalinis instrumentinis ansamblis
pristatë nuostabiø dainø ir muzikiniø melodijø programà.

Pranas MAJAUSKAS
Lietuvos sporto muziejaus direktorius

PAS DAKTARÀ
- Jums reikëtø miegoti ant deðinio ðo-

no ir sveikata pagerës.
- Bet tai neámanoma daktare, mano

vyras kartais kalba miegodamas, o að blo-
gai girdþiu kaire ausimi.

* * *

Jeigu psichiatrui pasiskøsi, kad esi nenor-
malus, jis patvirtins, kad neapsirinki…

* * *
Ligonio artimieji klausia psichiatro, kaip

jauèiasi jø giminaitis.
- O, jau geriau. Ið pradþiø jis save vadino

Liudviku Penkioliktuoju, dabar jau – Ketu-
rioliktuoju.

* * *
Gimdymo namuose gydytojas aiðkino vyrui:
- Tikrai negaliu garantuoti, kad gims ber-

niukas. Að juk ne visagalis.
- Tai kur man kreiptis?

* * *


