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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems

Juozas ZYKUS, pilieèiø asociacijos
„Metro sàjûdis“ valdybos pirmininkas

Ieðkau darbo, kur nereikia dirbti

Ðiuo metu paskelbus toká norà –
maþa tikimybë sulaukti pasiûlymø.
Sovietiniai laikai tuo poþiûriu buvo
geresni: ûkiniai vadovai gaudavo
praðymø atleisti ið darbo, kuriuose
praðytojas praneðdavo radæs darbà, kur
nereikia dirbti. Tie laimingieji su giliu
liûdesiu prisimena tuos gerus laikus ir
ieðko darbo, kur reikëtø dirbti maþiau, o
gauti daugiau.

Statistika rodo, kad ðiuo metu
277000 þmoniø ieðko geresnio darbo,
o 38000 tenkinasi ir bedarbio paðalpa.

Pastarieji vadovaujasi principu: „nesvarbu, kad maþai, svarbu, kad nereikia
dirbti. Be to, jie dar gali tikëtis tam tikros visuomenës dalies uþuojautos. Þmogui
jo reikðmingumas bûtinas, nesvarbu – ar kaip labai sëkmingo ar visiðkai Dievo
nuskriausto. Tam tikra Lietuvos visuomenës dalis save laiko skurdþiais ir ðios
savo bûsenos kaltininkais laiko likusià dalá tautieèiø. Jeigu tie, save laikantys
skurdþiais, likusius nuskurdintø þemiau savo lygio, jie patys santykinai atrodytø
turtuoliai. Tai galima padaryti dviem bûdais: ávykdþius socialistinæ revoliucijà
arba demokratiniu bûdu iðrinkus ástatymus leidþianèià valdþià. Tam tikslui
pasiekti dabar pats tinkamiausias metas. Artëja Seimo rinkimai, tad iðkëlæ ðûká
„Visi Lietuvos skurdþiai, vienykimës!“ balsuokime uþ tuos, kurie þada ne
darbo vietas kurti, o skurdà maþinti atimdami ið tø, kurie dirba ir turi. Jeigu
mûsø skurdþiø pajëgos bûtø per menkos pakeisti situacijà demokratiniu bûdu,
bûtø galima praðyti pagalbos kaimynø ið rytø. Mûsø skurdþiai palyginus su
rytø kaimynø skurdþiais yra ganëtinai pasiturintys. Skurdþiams dvasiná komfortà
gali suteikti likusiø nuskurdinimas, kas sëkmingai buvo padaryta 1917 metø
revoliucijos metu.

Krescencijus STOÐKUS atsako á „Statybos“ vyr. redaktoriaus dr.
Juozo Ðalèiaus klausimà:

Artëjant rinkimams, vieðoje erdvëje daug ávairiø programø,
ásipareigojimø, sumanymø... Vis dëlto, þmonëms svarbu þinoti, kaip
toje gausybëje ávairiausiø siûlymø pamatyti tai, kas svarbiausia
valstybës ir visuomenës gyvenimui dabartyje, netolimoje ateityje, o
galbût ir tolimoje perspektyvoje? Ið anksto dëkojame uþ atsakymà.

Su pagarba, dr. Juozas Ðalèius

Mano manymu, tam reikalingi maþiausia du dalykai – pakankamai
platus akiratis ir atidus vykstanèiø permainø  stebëjimas. Kad ir kaip sirgtume
savo ðeimos, parapijos ar miesto  reikalais, mes neturime iðleisti ið akiø
savo valstybës ir tautos likimo. Kad ir kiek daug dirbtume Lietuvai, negalime
nekreipti dëmesio á Europos ir jos sàjungos bûklæ. Kad ir kiek mus átrauktø
á Europos ðaliø politikà, mes negalime nematyti, kaip formuojasi didþiøjø
pasaulio valstybiø tarpusavio santykiai. Ðiandien sunku nepastebëti, kad
daugelio valstybiø santykiai darosi vis nepalankesni demokratiniø procesø
raidai. Kita vertus,  pati demokratija jau ágauna vis ryðkesnius ochlokratijos
poþymius. Tikëtis, kad dabartinio atvirumo sàlygomis mes iðliksime visai
neuþkliudyti ðiø tendencijø, beviltiðka. Joks kitas ávykis mums taip
akivaizdþiai neparodë  geopolitinio akiraèio iðplëtimo svarbos kaip ði
koronaviruso epidemija.

Atsakyti á tà klausimo dalá. kas yra svarbiausia valstybës gyvenimui, yra
þymiai lengviau. Apie tai jau galime spræsti ið to, kas maþiausiai rûpi mûsø
dabartinei politikai. Praëjo 30 metø. Per tà laikà iðmirë arba emigravo tie, kurie

Kas ðiandien
svarbiausia?

galvojo apie Lietuvos ateitá. Ðiandien
turime reikalà su viendieniø þmoniø
politika. Ji þengia koja kojon su oficialiàja
þiniasklaida, kuriai reikia vis daugiau
naujienø, kad bûtø iðtrintos visos
vakarykðtës dienos þinios. Todël èia ir
dabar ji skæsta infantiliðkose rietenose
ir apgailëtinose smulkmenose. Esminiø
ir svarbiausiø dalykø ji nepagauna. Kaip
toj pasakëèioj apie dramblá. Vis daugiau
jø pasilieka uþ jø siauruèio akiraèio.
Svarbiausia, á jø akiratá nepatenka nei
valstybës praeitis, nei ateitis. Net keturiø
metø kadencijai jai sunkiai sekasi
prisitaikyti. O kà jau kalbëti apie ateitá.
Ypaè apie tolimà perspektyvà. Tik dvi
naujos partijos -  „Nacionalinis susivienijimas“ ir socialdemokratai – yra
prabilusios apie bûtinumà á pirmà planà iðkelti tautos iðlikimo uþdaviná. Bet ir
joms dar sunkiai sekasi já parodyti prioritetø hierarchijoje. Senosios partijos ið
viso tebëra uþsiëmusios senais politiniais þaidimais ir tarnavimo savo valstybei
imitacijomis. Demografinë krizë jø nejaudina. Lyg jie bûtø ið kitos planetø
nukritæ.  Tik ðvenèiø metu jie prisimena Lietuvà. Bet ir tada ne tautà, kuri tà
Lietuvà yra sukûrusi. Ir sukûrusi  ne kokiai pramogai, o tam, kad bûtø kam
jos iðgyvenimu ir iðlikimu pasirûpinti. Bet Justino Marcinkevièiaus neturime.
Ir nëra kam paraðyti poetinës dramos, kuri padëtø politikams suprasti, kà
reiðkia Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulë. Iki ðiol ji jiems nieko
nereiðkë. O gal bijojo pagalvoti apie savo atsakomybæ. Net 2018 m.
„Demografijos, migracijos ir integracijos strategijoje“   jie nedráso demografinës
krizës áveikimo paskelbti pagrindiniu valstybinës politikos prioritetu. Mûsø
politikams reikëjo bûti be galo bukiems, kad jie nesuprastø ir nejaustø, jog
nykstanèios tautos perspektyvoje visi jø darbai, projektai ir sumanymai netenka
jokios vertës ir prasmës. Bet negi Lietuvoje trûksta cinikø ir nihilistø? Vis tik
kaþkas turës tà padaryti, kad spartëjantis  beprasmybës plitimas mûsø
sàmonëje bûtø sustabdytas.

Profesorius Krescencijus STOÐKUS
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Laiðkas skaitytojams
Rengdami ðá laikraðèio numerá nutarëme pamatyti tai, kas

buvo raðyta nuo 2019 metø rugpjûèio iki ðiø metø liepos mënesio.
Perskaitëme 12 spaudos lankø (96 puslapius). Manome, kad ðis
numeris yra lyg ir dokumentas apie tai, kas ávyko per metus. Jeigu
skaitytojui atsiras noras iðsamiau pamatyti iðspausdintas iðtraukas,
á pagalbà esame pasirengæ pasitelkti redakcijos archyvus.

Linkime ádomaus laisvalaikio ir maloniø skaitymo akimirkø.
Iðtraukas parinko Benita VIÐPULSKYTË ir dr. Juozas ÐALÈIUS

Pradþia buvo tokia
Laikraðèio leidyba susijusi su

daugeliu ávykiø, þmoniø, ámoniø
vadovø ir kitø specialistø
gyvenimu.

Per trisdeðimt metø iðlei-
dome 427 numerius. Drauge su
ðiuo laikraðèiu leidome ir ávairius
jo priedus:

- apie statybiniø medþiagø
gamybà („Cementininkø nau-
jienos“.);

apie darbø saugà („Dirb-
kime saugiai“);

- buvo leidiniai skirti
miðkininkams;

- leidiniai, atspindintys
Lietuvos kaimà („Ðeimos
ûkininkas“, „Ûkininkas“ ir kt.).

J. Ðalèius. Dailininko Leono
Juozonio pieðinys. (2008 m.)

2019 m., rugpjûtis

Leidyba
Ïîçäðàâëÿþ ñòàðîãî äðóãà

Þîçàñà Øàëü÷óñà ñ 30
ëåòèåì âûõîäà ãàçåòû

«Ñòàòèáà» è æåëàþ
çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäà.

Ðàèñà Ãðèãîðüåâíà
Áåëîóñîâà, àâòîð 20 êíèã.

×ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè,
×ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ

Ðîññèè

Praeitá prisiminus
Pradþios kertiniu akmeniu

dëmesyje turëkime jau amþinybëje
esantá Jonà SAULËNÀ. Jis buvo
svarbiausias laikraðèio ákûrimo
organizatorius.

Rengiant ðá numerá, labai
norëjosi pasikalbëti apie Saulënà su
jo þmona. Malonu, kad mano
praðymas buvo iðgirstas ir ávyko
tikrai turiningas pokalbis.
Pateikiame tik nedidelæ iðgirstø
minèiø pluoðtelæ.

Gerb. Aldute, aèiû, kad
atsineðëte á mûsø susitikimà
tikriausiai tik Jums vienai þinomus
atsiminimus ir kai kuriuos
dokumentus. O dabar praðau
pasakyti Jums svarbius þodþius.

A. Saulënienë. Esu kartà pasakiusi, kad jo mums trûks visà likusá
gyvenimà. Tai iðtariau tada, kai vaikai dar buvo maþi. Dþiaugiuosi,
kad man pavyko iðtesëti jam duotà paþadà: kad vaikai ágytø gerà
iðsimokslinimà. Dabar jau jie suaugæ.

Abu baigë aukðtuosius mokslus (Marius  - KTU magistras, Laura
- VDU bakalaurë, KTU magistrë). Abiejø ðeimos gyvena Lietuvoje.

Giriamàjá þodá tariu laikraðèio „Statyba“
kolektyvui, per 30 metø neiðbarsèiusiam
vertybiø puoselëjimo tradicijos, pagarbos
kiekvienam autoriui, gebëjimo iðgirsti
skirtingas kartas, ramiai pamokyti, patarti,
papa-sakoti, iðklausyti, dþiaugtis ir liûdëti.
Dþiaugiuosi, kad koja kojon su laikraðèiu ëjau
ar ðiek tiek nutolusi jo pulsà jauèiau daugiau
apie 20 metø, parengiau arti 200 kalbos
konsultacijø. Nuoðirdþiai aèiû visiems
laikraðèio autoriams, bendradarbiams, o ypaè
– redaktoriui Juozui Ðalèiui uþ graþius

bendravimo ir bendradarbiavimo metus. Ilgiausiø metø, ilgiausiø!

Juozas KLIUÈINSKAS:
Ávairiomis kalbomis daug skaitau. Tokio leidinio kaip

ðventinis ,,Statyba“ numeris dar nemaèiau. Tai darbðtumo,
iðmaningumo, pagarbos skaitytojui pavyzdys. Atidþiai
paskaièiavau ir suradau:

autoriø - 67,
straipsniø ir  iðtraukø - 28,
citatø - 49,
nuotraukø -36.
Ðiais metais - tikra ðventë kurià papuoðë jubiliejinis STATYBA

numeris, o taip pat ádomiai sukurtas filmas apie ámoniø, þmoniø darbus
ir gyvenimà. Mane labai pradþiugino ir poezijos eilës, ir skanios vaiðës.

TRUPUTIS POPIEÞIAUS PRANCIÐKAUS
MINÈIØ

„Kaip bûtø graþu palikti pasaulá graþesná negu radome!“
„Mums reikia atrasti vienas kito turtus: tegul bendruomenës

skleidþia savo vertybes ir priima kitø patirtá.“
Parinko Gustë VINCEVIÈIÛTË

LIETUVOS ATSTATYMO PROGRAMA
Bûtina: 1. Lietuva turi atstatyti savo valstybingumà. 2. Teisingai

perskirstyti pagamintà produktà. 3. Atstatyti sugriautà gamybos  ir þemës
ûkio sistemà.  4. Reformuoti mokesèiø sistemà. 5. Pakelti ðvietimo lygá. 6.
Kelti tautinës kultûros prioritetà. 7. Pagerinti socialiná aprûpinimà. 8. Reformuoti
teisinæ sistemà.

Pranas KAVALIAUSKAS
Lietuvos þmogaus teisiø gynimo asociacijos Kauno skyriaus

pirmininkas, statomos Kauno HES elektros cecho virðininkas

Lietuviø kalba
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2019 m., rugsëjis
K L A I P Ë D O J E  

Statybininkø dienos ðventë 2019 
Rugsëjo 6 d. Klaipëdos piliavietës konferencijø

salëje vyko graþus renginys, átrauktas á valstybës
atmintinø dienø sàraðà – Statybininkø dienos ðventë. Á
renginá atvyko daugiau kaip 400 statybininkø ir sveèiø
ið ávairiø Lietuvos miestø ir rajonø.  

Dalius GEDVILAS, Lietuvos statybininkø asociacijos
prezidentas, sveikino susirinkusius su graþia ðvente. Jis priminë,
kad 1921 m. prie valstybës vidaus reikalø ministerijos buvo ákurtas
komitetas spræsti su statybomis susijusius klausimus. Bëgo
deðimtmeèiai, keitësi organizacinë struktûra ir dabartiniu metu
statybininkø gretose yra apie 118 000 ávairiø srièiø specialistø.
Dþiugu, kad per pastaruosius metus statybininkai sukûrë bûstà
12 240-èiai ðeimø, todël galima manyti, kad ðios ðeimos jau tvirtai
ásikuria Lietuvoje ir sëkmingai dalyvaus ávairiose gyvenimo
veiklose. 

Juozas ZYKUS, pilieèiø asociacijos
„Metro sàjûdis“ valdybos pirmininkas

Kokia krizë mûsø laukia?

Lietuvos valdþia, verslas ir visuomenë turi suprasti, kad
statydami tik namus, ofisus, parduotuves ar sandëlius,
greitai prieisime liepto galà. Reikia vystyti ir susisiekimà
tarp pastatytø NT objektø, todël bûtina tiesti kelius,
geleþinkelius, statyti tiltus, kasti tunelius, miestuose leisti
privaèioms uþsienio verslo struktûroms finansuoti ir
organizuoti metropoliteno statybà.

Mokslo metø pradþia – þiniø ágijimo diena. Þinios jaunam
þmogui – tai pagalba bûsimajame jo gyvenimo kelyje. Þinios – tai
pagalba aplinkiniams, tëvams, bûsimai darbovietei, visuomenei ir
valstybei. Þiniø ágijimo keliu einame nuo maþens.

Geri paþymiai – ekonominiu poþiûriu yra
nenuvertëjantys pinigai.  Suprantama, informacija yra didelis
turtas, taèiau mûsø laikais vis daugiau girdime, kad viskas, kas
nauja, nebûtinai yra ir naudinga. Todël atsiranda bûtinybë gautas
þinias atsirinkti taip, kad jos bûtø naudingos ir turëtø iðliekamàjà
vertæ. 

Þiniø ágijimas – garantuotas darbas. 
Ágytos þinios – visuomet uþtikrintas kilimas pareigose ir

atlyginimo augimas. 
Þiniø siekimas – tai visuomet potencialas, galintis padidinti

þmogaus materialines galimybes. 
Jonas GUZAVIÈIUS,  

Lietuvos pramonininkø konfederacijos viceprezidentas, 
UAB „Kauno liftai“ generalinis direktorius 

 

Mielas jaunime, kà pasiimsite á ateitá? 

STATYBOS IR ARCHITEKTÛROS FAKULTETE
Jau po studentiðkø krikðtynø pradëjus mokslo

metus KTU Statybos ir architektûros fakulteto dekanas dr.
A. Jurelionis trumpai paaiðkino, kad fakulteto studentø
bendruomenë pasipildë naujai ástojusiøjø gretomis.  

Yra ir naujø studijø programø... 
Dekanas palinkëjo fakulteto bendruomenei kûrybingø valandø

ir graþios ateities. 
Parengë dr. Laura STASIULIENË,

KTU Statybos ir architektûros fakulteto studijø prodekanë,  ir
 dr. Juozas ÐALÈIUS

Graþi studijø pradþia

Atidengtas Smetonos paminklas
Ðiø metø rugpjûèio 10 d. Uþugiryje

buvo iðkilmingai ðvenèiamas 145-tasis
prezidento Antano Smetonos
gimtadienis ir paþymëtas ðimtmetis, kai
jis buvo iðrinktas pirmuoju atkurtos
Lietuvos valstybës prezidentu. Ta proga
atidengtas Antano Þukausko sukurtas
paminklas A. Smetonai. Ðventëje

dalyvavæs prezidentas Gitanas Nausëda  teigë, kad prezidento A. Smetonos
vardas ryðkiomis raidëmis áraðytas á mûsø tautos istorijà, jis buvo mûsø valstybës
patikimumo simbolis. Prezidentas A. Smetona klojo ir tvirtino nacionalinio
valstybingumo pamatus. Prezidentas G. Nausëda paþymëjo, kad paminklas
prezidentui Antanui Smetonai turi bûti pastatytas ir Vilniuje.

Sigutë Smetonaitë PETRAUSKIENË,
Prezidento A. Smetonos brolio Motiejaus vaikaitë

Iðleista antroji autorës knyga.
Linkime malonaus skaitymo.

J. ÐALÈIUS

Prienø globos namus
pagerbë Kauno sporto

veteranai

Vedami graþios,ilgametës tradicijos LTOK Kauno apskrities tarybos
iniciatyva Kauno sporto veteranø klubo ,,Àþuolynas“ nariai  ir Lietuvos
sporto muziejaus „Gilë“ ansamblis aplankë Prienø globos namø
gyventojus. Tai buvo ne vien pagerbimas apsilankymu, betir drauge su
minëtø namø bendruomene surengta graþi Ðv. Oniniø,  atvirame kiemelyje
tarp nuostabiø puðø, ðventë.

Pranas MAJAUSKAS,
Kauno sporto veteranø ,,Àþuolyno“

klubo pirmininkas

2019 m., spalis
Statybininkø dabartis ir ateitis

Vidas LASICKAS, UAB „Dzûkijos statyba“
gamybos direktorius, paaiðkino keletà svarbesniø
klausimø:

1. Svarbiausios bendrovës statybvietës;
2. Profesionalaus vadovavimo joms bûtinumas;
3. Visuomeniniø – socialiniø vertybiø tarpusavio

ryðiø svarba.

Svarbiausios bendrovës statybvietës. Mûsø bendrovë vykdo
statybos darbus ávairiuose miestuose. Jeigu kalbëti apie dabartinæ
situacijà, tai didþiausià dëmesá skiriame administracinio pastato
Brastos g.14 Kaune statybai, Kultûros centro Druskininkuose
monolitiniø konstrukcijø statybai bei kitiems vykdomiems
projektams.

Profesionalaus vadovavimo statybvietëms bûtinumas.
Rugpjûèio pradþioje pasikeitë UAB „Dzûkijos statyba “
vadovybë. Generaliniu direktoriumi tapo Edvardas
MAÈIULAITIS. Tai patyræs inþinierius, bendrovëje dirbantis
daugiau kaip du  deðimtmeèius.

Visuomeniniø – socialiniø vertybiø tarpusavio ryðiø svarba.
Ávairiø aplinkybiø analizavimas rodo, kad geriau sekasi toms
ámonëms, kurios turi nuolatiná patyrusiø specialistø branduolá.
Bûtent tokia ámonë yra ir „Dzûkijos statyba“.

/Nukelta á  4 psl./



STATYBA4
/Atkelta ið 3 psl./

Paþintinë kelionë á Ispanijà 
Kelionës organizatorius UAB

“Kauno grûda”. 
Pamëginkime trumpai

pasakyti padëkos þodþius Rasai
BALÈIÛNAITEI, direktoriaus
pavaduotojai, edukaciniø kelioniø
organizatorei, Gerdai
STAÐKEVIÈIÛTEI, kelionës

gidei, vairuotojams Gediminui GUTRINAVIÈIUI, Mantui
MACEIKAI. Kelionës metu ávykdytas 7000 km ratas.  

Pabuvota Ðveicarijoje, vandeningiausiø kriokliø vietovëje,
Ispanijoje lankytasi Barselonoje, Kosta Bravos kurortiniame
mieste, Montserrat vienuolyne, Salvadoro Dali teatre-muziejuje,
Prancûzijoje pabuvota vyndarystës  centre Rakvira. Tai tik trumpas
iðdëstymas kelionës áþangai. 

Yra priimta sakyti, kad kiekviena kelionë vykdoma tartum tris
kartus. Pirmiausia tai yra pasiruoðimo etapas. Antrasis – pati
kelionës eiga. Treèiasis - áspûdþiai, prisiminimai apie tai, kas
labiausiai ástrigo á atmintá ir kurios þinios pasiliks ilgiausiai.

Áspûdþius apie kelionæ parengë Benita VIÐPULSKYTË ir
dr. Juozas ÐALÈIUS 

 Po  jubiliejaus ateina ávairios naujos þinios apie koplytëlës ávykius
praeityje.Vienas ið jø buvo raðtas P. Griðkevièiui, tuometiniam LTSR KP CK
sekretoriui. Laiðke buvo praðyta pastatyti koplytëlæ atgal á savo vietà, kadangi tuo
metu ji buvo nugriauta. Tam, kad koplytëlæ pastatyti atgal norëjo ir buvo pasiraðæ
46 þmonës.

Gavusi ðá laiðkà nusprendþiau, jog esu toliau pasirengusi kaupti patvirtinanèià
informacija apie koplytëlæ praeityje. Visà turimà informacijà galite siøsti internetu
 bruozytegabija@gmail.com arba perduot þodþiu +370 603 21 209. 

Taip pat norëèiau, kad aplink koplytëlæ augtø ávairios gëlës. Tad manau atëjus
rudeniui pasodinsiu daugiameèiø gëliø. Norëèiau pasodinti maþà àþuoliukà. Tai
bûtø nuostabus gamtos pagràþinimas.

Gabija BRUOÞYTË
Sveika Gabija, esi ðaunuolë. Tavo sumanymas puoðti koplytëlæ yra ádomus ir

graþus. Mano kieme tarp bulviø radau maþà àþuoliukà, ásmeigiau lazdelæ. Kvieèiu
rudená àþuoliukà pasiimti, pasodinti ir rûpestingai auginti.

Tavo kaimynas Juozas

Dambravos koplytëlës
100-meèio aidai

2019 m., lapkritis
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.

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. 
Rengiant ðià medþiagà nuoðirdþiai ir kûrybingai talkino Kauno

kraðto pramonininkø ir darbdaviø asociacijos vykdanèioji
direktorë Edita GUDIÐAUSKIENË

Ádomi þinia – Baltø premija

2019 m., gruodis
Kauno kraðto pramonininkø ir

darbdaviø asociacijos kalëdinis
renginys

Gruodþio 5 d. vieðbutyje
„Park Inn by Radisson Kaunas“
vyko iðkilmingas Kauno kraðto
pramonininkø ir darbdaviø
asociacijos ðventinis kalëdinis
renginys, á kurá susirinko verslo,
valdþios, akademinës
bendruomenës bei socialiniø

partneriø atstovai.
Renginio metu asociacijos prezidentas Jonas Guzavièius

áteikë Kauno kraðto pramonininkø ir darbdaviø asociacijos
trisdeðimtmeèio jubiliejinius apdovanojimus.

Edita GUDIÐAUSKIENË,
Kauno kraðto pramonininkø ir darbdaviø asociacijos

vykdanèioji direktorë
/Nukelta á  5 psl./
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Statybos. Þmonës ir rytojus
Dzûkija – girios, gërybës, groþis. Taip daugelis þmoniø linkæ

kalbëti apie mûsø kraðtà. Dzûkija tai ir statybos, didelës ámonës,
turtinga istorija. Yra kuo didþiuotis.

Mûsø þmonës daug kà moka, net gavo apdovanojimus uþ
gerà pastatø atnaujinimà, renovacijà. Vis dëlto, ið patirties þinau:
renovuoti yra daug sudëtingiau, palyginus su kitokia statyba.

Mûsø kolektyve man tenka dirbti jau nebe pirmà deðimtmetá.
Gerai paþástame vieni kitus. Taèiau bendrovës vadovo pareigas
uþimu dar vos tik keletà mënesiø. Kvieèiu geranoriðkai susitelkti
vieniems á kitus, apþvelgti ateities tikslus ir kûrybingai juos
ágyvendinti.

Edvardas MAÈIULAITIS,
UAB „Dzûkijos statyba“ generalinis direktorius

Paroda „Moters pasaulis“
„Vienas þymiausiø pasaulyje ekonomikos ir finansø tyrinëtojø, Nobelio premijos

laureatas Robertas J. Shilleris laiko save etniniu lietuviu. Visi keturi jo seneliai á
Amerikà ið Lietuvos atvyko prieð daugiau nei 100-tà metø. Galimos giminystës sàsajos
netgi su Lietuvos didikø Radvilø gimine, nes jos mamos pavardë Radvilaitë. R. Shillerio
senelis Radvila,1907m. iðvyko á Amerikà, norëdamas iðvengti trëmimo á rekrûtus. Tai
ekonomisto giminaièiai Lietuvoje iðsiaiðkino jo paties praðymu – jo giminës já labai
domina.“ (71 p.)

Parodoje lankësi Edita SMETONAITË

2020 m., sausis
Kokius matysime metus?

Ypatingas vaidmuo skiriamas darbdavio
ir darbuotojo santykiams. TDO (Tarptautinë
darbo organizacija) yra parengusi svarbiø
rekomendacijø apie socialinio dialogo
ágyvendinimà. Manau, kad su vidine pagarba
turime prisiminti Bronislovà LUBÁ, kuris buvo
ne tik Lietuvos Vyriausybës vadovas,
Pramonininkø konfederacijos prezidentas, bet
ir mokslininkas-gamybininkas. Dràsiai teigiu,
kad bûtent jis buvo socialinio dialogo tarp
darbdavio ir darbuotojo kûrëjas.

Norëèiau kviesti ne tik verslininkus, bet
ir kitus þmones pamatyti Lietuvos praeityje
buvusias ðviesias asmenybes, kurios
sugebëjo ne tik kurti verslà, bet ir visokeriopai

puoselëti kultûrà, ðvietimà, padëti jaunimui siekti þiniø ne tik savame kraðte, bet ir
uþsienyje. Tokiø pavardþiø sàraðe rasime bankininkø, ministrø, raðytojø ir kitokiø srièiø
darbuotojø. Palinkëkime, kad praeities tradicijos ateitø ir á dabarties, o kas ypaè
svarbu, ir á ateities Lietuvos gyvenimà. Tegul ðie metai bûna skatinanèiais atskirus
þmones, visuomenæ ir valstybæ susitelkti graþesnës ateities kûrimui. Toks svarbiausias
mano palinkëjimas.

LIETUVOS STATYBININKAI.
Praeityje, dabartyje, ateityje

Pasiteisino mûsø statybà
organizuojanèiø specialistø
iniciatyva pasitelkti naujausias
technologijas ne tik projek-
tavimo, medþiagø gamybos, bet
ir darbo organizavimo srityse.
Visuose uþsienyje statomuose
objektuose sëkmingai
pritaikomos naujausios technologijos, kurias esame ápratæ
ávardinti kaip BIM (Building information modeling).

Uþsienio rinkoje pirmiausia ásitvirtino pirmaujanèios mûsø
statybos bendrovës, tokios, kaip „Kauno tiltai“, „Panevëþio
statybos trestas (PST)“, UAB „Alvora“ ir kitos. Praktika rodo,
kad ásitvirtinus uþsienyje kuriai nors paþangiai dirbanèiai
bendrovei, konkreèià naudà gauna ir kitos ámonës, kurios nëra
tiesioginiø sutarèiø su uþsienio uþsakovais turëtojos.

Graþiausiø metø Tau linkëjo...
Stasio Lozoraièio premijos

„Kelyje á Vilties Prezidento
Lietuvà“ áteikimas laureatei
Graþinai Viktorijai Petroðienei

Laureatë nuoðirdþiai
padëkojo savo vadinamajam
Angelui Sargui – vienuolei
Reginai Teresiukei uþ piligrimines
keliones. Daug ðiltø, nuoðirdþiø

þodþiø skambëjo salëje ir jie su dþiaugsmo ugnele smigo á
kiekvieno ðirdá. Renginá apvainikavo Olita Dautartaitë vël jos
mëgstamo poeto Jono Strielkûno þodþiais: „Graþiausiø metø
Tau linkëjo... laureatei Graþinai ir mums visiems...“

LÞD narë, poetë
Saulutë Genovaitë MARKAUSKAITË

Padëka kunigui
Kunigas Alfonsas Bulotas ið Kauno Raudondvario parapijos

prieð ðventes man padovanojo kalëdaièiø (plotkeliø). Turëjau
galimybæ ðia ðventine dovana pasidalinti su Dambravos ir Graþuèiø
kaimø, taip pat Iðlauþo, Kauno ir net Radviliðkio miestø
gyventojais. Gavæ ðià dovanëlæ þmonës praðë perduoti kunigui
Alfonsui Bulotui daug graþiø linkëjimø ir padëkos þodþiø.

Mielai vykdau ðià uþduotá ir tariu Jums, gerbiamas kunige,
nuoðirdþius padëkos þodþius.

Dr. Juozas ÐALÈIUS

Prieð ðventes Iðlauþo parapijos
ir seniûnijos kieme buvo papuoðta
graþi prakartëlë. Sumanymo
autoriai – seniûnijos seniûnas
Tomas Skrupskas ir parapijos
klebonas dr. Vilius Sikorskas.
Ðventinës eglutës puoðyboje

dalyvavo ir gausus bûrys bendruomenës nariø: ne tik suaugusiø,
bet ir darþelinukø bei moksleiviø. Eglë natûrali. Apie 30 metrø
aukðèio. Prie jos ne tik vietiniai þmonës, bet ir praðalaièiai praleido
daug mielø akimirkø.

Benita VIÐPULSKYTË

Prakartëlë

Prano Davalgos nuotr.
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ÞODÞIAI IÐ RANKA RAÐYTØ ATVIRUKØ

Gerumo, ðvelnumo, darnos, pasitikëjimo, kûrybës laisvës ir
sëkmës!

Kokià norime matyti Lietuvà?

 Ð. m. gruodþio 8 d. vieðame susirinkime buvo paskelbta „Sambûrio
Pilietinis Solidarumas“ iniciatyvinë grupë, kurios tikslas suburti kuo daugiau
þmoniø, pritarianèiø sambûrio idëjoms.

Iniciatyvinës grupës vardu ûkininkas , „Þemdirbiø ir þemës ûkio
produktø ir perdirbëjø asociacijos pirmininkas Algirdas MAÈIULAITIS
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2020 m., vasaris
JAUNIMO ATEITIS:

keliø daug, kuris geriausias?
„Kiekviena tauta turi tik jai

bûdingus paproèius, kalbà, netgi
patarles. Lietuviðka patarlë mus moko,
kad niekas kitas geresnio patarimo
þmogui negalëtø duoti, kaip jis pats
sau, o tai reiðkia, kad ir mokymosi
krypties pasirin-kimas yra jo paties
rankose. Daug teko ir tenka paþinti
jaunø þmoniø, kurie su dideliu ryþtu ir
vidiniu pasiaukojimu imasi knygø
mokymosi suole, o taip pat kûrybingai
dirba jau gavæ vienà ar kità diplomà.

Mane nemaloniai nuteikia tie atvejai,
kai að matau pasirinktam uþsiëmimui
nemotyvuotà jaunimà. Tokiam þmogui
sunki kasdienybë, visiðkai neaiðki ir

ateitis. Þinoma, gali bûti ávairiø atvejø, kuomet laikui bëgant pasikeièia poþiûris
ir, kaip sakoma, jaunas þmogus atranda savàjà vietà.

Tvirtai þinau, kad vidinis noras siekti savojo tikslo padaro þmogaus
gyvenimà ádomiu ne tik jam paèiam, bet ir aplinkiniams.

2020 m., kovas

Sambûris „Patirtis“ iðplatino atvirà laiðkà, kuriuo kreipiasi á LR
Prezidentà Gitanà Nausëdà, LR Seimo Pirmininkà Viktorà Pranckietá,
LR Premjerà Sauliø Skvernelá ir LR þemës ûkio ministrà Andriø Palioná.

Per visà valstybës istorijà Lietuvos þemës ûkis dar niekada nebuvo
iðauginæs tokio didelio javø, rapsø, cukriniø runkeliø derliaus. Taèiau
Lietuvos þemës ûkis dar niekada nenaudojo ir tiek daug mineraliniø tràðø
bei pesticidø.

Profesorius Antanas SVIRSKIS

Atviras laiðkas

Mados ir groþio mugë „Design
for life“

Kovo 7 dienà Kauno „Þalgirio“ arenoje vyko mados ir groþio mugë
„Design for life“. Ta proga verta pamàstyti, kas tai yra mada ir koks
turëtø bûtø tinkamas santykis su ja.

Toms, kurios trokðtamo garderobo neranda paprastose parduotuvëse,
rekomenduoju siuvëjos paslaugas. Talentinga siuvëja gali kaip niekas kitas
priderinti medþiagà, sumodeliuoti ir pasiûti drabuþá, kurá norësis neðioti
nepaisant besikeièianèiø madø. O tikroms entuaziastëms naudinga iðmokti
modeliuoti, siûti, megzti ar nerti paèioms, taip drabuþis taps nepavaldus
madai, nes pati galësite pasirûpinti jo kokybe bei groþiu.

Ieva TAMULIONYTË

Dvasios ðvytëjimas Saulutës
kûryboje

Visos knygos autorei yra
svarbios, taèiau skiriasi jø apimtis
ir turinys. Apie tai vaizdingai
kalbëjo Pasaulio lietuviø centro
leidyklos direktorius Valdas
KUBILIUS. Jis prisiminë jau
daugiau kaip deðimtmetá trunkantá
bendradarbiavimà su autore ir
pasidþiaugë ne tik á knygas sudëta
jos dvasia, bet ir kruopðèiu darbu
ir atsidavimu misijai paraðyti
monografijà apie savo gimtàjá

kraðtà knygoje „Krekenava laiko tëkmëje“. Nepakankamai, jos manymu,
ávertintà Aukðtaitijos kraðto ypaè talentingà skulptoriø Bernardà Buèà
áamþino knygoje „Skulptorius Bernardas Buèas“.  Direktorius akcentavo,
kad toks darbas reikalauja daug  pastangø ieðkant ávairiø dokumentø ir
ðaltiniø, juos analizuojant ir kûrybiðkai apibendrinat medþiagà á knygas.

2020 m., balandis
Pamàstymas apie þmogaus
laikysenà karantino metu

Ir kas po viso ðito? Na, galima viltis. Viltis, kad bent dalis po
karantino pames moraliai pûdantá ðiuolaikiná gyvenimo bûdà,
pames globalizacijos siekius. Gráð prie tradicijø, gyvenimo kaime,
vaikø auklëjimo, o svarbiausia – prie Dievo. Toks pasaulis tiesiog
geresnis. Nëra labai daug, kà daryti, tik melstis, tik atgailauti,
pasninkauti ir pasitikëti Dievo gailestingumu. Su karantinu ar
be jo gyvename liûdname liûdname pasaulyje, kuriame turime
tik vienà viltá – Kryþiuje.

Ieva TAMULIONYTË

Pamatyti, prisiminti ir pamirðti
Atrodo, nebuvo nei gaisro, nei potvynio, nei kaip þmonës sako

bado, maro ar karo, taèiau mûsø namai, mûsø þiniø ðaltiniai dingo
visiems laikams atmintyje. Prabëgo ne vieneri metai, bet atrodo,
kad mokyklà uþdaryta dar tik vakar. Atestatà gausiu dar tik kitais
metais, bet galvoje kaip ir kiekvienam jaunam þmogui,  vis dar sukasi
klausimai, kà pasirinkti po to, koks likimas manæs laukia.

Svetlana DULKAITË

2020 m., geguþë

VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO FAKULTETAS
KALBØ, LITERATÛROS IR VERTIMO STUDIJØ INSTITUTAS

KURSINIS DARBAS
Lietuviø filologija ir reklama, I kursas

PARCELIACIJA LAIKRAÐÈIO STATYBA STRAIPSNIØ
ANTRAÐTËSE  Kaunas 2019

Þvalgomojo tyrimo metu buvo iðnagrinëti 49 laikraðèio „Statyba“
egzemplioriai, apimantys daugiau nei ketveriø metø laikotarpá, ir nustatytos
daþniausiai pasitelkiamos antraðèiø kûrimo stiliaus priemonës – parceliacija
ir retorinis klausimas. Atsiþvelgiant á tyrimo tikslà iðrinktos visos antraðtës,
kuriose aptikta parceliacijos raiðka ir kurios suformuluotos retorinio klausimo
principu, norint palyginti jø santyká ðiame leidinyje. Rasta nemaþai
pavyzdþiø, kuriuose vartojamos abi minëtos stilistinës figûros.

Parceliacija 81
Retorinis klausimas 25
Abi stiliaus figûros 31

Benita VIÐPULSKYTË

Paskui kà eina tauta?
Pamëginkime ðá þemaitukø bruoþà palyginti su þmoniø

gyvenimu: tauta turëtø eiti paskui ðeimos þmones, o kaimietis –
bûti artimai susijæs su þemdirbiðkø gërybiø augintoju. Toks ryðys
rodytø sveikà prigimtá ir graþø kelià ateities kûrimui. Apie tai
plaèiau kalbësime kità kartà.

Marijus ÈEKAVIÈIUS, Kraþiø kaimo ûkininkas

Kaip per 20 minuèiø atsikratyti
susikaupusios átampos ir vël jaustis

þvaliai?
 Uþsibrëþkite kasdienà nueiti 10 000 þingsniø. Tai tëra trys

pasivaikðèiojimo ratukai po jûsø gyvenamàjá rajonà ar greta esantá parkà.
Jûsø per dienà nueitus þingsnius, tiksliai suskaièiuoja programëlë telefone
arba galite vis po truputá didinti pasivaikðèiojimo marðrutà. Ðis kiekis
þingsniø suaktyvina energijà, pramankðtina raumenis bei sànarius.

Jolanta GREIÈIUVIENË, sveikatos programø ekspertë
Konsultacijoms +370 687 70922 www.druskos.eu
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TEN, KUR MEÐKOS,
BET DAR NE BALTOS
Tæsinys. Pradþia Statyba Nr. 5 (448)
Tada turi já iðkinkyti ir vël ákinkyti, tik taip gali parvaþiuoti

namo.
Taip pat malkas ir kelmus tekdavo veþti su jauèiais. Kol maþas

bûdavau, vaþiuodavau su mama, bet vëliau dirbdavau vienas. Rytais
bûdavo geriau, nes maþiau uodø ir bimbalø. Bet kai vaþiuoji po
pietø, tai jau tada saugokis ir saugok jautá, kad tavæs su visu veþimu
neáneðtø á koká tankumynà. Jei ávaþiuoja á krûmus – bëda: jis
atbulom nepastumia ratø.Tad turi já iðkinkyti ir traukti ratus.

/Atkelta ið 6 psl./

2020 m., birþelis

Liûdna statybos verslo ateitis
Kà krizës akivaizdoje turëtø daryti statybos verslo vadovai?
Visa Lietuvos verslo visuomenë turi galimybæ rinktis ið trijø

galimø variantø. Pirmas – nedaryti nieko ir laukti valdþios
maloniø. Antras –bëgti ten, kur galima pagal specialybæ dirbti.
Ir bëgti ne paniðkai, bet organizuotai. Treèias – aktyviai dalyvauti
politikoje ir siekti, kad á valdþià ateitø þmonës, iðmanantys
ekonomikos vystymosi dësnius ir galintys priimti verslui
palankius politinius sprendimus, taip sudarydami galimybæ dirbti
tëvynëje.

Rengiamasi tradicinei parodai
„Rinkis prekæ lietuviðkà 2020“
Spalio 9–11 dienomis didþiausioje Baltijos ðalyse

Kauno „Þalgirio“ arenoje vyks tradicinë, jau dvyliktoji,
paroda „RINKIS PREKÆ LIETUVIÐKÀ“. Jos metu
parengtose ekspozicijose lankytojams planuojama
pristatyti ðalies gamintojus, kurie yra savo srities
lyderiai. Parodos tikslas – pristatyti Lietuvoje
sukuriamus gaminius ir teikiamas paslaugas, skatinti
lietuviðkø produktø vartojimà, stiprinti ðalies
gamintojø ir jiems aktualiø paslaugø, árangos tiekëjø
bendradarbiavimà.

Kviesdami visus apsilankyti parodoje „Rinkis prekæ lietuviðkà
2020“, jos organizatoriai – UAB „Ekspozicijø centras“, kartu su
Lietuvos pramonininkø konfederacija bei Kauno kraðto
pramonininkø ir darbdaviø asociacija – þada kiekvienam padëti
ekspozicijose atrasti tai, uþ kà Lietuvos gamintojai vertinami
kaip vieni geriausiø Europoje. 

Straipsná parengë
Edita GUDIÐAUSKIENË,

Kauno kraðto pramonininkø ir darbdaviø asociacijos
vykdanèioji direktorë

Ðiais metais Pasaulinës aplinkos dienos proga Èeslovo
Kudabos premija skirta Ligitai GIRSKIENEI, asociacijos
“Klaipëdos Mariø bendruomenë” pirmininkei. Skirta uþ itin
aktyvias pilietines pastangas ir vietos bendruomeniø telkimà
kovojant su svarbiausiomis Klaipëdos aplinkos tarðos
problemomis, atskleidþiant nusikalstamà stambaus masto Kurðiø
mariø terðimà pramoninëmis nuotekomis.

Regina JURKONIENË, 
Aplinkos ministerijos Teisës ir personalo skyriaus 

vyriausioji specialistë 

Pasaulinë aplinkos diena

Þaliasis Europos kursas
Zigmas MEDINGIS

Gera þinia – Europa skatina neapsimestiná „þalumà“. Bloga
þinia, kad tai paskatino tik labai blogos þinios apie biologinës
ávairovës bûklæ ir pesticidø neatsakingà naudojimà.

Europos Sàjungoje pagaliau pradëta formuoti ekonominio,
socialinio ir aplinkosauginio turinio politika, kuri jau gerokai
daugiau atliepia ne tik á kapitalo, bet ir á ES visuomenës poreikius
ir visuomeniniø organizacijø daugelá metø nuolat pabrëþtas
problemas: oro tarðos neigiamà poveiká þmoniø sveikatai; klimato
pokyèius, generuojanèius vis didëjanèius mûsø visø patiriamus
nuostolius; biologinës ávairovës nykimo tragedijà, nuo kurios
ypaè priklauso þemës ûkio gyvybingumas ir mûsø gyvenamosios
aplinkos sveikata.

Lietuvos cirko artisto Petro
Taruèio gebëjimai

Petras Tarutis gimë 1902 m. rugpjûèio 6 d. Panevëþio apskrities Vadokliø
valsèiaus Kaliûgalos kaime, maþaþemiø valstieèiø ðeimoje.

Ðiame cirke jø pastangø dëka buvo iðugdyta daug talentingø mokiniø. 1935
m. gastroliavo ,,tarzanas“, ruoðësi rimtesniam startu. 1936 m. ,,Kongo“ cirko
pavadinimas buvo pakeistas á ,,Tarzano“ , bet po kiek laiko vël buvo gráþta prie
,,Kongo“ vardo.
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2020 m., liepa
Statybininkai þvelgia á ateitá

Truputis trumpø klausimø UAB „Dzûkijos
statyba“ gamybos direktoriui Vidui LASICKUI

(Tæsinys kitame numeryje)

Kokia statybininkø ateitis?
Yra pagrindo teigti, kad 2021 metai bus

sudëtingesni ir sunkesni negu ðie. Faktai
rodo, kad sunkiausia padëtis susiklostë
paslaugø sektoriuje. Vis dëlto tikëtina, kad
gyvenamøjø namø ir kitokiø objektø statyba
taip pat gali patirti sunkumø. Pirmiausia todël,
kad privatûs investuotojai gali imti lûkuriuoti
geresniø laikø. Taèiau tokioje situacijoje
ypatingas vaidmuo skiriamas valstybei. Jeigu
jos parama bus paskirta laiku ir reikiamo
dydþio, galima teigti, kad statybø verslas
turës tendencijà augti sparèiau nei ðiuo
metu. Kitaip tariant, namø renovacija,
kultûrinës ir ðvietimo paskirties projektø
ágyvendinimai gali ágauti didesná mastà, nei
kada nors buvo praeityje. Tokiais atvejais
sakoma: pagyvensim – pamatysim.

RUOÐKIMËS LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO RINKIMAMS SIÛLAU:
1. Kiekvienam pilieèiui dar kartà perskaityti LR
Konstitucijà.
2. Iðnagrinëti visø partijø programas, esant

neaiðkumams, pasiaiðkinti.
3. Patikslinti savo poþiûrá á LR Seimo nariø reikðmæ

valstybës valdyme.
4. Susivokti judëjimø ir partijø rinkiminiuose

paþaduose – jø tarpe bûna dabartiniam laikmeèiui
visiðkai nerealûs.

5. Nuteikti save bûtinai dalyvauti rinkimuose.
6. Ugdyti savyje protesto kultûrà.

Jelena PARASONIENË

 Edmundas STAÐYS, Sibiro tremtinys



STATYBA8

1 spaudos lankas

Spausdino KTU spaustuvë.

ISSN 2351-664X
STEIGËJAS ir LEIDËJAS
Leidykla „OPINIJA“
MÛSØ ADRESAS:
Prancûzø g. 76 - 44, 44463 Kaunas,
tel. (8*37) 742 418

REDAKTORIUS
Juozas ÐALÈIUS

LTOK Kauno apskrities taryba ne tik prisiminë atliktus,
bet ir aptarë bûsimus darbus

Tæsinys. Pradþia Statyba Nr. 7 (450)
Tarybos nariai reguliariai buvo kvieèiami á Kauno apskrities miestø ir rajonø

sporto organizacijø organizuojamus renginius bei Kauno mieste vykstanèius
respublikiniu ir tarptautinius minëjimus. Pranas Majauskas savo praneðime
atsipraðë, kad nepaminëjo, tai kas buvo kalbama tarybos posëdþiø metu
vykusiose diskusijose. Bet visa tai atsispindi priimtuose nutarimuose ir tarybos
veiklos plane. Visi tarybos nariai aktyviai ir nuoðirdþiai dalyvavo tarybos darbe
ir iðreiðkë viltá, kad ðie gal ir sunkûs ne tik Lietuvai, bet ir visai pasaulio sportinei
bendruomenei metai dar labiau sutelks visà  olimpiná judëjimà, kad Taryba su
olimpinës tarybos nariais ir Kûno kultûros mokytojais stengsis ir ateityje kaip
visada daryti visà  olimpiná judëjimà prieinamu vietose tiek mokyklose, tiek
spor to bazëse ir paèioje visuomenëje. Revizinës komisijos ataskaità pristatë
tarybos narys Gediminas Misius. Savo nuomonæ pareiðkë didþiulë dauguma
tarybos nariø. Tarybos pirmininko pavaduotojas Zigmantas Kazakevièius:
didþiausia tarybos darbo vertybë nenutrûkstamas ryðys su visuomene, ypatingai
vaikais, olimpieèiais, sporto veteranais. LTOK Vykdomojo komiteto narys Albinas
Grabnickas: didþiausià tarybos darbo vertybë þmoniø reiðkiamaspasitikëjimas,
pastovus nenutrûkstamas kûrybinis darbas su ávairiomis amþiaus, profesijos,
interesø grupëmis, ryðys su kûno kultûros mokytojais, kariûnais, moksleivija,
studentais.Tiek daug èia suorganizuota ir padaryta, kad kitiems tikrai yra ið ko
pasimokyti.  Ramûno Karbauskio vyriausia patarëja Vaida Pranarauskaitë: èia
vyksta nenutrûkstama nuolatinë veikla: raðinio konkursai, stovyklos, sporto
veteranø ne tik uþimtumas, bet ir globa ir aibë kitø renginiø. Mano pasiûlymas
miesto valdþiai muziejui skir ti Kauno centrinio pastato patalpas. Doc.Elena
Puiðienë:  vyksta ne tik gyvas darbas, bet ir jø sklaida apie masines informacijos
priemones. Regina Stupurienë: taryba dirba puikiai, tiek organizuojant patá darbà,
tiek keliones, o ypatingai ieðkant naujoviø visuose darbo srityse. Petras
Sventickas: kvieèiu ir toliau bendradarbiauti su sveikuoliais. Prof. Ramûnas
Navickas: linkiu ir toliau taip graþiai ir dalykiðkai bendradarbiauti su visomis
miesto bendruomenëmis kaip iki ðiol. Dainius Tamulevièius: dëkoja uþ tarybos
rodomà dëmesá Kaiðiadoriø raj. ir linki sëkmës  ateityje. Aldona Grigaitienë:
smagi ne tik draugystë su visais tarybos nariais, bet ir èia pabûti muziejuje, kur
rengiami ðilti priëmimai ir ádomûs turiningi renginiai.  Zigmas Tamakauskas:
puikûs renginiai, puikûs ryðiai su visuomene, ypaè noriu pabrëþti èia vyraujanèia
tautinio patriotizmo dvasià. Linkiu tæsti puikius darbus, skleidþiant tokiø lietuviø
kaip Alfonsas Vietrinas, Algirdas Ðocikas ir daugelio kitø mûsø tautos didþiavyriø
dvasià. Alfredas Èerniauskas: daug puikiø ðvenèiø vyksta Kaune, taèiau
didþiausia laimë jas pamatyti rajono ar kaimo mokyklose. Mums be galo malonu,

kai tarybos iniciatyva atvyksta olimpieèiø delegacijos á vietà, kur galima gyvai
betarpiðkai pabendrauti, o pagaliau ir pasitarti su iðkiliausiais mûsø sportininkais,
treneriais, vadovais.  Kazimieras Abrasconis: Bangos klubas mena dar 1956 jo
gimimo metus. Jo nariu buvo ir Pranas Majauskas. Ir labai malonu, kad tas
ryðys iðliko iki ðiø dienø. Rièardas Kviecinskas: reikëtø, kad pastaraisiais metais,
atsiradus galimybei, rimtai sportuoti ypaè mokyklose, bûtina olimpiná judëjimà
organizuoti ne tik vaikams, bet á ðá darbà átraukti ir tëvus. Stanislovas Pilvelis:
dþiaugiuosi tarybos ir jos nariø veikla, linkiu jà tæsti toliau,o tarybos darbà
vertinu labai gerai. Giedrius Paurys: dëkoju tarybai, kad ðalia kitø, gal kiek ir
svarbesniø darbø, iðskirtiná dëmesá skyrë Ruklos mokyklai ir Jonavos rajonui.
Gydytojas Romualdas Rimdeika: dëkoju tarybai uþ ypatingà dëmesá rodomà
þmonëms su negalia ir sporto veteranams. Jurgita ir Jûratë Miliðiûtës: dþiaugiamës
tarybos nuolatiniu dëmesiu visoms sporto ðakoms, bet labiausiai gimnastikai,
likime, kad ir ðiø metø planuose numatyti renginiai ir dëmesys þmonëms vyktø
taip pat sklandþiai kaip iki ðiol.

Nutarta: vienbalsiai - patvir tinti LTOK Kauno apskrities tarybos 2019 m.
darbo ataskaità, vienbalsiai - patvirtinti revizinës komisijos ataskaità, vienbalsiai
- patvirtinti 2020 m. skirtà LTOK Kauno apskrities tarybos darbo planà, vienbalsiai
- LTOK Kauno apskrities tarybos pirmininku iðrinktas Pranas Majauskas.
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KAM STATYSIME PAMINKLUS?
Istorija moko: visi karai baigiasi susitarimais.

Tuomet pasimato karvedþiai. Apie juos raðomos
knygos, kuriami filmai, statomi paminklai. Dabar
Lietuva irgi kariauja. Kam statysime paminklus?

Vos tik pasklido þinia apie valstybës skiriamus 200 Eur,
supratau, kad juos reikia kuo greièiau iðleisti, todël pinigus ëmiau
leisti avansu.

Pagal mano pajamas 200 eurø – nemaþi pinigai. Pirmiausia
prisiminiau tuos laikus, kai maþas buvau ir miðke karvytes ganiau.
Kaime þmonës sakydavo: nenorëk pralobti Dievui neþinant. Todël
pirmiausia birþelio mënesá Karmelitø baþnyèioje uþsakiau miðias
ir á jas pakvieèiau savo bièiulius.

Antroji ilgalaikë investicija – dovana didelei knygø gerbëjai. Ji
jau ásigijo 2 knygas, galbût jos jau ir perskaitytos.

Treèioji dovana – literatûros, meno, kultûros ir knygø mëgëjai.
Galbût ji jau irgi iðsirinko.

Neþinau, ar tai jau dovanojimo pabaiga.
Juozas ÐALÈIUS

Netikëti pinigai: kur tie 200?

UAB “MÛRAS”  IÐNUO-
MOJAMØ PATALPØ APRA-
ÐYMAS

IÐNUOMOJAMOS ÁMO-
NEI PRIKLAUSANÈIOS
APIE 160 m2 ploto admi-
nistracinës patalpos
Vilniuje, Naujamiestyje,
adresu Ðvitrigailos g. 7A,
skirtos biuro veiklai.

1 m2 patalpø nuomos kaina apie  7,00 Eur + PVM. Á ðià kainà áskaièiuotos
4 parkavimo vietos automobiliams ámonës teritorijoje ðalia pastato.

Papildomai bus priskaièiuojami mokesèiai uþteritorijos apsaugà;
sunaudotà elektros energijà, vandená, komunalines paslaugas pagal
paslaugø Tiekëjø nustatytus tarifus.

Yra galimybë iðnuomoti pagalbines, sandëliavimo patalpas, esanèias
tuo paèiu adresu. Nuomojamoms patalpoms árengti atskiri elektros ir
vandens apskaitos skaitikliai, yra atskiri san. mazgai.

Pastatas, kuriame randasi nuomojamos patalpos, ir priklausanti teritorija
stebimi vaizdo kameromis, yra apsauginë signalizacija, árengtas
kondicionierius.

Patalpos apðildomos centriniu ðildymu, yra miesto vandentiekis,
miesto nuotekø tinklai.

Aikðtelëje ðalia pastato patogu parkuoti automobilius, árengta
reguliuojama uþtvara. Ávaþiavimas ið Ðvitrigailos gatvës pusës.

Taip pat patogus susisiekimas miesto transportu: visai ðalia T. Ðev-
èenkos stotelë, vaþiuoja 3G, 23, 73,  104 autobusai bei  10 ir 17 troleibusai.

Apþiûrëti patalpas galima darbo dienomis nuo 8 iki 15 val.
Kontaktinis asmuo:  Aurimas, tel. +370 616 55192.

PASISKAITYMAI LAISVALAIKIUI
1. Kas nebus skûpus ir netingës, seimo nario këdæ tikrai

turës.
2. Norint palankø balsuotojà turëti, bûtina beþemiui,

maþaþemiui ar kitokiam biedniokui geranoriðkai padëti.
3. Tas, kas visus darbus padaryti ir visus pinigus uþdirbti

sumanys, niekada valdiðkos këdës nepamatys.
4. Kitiems tikrai padësiu, kai dar daugiau turto turësiu. Jeigu

taip norima galvoti, apie valdiðkà gerai apmokamà vietà galima
tik pasvajoti.

5. Máslë: koks yra þmogus, jeigu pats sau labai skûpus.
Pasiûlymus parengë Benita VIÐPULSKYTË ir

dr. Juozas ÐALÈIUS


