
STATYBA2 STATYBA

V I L N I U J E
Statybininkø dienos ðventë

Valdovø rûmuose
* * *

Lietuvos banko vyriausioji analitikë Laura Galdikienë pateikë
su statybø verslu ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybëse susijusios
informacijos.

• Pasauliniu mastu tapo áprasta  tvirtinti, kad pandemija yra
didelio nerimo ðaltinis, todël labai daug þmoniø tapo religingais,
ir tai leidþia dabartiná laikotarpá pavadinti maldø metais.

• Per pastaràjá ðimtmetá panaðiø sukrëtimø pasaulio
ekonomikoje nebuvo. Iðaugo nedarbas, o tai betarpiðkai susijæ
su visos ekonominës raidos maþëjimu.

• Mokslininkai ir visuomenë laukia medicininio sprendimo
ir kol jis neatsiras, nebus ir aiðkaus ekonomikos atsigavimo.
Statybø sektoriuje taip pat daug pesimizmo. Pastaruoju metu
uþsidaro ámoniø ávairiose pasaulio valstybëje, tokiose, kaip JAV
ir Izraelis.

• Vis dëlto, krizë yra galimybë pasimokyti, padaryti iðvadas,
atidþiau skaièiuoti, mëginti numatyti ateitá.

• Jau þinoma, kad á ekonomikos gaivinimà bus investuota
6,3 milijardo eurø. Taèiau investicijos brangsta dël kitø aplinkybiø,
tokiø, kaip klimato kaita.

• Lietuva turi ásipareigojimø  dël ÐESD (Ðiltnamio efektà
sukelianèiø dujø) emisijos. Darbai laukia dideli, ne visuomet aiðku,
kokiomis kryptimis jie turës bûti vykdomi.

• Ne tik á statybas, bet ir kitas ekonomikos sritis ateina naujos
aukðtosios technologijos. Net straipsnius jau pradeda raðyti
robotai. Estijoje aukðtøjø technologijø diegimo situacija yra
geresnë. Ten daug daugiau patentø, iðradimø. Tokiø pasiekimø
ðaltinis – ðvietimo sistemos sutvarkymas.

• Lietuvos gebëjimai technologijø diegimo srityje prastoki.
Maþiausiai mokosi tie, kam kvalifikacinis kilimas ir mokslas
labiausiai reikalingas.

• Ekonomikos esminis bruoþas yra tolygumas. Tai reiðkia,
kad daugiau investicijø ir didesnis dëmesys turi bûti nukreiptas
á regionus.

• Þmonëms ir visuomenei svarbi sveikata. Deja, lietuviai
neturi kuo pasigirti  ir ðiuo poþiûriu. Vakarø valstybës turi
pranaðumà.

• Neigiamà átakà visuomenës raidai daro þmogaus kiðimasis
á gamtà. Ðis procesas turi bûti atidþiai iðstudijuotas ir valdomas,
nes, prieðingu atveju, vienà pandemijà gali pakeisti kita ir vël
ávesti sumaiðtá ne tik á ekonomikà, bet apskritai á visuomenës

gyvenimà

* * *

S v e i k i n i m o
þodþius sakë ir
p i r m i n i n k a s
V i k t o r a s
PRANSKIETIS,
paminëjæs,  kad
turëjo galimybæ
iðgirsti apie Nor-
vegijos pozicijà
bendradarbiavimo
su Lietuva tema.
Yra nuolatiniø
ryðiø ir su Uk-
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raina, taèiau nemaloni þinia ið ðios valstybës yra ta, kad per
pastaruosius metus ji neteko daug gyventojø, t. y. nuo 52 milijonø
gyventojø skaièius sumaþëjo iki 36 milijonø.

Buvo perskaitytas ir ministro pirmininko Sauliaus
SKVERNELIO sveikinimas, akcentuojant, kad statybininkø
triûsas visø valstybës þmoniø gyvenimà daro laimingesniu.
Sveikintojø gretose taip pat buvo LPK (Lietuvos pramonininkø
konfederacijos) prezidentas Vidmantas JANULEVIÈIUS. Jis
akcentavo, jog labai svarbus vaidmuo konfederacijos veikloje
tenka ir statybininkø asociacijos prezidentui Daliui GEDVILUI,
nes jis yra ir konfederacijos viceprezidentas. Gyvenimo tikrovë
yra tokia, kad ávairiø asociacijø vadovybëje turëtø aktyviau
dalyvauti ir moterys. Tai áneðtø ne tik organizacinio darbo
ávairumo, bet ir suteiktø daugiu dvasiniø jëgø organizuojant
ávairias veiklas.

Sveikinimo þodþius skyrë ir Vilniaus meras Remigijus
ÐIMAÐIUS, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos komiteto
atstovai, SIS (Statybos inþinieriø sàjungos), BETA (Bûsto
energijos taupymo agentûros) vadovai.

Apdovanojimø sàraðas skelbiamas ðiame laikraðèio numeryje.

TRUPUTIS NUOMONIØ

Renginyje dalyvavo trys buvæ aplinkos ministerijos vadovai:
Julius Laiconas, Algis Èaplikas, Artûras Paulauskas. J.  Laiconas
trumpame pokalbyje prisiminë tuos laikus (1995 m.), kai jam

/Nukelta á  3 psl./

Buvæ ministrai: (ið deðinës) J. Laiconas, A. Paulauskas, A. Èaplikas.
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Per televiziją, spaudą ir kito-
kias medijas visuomenė buvo ir 
tebėra informuojama apie artėjan-
tį svarbų politinį įvykį – Seimo 
rinkimus. Mano nuomone, agita-
cijos eiga nebuvo išsami, todėl ir 
rinkėjui susidaryti aiškų vaizdą 
apie žmones, kurie norėtų tvar-
kyti valstybės ateitį, galimybių 
buvo mažai. Tokią padėtį aš pa-
vadinčiau yda arba, kaip žmonės 
sako, populizmu. (red. pastaba lot. 
populus – liaudis; tai Amerikoje 
XIX a. pabaigoje paplitęs politinis 

judėjimas, siekęs kelti visuomenei nerealius tikslus). Aš populizmą 
norėčiau palyginti su einančių į politiką žmonių tikslais sakyti labiau 
ne tiesą, o tai, ką žmogus norėtų išgirsti. Taip atsirado viešoje erdvėje 
visokių pažadų ir kalbų apie nerealius mūsų valstybės siekius. Pasi-
matė planai vidutinę algą padaryti tokią, kaip kitose Europos Sąjun-
gos šalyse, pensijas taip pat padidinti iki stiprių ES valstybių lygio, 
studijų finansavimą organizuoti pagal geriausių pasaulio universitetų 
pavyzdį. Panašių nerealių pažadų sąrašas tikrai didelis. Manau, kad 
tokiems „pažadukams“ galima užduoti klausimą, kodėl tik dabar, ar-
tėjant rinkimams, atsirado tas keistas „geranoriškumas“? Akivaizdu, 
kad ir praeityje niekas netrukdė daryti gerus darbus, taip ir reikėjo 
elgtis, kad dabar  nebūtų reikalo kalbėti apie ateitį kaip apie kokį auk-
so amžių.

Populistas mielai pasiūlys bet kuriam rinkėjui įsiklausyti į jo pa-
žadus, bet jis pats neturi jokio gerų darbų sąrašo, kuris galėtų būti 
tinkamu pavyzdžiu rinkėjui. 

Nors šiuo metu visas visuome-
nės dėmesys sutelktas į tai, kaip 
pasaulį apsaugoti nuo koronaviru-
so ir kaip mūsų kaimynams balta-
rusiams įrodyti, kad išsirinko ne tą 
prezidentą, nederėtų užmiršti, kad 
artinasi Seimo rinkimai. 

Konstitucija skelbia, kad tauta 
savo šalį valdo per demokratiškai 
išrinktus savo atstovus, todėl rin-
kimai į Seimą yra didelė atsako-
mybė kiekvienam balsavimo teisę 

turinčiam Lietuvos piliečiui. Jeigu išrinksime žmones, kurie priims 
protingus įstatymus ir šalyje bus tvarka, ji klestės ir bus pavyzdys 
kaimynams.

Pasirinkti nėra lengva. Savo idėjas, ką reikia daryti, siūlo daugiau 
nei dvidešimt partijų. Jų siūlomas idėjas pasiruošę įgyvendinti 1754 
šių partijų kandidatai. Iš jų 758 nori atstovauti žmones vienmandatėse 
rinkiminėse apygardose. Pusei jų patikėsime valdžią. Kam – sužino-
sime po savaitės. Likusią pusę išrinksime dar po dviejų savaičių. Kaip 
vykdo savo pažadus partija ir koks žmogus konkrečiai už tai atsakin-
gas, nebus aišku, o štai vienmandatėje apylinkėje savo nuostatas ir 
siekius deklaruojantys kandidatai asmeniškai prieš rinkėjus prisiima 
atsakomybę siekti to, ką jiems įsipareigoja. 

Pasigilinus, ką viena ar kita partija žada, matyti, kad dauguma nu-
siteikusios padidinti atlyginimus ir pensijas, iš plakatų rinkėjams šiuo 
metu nešykšti žavingų šypsenų. Konkrečioje rinkiminėje apygardoje 
kandidatuojantys politikai neturi galimybės įsipareigoti visoje šalyje 
pagerinti gyvenimą ar atsipirkti nepriekaištinga savo išvaizda ir turi 
žadėti siekti konkrečių tos apylinkės gyventojų problemų sprendimo. 
Štai čia rinkėjai ir turi galimybę atkreipti kandidato dėmesį į jį ka-
muojančias problemas ir paklausti, kaip šis, tapęs Seimo nariu, ban-
dys jas išspręsti. Jeigu rinkėjai susidomi Seimo nariu nekeldami jiems 
konkrečių įpareigojimų, neturime teisės piktintis, kad jie ten nieko 
doro nedaro ar daro tai, kas mums tik kenkia. 

Juk neturime piktintis savo vaikais, savo gyvenimo partneriu ar 
savo darbdaviu , nes mes juos patys pasirinkome. Partnerį ar darbdavį 
galime pakeisti, bet to daryti neskubame. Tai darome gerai apgalvoję 
ir įsitikinę, kad sprendimas teisingas. Tas pat – ir su valdžia. 

 Turėdami didelį pasirinkimą, būkime aktyvūs ir patikėkime val-
džią tiems, kurie jau įrodė ką sugeba ar būdami valdžioje stengėsi 
padaryti ką nors gera. Arba suteikime galimybę pasireikšti tiems, 
kurie pasiryžę padaryti ką nors nauja ir konkretaus.  
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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems

V I L N I U J E
Statybininkø dienos ðventë

Valdovø rûmuose

Kitame numeryje –
Laukiame ávairiø nuomoniø apie LR Seimo rinkimus

Statybininkø diena – tai jau 21-us metus ið eilës Lietuvos
statybininkø asociacijos organizuojama profesinë ðventë, átraukta
á valstybës atmintinø dienø sàraðà. Ðventinis renginys kasmet
sutraukia gausø bûrá verslo, valstybiniø institucijø ir ðvietimo
organizacijø atstovø.

Renginio metu labiausiai pasiþymëjusiems ðalies statybø
sektoriaus darbuotojams áteikti Seimo, Vyriausybës, Vilniaus
miesto savivaldybës, Aplinkos ministerijos, Lietuvos statybininkø
asociacijos (LSA), Lietuvos pramonininkø konfederacijos
(LPK), Lietuvos inþinieriø sàjungos (LSIS) „Geriausias statybos
inþinierius“ ir Polistireninio putplasèio asociacijos „Statiniø
ðiltinimo lyderis“ apdovanojimai bei padëkos uþ profesionalø
darbà ir nuopelnus statybos srityje, indëlá á Lietuvos statybos
sektoriaus paþangà.

„Ðiandien mûsø ðalies statybø pramonei tenka iðgyventi ne paèius
pakiliausius laikus ir susidurti su neeiliniais iððûkiais. Statybininkø
dienos ðventë ðio sektoriaus bendruomenei yra ypatingai svarbi tuo,
kad suteikia retà galimybæ susiburti ir kartu pasidþiaugti savo
pasiekimais. Bendrystë ir pozityvios emocijos dabar kaip niekada
reikalingi, nes suteikia naujos energijos þengti pirmyn. Tik susitelkdami
ir palaikydami vieni kitus, galime áveikti ne tik paèias sunkiausias
kliûtis, bet ir toliau eiti paþangos keliu. Tai – proga pasidþiaugti tuo,
kà turime ir tuo, kas vienija – nuveiktais darbais atsidavimu nelengvai
profesijai“, - atidarydamas ðventæ kalbëjo Lietuvos statybininkø
asociacijos (LSA) prezidentas Dalius Gedvilas.

Keletas áþvalgø ið jo turiningos ir ádomios kalbos.
• Statybininkø gretose yra 100100 ávairiø darbuotojø.
• Per praëjusius metus sukurti 7182 statiniai, 12777 bûstuose

apsigyveno naujakuriai.
• Per metus kelininkai nutiesë 422 km naujø keliø.
• Bendroji darbø apimtis siekia 34 milijardus eurø. Ið nurodytos

sumos Skandinavijos ðalyse buvo atlikta darbø uþ 387 milijonus.

Rugsëjo 11 d. Valdovø rûmuose ávyko didþiausias
renginys Lietuvos statybininkø bendruomenei –
„Statybininkø diena 2020”. Iðkilmingame renginyje
apdovanoti ir pagerbti geriausi ðalies statybø
sektoriaus darbuotojai.

/Nukelta á  2 psl./

• Bendra darbø, vykdomø uþsienyje, apimtis sudaro 10 proc.
nuo anksèiau nurodytos visos darbø apimties. Mûsø statybininkai
sulaukë gerø atsiliepimø ið uþsienio valstybiø.

• Statybø verslas ádomus tuo, kad jo istorija prasidëjo 1921
m., kai prie valstybës vidaus reikalø ministerijos buvo ákurtas
komitetas, kuriam buvo pavesta spræsti ávairius su statybomis
susijusius klausimus.

• Ðiuo metu Lietuvoje yra daugiau 34000 daugiabuèiø namø,
kurie yra energetiðkai neefektyvûs ir jiems reikalinga renovacija.
Taèiau renovacijos tempai yra pernelyg lëti ir pagal dabartines
apimtis visø pastatø renovacija uþtruktø apie 100 metø. Lietuvos
statybininkø asociacija siûlo ið esmës keisti renovacijos modelá ir
spartinti daugiabuèiø namø renovavimo eigà taip, kad ðie svarbûs
darbai bûtø ávykdyti per 10-15 metø. Apie 30 proc. namø ûkiø
jauèia ðiluminës energijos nepritekliø, todël pirmumas
organizuojant renovacijos darbus turëtø bûti skiriamas
gyvenamiesiems namams.  

* * *
Kaip þinia, renginys vyko truputá neáprastoje aplinkoje ir

vykstant dabartiniam pandemijos reiðkiniui, kai kurie dalyviai
ðypsodamiesi sakë, jog pirmà kartà prieð toká renginá jiems buvo
patikrinta temperatûra.
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Juozas ZYKUS, pilieèiø asociacijos
„Metro sàjûdis“ valdybos pirmininkas

Ðiuo metu pinigø savininkai
bankuose laiko virð 23 milijardø
eurø. Dar kaþkiek jø turime
piniginëse ar “kojinëse“. Ið tikrøjø
mûsø pinigø bankuose tëra tik
deðimtadalis. Likusieji paskolinti
vartotojams ar naudotojams.
Vartotojai vartoja, o naudotojai
naudoja mûsø pinigus tam, kad
jø padaugëtø, t. y. pinigø pagalba
daromi pinigai.

Pinigø savininkai gali galvoti
esantys pakankamai turtingi, nes iðeina, kad kiekviena Lietuvos
trijø asmenø ðeima disponuoja po 30 tûkstanèiø eurø. Uþ tokià
sumà galima gyventi, nieko nedirbant, iðtisus metus. Bet
paþiûrëkime atidþiau. Maþa to, kad mûsø uþdirbti pinigai
iðdalinti kitiems, bet valdþia mûsø visø vardu yra pasiskolinusi
24 milijardus eurø, t. y. daugiau, nei mes esame uþdirbæ. Vadinasi,
jeigu vartotojai, nieko nesukurdami, mûsø pinigus suvartos, o
naudotojams verslas nepasiseks, kiekviena pinigø savininkø
ðeima liktø su daugiau nei 30 tûkstanèiø eurø skola.

Þmonës, priskiriami kûrëjams ir laikantys bankuose kruvinu
prakaitu uþdirbtus pinigus, neturëtø dël to liûdëti, nes juos
laimingais daro kûryba ir darbas, o pinigai yra tik kûrybai
reikalinga priemonë.

   Taèiau mûsø visuomenëje dominuoja vartotojai, kuriuos
laimingais daro tik pinigai, todël valdþia, dalá atimtø ið kûrëjø jø

KÀ DARYSIME SU SAVO TURIMAIS
MILIJARDAIS?

uþdirbtø pinigø, o taip pat dalá visø Lietuvos þmoniø vardu dar
pasiskolintø pinigø, padalina vartotojams. Tokiu bûdu mûsø
valdþia skatina þmones ið kûrëjø tapti vartotojais. Vienok, ið
patirties þinome, kaip sunku atsikratyti priklausomybës,
pavyzdþiui ið alkoholiko virsti darboholiku ar atvirkðèiai. Todël
þmonës, kuriems kûryba teikia malonumà, ieðko jø pomëgius
atitinkanèios veiklos. Taip, statybininkai, kurie pastatë
pakankamai namø, parduotuviø, ofisø ir vieðbuèiø, norëtø uþ
savo pinigus tiesti kelius, geleþinkelius, statyti tiltus, kasti
tunelius ar didþiuosiuose miestuose árengti metropoliteno
sistemas, taip pagerindami visø gyvenimà, taèiau ið valdþios
pritarimo tam nesulaukia. Valdþia tokià veiklà laiko savo bizniu,
nors pasaulinë patirtis rodo, kad ji tai daro kelis kartus prasèiau
uþ verslà.

Valdþios vykdomoje veikloje, kur nepaþiûrësi, ar tai bûtø
ðvietimas, ar sveikatos apsauga, ar susisiekimas, vien problemos.
Negana to, kad valdþia nesusitvarko, bet ji neleidþia gerinti
situacijos ir verslo visuomenei. Pavyzdþiui, statybinë firma pristatë
namø tiek, kad neparduos jø per 2-3 metus, ir norëtø ádarbinti
þmones ir mechanizmus uþ firmos pinigus tiesti kelius ar kasti
tunelius, bet valdþia to daryti neleidþia. Todël þmonës bus be
darbo, sieks paðalpø, lauks pensijos, firmos sukaupti pinigai
nuvertës, o prastovintys mechanizmai surûdys.

Taèiau ið tokios padëties yra iðeitis. Artinasi Seimo rinkimai.
Kûrybinë verslo visuomenë, matydama, kad ðalis vedama á gilià
ir ilgalaikæ krizæ, neturi uþsiimti vien valdþios kritika, bet aktyviai
su ja dirbti, o ásitikinusi, kad atskiri dabartinës valdþios atstovai
nepajëgûs dirbti vadovaujanèio darbo, siekti per rinkimus juos
pakeisti kitais. Ateinanti ekonominë krizë suteikia tam motyvus
ir dar duoda pakankamai laiko.

Mûsø Seimo rinkimai sutampa su JAV prezidento rinkimais.
Bepigu amerikieèiams. Jiems reikia pasirinkti ið dviejø: demokrato
Dþ. Baideno  ir respublikono D. Trampo. Pirmasis atstovauja
tuos, kurie ðiuo metu degina maðinas, dauþo vitrinas, plëðia ir
niokoja sukurtà turtà. Antrasis su policininkais juos tramdo,
kartais ir þiaurokai, atstovaudamas tuos, kurie perka ginklus ir
bando apginti tai, kà yra sukûræ.

Kova þiauri. Nuostoliø turi ir vieni, ir kiti. Taip dar kartà
akivaizdþiai pasitvirtina þinoma tiesa, kad visa þmonijos istorija
yra kûrëjø ir vartotojø kova uþ pirmøjø sukurtà gërá. Dar ðiemet
pamatysime, kuri JAV visuomenës pusë nugalës. JAV rinkimø
nugalëtojai ákvëps savo ðalininkus ir kitose ðalyse siekti pergalës.

O kaip reikalai klostysis mûsø kraðte? Riauðiø tikrai nebus,
nes ryðkià visuomenës dalá sudaro demokratai ir vartotojai, o
kûrëjai – tik neþymi maþuma. Kaip þinoma, norint laimëti rinkimus
ir gauti valdþià, bûtina orientuotis á daugumos norus, todël visø á
rinkimus einanèiø partijø programose numatyta vartotojø
lûkesèius tenkinantys siekiai: didinti atlyginimus, pensijas, vaiko
pinigus, bedarbiø paðalpas, remti senelius, invalidus, vieniðas
motinas, beglobius vaikus, homoseksualus, kitas visuomenës
maþumas.

Iðsilaisvinus ið totalitarinës priespaudos ir atgavus

Kam ðá kartà patikësime valdþià?
Juozas ZYKUS, pilieèiø asociacijos

„Metro sàjûdis“ valdybos pirmininkas

nepriklausomybæ iðryðkëjo labai didelis mûsø visuomenës noras
bûti laisviems ir vartoti, vartoti!.. Mûsø visuomenei teisës svarbiau
uþ pareigas, o vartojimas – uþ kûrybà. Kûrëjams á rinkimus einanèiø
partijø politiniø siekiø pasiûla menka, todël kûrëjai turës rinktis
ið dviejø vartotojø kandidatø.

Dalis einanèiø á valdþià supranta: suvartoti gali tik tai, kas
sukurta. Kad vien ið ES paðalpø ar bankø paskolø ilgai neiðgyvensi.
Kad didindamas mokesèius ir tokiu bûdu pasisavindamas didþiàjà
dalá kûrëjo sukurtos naudos, galësi tik tol, kol þmogus supras,
kad dirbti neapsimoka ir reikia persikvalifikuoti á vartotojus.

Statybininkai priklauso kurianèios visuomenës daliai ir kovos
uþ teisæ dirbti. Per savo atstovus Seime bus siekiama, kad statybos
verslui grimztant á gilià ir ilgalaikæ krizæ bûtø leista dirbti ðiuo
metu valdþios monopolizuotame versle – kurti susisiekimo
infrastruktûrà. Dabartinis Seimas, baigdamas savo misijà, turi
galimybæ priimti politiná sprendimà, leidþiantá pradëti planuoti
stambaus susisiekimo objektus. Toks sprendimas suteiktø dràsos
bûsimiems Seimo naujokams labiau pasitikëti kurianèiàja
visuomenës dalimi.

Á Seimà kandidatuojanèiø partijø lyderiø ir atskirø jø
kandidatø vienmandatinëse apygardose bûtina paklausti: ar
sieksite, kad bûtø leista dirbti tëvynëje, ar ruoðtis emigracijai?
Nors laiko liko nedaug, bet ið tokio didelio bûrio norinèiø patekti
á valdþià, galima rasti vienà kità, suvokiantá, kiek Lietuvos
visuomenës gerovë priklauso nuo statybininkø triûso. Jiems ir
privalome patikëti teisæ mus atstovauti aukðèiausiame ðalies
organe – Seime.

Juozas ZYKUS, piliečių asociacijos „metro 
sąjūdis“ valdybos pirmininkas

Jonas Guzavičius, Kauno krašto 
pramonininkų ir darbdavių asociacijos 

prezidentas, UAB „Kauno liftai“ generalinis 
direktorius, dalinasi mintimis

Profesoriaus Alvydo BUTKAUS komentaras

RENKAME LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ
Rinkimės pagal darbus ir ryžtą

Prieš aštuonetą metų dalyvaudamas Seimo rinkimuose kaip Tau-
tininkų sąjungos narys, sulaukiau oponentų replikos: „Jūs taip manot 
todėl, kad esat tautininkas“. „Atvirkščiai“, – atsakiau. – „Tautinin-
kas esu todėl, kad taip manau“. 

Tad jei atvirai, priklausymas kokiai nors partijai neužkerta kelio 
būti tautininku – jų yra dažnoje partijoje. 1990 m. Lietuvą atkūrėm 
kaip tautinę valstybę, orientuodamiesi į 1918 m. Vasario 16-osios 
aktą. Todėl siūlau rinkti tuos, kuriems svarbiausia yra Lietuva ir jos 
gerovė, o ne rietenos su oponentais, kerštas jiems ar apsimetinėjimas 
„pasaulio piliečiu“, savo nelaimei gyvenančiu Lietuvoje.

STATYBA 5

Gerbiamas direktoriau,
visuomenëje áprasta sakyti, kad
ruduo – derliaus metas. Apie koká
derliø galima bûtø kalbëti jûsø
vadovaujamoje ámonëje ir
asociacijoje?

Prieð keletà mënesiø
spaudoje iðsakiau savo pozicijà
apie tai, kad dabartiná laikotarpá
geriausia apibûdina þodis
neþinomybë. Manau, kad dabar
galima teigti, jog vis dëlto mûsø

ámonëje veiklos derlius yra neblogas. Pasisekë iðvengti blogø, su
viruso pandemija susijusiø pasekmiø, nors ji ðiuo metu yra
apëmusi daugelá pasaulio valstybiø, o taip pat þenklià átakà
padariusi ir Lietuvoje. Akivaizdus faktas, kad ámonë dirbo
nepilnu pajëgumø ta prasme, kad, sumaþëjus statybø apimtims,
sumaþëjo ir naujø liftø poreikis. Taèiau labai suintensyvëjo jau
árengtø liftø eksploatacija, o tai reiðkia, kad tam paèiam juos
aptarnaujanèiø þmoniø skaièiui teko skirti þenkliai daugiau
pastangø, kad liftai, kaip sudëtingi techniniai árenginiai, veiktø
patikimai. Atsakingai tenka þvelgti á tokià pareigybæ kaip
dispeèeriai. Jiems tenka pasirûpinti 2000 liftø. Tam, kad jø
funkcionavimà galima bûtø stebëti ekranuose, reikalinga ne tik
aukðta darbuotojø kvalifikacija, bet ir labai didelis dëmesio
sutelkimas. Þinoma, tokie þmonës atidþiai apmokomi, atsakingai
dirba ir kontroliuojanèios tarnybos, taèiau vis tiek pagrindinis
vaidmuo tenka specialistui, stebinèiam lifto veiklà. Ypaè darbai
pasunkëja tada, kai atsiranda kokie nors gedimai ir juos
sudëtingomis ir pavojingomis sàlygomis tenka ðalinti
mechanikams bei kitiems darbuotojams.

Neseniai viename leidinyje perskaièiau JAV darbo statistikos
departamento informacijà apie darbø skirstymà pagal sunkumà,
atsakingumà ir pavojingumà. Ðiame dokumente nurodyta, kad
patys sudëtingiausi darbai yra susijæ su dangoraiþiais. Po jø seka
komunikacijø tiesimo kalnuose darbai. Treèioje vietoje – ávairiø
dideliø talpyklø árengimas ir eksploatacija. Ir ðtai ketvirtoje
vietoje ávardintas liftø árengimas ir jø eksploatavimas.
Suprantama, kad pagal ðias darbø sudëtingumo ir pavojingumo
grupes yra nustatomi ir specialistø atlyginimo dydþiai, todël liftø
árengimo ir eksploatavimo specialistai pasaulyje gauna nemaþas
algas.

Su pasitenkinimu galime pasakyti, kad mûsø ámonës
kolektyvas per ne vienà deðimtmetá sukaupë svarbiø ágûdþiø ne
tik naujø liftø árengimo, bet ir jø atnaujinimo ir eksploatavimo
srityse. Tai svarbus pamatas, ant kurio yra statoma mûsø ámonës
veiklos ateitis.

Kauno kraðto pramoninkø ir darbdaviø asociacija jungia
ávairiø srièiø ámones ne vien tik Kauno mieste. Þvelgiant á
rezultatus nuo metø pradþios, tam tikrø bëdø ar nuosmukio
poþymiø galima buvo pastebëti, taèiau esminës neigiamos átakos
ðakos funkcionavimui tai nepadarë.

Kokià naujausià informacijà galite pateikti apie artëjanèià
parodà „Rinkis prekæ lietuviðkà 2020 “?

Atsakymas, galima sakyti, jau aiðkus nebe pirmà mënesá.
Lyginant su praëjusiais metais, susidomëjimas ðia paroda yra

Darbuotojø atsakomybës ir kvalifikacijos
svarba ámoniø veikloje

Jonas GUZAVIÈIUS, Kauno kraðto
pramonininkø ir darbdaviø asociacijos

prezidentas, UAB„Kauno liftai“  generalinis
direktorius, dalinasi mintimis

pastebimai iðaugæs. Daugiau kaip du treèdaliai ankstesniø dalyviø
yra pateikæ paraiðkas dalyvauti ir ðiais metais. Kaip þinia,
svarbiausi ðio renginio organizatoriai yra UAB „Ekspozicijø
centras“ ir Kauno kraðto pramonininkø ir darbdaviø asociacija.
Daug klausimø sprendþiame bendradarbiaudami su Lietuvos
ûkio ir inovacijø ministerija. Manau, kad, jeigu neatsiras
nenumatytø, su pandemija susijusiø aplinkybiø, paroda Þalgirio
arenoje tikrai ávyks. Þinoma, organizatoriai yra numatæ tam tikrø
priemoniø, kurios uþtikrintø ne tik galimybæ dalyviams ir
lankytojams parodyti naujausius ir geriausius savo gaminius,
bet ir leistø lankytojams su tais gaminiais susipaþinti ið arèiau, o
kai kuriuos gal net ásigyti.

Gerbiamas prezidente, kokiais þodþiais norëtumëte kreiptis
á jaunimà?

Su Rugsëjo pirmàjà sveikinimai, matyt, jau buvo ne kartà
iðsakyti, bet, manau, juos pakartoti niekada nevëlu. Todël ir að
linkiu, kad jaunas þmogus, nesvarbu, koká mokymosi kelià jis
bûtø pasirinkæs, nuo pirmøjø þiniø ágijimo dienø mokytøsi taip,
kad tos þinios taptø svarbiu gëriu ateityje. Geri paþymiai – puikus
kelialapis á ateitá, todël nuoðirdþiai linkiu, kad, nesvarbu, kokios
bus naujovës mokymosi procese, jas pavyktø pritaikyti savo
kvalifikacijos këlimui ir þiniø tobulinimui.

Jaunimà að norëèiau palyginti su vandeniu ramiai tekanèioje
upëje. Jeigu tos upës krantus pradësime glaudinti, kitaip tariant,
tëkmæ spausti, mes pamatysime didþiulæ vandens iðsiverþimo
jëgà. Tokie yra ir jauni þmonës: ið pirmo þvilgsnio lyg ir nelabai
dëmesingi juos pasiekianèiai informacijai, taèiau jie labai greit
supranta, kad pramokæ ir daugiau patirties ágijæ þmonës daug
sëkmingiau kuriasi savo ateitá ir yra geriau pasirengæ áveikti
nepalankiai susiklosèiusias sàlygas.

Kaip þinia, ðiandieninis moksleivis ar studentas yra rytojaus
aukðtos kvalifikacijos specialistas, ámonës vadovas ar svarbus
valstybës veikëjas, todël knyga ir kiti ðiuolaikiniai informacijos
ðaltiniai yra tie bièiuliai, kurie jaunà þmogø pakelia á aukðtesná
kvalifikaciná lygá.

Visais laikais svarbø vaidmená jauno þmogaus gyvenime turëjo
vadovø ir kolektyvo átaka. Perprasti ðiuolaikinius darbo santykius
ir susidoroti su psichologine átampa darbo aplinkoje nëra lengva,
taèiau dëmesingai þvelgiantis specialistas randa bûdø, kaip save
pamatyti tinkamame vaidmenyje, nesvarbu, maþo ar didelio
kolektyvo sudëtyje. Daþnai girdime, jog lemiamà átakà jaunimui
turi atlyginimo dydis, taèiau praktika rodo, kad socialinë aplinka
ir kolektyvo vidaus klimatas taip pat turi didelës reikðmës
kiekvienam jaunam specialistui. Nors yra daug teoriniø
samprotavimø apie kolektyvo ir vadovo tarpusavio sàveikà, taèiau
iðbaigto ir tobulo vadovëlio dar niekas neparaðë ir, tikriausiai,
niekada neparaðys. Taigi, pats gyvenimas, patirtis, kvalifikacija ir
vidinis nusiteikimas yra tos gairës, kurios gali parodyti jaunimui
takelius platesnio sëkmës kelio link. Tai nëra lengva, bet ámanoma,
todël mokymasis ágyjant teorines þinias ir praktinæ patirtá yra
tartum nematoma jëga, galinti pritraukti sëkmæ.

Gerbiamas direktoriau, koks bûtø jûsø palinkëjimas
ámonëms, jø vadovams ir kolektyvams minëtos neþinomybës fone?

Manau, kad eikime áprastais, jau þinomais keliais, kaupkime
kvalifikacines þinias, jauskime vidinæ atsakomybæ uþ mums
patikëtø uþduoèiø ávykdymà, ugdykime savyje geranoriðkumo
jausmà, padëkime maþiau patyrusiems. Jau nuo senø laikø yra
þinoma tiesa, kad jeigu kitiems padësi, tai ir pats pagalbos
sulauksi. Tegul tai bus mano svarbiausias palinkëjimas.

Aèiû uþ atsakymus.
Kalbëjosi dr. J. ÐALÈIUS,

Spaudai padëjo parengti Benita VIÐPULSKYTË

Rinkimai: ar mokėsime 
pamatyti tiesą?

Nukelta į 2 psl.



STATYBA2 STATYBA

V I L N I U J E
Statybininkø dienos ðventë

Valdovø rûmuose
* * *

Lietuvos banko vyriausioji analitikë Laura Galdikienë pateikë
su statybø verslu ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybëse susijusios
informacijos.

• Pasauliniu mastu tapo áprasta  tvirtinti, kad pandemija yra
didelio nerimo ðaltinis, todël labai daug þmoniø tapo religingais,
ir tai leidþia dabartiná laikotarpá pavadinti maldø metais.

• Per pastaràjá ðimtmetá panaðiø sukrëtimø pasaulio
ekonomikoje nebuvo. Iðaugo nedarbas, o tai betarpiðkai susijæ
su visos ekonominës raidos maþëjimu.

• Mokslininkai ir visuomenë laukia medicininio sprendimo
ir kol jis neatsiras, nebus ir aiðkaus ekonomikos atsigavimo.
Statybø sektoriuje taip pat daug pesimizmo. Pastaruoju metu
uþsidaro ámoniø ávairiose pasaulio valstybëje, tokiose, kaip JAV
ir Izraelis.

• Vis dëlto, krizë yra galimybë pasimokyti, padaryti iðvadas,
atidþiau skaièiuoti, mëginti numatyti ateitá.

• Jau þinoma, kad á ekonomikos gaivinimà bus investuota
6,3 milijardo eurø. Taèiau investicijos brangsta dël kitø aplinkybiø,
tokiø, kaip klimato kaita.

• Lietuva turi ásipareigojimø  dël ÐESD (Ðiltnamio efektà
sukelianèiø dujø) emisijos. Darbai laukia dideli, ne visuomet aiðku,
kokiomis kryptimis jie turës bûti vykdomi.

• Ne tik á statybas, bet ir kitas ekonomikos sritis ateina naujos
aukðtosios technologijos. Net straipsnius jau pradeda raðyti
robotai. Estijoje aukðtøjø technologijø diegimo situacija yra
geresnë. Ten daug daugiau patentø, iðradimø. Tokiø pasiekimø
ðaltinis – ðvietimo sistemos sutvarkymas.

• Lietuvos gebëjimai technologijø diegimo srityje prastoki.
Maþiausiai mokosi tie, kam kvalifikacinis kilimas ir mokslas
labiausiai reikalingas.

• Ekonomikos esminis bruoþas yra tolygumas. Tai reiðkia,
kad daugiau investicijø ir didesnis dëmesys turi bûti nukreiptas
á regionus.

• Þmonëms ir visuomenei svarbi sveikata. Deja, lietuviai
neturi kuo pasigirti  ir ðiuo poþiûriu. Vakarø valstybës turi
pranaðumà.

• Neigiamà átakà visuomenës raidai daro þmogaus kiðimasis
á gamtà. Ðis procesas turi bûti atidþiai iðstudijuotas ir valdomas,
nes, prieðingu atveju, vienà pandemijà gali pakeisti kita ir vël
ávesti sumaiðtá ne tik á ekonomikà, bet apskritai á visuomenës

gyvenimà

* * *

S v e i k i n i m o
þodþius sakë ir
p i r m i n i n k a s
V i k t o r a s
PRANSKIETIS,
paminëjæs,  kad
turëjo galimybæ
iðgirsti apie Nor-
vegijos pozicijà
bendradarbiavimo
su Lietuva tema.
Yra nuolatiniø
ryðiø ir su Uk-

/Atkelta ið 1 psl./

raina, taèiau nemaloni þinia ið ðios valstybës yra ta, kad per
pastaruosius metus ji neteko daug gyventojø, t. y. nuo 52 milijonø
gyventojø skaièius sumaþëjo iki 36 milijonø.

Buvo perskaitytas ir ministro pirmininko Sauliaus
SKVERNELIO sveikinimas, akcentuojant, kad statybininkø
triûsas visø valstybës þmoniø gyvenimà daro laimingesniu.
Sveikintojø gretose taip pat buvo LPK (Lietuvos pramonininkø
konfederacijos) prezidentas Vidmantas JANULEVIÈIUS. Jis
akcentavo, jog labai svarbus vaidmuo konfederacijos veikloje
tenka ir statybininkø asociacijos prezidentui Daliui GEDVILUI,
nes jis yra ir konfederacijos viceprezidentas. Gyvenimo tikrovë
yra tokia, kad ávairiø asociacijø vadovybëje turëtø aktyviau
dalyvauti ir moterys. Tai áneðtø ne tik organizacinio darbo
ávairumo, bet ir suteiktø daugiu dvasiniø jëgø organizuojant
ávairias veiklas.

Sveikinimo þodþius skyrë ir Vilniaus meras Remigijus
ÐIMAÐIUS, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos komiteto
atstovai, SIS (Statybos inþinieriø sàjungos), BETA (Bûsto
energijos taupymo agentûros) vadovai.

Apdovanojimø sàraðas skelbiamas ðiame laikraðèio numeryje.

TRUPUTIS NUOMONIØ

Renginyje dalyvavo trys buvæ aplinkos ministerijos vadovai:
Julius Laiconas, Algis Èaplikas, Artûras Paulauskas. J.  Laiconas
trumpame pokalbyje prisiminë tuos laikus (1995 m.), kai jam

/Nukelta á  3 psl./

Buvæ ministrai: (ið deðinës) J. Laiconas, A. Paulauskas, A. Èaplikas.
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Gerb. pirmininke, jūs vadovau-
jate svarbioms pramonės ir statybi-
ninkų profesinėms sąjungoms. Būtų 
įdomu sužinoti jūsų nuomonę šiais 
klausimais:

1. Kokie šiuo metu svarbiau-
si  darbuotojams spręstini klausimai 
pramonės ir statybos įmonėse? 

Na COVID-19 virusas nepasaky-
čiau, kad labai stipriai pakeitė padėtį 
mūsų atstovaujamose įmonėse, ekono-
mine prasme. Įmonėms teko spręsti daug 
ir įvairių klausimų pirmiausia su darbuo-
tojų sauga ir sveikata susijusius klausi-
mus, nes dauguma įmonių yra strateginę 
reikšmę turinčios tai elektros, vandens, 
šilumos tiekimo įmonės. Sunkiausia pa-
dėtis susiklostė vienoje aviacijos įmonė-

je veikiančioje Kaune, nes buvo sustabdyti dauguma skrydžių. Darbuotojai 
atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje, tokioje jie vis dar yra. Pasinaudojant ne-
apibrėžta padėtimi keleivių ir krovinių pervežimo oro transportu sektoriuje, 
darbdaviai spaudžia darbuotojus savo noru išeiti iš įmonės ir pereiti prie 
paslaugų teikimo pagal individualią veiklą. Kitaip tariant iš darbinių santy-
kių jie pereina į verslo subjektų santykius. Taip elgiantis darbuotojai neva 
sutaupys ,mažesnių mokesčių sąskaita, tik bėda ta, kad darbuotojai turi pa-
sirašyti neaiškios paskirties susitarimus dėl paslaugos teikimo su tarpininkų 
viena ar kita bendrove, kurios registruotos tokiose šalyse kaip Seišelių salos, 
Kipras, Šveicarija kitaip tariant „mokesčių rojaus“ šalyse. 

Jau kurį laiką stebime tendenciją, kad stengiamasi darbuotojus paversti 
įvairių tipų verslininkais, turiu minty įvairias internetines platformas, privers-
tinius susitarimus per įvairaus plauko tarpininkus ir pan. Pajamos iš darbo 
santykių yra labiausiai apkrautos dideliais mokesčiais, kuriuos politikai žada 
mažinti prieš kiekvienus rinkimus tik kaip ne mažina taip nemažina. Bet 
geriau pagalvojus, kai žinai į kokias painias mokesčių pinkles įveliami, kai 
kurie darbuotojai, pradedi galvoti, kad tai taip pat yra verslo dalis ir tam tikri 
asmenys iš to visai neblogai uždirba. Jei darbo santykiai nebūtų tokie brangūs  
darbuotojai greičiausiai, nesutiktų dirbti kitokia forma nei pagal darbo sutar-
tis. Gaila, kad mūsų šalies politikai su tokia padėtimi lengvai sutinka. Eilinį 
kartą viltis dedu į naujus Seimo narius, kad imsis šio klausimo iš esmės.

 Darbuotojai sutikdami dirbti tokiomis sąlygomis ne visada supranta, 
kad jie tampa patys atsakingi už savo sveikatą, pensijos kaupimą, sveikatos 
draudimą, savo darbo ir poilsio laiko planavimą ir praranda teisę į ribotą 
materialinę atsakomybę. 

2. Ką galima būtų pasakyti apie darbo jėgos poreikį (perteklių, o 
gal trūkumą darbo rinkoje)? 

Na informacija šiuo klausimu yra gan prieštaringa, viena vertus bedar-
bių Lietuvoje daugėja, bet laisvų darbo vietų taip pat, tačiau norinčių dirbti 
mažėja. 

Tikėtina, kad priežasčių yra keletas, per mažas siūlomas darbo užmo-
kestis ar nesaugios darbo sąlygos.

 Ne vienas jaunas žmogus paragavęs darbo Vakarų Europoje porina apie 
draugiškus santykius tarp darbdavio ir darbuotojų. Per dešimtmetį šioje sri-
tyje pažengėme į priekį, tačiau, kai ištinka krizės vėl ir vėl gryžtame atgal 
į „baudžiauninko ir pono“ santykius, kai „ baudžiauninkas“ t.y darbuotojas 
turi negalvodamas paklusti „pono“ t.y. darbdavio valiai, nes jam dabar sunku. 

 Dar per mažai žinome apie darbo sąlygas, kuriose dirba pas mus trečių-
jų šalių piliečiai, nes kreipiasi į mus jie nedažnai dėl baimės prarasti darbą.

3. Kokią apibendrinančią informaciją turite apie jaunų žmonių 
darbo ir gyvenimo sąlygas užsienyje? Kokių tendencijų reikėtų tikėtis 
ateityje?

Dauguma mano pažįstamų gyvenančių užsienyje norėtų grįžti, nes čia 
jų šaknys. Bet yra ir tokių, kurie grįžti jau neplanuoja, nes ten susuko lizdą 
ir įleido šaknis. Besiklausant jų pasakojimų susidaro įspūdis, kad vietiniai 
gyventojai nėra labai sužavėti imigrantų buvimu jų šalyje, lietuvaičius tole-
ruoja, tačiau sunkiai leidžiasi į draugiškus artimus santykius su jais. Mes lie-
tuviai esame draugiški ir bendraujantys, todėl labai išgyvename, kai mus at-
stumia. Matyt panašius jausmus išgyvena ir mūsų tautiečiai svečiose šalyse.

Ekonomika darosi globalesnė, žengiame į skaitmeninį pasaulį, todėl da-
rosi įmanoma dirbti užsienio kompanijose ir gyvenant Lietuvoje. Viliuosi, 
kad dauguma jaunų žmonių nepaliks Lietuvos nors ir dirbs užsienio darb-
daviams.

Kai kurie žmonės gilinasi į rinkimų eigą ir užduoda sau klausimą: 
kaip atskirti tiesą nuo sunkiai įgyvendinamų pažadų? Vieną atsakymą 
į tokį klausimą vargu ar galima būtų rasti. Tačiau siūlyčiau rinkėjui 
aktyviai pasidomėti, kiek norintys tapti politikais žmonės yra sumo-
kėję mokesčių valstybei, kokie atlyginimai mokami jų vadovaujamų 
įmonių darbuotojams, kokiose visuomeninėse akcijose jie dalyvauja 
ir, apskritai, kokią konkrečią naudą jie teikia mūsų valstybei... To-
kiais atvejais ypatingą dėmesį norėčiau skirti asmeniniam pavyz-
džiui.

Kartais manoma, kad žmogus gali staiga pasikeisti ir pradėti da-
ryti gerus darbus, bet būtinai susijusius su dalyvavimu rinkimuose. 
Manau, kad toks mąstymas neturi realaus pagrindo ir partijos žmonių 
veikla gali būti apibūdinama tik analizuojant  ilgesnį laiko tarpą. 

Pabaigai norėčiau pasakyti, kad į rinkimus galima žvelgti kaip į 
žaidimą. Pavyzdžiui, pamėginkite įspėti būsimų rinkimų nugalėtojų 
eiliškumą. Aš ir kai kurie mano bičiuliai tokią eilės tvarką jau esame 
užsirašę. Laukti ilgai neteks ir pamatysime, ar mūsų spėjimai buvo 
artimi tikriesiems skaičiams. Vis dėlto, svarbiausiu dalyku norėčiau 
laikyti mūsų piliečių supratingumą ir skatinčiau visus būtinai daly-
vauti rinkimuose. Tai pareiga visuomenei, valstybei ir pačiam sau. 
Tegul bus toks svarbiausias mano palinkėjimas.

Rinkimai: ar mokėsime 
pamatyti tiesą?

Atkelta iš 1 psl.

Apie rinkimus žinoma ir kalbama plačiai. Kas aktyviai domi-
si, pastebi nuolat pasikartojanti dėsningumą: miestuose, rajonuose, 
bažnytkaimiuose, kaimuose, net vienkiemuose periodiškai pasirodo 
esami seimo nariai, taip pat ir norintys į valdžią patekti kandidatai. 
Parašytose programose, spaudoje, apskritai viešojoje erdvėje galime 
išgirsti daug pažadų. Reikia pasakyti, kad yra pasitelkiama daug įdo-
mių posakių, palyginimų, meninių vaizdinių, istorijos faktų. Neretai 
galime rasti skaičių, formulių, diagramų, matematinių ir statistinių 
palyginimų.

Man, kaip rinkėjui, tenka bendrauti su žmonėmis ne tik gamybi-
nėje aplinkoje, bet ir renginiuose. Domiuosi viešumoje skelbiamomis 
žiniomis, dėl to man kyla tokie klausimai:

1. Esantys valdžioje žmonės dėsto mintis, ką reikėtų daryti arti-
moje ir tolimesnėje ateityje. Norisi klausti tų, kurie jau net ne vieną 
kadenciją „užsibuvę“ Seime, kas trukdė tuos planus įgyvendinti iki 
šių dienų?

2. Naujai ketinančių tapti Seimo nariais taip pat norisi paklausti, 
kodėl tik artėjant rinkimams jų programoje, mintyse ir žodžiuose pra-
dėjo rastis visokių idėjų, sumanymų, galinčių ir turinčių mus, rinkė-
jus, nukelti į šviesesnę ateitį?

3. Įprasta numatomus darbus daugiausia atlikti pasitelkiant vals-
tybės lėšas, įvairių organizacijų pastangas, taip pat padedant visuo-
menei. Norisi žinoti aiškų ir paprastą atsakymą, ką konkretaus yra 
padaręs į valdžią ketinantis patekti „pažadukas“, ką už savąsias lėšas 
yra nuveikęs, kaip ir kuo padėjęs mažiau turinčiam, išsilavinimo sto-
kojančiam, sunkumus išgyvenančiam kraštiečiui?

Panašių klausimų kyla ir kitiems rinkėjams, tad įdomu, ar galima 
sulaukti atsakymų į juos dar iki lemtingos rinkimų dienos.

Mano nuomone, valdžia – žmonių valia. Noriu ir linkiu, kad ji 
būtų geranoriška augančiai kartai, gamyboje dirbantiems materialių 
gėrybių kūrėjams, mokslo suole sėdintiems ir išsilavinimo siekian-
tiems žmonėms.

Iki pasimatymo po rinkimų!

Darbai, žodžiai ir rinkimai
Vidas LASICKAS, UAB „Dzūkijos statyba“ 

gamybos direktorius

Dalia JAKUTAVIČĖ, pirmininkė

Profesinės sąjungos ir 
darbuotojai
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Valdovø rûmuose
* * *

Lietuvos banko vyriausioji analitikë Laura Galdikienë pateikë
su statybø verslu ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybëse susijusios
informacijos.

• Pasauliniu mastu tapo áprasta  tvirtinti, kad pandemija yra
didelio nerimo ðaltinis, todël labai daug þmoniø tapo religingais,
ir tai leidþia dabartiná laikotarpá pavadinti maldø metais.

• Per pastaràjá ðimtmetá panaðiø sukrëtimø pasaulio
ekonomikoje nebuvo. Iðaugo nedarbas, o tai betarpiðkai susijæ
su visos ekonominës raidos maþëjimu.

• Mokslininkai ir visuomenë laukia medicininio sprendimo
ir kol jis neatsiras, nebus ir aiðkaus ekonomikos atsigavimo.
Statybø sektoriuje taip pat daug pesimizmo. Pastaruoju metu
uþsidaro ámoniø ávairiose pasaulio valstybëje, tokiose, kaip JAV
ir Izraelis.

• Vis dëlto, krizë yra galimybë pasimokyti, padaryti iðvadas,
atidþiau skaièiuoti, mëginti numatyti ateitá.

• Jau þinoma, kad á ekonomikos gaivinimà bus investuota
6,3 milijardo eurø. Taèiau investicijos brangsta dël kitø aplinkybiø,
tokiø, kaip klimato kaita.

• Lietuva turi ásipareigojimø  dël ÐESD (Ðiltnamio efektà
sukelianèiø dujø) emisijos. Darbai laukia dideli, ne visuomet aiðku,
kokiomis kryptimis jie turës bûti vykdomi.

• Ne tik á statybas, bet ir kitas ekonomikos sritis ateina naujos
aukðtosios technologijos. Net straipsnius jau pradeda raðyti
robotai. Estijoje aukðtøjø technologijø diegimo situacija yra
geresnë. Ten daug daugiau patentø, iðradimø. Tokiø pasiekimø
ðaltinis – ðvietimo sistemos sutvarkymas.

• Lietuvos gebëjimai technologijø diegimo srityje prastoki.
Maþiausiai mokosi tie, kam kvalifikacinis kilimas ir mokslas
labiausiai reikalingas.

• Ekonomikos esminis bruoþas yra tolygumas. Tai reiðkia,
kad daugiau investicijø ir didesnis dëmesys turi bûti nukreiptas
á regionus.

• Þmonëms ir visuomenei svarbi sveikata. Deja, lietuviai
neturi kuo pasigirti  ir ðiuo poþiûriu. Vakarø valstybës turi
pranaðumà.

• Neigiamà átakà visuomenës raidai daro þmogaus kiðimasis
á gamtà. Ðis procesas turi bûti atidþiai iðstudijuotas ir valdomas,
nes, prieðingu atveju, vienà pandemijà gali pakeisti kita ir vël
ávesti sumaiðtá ne tik á ekonomikà, bet apskritai á visuomenës

gyvenimà

* * *

S v e i k i n i m o
þodþius sakë ir
p i r m i n i n k a s
V i k t o r a s
PRANSKIETIS,
paminëjæs,  kad
turëjo galimybæ
iðgirsti apie Nor-
vegijos pozicijà
bendradarbiavimo
su Lietuva tema.
Yra nuolatiniø
ryðiø ir su Uk-
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raina, taèiau nemaloni þinia ið ðios valstybës yra ta, kad per
pastaruosius metus ji neteko daug gyventojø, t. y. nuo 52 milijonø
gyventojø skaièius sumaþëjo iki 36 milijonø.

Buvo perskaitytas ir ministro pirmininko Sauliaus
SKVERNELIO sveikinimas, akcentuojant, kad statybininkø
triûsas visø valstybës þmoniø gyvenimà daro laimingesniu.
Sveikintojø gretose taip pat buvo LPK (Lietuvos pramonininkø
konfederacijos) prezidentas Vidmantas JANULEVIÈIUS. Jis
akcentavo, jog labai svarbus vaidmuo konfederacijos veikloje
tenka ir statybininkø asociacijos prezidentui Daliui GEDVILUI,
nes jis yra ir konfederacijos viceprezidentas. Gyvenimo tikrovë
yra tokia, kad ávairiø asociacijø vadovybëje turëtø aktyviau
dalyvauti ir moterys. Tai áneðtø ne tik organizacinio darbo
ávairumo, bet ir suteiktø daugiu dvasiniø jëgø organizuojant
ávairias veiklas.

Sveikinimo þodþius skyrë ir Vilniaus meras Remigijus
ÐIMAÐIUS, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos komiteto
atstovai, SIS (Statybos inþinieriø sàjungos), BETA (Bûsto
energijos taupymo agentûros) vadovai.

Apdovanojimø sàraðas skelbiamas ðiame laikraðèio numeryje.

TRUPUTIS NUOMONIØ

Renginyje dalyvavo trys buvæ aplinkos ministerijos vadovai:
Julius Laiconas, Algis Èaplikas, Artûras Paulauskas. J.  Laiconas
trumpame pokalbyje prisiminë tuos laikus (1995 m.), kai jam

/Nukelta á  3 psl./

Buvæ ministrai: (ið deðinës) J. Laiconas, A. Paulauskas, A. Èaplikas.
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RUOŠKIMĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS 

SEIMO RINKIMAMS 
SIŪLAU:

1. Kiekvienam piliečiui dar kartą per-
skaityti LR Konstituciją.

2. Patikslinti savo požiūrį į LR Seimo 
narių reikšmę valstybės valdyme.

3. Patikslinti savo požiūrį į LR Seimo 
narių reikšmę valstybės valdyme.

4. Susivokti judėjimų ir partijų rikimi-
niuose pažaduose – jų tarpe būna dabarti-
niam laikmečiui visiškai nerealūs.

5. NUTEIKTI SAVE BŪTINAI DALYVAUTI 
RINKIMUOSE.

Ugdyti savyje protesto kultūrą.
Jelena PARASONIENĖ

Nagrinėjant partijų programas, jų diskusijas per televiziją, galima 
daryti išvadą, kad jų programose nėra jokių esminių politinių poky-
čių: 

1. Atstatyti sugriautą gamybą, energetiką. 
2. Žymiai pakelti dirbančiųjų atlygius, pensijas, nes tam yra pil-

nos galimybės, nes mūsų BVP sudaro 78 proc. nuo Eurozonos vidur-
kio, tad ir mūsų atlygiai turėtų sudaryti 78 proc. nuo ES vidurkio t.y. 
apie 17 Eur/val., dabar sudaro 5 Eur/val. Šiam padidinimui lėšas imti 
sumažinant iš Lietuvos išvežamą kapitalą ir sumažinant kapitalistų 
pelnus, remiantis Konstitucijos 46 str. Tai igalintų sumažinti emigra-
ciją ir susigrąžinti emigrantus.

3. Pagrindinių partijų programos liberalios – valstybės nesikiši-
mas į ekonomikos valdymą, viską paliekant rinkai – kapitalistams, ką 
mes dabar ir turime.

4. Politikos srityje lieka ES įstatymų viršenybė virš Lietuvos įsta-
tymų, ką įtvirtina 2004 .07.17 Konstitucinis aktas, kuris yra antikons-
titucinis nes prieštarauja LRK 1 str. kuriame Lietuvos valstybė ne-
priklausoma demokratine respublika, jis turi būti panaikintas. Tokius 
teisinius aktus ES turi tik su Lietuva ir Rumunija. Nė viena partija 
savo programose to nenumato.

Partijų programose neįrašyta nesikišimas į kaimyninių valstybių 
vidaus reikalus taip pat atsisakymas priimti imigrantus kaip tai atsisa-
ko lenkai, vengrai ir kt. šalys.

Žinoma valdžioje esantys valstiečiai-žalieji atliko kosmetines re-
formas dirbančiųjų atlygių, pensijų padidinime, bet nesprendžia šio 
klausimo iš esmės, kas sustabdytų emigraciją ir sugrąžintu žymią dalį 
emigrantų 

Tėvynės Sąjungos ekonomine programa liberali, valstybė turi ne-
sikišti į ekonomikos valdymą, už vienodų lyčiųu asmenų santuokų 
įteisinimą ir kt. 

Tad ko gi galime tikėtis iš būsimų Seimo rinkimų? Tikrumoje 
jokių esminių pokyčių nebus, Lietuva ir toliau bus žlugdoma eko-
nomiškai, žmonės emigruos, o į ištuštėjančią Lietuvą bus įvežami 
imigrantai. Prie didelio jų gimstamumo, laikui bėgant, lietuviai liks 
mažumoje ir taip Lietuva liks be lietuvių.

  Galima prognozuoti tokį būsimą Seimo narių skaičių pagal 
partijas: Valstiečiai-žalieji - 50, Tėvynės sąjunga - 40, socdemai abu 
sparnai 15, Darbo partijos - 5, Radžvilo - 2, Puteikio - 6, Juozaičio - 2, 
Žemaitaičio - 3, lenkų - 4, Liberalų abi šakos - 4, Likusieji -10.

     Pranas KAVALIAUSKAS, 
inžinierius, buvęs Laisves kovų dalyvis

Ko tikimės iš būsimų Seimo 
rinkimų

Esu kaimietis, kilęs iš Prienų. Turiu truputį miško, per eilę metų 
nesu nupjovęs nė vieno žalio medžio. Mano reikmėms užtekdavo 
sausuolių ir medžių išvartų. Žiūriu į augančius žaliuojančius medžius 
ir girdžiu juos sakant: mes dar augame, todėl su kirviu pas mus eiti 
dar anksti.

Gerai prisimenu tuos laikus, kai kiekvienais metais reikėjo vado-
vauti kurios nors naujos mokyklos pastatymui. Sporto ir aktų salių 
įrengimui reikėjo daug labai geros kokybės medienos. Ji buvo atve-
žama iš, kaip tuomet buvo įprasta sakyti, plačiosios tėvynės Rusijos. 
Tais laikais Lietuvoje buvo iškertama 3-3,5 mln. m3 medienos, iš jos 
buvo gaminami baldai. Didelė jos dalis buvo eksportuojama į užsienį. 
Dabar iškertama apie 13 mln. (8 mln. Valstybiniuose, o 5 mln. pri-
vačiuose miškuose), į užsienį išvežama žaliava, nes baldų pramonės 
beveik neliko.

Žiūriu į prie nuosavo namo augančią žolę. Ją specialia technika 
galima nupjauti iki pat žemės. Tuomet pasimato tartum guma apdeng-
tas paviršius. O jeigu paliksime pievaitę ir atidžiau į ją pažiūrėsime, 
tai pamatysime, kiek daug laukinės faunos joje slepiasi. Žolė tartum 
kužda: šeimininke, aš daug kuo naudinga. Neskubėkime dažnai jos 
pjauti ir kieme vaikščioti tartum guminiais takeliais.

Prisimenu, kai mama ant stalo padėdavo duonos. Jeigu valgant 
gabalėlis nukrisdavo, buvo įprasta jį surasti ir tarsi skanėstą suvalgyti.

Pamatykime, kiek daug gražių pamokų galime išmokti iš savo 
tėvų, senelių, ir kitų įdomių žmonių.

Dabar girdime daug kalbų iš tų, kurie nori valdyti Lietuvą. Ieš-
kokime ir suraskime, padėkime sau ir kitiems pasirinkti tuos, kurie 
padarys daug gražių darbų Lietuvos dabarčiai ir rytojui. Tegul Seimo 
rinkimai bus tuo mūsų geru darbu.

Sigitas SIAURUSEVIČIUS,
Inžinierius-statybininkas

Gyvenimo pamokos – ar reikia 
jas išmokti?

Pesticidų veiksmų tinklas (angl. „Pesticides Action Network“ 
(PAN)) apgailestauja, kad Europos Sąjungos piliečiai neapsaugoti 
nuo draudžiamų pesticidų likučių maisto produktuose: PAN Europe 
naudodama ES duomenis, atliko analizę, ir nustatė, kad Europos rin-
koje parduodamuose maisto produktuose yra net 74 rūšių uždraustų 
pesticidų. 

2020 m. rugsėjo 29 d. paskelbtoje 13 puslapių kampanijos grupės 
ataskaitoje „Draudžiami ir pavojingi pesticidai Europos maiste“ buvo 
paskelbti oficialūs ES maisto pesticidų likučių stebėsenos duomenys. 

„PAN Europe“ nustatė, kad 74 pesticidai, kurie, jos teigimu, yra 
draudžiami ES dėl didelio neigiamo poveikio sveikatai ir aplinkai, 
buvo rasti 5 811 maisto mėginių, iš kurių 6,2% buvo ištirti. Nusta-
tyta, kad labiausiai buvo užteršti augaliniai produktai, o neleistinais 
pesticidais užterštų mėginių skaičius šioje grupėje perkopė net 75%. 
Labiausiai paveikti pesticidais buvo egzotiški vaisiai. Fungicidas kar-
bendazimas buvo rastas net 1 596 mėginiuose (kiti rasti pesticidai 
buvo chlorfenapiras, fenbutatino oksidas ir fenpropatrinas). 

„PAN Europe“ taip pat pateikė sąrašą daugiausia aptiktų drau-
džiamų pesticidų, gaminamų tokiose šalyse kaip: Kinija (30), Indija 
(25), Tailandas (23), Brazilija (13), Vietnamas (14) ir Marokas (12). 

„PAN Europe“ mokslo politikos atstovė Angeliki Lysimachou 
paragino Europos Sąjungos politikus „imtis aktyvių veiksmų pa-
naikinant bet kokias subsidijas gamybai, kuri kelia pavojų žmonių 
sveikatai ir biologinei įvairovei“. ES „turėtų sustabdyti draudžiamų 
pesticidų gamybą, pardavimą ir visiškai netoleruoti labai kenksmingų 
pesticidų patekimą į maistą“, - pridūrė ji. 

(Parengta pagal No.75-20, 30/09/2020 AgraFacts). Išsamesnė in-
formaciją pateikta tinklapyje www.pan-europe.info

Zigmas MEDINGIS

Faktai rodo, kad Europos 
Sąjungoje draudžiamų 

pesticidų naudojimas klesti
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raina, taèiau nemaloni þinia ið ðios valstybës yra ta, kad per
pastaruosius metus ji neteko daug gyventojø, t. y. nuo 52 milijonø
gyventojø skaièius sumaþëjo iki 36 milijonø.
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atstovai, SIS (Statybos inþinieriø sàjungos), BETA (Bûsto
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 Spalio 9–11 dienomis didžiausioje Baltijos šalyse Kauno „Žal-
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Edita Gudišauskienė
Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių 

asociacijos vykdančioji direktorė

Intensyviai ruošiamasi parodai „Rinkis prekę lietuvišką 2020“
maisto papildai, maistas augintiniams).

 ,,Dėl Covid-19 pandemijos, daugelis Lietuvos verslų patyrė ne-
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LŠS V. Putvinskio – Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius 
priminė, kad rugsėjo 20 d. yra ne tik Mato Šalčiaus gimtadienis, bet 
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Paminėtos Mato Šalčiaus 130-osios gimimo metinės
su XX amžiaus Lietuvos Kristupu Kolumbu, Marku Polu arba Vaska 
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Valdovø rûmuose
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Lietuvos banko vyriausioji analitikë Laura Galdikienë pateikë
su statybø verslu ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybëse susijusios
informacijos.

• Pasauliniu mastu tapo áprasta  tvirtinti, kad pandemija yra
didelio nerimo ðaltinis, todël labai daug þmoniø tapo religingais,
ir tai leidþia dabartiná laikotarpá pavadinti maldø metais.

• Per pastaràjá ðimtmetá panaðiø sukrëtimø pasaulio
ekonomikoje nebuvo. Iðaugo nedarbas, o tai betarpiðkai susijæ
su visos ekonominës raidos maþëjimu.

• Mokslininkai ir visuomenë laukia medicininio sprendimo
ir kol jis neatsiras, nebus ir aiðkaus ekonomikos atsigavimo.
Statybø sektoriuje taip pat daug pesimizmo. Pastaruoju metu
uþsidaro ámoniø ávairiose pasaulio valstybëje, tokiose, kaip JAV
ir Izraelis.

• Vis dëlto, krizë yra galimybë pasimokyti, padaryti iðvadas,
atidþiau skaièiuoti, mëginti numatyti ateitá.

• Jau þinoma, kad á ekonomikos gaivinimà bus investuota
6,3 milijardo eurø. Taèiau investicijos brangsta dël kitø aplinkybiø,
tokiø, kaip klimato kaita.

• Lietuva turi ásipareigojimø  dël ÐESD (Ðiltnamio efektà
sukelianèiø dujø) emisijos. Darbai laukia dideli, ne visuomet aiðku,
kokiomis kryptimis jie turës bûti vykdomi.

• Ne tik á statybas, bet ir kitas ekonomikos sritis ateina naujos
aukðtosios technologijos. Net straipsnius jau pradeda raðyti
robotai. Estijoje aukðtøjø technologijø diegimo situacija yra
geresnë. Ten daug daugiau patentø, iðradimø. Tokiø pasiekimø
ðaltinis – ðvietimo sistemos sutvarkymas.

• Lietuvos gebëjimai technologijø diegimo srityje prastoki.
Maþiausiai mokosi tie, kam kvalifikacinis kilimas ir mokslas
labiausiai reikalingas.

• Ekonomikos esminis bruoþas yra tolygumas. Tai reiðkia,
kad daugiau investicijø ir didesnis dëmesys turi bûti nukreiptas
á regionus.

• Þmonëms ir visuomenei svarbi sveikata. Deja, lietuviai
neturi kuo pasigirti  ir ðiuo poþiûriu. Vakarø valstybës turi
pranaðumà.

• Neigiamà átakà visuomenës raidai daro þmogaus kiðimasis
á gamtà. Ðis procesas turi bûti atidþiai iðstudijuotas ir valdomas,
nes, prieðingu atveju, vienà pandemijà gali pakeisti kita ir vël
ávesti sumaiðtá ne tik á ekonomikà, bet apskritai á visuomenës

gyvenimà

* * *
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raina, taèiau nemaloni þinia ið ðios valstybës yra ta, kad per
pastaruosius metus ji neteko daug gyventojø, t. y. nuo 52 milijonø
gyventojø skaièius sumaþëjo iki 36 milijonø.

Buvo perskaitytas ir ministro pirmininko Sauliaus
SKVERNELIO sveikinimas, akcentuojant, kad statybininkø
triûsas visø valstybës þmoniø gyvenimà daro laimingesniu.
Sveikintojø gretose taip pat buvo LPK (Lietuvos pramonininkø
konfederacijos) prezidentas Vidmantas JANULEVIÈIUS. Jis
akcentavo, jog labai svarbus vaidmuo konfederacijos veikloje
tenka ir statybininkø asociacijos prezidentui Daliui GEDVILUI,
nes jis yra ir konfederacijos viceprezidentas. Gyvenimo tikrovë
yra tokia, kad ávairiø asociacijø vadovybëje turëtø aktyviau
dalyvauti ir moterys. Tai áneðtø ne tik organizacinio darbo
ávairumo, bet ir suteiktø daugiu dvasiniø jëgø organizuojant
ávairias veiklas.

Sveikinimo þodþius skyrë ir Vilniaus meras Remigijus
ÐIMAÐIUS, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos komiteto
atstovai, SIS (Statybos inþinieriø sàjungos), BETA (Bûsto
energijos taupymo agentûros) vadovai.
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de Gama, nes jis – pirmasis lietuvis, aplankę tuos kraštus, kur dar 
lietuvio koja nebuvo įžengusi. Visgi, anot Šiaulių sąjungos atstovo, 
indėlis į šios organizacijos įkūrimą yra didžiausias M. Šalčiaus pali-
kimas Lietuvai. 

Laikraščio „Statyba“ redaktorius Juozas Šalčius priminė apie 
skulptorių Leoną Juozonį (jo sukurta skluptūra stovi šioje sodyboje), 
kurį kūrybai įkvėpė ir Mato Šalčiaus bei Antano Poškaus kelionės. 
J. Šalčius vylėsi, kad Mato Šalčiaus knygos bus išleistos iš naujo, o 
keliautojai taps pavyzdžiu dabartiniam jaunimui.  

Susirinkusius sveikino Prienų rajono savivaldybės vadovai Kau-
no Vytauto Didžiojo 2 – osios rinktinės Prienų 206 – os kuopos šiau-
liai padėjo gėlių prie stogastulpio, Tėvynės, Mato Šalčiaus, Lietuvos 
šiaulių garbei nuaidėjo trys salvės, kurias atliko Lietuvos Šiaulių są-
jungos Garbės sargybos kuopos  šiauliai.

Dainavo Prienų „Žiburio“ gimnazijos moksleivių choras (vad. 
Roma Ruočkienė), akompanavo Vytautas Trakymas. 

Prienų krašto muziejaus informacija

Tokiu žmogumi buvo Matas Šalčius. Literatūroje ir žmonių tarpe 
jis žinomas kaip žurnalistas, pedagogas, keliautojas, Šaulių sąjungos 
įkūrėjas ir daugelio kitų interesų atstovas. 1926 m lapkričio 20 dieną 
jis išsiruošė į didžiulę kelionę, kurios tikslas buvo apkeliauti pasaulį. 
Ir iš tiesų, Matas Šalčius pabuvojo 35 valstybėse, aplankė 40 tau-
tų. Važiavo motociklu, įveikė  60 000 km, iš jų 6 000 km nukeliavo 
pėsčiomis. Nors apie jo gyvenimo pabaigą nėra tikslių žinių, tačiau 
tyrinėtojai skelbia, kad jis mirė 1940 m gegužės 26 dieną Bolivijoje. 
Šiais laikais speciali grupė keliautojų buvo nuvykusi į tas vietas, su-
rinko nemažai naujos medžiagos, tačiau smulkmenų apie keliautojo 
Mato Šalčiaus gyvenimo pabaigą nebuvo atrasta.

Keliautojas parašė įdomią šešių dalių knygą „Svečiuose pas 
40 tautų“. Skaitytojams pateikiame tik bendrą šių knygų vaizdą. 
Nuotraukų autorius – Pranas DAVALGA. 

Manome, kad šios sukakties minėjimas galėtų tapti įkvėpimu, ku-
rio dėka šios įdomios keliautojo knygos vėl pabuvotų spaustuvėje ir 
nauji leidimai pasiektų įvairius skaitytojus. Suprantama, kad naujas 
knygų leidimas būtų graži dovana Lietuvos muziejams, mokykloms 
ir apskritai visuomenei.

Ir vienas žmogus gali palikti 
pėdsaką istorijoje

* * *
Norime padėkoti Prienų krašto muziejaus išra-
dingoms moterims už skanią juodą duoną. Žmonės 
jau klausinėja, kur tokios duonytės galima įsigyti.

* * *
Dėkojame Almos ir Edmundo Stašių šeimai už 
kvietimą atsilankyti jų namų muziejuje (Kaunas, 
Žemieji Šančiai) ir pasigrožėti Leono Juozonio 
meno kūriniais.

Benita VIŠPULSKYTĖ ir dr. Juozas ŠALČIUS

Iš kairės E. Stašys ir R. Bružas
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Nuo 2005 m. Prienų krašto muziejus vykdo tęstinę mokomąją 
programą “Duonos kelias iki stalo”. Per penkiolika metų ji tapo 

labai populiari įvairaus amžiaus ir socialinių grupių lankytojų tar-
pe. Programoje gausiai dalyvauja pietų ir vidurio Lietuvos regio-
nų moksleiviai, pedagogai, TAU universiteto studentai.  

Prienų krašto muziejuje kepta duona pristatoma miesto šven-
tėse, rudens mugėse ne tik Prienų rajone, bet ir visoje Lietuvoje. 
Duona pristatyta „Muziejų mugėje“ Vilniuje, Lietuvos muziejų 
asociacijos neformaliojo švietimo edukaciniame projekte „Mu-
ziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo 
mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“,  kasmetinėje, tarptau-
tinėje turizmo, kelionių ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adven-
tur“, šventėje „Talsų draugų dienos“  Talsuose (Latvija), Punske 
(Lenkija) Žolinės šventės metu.

„Duonos kelias iki stalo“
Sulaukiame muziejaus bičiulių prašymų iškepti duoną kaip 

dovaną. Prienų krašto muziejaus kepama duona keliauja po 
pasaulį. Ją skanavo Japonijoje, JAV, Kanadoje, Argentinoje, Pie-
tų Korėjoje, Europos Sąjungos ir daugelyje kitų šalių. Muziejaus 
bičiulio Gerimanto Statinio prašymu kepėme duoną ekspedicijai į 
Pietų Ameriką „Bolivija – Peru 05‘ M. Šalčiui atminti“.

„Duonos kelias iki stalo“ – praktinė pažintinė programa, kuri 
vykdoma artimoje autentiškai XIX a. mūsų krašto valstiečio tro-
bai aplinkoje. Edukacinė programa „Duonos kelias iki stalo“ 2,5 
val. trukmės teatralizuota mokomoji programa pritaikoma įvai-
raus amžiaus lankytojams. Lankytojai dalyvauja duonos kepimo 
procese ir duonos pagerbimo ritualuose. 

Kol duona kepa, dalyviai supažindinami su ilgu duonos keliu,- 
nuo rugio pasėjimo iki iškeptos duonelės padėjimo ant stalo,- pa-
mato seniausius žemės įdirbimo įrankius, javų apdorojimo padar-
gus, senovinius rakandus, gali pamėginti iškulti rugius spragilais, 
sumalti akmeninėmis girnomis, išgirsta apie tikėjimą magiškąja 
duonos galia, lemiančia derlių, žmogaus šeimos gyvenimą. Užsi-
ėmimus vedančios muziejaus darbuotojos apranga, veiksmais ir 
kalba iliustruoja valstiečių buityje gyvavusias tradicijas ir papro-
čius. Lankytojai ne tik gali stebėti duonos kepimo procesą, bet ir 

jame dalyvauja: patys susiformuoja užminkytos duonos kepalė-
lius, išsikepa ir iš muziejaus išsineša SAVO DUONUTĘ.  Belieka 
tikėti, kad duonos kepimas Prienų krašto muziejuje bus išsaugotas 
kaip kultūrinis paveldas, kuris turėdavo didelę reikšmę žmogaus 
gyvenime.

Šį kartą aptarsime antraštes, kurių pradžioje vartojamos 
emociškai ir logiškai išskirtos vienarūšės sakinio dalys.

Šioje kategorijoje išskiriamos dviejų tipų antraštės. Pirmasis 
tipas apima antraštes, kurių pirmasis dėmuo sudarytas dvi vie-
narūšes sakinio dalis atskiriant jungtuku ir. Tokio tipo antraščių, 
kurių dėmenys atskirti tašku, rastos trys:

Žmogus ir amžinybė. Leonui JUOZONIUI atminti (1922 – 
2015)

Darbas ir uždarbis. Pajamų paskirstymas
Mokslas ir menas. Ar šie du dalykai suderinami?
Iš pavyzdžių matyti, kad jų struktūra labai panaši: visi jung-

VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO FAKULTETAS KALBŲ, LITERATŪROS IR 
VERTIMO STUDIJŲ INSTITUTAS KURSINIS DARBAS

Lietuvių filologija ir reklama, I kursas
PARCELIACIJA LAIKRAŠČIO STATYBA STRAIPSNIŲ ANTRAŠTĖSE

Kaunas 2019

tuku sujungti žodžiai yra daiktavardžio vardininko linksnio for-
mos. Pirmojoje antraštėje sujungti visiškai skirtingą reikšmę 
turintys žodžiai, tačiau antrasis dėmuo juos apjungia ir nusako, 
apie ką tiksliai rašoma straipsnyje. Antroji antraštė paprastes-
nė, vietoje taško galėtų būti ir kablelis, nes abu sandai nurodo 
tą pačią temą. Šiuo atveju taškas pasirinktas norint atskirti šias 
temas kaip atskiras problemas. Trečiajame pavyzdyje keliamas 
klausimas apie pirmajame sande sugretintų temų suderinamumą.

Toliau šioje kategorijoje nagrinėjami pavyzdžiai, kuriuose 
du segmentacijos elementai atskirti dvitaškiu. 

ŽMOGUS IR GAMTA: tarpusavio priklausomybės svarba
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V I L N I U J E
Statybininkø dienos ðventë

Valdovø rûmuose
* * *

Lietuvos banko vyriausioji analitikë Laura Galdikienë pateikë
su statybø verslu ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybëse susijusios
informacijos.

• Pasauliniu mastu tapo áprasta  tvirtinti, kad pandemija yra
didelio nerimo ðaltinis, todël labai daug þmoniø tapo religingais,
ir tai leidþia dabartiná laikotarpá pavadinti maldø metais.

• Per pastaràjá ðimtmetá panaðiø sukrëtimø pasaulio
ekonomikoje nebuvo. Iðaugo nedarbas, o tai betarpiðkai susijæ
su visos ekonominës raidos maþëjimu.

• Mokslininkai ir visuomenë laukia medicininio sprendimo
ir kol jis neatsiras, nebus ir aiðkaus ekonomikos atsigavimo.
Statybø sektoriuje taip pat daug pesimizmo. Pastaruoju metu
uþsidaro ámoniø ávairiose pasaulio valstybëje, tokiose, kaip JAV
ir Izraelis.

• Vis dëlto, krizë yra galimybë pasimokyti, padaryti iðvadas,
atidþiau skaièiuoti, mëginti numatyti ateitá.

• Jau þinoma, kad á ekonomikos gaivinimà bus investuota
6,3 milijardo eurø. Taèiau investicijos brangsta dël kitø aplinkybiø,
tokiø, kaip klimato kaita.

• Lietuva turi ásipareigojimø  dël ÐESD (Ðiltnamio efektà
sukelianèiø dujø) emisijos. Darbai laukia dideli, ne visuomet aiðku,
kokiomis kryptimis jie turës bûti vykdomi.

• Ne tik á statybas, bet ir kitas ekonomikos sritis ateina naujos
aukðtosios technologijos. Net straipsnius jau pradeda raðyti
robotai. Estijoje aukðtøjø technologijø diegimo situacija yra
geresnë. Ten daug daugiau patentø, iðradimø. Tokiø pasiekimø
ðaltinis – ðvietimo sistemos sutvarkymas.

• Lietuvos gebëjimai technologijø diegimo srityje prastoki.
Maþiausiai mokosi tie, kam kvalifikacinis kilimas ir mokslas
labiausiai reikalingas.

• Ekonomikos esminis bruoþas yra tolygumas. Tai reiðkia,
kad daugiau investicijø ir didesnis dëmesys turi bûti nukreiptas
á regionus.

• Þmonëms ir visuomenei svarbi sveikata. Deja, lietuviai
neturi kuo pasigirti  ir ðiuo poþiûriu. Vakarø valstybës turi
pranaðumà.

• Neigiamà átakà visuomenës raidai daro þmogaus kiðimasis
á gamtà. Ðis procesas turi bûti atidþiai iðstudijuotas ir valdomas,
nes, prieðingu atveju, vienà pandemijà gali pakeisti kita ir vël
ávesti sumaiðtá ne tik á ekonomikà, bet apskritai á visuomenës

gyvenimà

* * *

S v e i k i n i m o
þodþius sakë ir
p i r m i n i n k a s
V i k t o r a s
PRANSKIETIS,
paminëjæs,  kad
turëjo galimybæ
iðgirsti apie Nor-
vegijos pozicijà
bendradarbiavimo
su Lietuva tema.
Yra nuolatiniø
ryðiø ir su Uk-

/Atkelta ið 1 psl./

raina, taèiau nemaloni þinia ið ðios valstybës yra ta, kad per
pastaruosius metus ji neteko daug gyventojø, t. y. nuo 52 milijonø
gyventojø skaièius sumaþëjo iki 36 milijonø.

Buvo perskaitytas ir ministro pirmininko Sauliaus
SKVERNELIO sveikinimas, akcentuojant, kad statybininkø
triûsas visø valstybës þmoniø gyvenimà daro laimingesniu.
Sveikintojø gretose taip pat buvo LPK (Lietuvos pramonininkø
konfederacijos) prezidentas Vidmantas JANULEVIÈIUS. Jis
akcentavo, jog labai svarbus vaidmuo konfederacijos veikloje
tenka ir statybininkø asociacijos prezidentui Daliui GEDVILUI,
nes jis yra ir konfederacijos viceprezidentas. Gyvenimo tikrovë
yra tokia, kad ávairiø asociacijø vadovybëje turëtø aktyviau
dalyvauti ir moterys. Tai áneðtø ne tik organizacinio darbo
ávairumo, bet ir suteiktø daugiu dvasiniø jëgø organizuojant
ávairias veiklas.

Sveikinimo þodþius skyrë ir Vilniaus meras Remigijus
ÐIMAÐIUS, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos komiteto
atstovai, SIS (Statybos inþinieriø sàjungos), BETA (Bûsto
energijos taupymo agentûros) vadovai.

Apdovanojimø sàraðas skelbiamas ðiame laikraðèio numeryje.

TRUPUTIS NUOMONIØ

Renginyje dalyvavo trys buvæ aplinkos ministerijos vadovai:
Julius Laiconas, Algis Èaplikas, Artûras Paulauskas. J.  Laiconas
trumpame pokalbyje prisiminë tuos laikus (1995 m.), kai jam

/Nukelta á  3 psl./
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ŽMOGUS IR VISUOMENĖ: pavyzdžio svarba ir žiniasklai-

dos galia
SPORTAS IR VISUOMENĖ: vadovo talento svarba – darbš-

čios bendruomenės galia
ĮMONĖS IR DARBUOTOJAI: kokia dabartis, kokias per-

mainas atneš ateitis?
Jų pirmąjį sandą, kaip minėta anksčiau, sudaro daiktavardžio 

vardininko linksnio formos, atskirtos jungtuku ir. Pirmuose tri-
juose pavyzdžiuose dominuoja žmogaus/visuomenės tema. Ieš-
koma šių temų tarpusavio sąsajos ir ryšių su kitomis sferomis, 
tokiomis, kaip sportas, gamta. Paskutinės antraštės pradžioje 
gretinamos temos yra gana artimos, todėl ir antrajame sande ke-
liamas klausimas ne apie jų sąsają, tačiau apie jų veiklos istori-
ją ir ateitį. Antrosios ir trečiosios antraščių antrieji sandai savo 
struktūra labai panašūs, skiriasi tik jų skyryba. Pirmuoju atveju 
pasirinktas jungtukas ir, nes abi problemos gana artimos temai 
ir viena kitai. Antrajame pavyzdyje brūkšnys įprasmina minties 
nutrūkimą, abu aptariami klausimai pakankamai skirtingi ir gali 
būti keliami įvairioms temoms.

Dar du šios kategorijos pavyzdžiai išsiskiria savo sandara. Jų 
pirmąjį sandą sudaro ne pavieniai daiktavardžiai, bet daiktavar-
džio kilmininko ir vardininko linksnio formų poros. Pavyzdyje 
APLINKOS APSAUGA IR ŽMONIŲ VEIKLA: tarpusavio pri-
klausomybės svarba, be minėto išskirtinumo, antraštės struktūra 
panaši į aukščiau nagrinėtus pavyzdžius, antraštės tema taip pat 
susijusi su žmogaus ir jo aplinkos tarpusavio sąsajų. Tuo tarpu 
antraštės STATYBOS BENDROVĖ ir JOS VADOVAS: A. Šriu-
bėnas: „Norint sėkmingai dirbti neužtenka prisitaikyti prie rin-
kos pokyčių“ struktūra ypatinga tuo, kad po dvitaškio pateiktas 
dar vienas elementas, kuris nuo likusio antraštės teksto taip pat 
atskirtas dvitaškiu. Taip autorius nurodo, kokia tema kalbama 
straipsnyje, kas išsako savo poziciją rūpimais klausimais, nuro-
doma, koks pašnekovo požiūris šia tema. Taip ne tik bandoma 
pasiekti maksimalaus skaitytojų susidomėjimo, bet ir sukuria-
mas grafinis „telegramų“ efektas.

Taip pat rasti du pavyzdžiai, kuriuose anksčiau aptarto prin-
cipo antraščių dėmenys išskiriami bejungtuke skyryba. 

DERLIUS IR AMATAI
Žemdirbių tradicinė šventė Kaune
LIETUVA IR LATVIJA
Tautiškumo ir valstybingumo sąsajos
Pirmąsis antraščių komponentas sudarytas iš dviejų daikta-

vardžio vardininko linksnio formų, atskirtų jungtuku ir, antroje 
antraštėje tie daiktavardžiai yra vardažodžiai, kurie įvardija dvi 
valstybes, kurių bendrumo problema aptariama straipsnyje. 

Antrasis antraščių tipas, nagrinėjamas šioje kategorijoje, api-
ma tas antraštes, kurių pradžioje įvairiais skyrybos būdais tarpu-
savyje atskirtos trys vienarūšės sakinio dalys.  Taškas, skiriantis 
tokio pobūdžio dėmenis, rastas dviejuose pavyzdžiuose: 

Pamatykime. Paklausykime. Pasikalbėkime...
ŽMOGUS. MOKSLAS. STATYBA: Praktinės užduotys ir 

kūryba
Pirmoji antraštė yra vientisa, sudaryta iš trijų veiksmažodžio 

liepiamosios nuosakos daugiskaitos trečiojo asmens formų, ku-
rias vieną nuo kitos atskiria taškas. Šiais veiksmažodžiais auto-
rius kviečia skaitytoją kartu su juo pasidomėti pateiktu straipsniu 
ir patirti daug įvairių emocijų. Daugtaškis antraštės pabaigoje 
simbolizuoja nutylėjimo figūrą, taip sukeliant mįslingumo, ku-
ris slepiasi už šioje antraštėje pateiktų ir dar neišsakytų žodžių. 
Antrosios antraštės pirmąjį sandą taip pat sudaro trys vienarūšės 
sakinio dalys, atskirtos tašku, tačiau jos yra ne veiksmažodžiai, 
o daiktavardžio vardininko linksnio formos. Jie įvardija visiš-
kai tarpusavyje nesusijusias temas, jos pateikiamos kaip atskiros 
mintys, todėl taškas jų atskyrimui šioje vietoje tinka labiausiai. 
Antrasis komponentas nuo pirmojo atskirtas dvitaškiu, tačiau 
jame pateiktos problemos siejasi nebūtinai su visomis įvardin-
tomis problemomis kartu, bet gali būti keliamos kalbant apie 
kiekvieną iš jų atskirai.

Kituose rastuose pavyzdžiuose antraščių pirmojo dėmens 
struktūra labai panaši į jau nagrinėtus pavyzdžius, tačiau juose 
vienarūšės sakinio dalys atskiriamos ne taškais, bet kableliais:

VALSTYBĖ, ĮMONĖ, ŽMOGUS: Svarbiausi tikslai ir jų 
įgyvendinimo keliai

VISUOMENĖ, VERSLAS, VALDŽIA: tarpusavio sąveikos 
svarba

GAMYBA, VALDŽIA, DARBO RINKA: tarpusavio ryšio 
svarba

DARBŲ SAUGA, GAMYBOS KULTŪRA, VADOVO 
PAREIGA: Tarpusavio sąveikos svarba

Visuose pateiktuose pavyzdžiuose pirmąjį antraštės sandą 
sudaro daiktavardžio vardininko linksnio formos, tarpusavyje 
išskirtos kableliais, o nuo antrojo dėmens atskirtos dvitaškiu. 
Visi trys žodžiai priskiriami panašiai temai, jie išskirti kableliais, 
kad būtų išvengta per didelio nuotolio. Šios temos kalba apie 
panašius dalykus, todėl ir antrieji antraščių sandai nusako, kad 
straipsnyje ieškoma jų bendrumo. Paskutinėje antraštėje vie-
narūšės sakinio dalys pateikiamos daiktavardžio kilmininko ir 
vardininko linksnio formų poromis, viena tokių porų randama ir 
trečiojoje antraštėje. Tačiau toks papildomo žodžio atsiradimas 
nepakeičia antraštės struktūros ar esmės, šiomis poromis įpras-
mintos temos taip pat glaudžiai susijusios, tad autorius tekste 
aptaria jas siejančius klausimus.

Kitas pavyzdys nuo anksčiau pateiktų skiriasi tik antraštės 
parceliatų atskyrimo būdu: minėtuose pavyzdžiuose jie atskirti 
dvitaškiu, o šiame pasitelkiama bejungtukė skyryba: 

ISTORIJA, KULTŪRA, ATEITIS
Prienų krašto muziejui 20 metų 
Šioje antraštėje taip pat pateikti trys daiktavardžio vardinin-

ko linksnio formos, tačiau jų reikšmės tarpusavyje nėra glaudžiai 
susijusios, šioje vietoje jas būtų galima išskirti kaip atskiras min-
tis ir vietoje kablelių  sudėti taškus. Antraštės dėmenys atskirti 
bejungtuke skyryba dėl to, kad jos komponentai taip pat nėra 
tarpusavyje susiję. Skaitant antraštės dėmenis atskirai, pirmojo 
reikšmė nėra aiški, tačiau antrasis dėmuo galėtų būti vartojamas 
atskirai nuo pirmojo. Tokia antraštės raiška autorius norėjo skai-
tytojui sužadinti susidomėjimą, nes pirmojo sando žodžiai ne-
nusako konkrečios temos ir leidžia pačiam skaitytojui pabandyti 
atspėti kokia ji.

Paskutiniai šios kategorijos pavyzdžiai pasižymi unikalia 
skyryba. Jų pirmasis dėmuo, kaip ir kituose pavyzdžiuose, suda-
rytas iš trijų vienarūšių sakinio dalių, tačiau jos viena nuo kitos 
atskirtos skirtingais būdais: pirmasis žodis nuo antrojo atskirtas 
kableliu, o antrasis nuo trečiojo – jungtuku ir.

TAUTA, KULTŪRA IR POLITIKA: Kokia turėtų būti pi-
liečių valia?

GAMYBA, VADOVAI IR JAUNIMAS: valdymo ir bendra-
darbiavimo svarba

ĮSTATYMŲ LEIDĖJAI, DARBUOTOJAI IR DARBDA-
VIAI: bendrų tikslų įgyvendinimo keliai

Pirmose dviejose antraštėse du pirmieji daiktavardžiai yra 
labiau susiję tarpusavyje negu su trečiuoju žodžiu. Tas žodis taip 
pat daiktavardis, bet jis antraštėje vartojamas kaip pirmųjų dvie-
jų priešprieša, o antrasis sandas nusako, kokio pobūdžio klausi-
mai bus aptariami gretinant visas tris įvardintas temas. Trečia-
jame pavyzdyje matoma atvirkštinė struktūra, t. y. tarpusavyje 
labiau susiję jungtuku ir atskirti žodžiai, o likusi daiktavardžio 
kilmininko ir vardininko linksnių pora sukuria tą intrigą, dėl ku-
rios straipsnis tampa aktualus.

Kituose numeriuose aptarsime pridūrimo ir stiliaus figūrų 
raišką straipsnių antraštėse.

Benita VIŠPULSKYTĖ

Ačiū už atidų kelerių metų laikraščių skaitymą, 
mokslinius apibendrinimus.

Dr.  redaktorius Juozas ŠALČIUS
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gyvenimà

* * *

S v e i k i n i m o
þodþius sakë ir
p i r m i n i n k a s
V i k t o r a s
PRANSKIETIS,
paminëjæs,  kad
turëjo galimybæ
iðgirsti apie Nor-
vegijos pozicijà
bendradarbiavimo
su Lietuva tema.
Yra nuolatiniø
ryðiø ir su Uk-

/Atkelta ið 1 psl./

raina, taèiau nemaloni þinia ið ðios valstybës yra ta, kad per
pastaruosius metus ji neteko daug gyventojø, t. y. nuo 52 milijonø
gyventojø skaièius sumaþëjo iki 36 milijonø.

Buvo perskaitytas ir ministro pirmininko Sauliaus
SKVERNELIO sveikinimas, akcentuojant, kad statybininkø
triûsas visø valstybës þmoniø gyvenimà daro laimingesniu.
Sveikintojø gretose taip pat buvo LPK (Lietuvos pramonininkø
konfederacijos) prezidentas Vidmantas JANULEVIÈIUS. Jis
akcentavo, jog labai svarbus vaidmuo konfederacijos veikloje
tenka ir statybininkø asociacijos prezidentui Daliui GEDVILUI,
nes jis yra ir konfederacijos viceprezidentas. Gyvenimo tikrovë
yra tokia, kad ávairiø asociacijø vadovybëje turëtø aktyviau
dalyvauti ir moterys. Tai áneðtø ne tik organizacinio darbo
ávairumo, bet ir suteiktø daugiu dvasiniø jëgø organizuojant
ávairias veiklas.

Sveikinimo þodþius skyrë ir Vilniaus meras Remigijus
ÐIMAÐIUS, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos komiteto
atstovai, SIS (Statybos inþinieriø sàjungos), BETA (Bûsto
energijos taupymo agentûros) vadovai.

Apdovanojimø sàraðas skelbiamas ðiame laikraðèio numeryje.

TRUPUTIS NUOMONIØ

Renginyje dalyvavo trys buvæ aplinkos ministerijos vadovai:
Julius Laiconas, Algis Èaplikas, Artûras Paulauskas. J.  Laiconas
trumpame pokalbyje prisiminë tuos laikus (1995 m.), kai jam

/Nukelta á  3 psl./

Buvæ ministrai: (ið deðinës) J. Laiconas, A. Paulauskas, A. Èaplikas.
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Pasiskaitymai laisvalaikiui
1. Kas nebus skūpus ir netingės, Seimo nario kėdę tikrai turės.
2. Norint palankų balsuotoją turėti, būtina bežemiui ar kitokiam 

biedniokui geranoriškai padėti.
3. Tas, kas visus darbus padaryti ir visus pinigus uždirbti suma-

nys, niekada valdiškos kėdės nepamatys.
4. Kitiems tikrai padėsiu, kai dar daugiau turto turėsiu. Jeigu taip 

norima galvoti, apie valdišką gerai apmokamą vietą galima tik pa-
svajoti.

5. Mįslė: koks yra žmogus, jeigu pats sau labai skūpus.
Pasiūlymus parengė 

Benita VIŠPULSKYTĖ ir dr. Juozas ŠALČIUS
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31-àjá kartà aplankytas ,,Baltijos kelias“

UAB “MÛRAS”  IÐNUOMOJAMØ PATALPØ APRAÐYMAS
IÐNUOMOJAMOS ÁMONEI PRIKLAUSANÈIOS APIE 160 m2 ploto

administracinës 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.

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?

Kiekvienas þmogus truputá pamàstæs nesunkiai galëtø surasti
reikðmingus jo gyvenimo ávykius.  Manau, kad  daugeliui jaunimo
toks ávykis yra mokslo metø pradþia. Tuo labiau,  jei ávyksta svarbus
gyvenimo pasikeitimas. Man tokia naujiena – studijø pradþia. Jau
þinau, kad mokysiuos  Kauno technikos kolegijoje statybos
inþinerijà. Dþiaugiuosi, kad pavyko ágyvendinti savàjà svajonæ ir
pamatyti save, kaip bûsimà diplomuotà statybø  inþinieræ.

Kodël mane dþiugina þodis STATYBA? Á mano mintis ástrigo
jausmas su pasididþiavimu þvelgti á naujai atsirandanèius ar
renovuojamus pastatus ar gaminius. Keitësi tiek mano gyvenamoji
aplinka, mano kaimas, tiek mano gimtasis miestas – Elektrënai.
Kai kurie pastatai aplinkoje labai didingi, pavyzdþiui, Kietaviðkiø
ðiltnamiai ar  Elektrënø ðiluminës elektrinës kaminai. Deja, vienas
jø pradedamas griauti. Kai buvau dar maþa mergaitë pradëjau
jausti potrauká statybai, renovavome su ðeima savo namà, buvo
didelis noras prie to prisidëti. Kai tëtis dirbdavo lauko ar vidaus
apdailos darbus, stengdavausi bent pirðteliu prisiliesti prie
atliekamø darbø. Ðiø metø vasarà ëmiausi iniciatyvos renovuoti
terasà. Su savo tëèiu, kuris yra stalius, pagalba tai padaryti pavyko.

Besimokydama mokykloje jauèiau potrauká kûrybai. Ið pirmo
þvilgsnio paprasti darbai, taèiau jie padeda atrasti save.
Technologijos pamokos prie to labai prisidëjo. Þinios, ágytos ið
darbø mokytojo ir tëèio prisidëjo prie noro studijuoti statybos
inþinerijà. Ðios kolegijos, kurioje mokysiuos, þinios galëtø atneðti
tiek praktinæ, tiek ekonominæ naudà. Siekiant ágyti ðià profesijà
atsirado ir materialinis interesas, nes savàsias þinias galëèiau
pritaikyti praktiniams darbams : remontui, renovacijai.

Kiekvienam jaunam þmogui linkiu savæs ieðkoti aplinkoj ir
stengtis daryti tai, kas ið tiesø þavi.

Miglë MALECKAITË

Graþu pamatyti savo darbo vaisius

Nenumaldomai greitai bëga laikas, keièiasi kartos, gimsta nauji sumanymai,
taèiau meilë Tëvynei, jos nueitam nelengvam  kovø, netekèiø, o pagaliau ir ilgai
lauktos pergalës keliui Lietuvos þmoniø ðirdyse iðlieka amþinai. Ir ðá kartà ávyko
ði graþi ðventë, pasitinkant ,,Baltijos kelio“ 31-àsias metines Vilniaus – Rygos
autostrados  105 km ties Ðilø gyvenviete, prie ðimtameèio àþuolo, kur 1989 m.
rugpjûèio 23 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto  Kauno tarybos iniciatyva,
dalyvaujant tûkstantiniai þmoniø miniai, buvo atidengtas koplytstulpis, skir tas
Lietuvos sportininkams, þuvusiems nuo Stalino genocido. Tad kaip kiekvienais
metais pagerbiant þuvusiuosius ir minint ,,Baltijos kelio“ metines ten buvo
rengiami graþûs – turiningi minëjimai, prie koplytstulpio  padedamos gëlës,
uþdegamos þvakelës. Ypatingà vaidmená tolimesniuose renginiuose  ágavo Romo
Bernoto sumanytas ir ágyvendintas „Baltijos kelio“ bëgimas Vilnius – Ryga-
Talinas, kuris vyksta kiekvienais metais. Ir ðá kartà 32 bëgikø grupë, vadovaujama
Lietuvos bëgimofederacijos prezidento Vidmanto Dobrovolskio kartu su bëgikais
ið Latvijos ir Estijos garbingai áveikæ ðeðiø ðimtø kilometrø ,,Baltijos kelio“
atkarpà, sëkmingai finiðavo Taline.

Mums susirinkusiems tradicinëje Raguvos seniûnijos pastangø dëka graþiai
nuðienautoje ir sutvarkytoje  bei Ðilø gyvenvietës bendruomenës parengtoje
,,Baltijos kelio“ vietoje labai jaukiai ir maloniai buvo sutikti visi atvykæ sveèiai ið
Panevëþio,  Raguvos, Kauno, Anglijos ir kt. Belaukiant ið Vilniaus  atbëganèiø
bëgikø èia suskambo ið Kauno atvykusio ,,Àþuolyno‘“ instrumentinio - vokalinio
ansamblio muzika ir dainos.  Àþuolø giraitës teritorijoje buvo pastatytas graþus
Trikrepðio stovelis ir iðrikiuoti, kaip nekeista jau ,,Treèios“ Ðilø gyvenvietës
kartos sporto þvaigþdutës, kurios þaisdamos Trikrepðá parodë aukðtà techniðkà
ir korektiðkà þaidimà bei kilnø elgesá ir buvo apdovanotos Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos padëkomis bei jubiliejiniais ,,Baltijos
kelio“ medaliais, o paèiai ðilø bendruomenei, uþ olimpinio judëjimo sklaidà jaunimo
tarpe, buvo áteikta graþi nepakartojama taurë. Besiþavint graþiu jaunøjø krepðininkø
þaidimu ir besiklausant skambios muzikos ir melodingø pokario dainø greit buvo
sulaukta ir paèiø ,,Baltijos kelio“ bëgikø, kurie buvo audringai sutikti, pasveikinti
ir apdovanoti Lietuvos tautinio olimpinio komiteto sveikinimo raðtais ir atminimo
medaliais . Kartu buvo nuoðirdþiai padëkota Panevëþio rajono vicemerui Antanui
Pociui, Raguvos seniûnui Juozui Skorulskiui, Ðilø bendruomenës pirmininkei
Reginai Turulienei, ,,Baltijos kelio bëgimo Vilnius – Ryga – Talinas“ sumanytojui

Romui Bernotui, Lietuvos bëgimo federacijos prezidentui Vidmantui Dobrovolskiui,
buvusiam Ðilø kolûkio pirmininkui Vytautui Fadiejavui. Nuoðirdþiai bëgikus
pasveikino ir apdovanojo Panevëþio vicemeras Antanas Pocius ir Raguvos
seniûnas Juozas Skorulskis. Bëgikø vardu kalbëjæs jø federacijos prezidentas
Vidmantas Dobrovolskis ne tik padëkojo visiems uþ jø ðiltà sutikimà, bet ir
iðreiðkë viltá, kad pasiekæ Talinà jie ten kartu su Lietuva, Latvija ir Estija rugpjûèio
23 d. pagerbs ,,Baltarusijos Laisvës kelià“  ir visiems susirinkusiems  parodë,
kad tam tikslui jie neðasi Baltarusijos nacionalinæ vëliavà. Po iðkilmingo bëgikø
sutikimo jø pagerbimo ir palydëjimo á tolimesná kelià sekë graþus visø á ðventæ
atvykusiøjø pabendravimas, pasidalijimas savais dþiaugsmais ir rûpesèiais bei
iðreikðta viltis, kad ne tik mûsø Lietuvëlëje, bet visame pasaulyje nurims
Koronaviruso banga, pasibaigs politinë átampa pas mûsø kaimynus Baltarusijoje,
o mes vël galësime dþiaugtis mûsø tëvø ir protëviø iðkovota bei mûsø paèiø
puoselëjama Laisve ir Nepriklausomybe.

Pranas Majauskas, Lietuvos sporto muziejaus direktorius
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buvusiam Ðilø kolûkio pirmininkui Vytautui Fadiejavui. Nuoðirdþiai bëgikus
pasveikino ir apdovanojo Panevëþio vicemeras Antanas Pocius ir Raguvos
seniûnas Juozas Skorulskis. Bëgikø vardu kalbëjæs jø federacijos prezidentas
Vidmantas Dobrovolskis ne tik padëkojo visiems uþ jø ðiltà sutikimà, bet ir
iðreiðkë viltá, kad pasiekæ Talinà jie ten kartu su Lietuva, Latvija ir Estija rugpjûèio
23 d. pagerbs ,,Baltarusijos Laisvës kelià“  ir visiems susirinkusiems  parodë,
kad tam tikslui jie neðasi Baltarusijos nacionalinæ vëliavà. Po iðkilmingo bëgikø
sutikimo jø pagerbimo ir palydëjimo á tolimesná kelià sekë graþus visø á ðventæ
atvykusiøjø pabendravimas, pasidalijimas savais dþiaugsmais ir rûpesèiais bei
iðreikðta viltis, kad ne tik mûsø Lietuvëlëje, bet visame pasaulyje nurims
Koronaviruso banga, pasibaigs politinë átampa pas mûsø kaimynus Baltarusijoje,
o mes vël galësime dþiaugtis mûsø tëvø ir protëviø iðkovota bei mûsø paèiø
puoselëjama Laisve ir Nepriklausomybe.

Pranas Majauskas, Lietuvos sporto muziejaus direktorius

Daugiau kaip pusšimtį metų vadovauju statybos įmonėms. Daug 
bendrų darbų teko vykdyti su kitomis bendrovėmis, , kurioms vado-
vavo vyrai. Esu apsisprendęs, kad Lietuvos valdžioje turėtų būti dau-
giau moterų -  išmintingų gražių, įdomių. tuomet ir Seimas gyventų 
draugiškiau, geranoriškiau. Todėl balsuosiu už tokias meteris.

Alfonsas ŠRIUBĖNAS,
UAB „Mūras“ generalinio direktoriaus pavaduotojas

Lietuvos sporto muziejuje finišavo išskirtinė aštuonių savaičių po 
25 vaikus (viso 200 vaikų) Vasaros dienos stovykla, kurią Lietuvos 
sporto muziejaus bazėje organizavo vaikų sporto akademija „Startu-
kas“. Dalyviai turėjo išskirtinę vasarą su draugais, sportu ir pažintinė-

mis ekskursijomis bei edukacijomis. Vaikai ne tik smagiai ir aktyviai 
leido laiką gryname ore sporto muziejaus kiemelyje ugdydami savo 

fizinius gebėjimus, 
bet ir formavo sti-
prios asmenybės 
savybes. Vaikai 
bendravo,  bendra-
darbiavo, stiprino 
savarankiškumo 
įgūdžius, pasitikė-
jimą savimi, mokė-
si prisiimti atsako-
mybes, reikšti savo 
nuomonę, ir mokė-
si savo išskirtines 

Lietuvos sporto muziejuje finišavo „Startuko“ stovykla
 „Aktyvūs – laimingi – sveiki“ 2020

savybes pateikti kaip privalumą. Stovyklaudami  Lietuvos sporto 
muziejaus  patalpose bei Vytautų Augustauskų sporto kiemelyje  visi 
vaikai turėjo galimybę artimai susipažinti  ne tik su Lietuvos sporto 
bei olimpinio judėjimo istorija, iškiliausių Lietuvos sportininkų bei 
sporto komandų pasiektais laimėjimais, bet ir kiekvieną dieną pažais-
ti futbolą, trikrepšį ir kitus žaidimus, atlikti įvairius gimnastikos pra-
timus ir pan. Baigiantis stovyklai muziejaus direktoriaus ir Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos iniciatyva buvo 
surengta ,, Būsimų olimpiečių“ šventė, kurioje vaikai galėjo parodyti 
savo sugebėjimus žaisdami futbolą ir trikrepšį. Už meilę sportui ir 
olimpiniam judėjimui bei kilnų ir technišką žaidimą, o kartu  ir savo  
mylimos komandos šaunų palaikymą vaikai buvo apdovanoti ,,Būsi-
mo olimpiečio“ medaliais ir diplomais, o jų  auklėtojai LTOK Kauno 
apskrities tarybos padėkos raštais. Šventėje apsilankė ir vaikučius pa-
sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Gediminas Vasiliauskas, 
o skaniais ,, OHO“ traškučiais vaikučius pavaišino  UAB ,,Nevėžis“.

Pranas MAJAUSKAS
                                        

Gerb. Stovyklėlės vadovams
Taip greit prabėgo vasara ir šis mažas lopinėlis gyvenimo praleis-

to su vaikučiais Dienos stovykloje ,,Pažink –Draugauk – Pramogauk“  
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos vardu 
dėkojame Jums už viską, kad aukojate – savo laiką, savo energiją, 
save patį.. Nuo Jūsų prasideda jaunimo – mūsų tautos ateities – vieš-
keliai, kurie atsiveria tik tokių kaip  Jūs pastangų dėka ir skiriame 
Jums šias eiles;

Tebūna kasdienybė panaši į duoną,
soti ir pilnavertė su kvapnia pluta.
dosniai dalink žinių aruodą,
kurį pasės tavo globojama karta.
Sekdami šiomis viltingomis eilėmis linkime,  Jums stiprios svei-

katos, meilės kaip pasaulis didelės, daug, daug ilgų, prasmingų metų 
– visko, ko tik trokštat, iš širdies.

  Pranas MAJAUSKAS
 LTOK Kauno apskrities tarybos pirmininkas                                                                                                                          


