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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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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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vadovaujant ministerijai buvo ávesta sistema, kad kiekvienà darbo
dienà jis turëjo á darbà atvykti nuo 7 valandos ryto ir priimti taip
vadinamus neplaninius interesantus. J. LAICONAS sakë: „Artëja
svarbus politinis ávykis – Seimo rinkimai. Todël ir rimtai, ir su ðypsena
noriu kreiptis sakydamas: Valdþia, bûk gera ir rask bûdø, kad
interesantai, esant reikalui, galëtø pakliûti á ministerijà bei kitas
valdþios institucijas ir spræsti iðkilusius klausimus. Per pastaruosius
keletà metø mes matome vis didëjantá valdþios atsitvërimà nuo
visuomenës. Ðis reiðkinys jau buvo aiðkiai pastebimam, kol dar jokios
pandemijos mûsuose nebuvo.“

Sigitas SIAURUSEVIÈIUS, UAB „Autokausta“ direk-
toriaus pavaduotojas gamybai, bûreliui kolegø aiðkino apie
svarbius ir sudëtingus darbus pastarojo meto statybvietëse. Jis
sakë: „Dabartiniu metu mûsø dëmesys sutelktas á Kauno centriniø
gatviø remontà. Turëdami tikslà ðiuos darbus vykdyti sparèiau ir
kokybiðkiau, esame ásigijæ reikiamà technikà ir turime gerø specialistø,
kurie daugelá darbø gali ávykdyti be subrangovø pagalbos.“

Renginio dalyviams ne kartà buvo pateikiama  informacija
apie gausø bûrá rëmëjø, prisidëjusiø prie statybininkø dienos
ðventës organizavimo. Auksiniu rëmëju buvo ávardinta UAB
„Alvora“. Renginá papuoðë moterø smuikininkiø ansamblis.
Graþiai renginá pristatë aktorius Jokûbas Bareikis. Jis á mûsø
bloknotà áraðë toká sakiná: „Gera dirbti tokiø þmoniø gretose, kurie
puikiai iðmano savo darbà, kuria reikðmingus darbo vaisius, kurie
gerbia savo profesijà ir yra gerbiami savo kolegø.“

Renginio dalyviai galëjo paþvelgti á greta buvusià nedidelæ
automobiliø parodà, pabendrauti prie kavos, arbatos, gaivos...
pasivaiðinti pavakariais.

Buvo pasakyta daug padëkos þodþiø statybininkø dienos
organizatoriams, o ðventës dalyviai vieni kitiems linkëjo sveikatos,
sëkmingø darbø, tarë iki pasimatymo ateityje.

Renginio partneriai: LR Aplinkos ministerija, Vilniaus miesto
savivaldybë, savivaldybës ámonës „Grinda“ ir „Vilniaus vystymo
kompanija“, „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ (SPSC),
„Litexpo“, „Autobrava Motors“, Lietuvos statybos inþinieriø sàjunga
(LSIS), Lietuvos bankas.

Renginio rëmëjai: generalinis rëmëjas - „Alvora“; auksiniai
rëmëjai - „Raseiniø statyba“, „Kalvasta“, „Naresta“, „Cramo“;
sidabriniai rëmëjai - „Prorentus“, „Transrifus“, „Layher Baltic“,
„Peikko Lietuva“, „Paroc“, „Inhus“, „Tilsta“, „Nordec“. 
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APDOVANOJIMAI

GERIAUSI STATYBØ SEKTORIAUS DARBUOTOJAI 2020:
LR Seimo pirmininko padëkos:
UAB „Eika“ valdybos primininkui Robertui Dargiui
AB “Panevëþio statybos trestas” statybos darbø vadovui Valdui Grigaliûnui
UAB “SDG” generaliniam direktoriui Eduardui Jasui
UAB “Plungës Lagûna” valdybos pirmininkui Almuèiui Bieliauskui
LR Ministro Pirmininko padëkos:
UAB “Grinda” gamybos tarnybos vadovui Daliui Kulieðiui
UAB “Grinduva” direktoriaus pavaduotojui Liudui Stoniui
UAB “Alvora” projektø vadovui Mindaugui Ðimkui 
Vilniaus miesto mero padëkos:
UAB “Grinda” Pavirðiniø nuotekø tinklø projektø skyriaus vadovui Viliui Ankënui
UAB “Grinda” brigadininkui Arvydui Muleronkai
UAB “Eikos statyba” statybos direktoriui Dovydui Norvaiðui
UAB “Vilniaus vystymo kompanija” statybos valdymo skyriaus projektø vadovui Audriui

Markevièiui
LR Aplinkos ministerijos padëkos:
UAB “YIT Lietuva” Statybos vadovui Juliui Pûrui
UAB “Eikos statyba” vykdomajam direktoriui Artûrui Grundonui
UAB “Darbasta” techninës prieþiûros vadovui Rimantui Ramoðkai
UAB “Detas” gamybos direktoriui Vytautui Rudþiui
VðÁ “Bûsto energijos taupymo agentûros” direktoriaus pavaduotojai Gintarei Burbienei
Valstybinës teritorijø planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Rytø Lietuvos

statybos valstybinës prieþiûros departamento Antrojo statybos valstybinës prieþiûros skyriaus
vyriausiojai specialistai Anastasijai Moisenkovai

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto padëkos:
UAB “YIT Lietuva” statybos inþinierei Genovaitei Pilvelienei
UAB “Grinda” brigadininkui Èeslovui Ðukevièiui
UAB “Eikos statyba” statybos projektø vadovui Þilvinui Didþiapetriui
UAB “Raseiniø statyba” betonuotojui Edvinui Miniotui
Lietuvos pramonininkø konfederacijos (LPK) apdovanojimas - PROFESIJOS RITERIS:
UAB “Autokausta” gamybos direktoriui Sigitui Siaurusevièiui
UAB “VA statyba” statybos darbø vadovui Juozui Ivaðauskui
Alytaus profesinio rengimo centro Apdailininko profesijos mokytojui Antanui Malaðkevièiui
UAB “YIT Lietuva” statybos inþinierei Vilijai Dambrauskaitei
Lietuvos statybos inþinieriø sàjungos (LSIS) apdovanojimas - GERIAUSIAS STATYBOS

INÞINIERIUS:
Geriausias metø projektuotojas - UAB „Structures“ projektuotojas Mindaugas Petkevièius
Geriausias metø statybos vadovas - AB „Kauno tiltai“ statybø vadovas Kæstutis Stankus
Geriausias metø techninis priþiûrëtojas - UAB „ST projektai“ technikos direktorius Linas

Èerniauskas
Polistireninio Putplasèio asociacijos apdovanojimas - STATINIØ ÐILTINIMO LYDERIS:
UAB “Progresyvûs projektai” 
AB “Statkorpas” 
UAB “Molëtø ðvara”
Lietuvos statybininkø asociacijos (LSA) apdovanojimas - LIETUVOS STATYBININKO GARBËS

ÞENKLAS:
Stanislovui Vaitiekûnui
Vytautui Jonaièiui 
Alvydui Kvedaravièiui
UAB “Raseiniø statyba” direktoriui Sauliui Bekampiui
UAB „Profine Baltic“ direktoriui Andriui Dumbauskui
 Lietuvos statybininkø asociacijos (LSA) padëkos:
UAB “VA statyba” Gamybos skyriaus vadovei Almai Kisielienei
UAB “Raseiniø statyba” statinio statybos vadovui Andriui Kvietkui
AB “Panevëþio statybos trestas” plataus profilio statybininkui Algimantui Sabestinui
”A.Þilinskio ir ko UAB” statybos darbø vadovui Tomui Bazarui
UAB “HSC Baltic” administravimo skyriaus vadovei Linai Navikienei
UAB “Dzûkijos statyba” statybos darbø vadovui Artûrui Bingeliui
UAB “YIT Lietuva” statybos vadovui Modestui Butvilai
UAB “Grinduva” grindø klojëjui Ðarûnui Blaþoniui
UAB “Alvora” projektø vadovui Povilui Marèiukaièiui
Kauno technikos kolegijos direktoriaus pavaduotojui Povilui Stalioraièiui 
UAB “Dailista” personalo vadovei Irenai Gricienei
UAB “Naresta” projektø vadovui Klaudijui Ðimoniui
UAB “Naresta” projektø vadovui Jevgenij Kleinov

Medþiagà parengë Ieva RADZEVIÈIÛTË,
Lietuvos statybininkø asociacijos vieðøjø ryðiø specialistë

ir dr. Juozas ÐALÈIUS (Ið deðinës):  J. Laiconas, S. Siaurusevièius ir R. Encius.
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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.
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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
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TEN, KUR MEÐKOS, BET DAR NE BALTOS
Tæsinys. Pradþia Statyba Nr. 5 (448)
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.

Bet bûdavo, kad veþimas bûna jau pakrautas malkø.
Ràstai metro ilgio. Tokiu atveju turi iðkrauti malkas, iðkinkyti

jautá, iðtraukti veþimà ir vël pasikrauti. Uodai baisiai puola. Bet
visa tai labai grûdina.

Vasarà eidavom á miðkà pramogauti, pagaudyti burundukø.
Jø bûdavo daugybë. Pasidarai ðvilpukà, susëdi po medþiu ir

Skaitytojai dëkingi jums uþ paaiðkinimus dabartiniame
gyvenimo etape svarbiais valstybës gyvenimo klausimais. Vis dëlto
jie norëtø þinoti, ar tas svarbias problemas galëtø padëti iðspræsti
naujø lyderiø atsiradimas ir ar gali artëjantys seimo rinkimai
tokius lyderius parodyti?

Lyderis yra kokios nors socialinës grupës ar visos valstybës
vedlys, kuriuo seka jo ákvëpti, pritraukti, suvilioti (sugundyti),
apmulkintiar organizuoti þmonës. Vadinasi, sekimo prieþastys
gali bûti labai ávairios, bet visada jos átvirtina þmoniø
priklausomybæ nuo lyderio. Supranama, lyderis nelygu lyderiui.
Lyderius turi ir galvaþudþiø gaujos, ir sportininkø komandos, ir
politinës partijos.Galvaþudþiø lyderiai autoritariniai, ir
priklausomybë palaikoma prievarta (smurto baime).
Priklausomybë sportininkø komandoje palaikoma lyderio
autoritetu. Politinë priklausomybë – daugiausia bendru interesu
ir, þinoma, autoritetu.

Politiniai lyderiai irgi bûna visokie. Vieni –autoritariðki, kiti –
demokratiðki.  Autoritariðki siekia uþvaldyti sekëjus,  o
demokratiðki linkæ diskutuoti ir daryti kompromisus.  Pagaliau
vienø lyderystë bûna instituciðkai ir funkciðkai apibrëþta (pvz.,
prezidento, premjero, ministro), kitø – palaikoma vien tik asmens
autoritetu. Pirmuosiusbûtø galima vadinti formaliais lyderiais,
o antruosius – realiais. Tik labai retais atvejais formalus lyderis
sutampa su realiu. Tai bûna ðlovës metai ir politikams, ir
visuomenei. Lietuvos politikø tarpe realûs yra daugumos maþøjø
partijø ir formalûs didþiøjø partijø lyderiai. Maþøjø partijø
lyderiai teturi autoritetà tik savo sekëjø ratui. Didþiøjø partijø
lyderiø autoritetas jau yra matuojamaspagal átakà didþiajai
visuomenës daliai. Bet Lietuvoje yra viena ádomi iðimtis.
VidiniaiTS-LKD nesutarimai privertë á partijà pakviesti naujà
lyderæIngridà Ðimonytæ, kurios asmeninis autoritetas þymiai
pranoko Gabrieliaus Landsbergio formalø partijos vadovo
autoritetà.

J. Ðimonytë – nëra naujas þmogus politikoje. Tik jai siûlomas
naujas vaidmuo.  Ar uþteks politinio autoriteto Premjero
vaidmeniui, nelengva atsakyti. Visai valstybei ir jos visuomenei
naudingà politikà gali uþtikrinti tik plataus akiraèio, sumanûs,
iðradingi, teisingi, patikimi ir humaniðki lyderiai. Man atrodo,
kad I. Ðimonytei kliudokeletas dalykø: 1)jos gyvenimo patirtis
yra beveik iðtisai biurokratinë, nes per savo neilgà amþiø ji yra
praëjusi 8 aukðtas valstybines tarnybas; 2) jos valstybës samprata
ne humanistinë, kurios ðiandien labiausiai atinga, o tokia pat
ekonomistinë kaip iki ðiol visø buvusiø premjerø; 3) jos tiesioginë
priklausomybë nuo savo partijos neleis jai priimti neðaliðkø
sprendimø, 4) jos kultûrinis akiratis gana skurdus,
nessuformuotas ne klasikinës, o masinës (popsinës) kultûros.

Tokiø þmoniø, kurie tikrai bûtø pasirengæ vadovauti valstybei,
visada buvo reta. Jie nedygsta kaip grybai po lietaus. Ypaè jø

Profesorius Krescencijus STOÐKUS

Gerb. Profesoriau,
maþai ðiais visapusiðko kultûros
nuosmukio ir masinës kultûros
dominavimo laikais. O jø
iðkilimui ir vieðam pripaþinimui
iki rinkimø jau seniai neliko
laiko. Tikëtis, kad per tà trumpà
laikà atsirastø tokiø asmenybiø,
beviltiðka. Labiau jø galima
tikëtis tik po  rinkimø.

Su ðiuo klausimu susijusi ir
kita, praktinæ reikðmæ turinti
problema: Lietuvoje visais
laikais buvo norinèiø vadovais
tapti þmoniø. Ar galimas atvejis,
kad tokie vadovai susëstø prie
bendro stalo ir tol nuo jo nepakiltø, kol neiðsirinktø ryðkios
asmenybës, kuri galëtø daryti lemiamà átakà visuomenës raidoje?

Mano þiniomis, panaðiai renkamas tik popieþius.
Pasaulietiniame gyvenime ryðkios asmenybës neiðrenkamos, o
paèios iðryðkëja. Auksas ir pelenuose þiba. Þinoma, tik idealiomis
sàlygomis. Ðiandien turime bëdà, kad jos fabrikuojamos kaip
þvaigþdës serijiniu bûdu, o paskui reitinguojamos. Ir tais
fabrikatais uþterðiama prekiø rinka, be galo apsunkinanti
savarankiðkø asmenybiø pasirodymà.

Bet kartais pasitaiko kaþko panaðaus á bandymus susësti
„prie bendro stalo“.Pavyzdþiui, verta atkreipti  dëmesá á átemptus
bandymus susitarti dël patriotiniø jëgø susitelkimo, einant á
rinkimus. Suprantama, tariantis dël bendrø veiksmø, turëjo
reikðmës ir asmenybiø ryðkumas. Kitaip sakant, reikëjo
aiðkintis,kuo tuose susitarimuose galimalabiausiai pasitikëti. Bet
tokie bandymaibuvo nesëkmingi. Ir atrodë nerimtai. Lyg kaþkam
skirti spektakliai, panaðûs ápiktø gaidþiø kovas be kompromisø
ir atsipraðymø, taigi ir be tikro bendrø interesø, patriotiniø
priedermiø gynimo. Kaþkoks tarpusavio murkdymasis, be
ryðkesniø personalinio pasiðventimo þenklø. Tik pasipûtimas ir
ambicijos, lydimos neðvariø drabuþiø neðimo á vieðumà.
Svarbiausi dalykai – net pats tautos iðlikimas –  tirpo kandþiø
þodþiø vandenyne.

Èia apgailëtinai trûko elementariausios bendravimo kultûros
(tarpusavio pagarbos, mandagumo, takto, arba, jeigu norite,
empatijos). Stebëtina, kad nepriklausomai nuo iðsilavinimo ir
garbës vardø, neatsirado në vieno autoriteto, kuris bûtø ryþtingai
pakilæs virð tarpusavio áþeidinëjimø, patyèiø ir menkinimø.

Ið tokiø susëdimø ko nors tikëtis beviltiðka.  Mûsø kraðte
yra per didelis susvetimëjimas, egocentrizmas ir ið jø tiesiai
plaukiantis tarpusavio nepasitikëjimas bei karikatûriðkas
susmulkëjimas. Ið jo mus galëtø iðplëðti tik staigus visuotinis
emocinis sukrëtimas, panaðus á tà,kuris kà tik ávyko
Baltarusijoje. Tada jau nereikëtø kivirèytis: visi be jokiø
árodinëjimø bûtø priverstipadaryti  gyvybiðkai  bûtinà
pasirinkimà arba – arba.

pradedi dauþyti juos pagaliais. Bûdavo, kad ir numuði vienà kità,
bet jie bûdavo greitesni.

Vienà graþià saulëtà pavasario dienà ëjau vienas ið mokyklos.
Perëjæs pelkes, kildamas á kalniukà, pamiðkëje saulës atokaitoje
ant kelmo pamaèiau didþiulá pulkà gyvaèiø. Buvo baisu. Apëjau
didelá ratà, kol parëjau namo. Gal tai buvo kokia gyvaèiø ðventë.
Daugiau tokio kiekio vienoje vietoje niekada nemaèiau.

Vasara. Ðienapjûtë. Vaikams irgi ádomus laikotarpis. Ðienas
bûdavo tik pamiðkëse ar ten, kur retesnis miðkas. Ðienaudavo tik
dalgëmis, kitokiø árankiø nebuvo. Ðienà dþiovindavo, kraudavo á
kupetas.

Bet kai ateidavo laikas krauti á stirtas, bûdavo ðventë. Mes,
/Nukelta á  7 psl./

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
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 Edmundas STAÐYS, Sibiro tremtinys

/Atkelta ið 6 psl./

TEN, KUR MEÐKOS, BET DAR NE BALTOS
vaikai, raiti, pakinkyti á valakuðas, veþdavom ðienà á stirtas. Valakuða
– tokia priemonë, skirtaðienà suveþti á vienà vietà. Ðis daiktas
paprastai gaminamas ið dviejø berþo karèiø, prie kuriø kinkomas
arklys, o á tarpus tarp vadinamøjø hienø pritvirtinami sutankinti
berþeliai (kas 30 cm), kad laikytøsi ðienas. Privaþiavus prie kupetos,
keli þmonës uþversdavo kupetà ant rogiø, perriðdavo jà virve, o
mes jà nuveþdavom á centrà. Atvykæ prie stirtos, atriðdavom virvæ
ir kupeta likdavo gulëti. Tada jau su ðakëm ðienas kraunamas á
stirtas. Per pietus arklius maudydavom eþere, kurio gylis apie 4
m. O patys vaþnyèiotojai sëdëdavo ant arkliø ir áplaukdavo á vandená.
Per ðienapjûtæ kiti darbai bûdavo nutraukiami ir visi imdavosi
ðieno ruoðos. Tas laikotarpis trumpas, bet ádomus.

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
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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


