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Laikraštis statybininkams ir ne tik jiems

Š. m. spalio 9-11 dienomis į Kauno „Žalgirio“ areną
sugrįžo tradicinė, jau 12-ąjį kartą organizuojama Lietuvos
gamintojų paroda „Rinkis prekę lietuvišką“ bei neatsiejama
jos dalis – kūrėjų erdvė „Mados pasažas“. Parodoje lankytojai
ne tik turėjo galimybę atrasti šalyje sukurtus aukštos kokybės
produktus, bet ir susipažinti su aukso medaliu apdovanotais,
geriausiais parodoje pristatomais gaminiais.

Sveikindamas parodos dalyvius, kurių šįsyk – daugiau nei
pustrečio šimto, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis sakė,
kad daugelį metų mes renkame lietuvišką prekę, o dabar turime
galimybę pasirinkti pačią svarbiausią prekę – Lietuvos
Respublikos Seimą. „Tad kviečiu visus balsuoti už kuo geriausią
Seimą,“ – ragino parlamento vadovas.

,,Parodoje yra ir gamintojai, ir vartotojai. Lietuvos pirkėjas
jau pasirinkęs ir puikiai žino, kad Lietuvos gamintojų produktai
sveiki bei kokybiški. Lietuvos verslas gyvas, gajus, išradingas ir
inovatyvus. Ministro Pirmininko vardu sveikinu parodos dalyvius
ir visus, kurie buvo apdovanoti parodos medaliais ir prizais, nes
gauti apdovanojimą – tai raktas į papildomą pripažinimą ir
sėkmę,“ – kalbėjo Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.

Ekonomikos ir inovacijų ministras Rimantas Sinkevičius
pabrėžė, kad prekybininkai turėtų lietuvišką prekę, kokybę ir
lietuvišką vardą dėti į aukščiausią lentyną ir būti tikrais Lietuvos
patriotais. Gamintojams jis linkėjo puikų kontaktų ir kontraktų.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento Vidmanto
Janulevičiaus teigimu, širdis dainuoja, nes už kiekvieno
lietuviško pavadinimo, eksponuojamo gaminio slypi anksčiau
žengtas svarbus žingsnis. „Gyvename įdomų laikotarpį, ir ne vien
dėl pandemijos. Labai svarbu išlaikyti mūsų kokybės ženklą.
Šiandien matome lyg ir žirkles: mažėja senųjų klientų, atsiranda
naujų, kurie gal ir nežinojo, kas yra ta Lietuva. Ir po pandemijos,
kai grįš buvę klientai, reikia saugoti bei plėsti eksporto galimybes,
megzti naujus ryšius,“ – sakė V. Janulevičius.

Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas
pasidžiaugė, kad parodoje dalyvauja nemažai rajone veikiančių
įmonių, tarp jų – ir naujokių. Jos stengiasi įveikti iššūkius, kurių
šiemet dėl pandemijos – gyva galybė, ir sėkmingai dirbti. Jos
gamina kokybiškus produktus, teikia paslaugas, geba įtikti
pirkėjams. Ir turi ką pristatyti parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“.

„Liūto dalį sudaro rajone didžiausią pridėtinę vertę
kuriančios smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės. Dėkingas joms,
kad savo atsakingo verslo vieta pasirinko Kauno rajoną“ , –
sakė V. Makūnas.

Į Kauną sugrįžo paroda
„Rinkis prekę lietuvišką“

Parodos laureatus rajono meras pagerbė ir savivaldybės
dovanomis.

Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos
prezidentas Jonas Guzavičius akcentavo, kad gaminių čia yra
tūkstančiai ir į kiekvieną jų įdėtas milžiniškas darbas,
technologijos, rankų šiluma. Visa tai reikia pamatyti ir vertinti.
Jis pabrėžė, kad į parodą „Rinkis prekę lietuvišką“ tradiciškai
nemokamai įleidžiami senjorai, nes „dauguma jų savo laiku irgi
kūrė gėrybes Lietuvai“.

Nuskambėjus oficialiems sveikinimams, arenos didžiojoje
salėje įteikti apdovanojimai konkurso „Geriausi parodoje
pristatomi gaminiai“ laureatams. Jų šį kartą net 21. Daugiausia
parodos „Rinkis prekę lietuvišką“ aukso medalių pelnė įvairūs
delikatesai bei kiti maisto produktai. Tai – grietiniečiai su varškės
įdaru (gamintoja – UAB „Laugena“); aviečių sėklų aliejus
(ūkininkė Audronė Ispiryan); ekologiški batonėliai ir granola iš
grikių (UAB „Ekofrisa“); varškės užtepėlė su česnakiniais
prieskoniais (Skaistgirio ŽŪB „Žagarės pieninė”); plonos
kiaulienos dešrelės (AB „Kiaulių veislininkystė“); medaus
desertas „Tėvynė“ (MB „Medaus magija“); naminis Jolantos
Šakotis (Jolanta Šiugždienė); Čiobrelių likeris su medumi ir
šafranu (Pakruojo dvaro spirito varykla ir alaus bravoras) bei
Agrastų vynas, pusiau saldus, 2019 m. (UAB „Mėmelio vynas“).

Parodos aukso medaliais įvertinti ir kosmetikos gaminiai –
SILENTIUM apsauginis-maitinamasis šalčio kremas (UAB
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Į Kauną sugrįžo paroda
„Rinkis prekę lietuvišką“

„Dermofaktorius“); NUDITUM veido šveitiklis-kaukė su avižų
ekstraktu, makadamijų aliejumi ir baltuoju moliu (UAB
„Dermofaktorius“); Deivių rankų kremas FRANGIPANI (MB
„Filmai ir kvapai“); Šilko muilas veidui (UAB „Natūralios
idėjos“); GREEN FEEL‘S „Man enjoy your extreme energy“ dušo
želė (UAB „Cosmoway“) bei to paties gamintojo GREEN
FEEL‘S daugiafunkcė dantų pasta su natūraliu baziliko ekstraktu
ir eteriniu pipirmėčių aliejumi bei kitas gaminys – gyvūnų
priežiūrai skirtas PET care kietas šampūnas kailiui ir odai (VšĮ
„Biokosmetikos akademija“).

Parodos geriausiais eksponatais pripažinti: namų kvapas
„Frankincenso by Saugirdas Vaitulionis“ (UAB „Natūralios
idėjos“), orkaičių valiklis „MUNDUS“ su purkštuvu (UAB
„Mundus LT“), STAR vaikiški neperšlampami batai iš perdirbtų
medžiagų (UAB „Paliūtis“); aplinkai draugiškas moheros ir šilko
megztinis (AB „Gija“); taip pat moteriškas, slaptasiūlis,
amžinosios klasikos paltas (UAB „Siulvedė“).

 Medžiagą parengė:
Vyr. finansininkė Giedrė ŽIEDELIENĖ,

Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija

/Atkelta iš 1 psl./

„Rinkis prekę lietuvišką“
Parodos aidai

Įdomu į parodą pažvelgti jos dalyvių akimis. Surinkome
truputį nuomonių ir manome, kad skaitytojams jos bus
įdomios.

* * *
Spalio spalio 9-11 dienomis vykusi paroda „Rinkis prekę

lietuvišką 2020“ – tai skonio, stiliaus, namų detalių atradimo
vieta. O svarbiausia - viskas pagaminta Lietuvoje!  Ir tai daugiau
nei paroda – tai yra įkvėpimo šaltinis ir misija parodyti, kokie
darbštūs ir išradingi žmonės Lietuvoje.

Parodoje pasiūla buvo itin plati! Radome ne tik gausybę
grožio, maisto produktų, rūbų, bet ir autorinių mūsų šalies kūrėjų
meno darbų, kuriais galėtume papuošti savo erdves.

Palaikykime vieni kitus, ypač šiuo Covid-19 metu - rinkimės
prekę lietuvišką ir kalėdinėms dovanoms!

Edita SMETONAITĖ
/Nukelta į 3 psl./

K. Donelaičio g. 2 - 119,  44213 Kaunas
Tel.:        +370 (37) 409578.
Mob. tel.: + 370 687 89834
E-mail: info@pramone.lt
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Atstovauju įmonnių grupę AB „Gija“. Tai kampanija, kurios veikla
žinoma 1934 m. Esame sukaupę patirtį ir žiniasm siekianr panaudoti
aplinkai draugiškų tvarių gaminių, tokių kaip megztinis (apdovanotas
šioje parodoje) projektavimui bei gamybai.

Vaida BUZAITĖ, KTU doktorantė

IĮ „Nikaga” savininkė Ana Pyž  atsivežė savo kūrybos gaminius
iš vilnos ir nurodė, kad įmonė gyvuoja jau 20 metų. Visi gaminiai
rankų darbo. Savininkei teko dešimtmetį padirbėti Anglijoje.

Milda Paukštė parodos dalyviams pristatė peteliškes ir
kaklaraištukus „Imago”. Šis žodis reiškia virsmą. Tai kūrybingas
darbas, suteikiantis galimybę turėti gražų gaminį, pagamintą net iš
atliekų.

Paroda - tai būdas pamatyti ne tik save, bet ir kitus. Esu
studentė, mokausi Londone. Būsima specialybė mados verslas
ir vadyba. Iki diplomo gavimo likę vos pusantro mėnesio. Turiu
viltį, baigusi mokslus grįžti į gimtinę - Lietuvą ir likti čia. Šiuo
metu padedu mamai su prekyba vaikų knygomis, kurios yra
pritaikytos ir neregiams. Žinoma, svarbiausią dėmesį norisi skirti
mūsų stendui, tačiau pavaikščiojusi po parodą, susidariau įspūdį,
jog man labai patiko lietuvių dizainerių drabužiai.

Gabija GIEDRAITYTĖ

/Atkelta iš 2 psl./

Mūsų gaminiai yra ilgaamžiški. Visa produkcija yra
pagaminta Lietuvoje. Mūsų drabužių asortimentas skirtas visai
šeimai. Trikotažinius gaminius rasite moterims, vyrams ir
vaikams.  Įmonė „Pakaita“ turi gilias tradicijas, nes įkurta 1945m.
ir gyvuoja iki dabar.

Karolina VASYLIENĖ
Trikotažo gaminių padalinio vadovė

Kaip ateities maistą įmonės atstovai siūlė svarbų baltymų šaltinų,
kuris gaunamas iš džiovintų svirplių. Tiesą sakant, parodos lankytojai
su šypsena kalbėjo, kad prie šitokio patiekalo teks dar ilgokai pratintis.

Ūkininkas Gediminas Šopis iš Šiaulių rajono įdomiai aiškino,
kad 40 ha žemės plotas gali suteikti ir pragyvenimo šaltinį, ir reikalingą
produkciją miesto gyventojui.

Vandenvala, UAB – “LŽT Group” įmonių grupės dalis, jau
daugiau nei 12 metų parduodame, montuojame ir prižiūrime
biologinius nuotekų valymo įrenginius individualiems namams,
daugiabučiams, įmonėms, viešbučiams, degalinėms ir kitos paskirties
pastatams. Mūsų išskirtinumas, kad suteikiame pilną paslaugų paketą,
ko pasekoje žmonėms nebereikia rūpintis, nes viskuo pasirūpiname
mes.

Kruopščiai ir atsakingai įrengiame vandentiekio, nuotekų, drenažo
inžinerinius tinklus. Parenkame, suprojektuojame ir montuojame
riebalų, naftos gaudykles, talpyklas ir rezervuarus kavinėms,
restoranams, valgykloms, degalinėms, plovykloms, automobilių
aikštelėms, autoservisams, pramoninėms įmonėms ir kitiems
statiniams.

Esame didelė ir atsakinga komanda, dirbame visoje Lietuvoje,
tad kiekviename mieste ir beveik visuose Lietuvos miesteliuose galite
rasti mūsų atliktų darbų. Kviečiame kreiptis visus, kuriuos domina
mūsų atliekamos paslaugos, mielai su Jumis pabendrausime.

Rinkodaros vadovė –
Gabrielė ALEKNAVIČIŪTĖ-MARTINEZ

Jau renginiui pasibaigus, trumpai pasikalbėjus su jo vedėju
Egidijum Stanciku, įstrigo mintis apie tai, jog daug įmonių yra sukūrę
labai gražius savo verslo pavadinimus, tačiau tai pasisekė tikrai ne
visiems. Todėl vis dar matosi labai didelė užsienietiškų pavadinimų
įtaka mūsų verslo kūrėjams.

Nuomones apibendrino
Benita VIŠPULSKYTĖ ir dr. Juozas ŠALČIUS
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Rinkimai  praėjo, bet diskusijos tebevyksta. Susidaro įspūdis,
kad niekas nežino, ką daryti.  Ką tai galėtų reikšti?

Politikai priekaištauja žmonėms, kad šie menkai dalyvavo
rinkimuose.  Bet jie nutyli, kad tie žmonės yra nusivylę ir Seimu, ir
partijomis, ir  politika. Jie gerai mato, kuo pavirto Seimas. Jis ne tik
daro šiurkščias klaidas, bet ir su pasimėgavimu veliasi į nesibaigiančias
patyčias bei nebrandžių žmonių kivirčus. Partijos čia daugiausia
rūpinasi tik savais interesais, o didžioji politikos dalis beveik net
neslepia, kad ji yra įsipainiojusi į slaptus oligarchinius suokalbius. Be
to, nėra jokia paslaptis, kad vyksta dažni papirkinėjimai, o į Seimą
dažniausiai skverbiasi gana abejotinos reputacijos žmonės.  Kitaip
tariant, didžioji jų dalis turi ne tik rimtų moralinių, bet ir teisinių
problemų. O to visai pakanka, kad visuomenė prarastų pasitikėjimą
valdžia ir pati vengtų dalyvauti rinkimuose. Kokia prasmė spausti
žmones, kad jie dalyvautų rinkimuose, jei nematyti pastangų, didinančių
pasitikėjimą ir Seimu, ir partijomis, ir politika.

Žinoma, po rinkimų visada būna daug nepatenkintų ir nusivylusių
rezultatais žmonių. Šįsyk jų ypač daug, nes rinkimus laimėjo
neoliberalioji kryptis, kuriai daug metų kritikos negailėjo didžioji
dauguma Lietuvos žmonių: partijų, pilietinių judėjimų, ideologinių srovių
ir šiaip laisvų piliečių. Neoliberalizmas buvo siejamas su oligarchinių
jėgų savivale, valstybinių interesų išdavyste, globalizmu, avantiūrizmu,
anarchizmu, tradicijų  ignoravimu ir pan. Kai kam jis asocijavosi  net su
radikaliausiais kairuoliškumo (leftizmo) pasireiškimais, pvz., bolševizmu.
Dėl to  pralaimėjusios  partijos šįsyk buvo ypatingai sukrėstos. Tai buvo
jų egzistencinis klausimas. Jos buvo priverstos surasti atsakymą, ar tikrai
yra pralaimėta politikai, kuri neturi istorinės perspektyvos? O gal kaip
tik yra atvirkščiai? Gal jie patys turi susitaikyti su savo perspektyvų
praradimu, pripažinti, kad visa jų politinė veikla buvo iliuzinė?

Rimtai šį klausimą sugebėjo iškelti bene tik „Nacionalinis
susivienijimas“. O jis kilo iš būtinumo  suprasti, ar pralaimėjimo
priežastys slypėjo neperspektyviuose politiniuose tiksluose ir
uždaviniuose,  ar politinėje veikloje (strategijoje,  taktikoje, metoduose).

Gerb. profesoriau,
skaitytojų vardu dėkojame už atsakymus į klausimus ir

įvairius patarimus.

Profesorius
Krescencijus STOŠKUS

Abiem atvejais tai buvo viltingas
savo ginklų nesudedančios partijos
apsisprendimas. Neabejotinai tam
turėjo reikšmės intelektualinis
potencialas. Nors iš pradžių
mėginimas išsiaiškinti  savo partijos
pralaimėjimo priežastis  atrodė gana
nedrąsus ir spontaniškas, tačiau
greitai jis buvo racionalizuotas.
Paliestas  net partijai ypač svarbus
lyderystės klausimas. Visi juto, kad
padėtis turi būti iki galo išaiškinta.
Ypač geru ženklu reikėtų laikyti tai,
kad diskusija buvo vieša,
geranoriška, didžia dalimi taktiška ir netikėtai atvira.  Kitoms
pralaimėjusioms partijoms tokia savianalizė dar nepasiekiama.
Apskritai jos, atrodo, dar iš viso nėra atgavusios amo.

Teko girdėti, kad, tamsta, nelauktai susidūrėte su „karališkuoju“
virusu. Malonu, kad lydėjo sėkmė. Linkėdami stiprios sveikatos, norime
klausti, gal turite auksinį patarimą šia aktualia visuomenei tema?

Taip, teko išbandyti savo jėgas. Tik ta sėkmė nuo manęs nedaug
tepriklausė. Ištiktas viruso, menkai tenutuokiau, ką man daryti. Galų
gale ryžausi kreiptis į labiausiai patikimą ir taurų žmogų, kokį turėjau
savo pažįstamų tarpe. Tai buvo kunigas, gydytojas, chirurgas,
humanitarinių mokslų daktaras prof. Andrius Narbekovas. Mielasis
Andrius be paliovos sekė mano būklę, teikė itin naudingus patarimus
ir už mano pasveikimą meldėsi kartu su savo Mamyte. O mano
nepagydomai ligai kontroliuoti jis pasiūlė itin nuoširdų gydytoją
genetiką prof. Danielių Serapiną. Šis daktaras greitai sudarė vaistų ir
maisto papildų tvarkaraštį, kurio vienas egzempliorius iki šiol kabo
ant sienos. Pagal jį  iki šiol dar vis gyvenu, keliuosi ir gulu.  Tai jiedu
stebuklingai  stiprino mano ir visos šeimos imuninę sistemą, kai teko
atsidurti savo namų karantine.  Nulenkiu galvą prieš šiuos nuostabius
Lietuvos žmones.  Šiam gydymui daug  padėjo ir  ypač jautri  sesers
Angelės parama bei nuolatinė ir ištverminga mano sūnų Liutauro ir
Argaudo globa. Kol bus tokių auksinių žmonių, manau, visada rasis ir
kiekvienam asmeniui pritaikytų auksinių patarimų.

 Iš anksto dėkojame.
Su pagarba, laikraščio „STATYBA“ redakcija

Visuomenė beveik nesulaukė išsamių prognozių, kokie bus
galutiniai Seimo rinkimų rezultatai. Ateitis parodys, kieno kokia patirtis
ir žinios turėjo didesnę reikšmę prognozuojant mūsų valstybės valdžios
rinkimus. Vis dėlto šio įdomaus darbo kai kas ėmėsi ir dabar galima
pasakyti, kad tai buvo įdomi žinia.

Pažvelgėme į savąją lentelę ir dabar galime pasakyti, kad prieš rinkimus
Jonas Guzavičius, UAB „Liftai” generalinis direktorius, labai tiksliai
pasakė, kad tėvynės sąjunga laimės 50 vietų. Edmundas Stašys, Sibiro
tremtinys, prognozavo, kad konservatoriai turės 40 mandatų, o Stanislovas
Buškevičius, kandidatavęs Savanorių rinkiminėje apygardoje, tiksliai
įspėjo, kad į antrąjį turą išeis Tėvynės sąjungos atstovas, o per abu turus ši
partija laimės 45 vietas. Gana tiksliai mūsų prognozuotojai nustatė, kad
darbo partija ir socialdemokratai turės 10-12 vietų.

Netikėtą „akibrokštą” pateikė Dovydas Jokubauskis, LFLS
(Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos) pirmininkas, nurodydamas, kad
Laisvės sąjunga per abu turus surinks 16 vietų.

Galbūt kai kuriems žmonėms teisėtai kilo klausimas, kodėl
televizija ir radijas nesurado drąsių žmonių, kurie būtų galėję pagrįsti
vienokių ar kitokių Seimo rinkimų rezultatų prognozes. Galbūt pritrūko
išminties, patirties ar kokios kitos aplinkybės nulėmė nutylėjimą. Tačiau
tai leidžia mums klausti: sociologai, kur jūs?

Benita VIŠPULSKYTĖ ir dr. Juozas ŠALČIUS

Truputis trumpų tiesų apie
rinkimus ir spėjimus  Žymusis vokiečių filosofas Hegelis sakė - kiekviena tauta yra verta

savo valdžios.Taip iš tikrųjų yra, bet tautos pasirinkimą esminiai įtakoja
žiniasklaida ir nukreipia jį ten, kur reikalinga žiniasklaidos savininkams.
Jau romėnai žinojo, kad vulgus est credulum - minia yra lengvatikė, tad
rinkimus laimėjo stambusis kapitalas - žiniasklaidos savininkas.

Seimo daugumą sudarys Tėvynės sąjunga ir abi liberalų partijos.
Be liberalų paramos Tėvynės sąjunga Seime daugumos nesudarys ir
todėl į bendrą jų programą bus įtrauktos liberalų nuostatos, kurios
tačiau yra nesvetimos ir Tėvynės sąjungos ideologijai. Tad galime laukti
tokių pokyčių - vienalyčių santuokų įteisinimo, lengvųjų narkotikų /
marihuanos / dekriminalizavimo, t.y. faktinio jų naudojimo leidimo, o
nuo lengvųjų dažnai pereinama ir prie heroino ir kt. Visuomenei kelia
neaiškumų kalbos apie lietuviškos abėcėlės „papildymą“ užsienietiškų
pavardžių rašymą, o taip pat ir kiti nepakankamai aiškūs ketinimai,
kurie reikalauja papildomos informacijos ir diskusijų. Taip pat siūloma
PVM sumažinti maisto produktams nustatant 5 proc., gyventojų pajamų
mokestį sumažinti iki 15 proc., nenurodant iš kur bus padengtas
biudžeto deficitas, tad aišku, kad biudžetas gaus mažiau pajamų,
sumažės finansavimas švietimui, gydymui ir kt., tad dalį šių paslaugų
teiks privatus kapitalas ir jos bus mokamos.

Ateitis parodys kokiais keliais žengs Lietuva.
 Pranas KAVALIAUSKAS, Laisvės kovų dalyvis,

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriaus
valdybos narys

Po rinkimų
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Vilniaus valdžia negaili dėmesio
ir pinigų dviračių takų statybai.
Reikia pagalvoti, kaip efektyviai šią
sukurtą susisiekimo infrastruktūrą
išnaudoti. Didelių pasiekimų šioje
srityje turi Indija ir Vietnamas.
Vilniuje automobilių spūsčių mastui
artėjant prie Indijos miestų, galima
pasinaudoti pastarųjų patirtimi –
dviračių taksi kroviniams ir
žmonėms pervežti. Indijoje tokiu
transportu užsiima žmonės,

vadinami „rikšomis“. Žmonių pervežimui jie naudoja įvairių
konstrukcijų dviračius ir motorolerius, taip mažindami automobilių
spūstis.

Esant dabartinėms tendencijoms, Indijos miestų automobilių
spūsčių mastą galime pasiekti per du dešimtmečius. Navigacijos
technologijų įmonės „Tom Tom“ duomenimis, didžiausios spūstys
pasaulyje fiksuojamos Indijos mieste Bengalūre, kur vairuotojai
vidutiniškai kasmet kamščiuose praleidžia po 243 valandas. Vilniuje
šis rodiklis siekia 167 valandas ir turi tendenciją didėti po 2 proc.
kasmet. Jei situacija nesikeis, Bengalūro lygį pasieksime per 20 metų.

Nors per pastaruosius keletą metų Vilniuje buvo nutiesta daugybė
kilometrų dviračių takų, susiaurinta keletas gatvių, įdiegta moderni
šviesoforų valdymo sistema, eismo situacija ne tik kad negerėjo, bet

Juozas ZYKUS, piliečių asociacijos „Metro
sąjūdis“ valdybos pirmininkas

Kokią ateities susisiekimo sistemą
kursime Vilniuje?

tolydžio blogėja. 2017 m. kamščiuose praleidome 154 val., 2018 m. –
156 val., 2019 – 167 val. Tai yra viso mėnesio darbo valandų skaičius.

Akivaizdu, kad Vilniuje taikomos priemonės yra neefektyvios. Vakarų
Europos miestai šį klausimą sprendžia kiek kitaip: pirmiausia turi atsirasti
greita, galinga ir patraukli viešojo transporto rūšis (dažniausiai tai
yra metro), o greta jos kuriama pagalbinė infrastruktūra – dviračių
takai, mažesnio galingumo viešojo transporto tinklas. Toks derinys
puikiai veikia Amsterdame, Kopenhagoje ir daugybėje kitų vakarietiškų
miestų. Gi Vilniuje problemą mėginame spręsti tik pagalbinėmis
priemonėmis, kurios savaime norimo efekto negali duoti.

Todėl turime pasirinkti: ar ir toliau planuosime tik dviračių takus,
kuriais žiemą pravažiuoja vos keletas dviratininkų, ar imsimės planuoti
metropoliteną, kuris iš esmės išspręstų Vilniaus susisiekimo problemas?

1920 m. spalio 9 d. Lietuvos Vyriausybės nutarimu
Susisiekimo ministerijos sistemoje steigiama Aukštesnioji
technikos mokykla – ATM. Faktiškai joje pradėjo veikti
vakariniai technikos kursai. Į juos galėjo būti priimami dvi
gimnazijos klases baigę asmenys.

Pradžioje ATM glaudėsi rusų pradžios mokykloje (Vytauto
per. 5), 1922 m. jai buvo skirtas atskiras dviejų aukštų
(Mickevičiaus g.1) namas. Čia įsikūrė dirbtuvės, laboratorijos,
kabinetai.

Mokyklos organizatoriai buvo inž. Julijonas Gravrogkas
(patvirtintas mokyklos vadovu), inž. Kazimieras Vasiliauskas,
inž. K. Žalys, inž. J. Kižkinas, fizikas K. Žakenis, teisininkas
P. Pankaitis, inž. A. Gravrogkas.

Mokykloje buvo du skyriai: statybos ir mechanikos bei
elektrotechnikos.1923 m. pradėjo veikti jūrininkų mokykla,
kurioje mokėsi 22 jaunuoliais, tačiau praktinių įgūdžių gauti
nepavyko.

1925 m. ATM baigė 9 statybos technikai: A. Barauskas,
S. Degutis, A. Gudzinskas,  V. Kopylovas, J. Mačiokas,
A. Medzevičius, H. Morkūnas, S. Morkūnas, A. Vosylius.

1925 – 1929 m. laikotarpyje Karmelitų ( dabar Karaliaus
Mindaugo prosp.) ir Kalėjimo gatvių kampe pastatytos praktinio
mokymo dirbtuvės su 25 kW galios elektros stotele ir garo

100 metų nuo Aukštesniosios technikos
mokyklos įkūrimo

mašina, kalve, stalių, metalo cechai su apdirbimo staklėmis.
Statybos vadybos mokymo studijos truko tris metus, o

absolventams suteikiama statybos jaunesniojo inžinieriaus
kvalifikacija.

1928 m. Antanas  Gravrogkas apdovanotas Lietuvos
Didžiojo kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu, o
J. Gravrogkas – ketvirtojo laipsnio ordinu.

1931 – 1932 m. ATM įkurtas aviacijos būrelis. 1932 m.
mokyklos dirbtuvėse pastatytas pirmasis lietuviškos
konstrukcijos sklandytuvas. Jam brėžinius parengė 4 – os klasės
moksleivis Br. Oškinis. Jis pavadintas „Technika – 1“. 1933 –
1934 m.  p ilo tų vardus gavo  Br.  Oškini s,  A Paknys,
V. Butkevičius, V. Šalavėjus, J. Dovydaitis, V. Ašmenskas,
J .  Steikūnas.

1934 m. su šiuo sklandytuvu Nidos kopose pasiekiamas
Lietuvos sklandymo rekordas. Šis sklandytuvas su pilotu ore
išsilaikė 7 valandas ir 2 minutes. Vėliau sukurtas „Uodas“.

Statybos skyriuje buvo dėstoma geodezija, kursas apie
sauskelius, geležinkelius, tiltus, vandentiekį ir kanalizaciją.

Nuo 1920 iki 1935 m. į ATM įstojo 1337 moksleiviai, o
baigė 349, mokslą tęsė – 250.

/Nukelta į 6 psl./
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Taip pat malkas ir kelmus tekdavo vežti su jaučiais. Kol mažas

būdavau, važiuodavau su mama, bet vėliau dirbdavau vienas. Rytais
būdavo geriau, nes mažiau uodų ir bimbalų. Bet kai važiuoji po pietų,
tai jau tada saugokis ir saugok jautį, kad tavęs su visu vežimu neįneštų
į kokį tankumyną. Jei įvažiuoja į krūmus – bėda: jis atbulom nepastumia
ratų.Tad turi jį iškinkyti ir traukti ratus.

Bet būdavo, kad vežimas būna jau pakrautas malkų.
Rąstai metro ilgio. Tokiu atveju turi iškrauti malkas, iškinkyti jautį,

ištraukti vežimą ir vėl pasikrauti. Uodai baisiai puola. Bet visa tai
labai grūdina.

Vasarą eidavom į mišką pramogauti, pagaudyti burundukų. Jų
būdavo daugybė. Pasidarai švilpuką, susėdi po medžiu ir pradedi
daužyti juos pagaliais. Būdavo, kad ir numuši vieną kitą, bet jie būdavo
greitesni.

Vieną gražią saulėtą pavasario dieną ėjau vienas iš mokyklos.
Perėjęs pelkes, kildamas į kalniuką, pamiškėje saulės atokaitoje ant
kelmo pamačiau didžiulį pulką gyvačių. Buvo baisu. Apėjau didelį
ratą, kol parėjau namo. Gal tai buvo kokia gyvačių šventė. Daugiau
tokio kiekio vienoje vietoje niekada nemačiau.

Vasara. Šienapjūtė. Vaikams irgi įdomus laikotarpis. Šienas būdavo
tik pamiškėse ar ten, kur retesnis miškas. Šienaudavo tik dalgėmis,
kitokių įrankių nebuvo. Šieną džiovindavo, kraudavo į kupetas.

Bet kai ateidavo laikas krauti į stirtas, būdavo šventė. Mes, vaikai,
raiti, pakinkyti į valakušas, veždavom šieną į stirtas. Valakuša – tokia

Ten, kur meškos, bet dar ne baltos
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1934 m.  J. Gravrogkas apdovanotas  Lietuvos Didžiojo
kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu.

1936 m. pradžioje Vyriausybė sutiko skelbti naują ATM rūmų
projektavimo konkursą. Jį laimėjo VDU bei ATM architektūros
disciplinų dėstytojas dr. Stasys Kudokas. 1937 m. birželio 17 d.
Lietuvos Susisiekimo ministerija pasirašė sutartį su Gedelio Ilgovskio
statybos firma. J. Gravrogkas paskirtas statybos komisijos pirmininku.

1937 m. rugsėjo 1-ąją ATM perėjo Lietuvos Švietimo
ministerijos žinion.

1937 m rugsėjo 15 d. įvyko Aukštesniosios technikos
mokyklos rūmų pamatų ir vietos šventinimo iškilmės, kuriose
dalyvavo Lietuvos ministras pirmininkas Juozas Tubelis, Seimo
pirmininkas K. Šakenis, Susisiekimo ministras Jokūbas
Stanišauskas, Krašto apsaugos ministras generolas Stasys
Dirmantas, VDU prorektorius prof. Pranas Jodelė, daug svečių.
Pamatus pašventino mokyklos kapelionas Jurgis Latvėnas.

1938 m. gruodžio 5 – ąją įvykusiame baigiamajame ATM
rūmų statybos komisijos posėdyje, kuriam pirmininkavo J.
Gravrogkas, Valstybinės kontrolės atstovas inž. A. Propolenis
pasirašė rūmų priėmimo aktą, o pastebėti trūkumai turėjo būti
pašalinti iki 1939 m. gruodžio 5 d. Rangovui G. Ilgovskiui
atsisakius, iš jo buvo atskaičiuota 93 800 litų.

1938 m. rugsėjo 23 d. naujuosiuose rūmuose pradėtas
mokymo procesas.

Naujieji rūmai – trijų aukštų su rūsiu ir pastoge. Rūsyje –
drabužinė, mokyklos tarnautojų ir sargų butai, katilinė, valgykla,
kitos pagalbinės patalpos. Pirmajame aukšte – mokytojų

kambarys, raštinė, direktoriaus kabinetas, gydytojo kabinetas,
gimnastikos salė, auditorijos. Antrajame aukšte – auditorijos,
iškilmių salė, organizacijų  patalpos, laboratorijos. Trečiajame
aukšte – auditorijos, braižyklos, biblioteka, skaitykla, mokslo
kabinetai. Pastogėje – archyvas...

Šioje mokykloje dėstytojais dirbo daug VDU profesorių,
privatdocentų, dėstytojų. Tai Juozas Indriūnas, Pranas Jodelė,
Steponas Kolupaila, Vytautas Mažinskis, Kazimieras
Vasiliauskas, Valerijonas Verbickas, Antanas Bistrickas, Vladas
Jakovickis, Jurgis Vidmantas ir kt.

1940 m. prof. J. Gravrogkui perėjus dirbti į VDU, ATM
direktoriumi paskirtas geodezijos ir topografijos specialistas inž.
Antonas Krikščiūnas, VDU docentas.

Be teorinių žinių moksleiviai turėjo atlikti praktinius darbus
dirbtuvėse, laboratorijose, kabinetuose, o vasarą – praktiką Kelių
statybos direkcijoje, Mašinų direkcijoje, Pašto valdybose ir kt.
Visuose skyriuose mokėsi tik berniukai.

Daugelis absolventų vėliau studijavo aukštosiose mokyklose.
Tarpukario Lietuvoje egzistavo Lietuvos technikos draugija,

jos būstinė buvo Mickevičiaus g. Nr.1.
1938 m. gegužės mėn. Kaune įvyko Lietuvos technikų

draugijos suvažiavimas, kurį sveikino Lietuvos inžinierių ir
architektų draugijos, Krašto statybos komiteto ir korporacijos
„Plienas“ atstovai. 1940 m. ji pavadinta „Baigusių aukštesnį
technikos mokslą draugija“

1941 m. rudenį ATM rūmuose įsikūrė vokiečių karo ligoninė.
Mokykla evakuota į senąsias patalpas, paliekant trečiąjį rūmų aukštą.

                     Dr. Doc. Aleksandras GLUOSNIS
1949 – 1953 m. m. šios mokyklos moksleivis

Edmundas STAŠYS, Sibiro tremtinys

/Atkelta iš 5 psl./

priemonė, skirta šieną suvežti į vieną vietą. Šis daiktas paprastai
gaminamas iš dviejų beržo karčių, prie kurių kinkomas arklys, o į tarpus
tarp vadinamųjų hienų pritvirtinami sutankinti berželiai (kas 30 cm),
kad laikytųsi šienas. Privažiavus prie kupetos, keli žmonės užversdavo
kupetą ant rogių, perrišdavo ją virve, o mes ją nuveždavom į centrą.
Atvykę prie stirtos, atrišdavom virvę ir kupeta likdavo gulėti. Tada jau
su šakėm šienas kraunamas į stirtas. Per pietus arklius maudydavom
ežere, kurio gylis apie 4 m.

(Pabaiga kitame numeryje)
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Lietuvoje vykdomos verslo priežiūros institucijų veiklos tobulinimo
iniciatyvos, kurių tikslas – optimizuoti institucijų atliekamas priežiūros
funkcijas, užtikrinti, kad priežiūros funkcijos valstybėje būtų atliekamos
efektyviai, koordinuotai, mažiausiomis sąnaudomis, kuo mažiau
trikdant prižiūrimų subjektų veiklą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija
pažangiomis verslo priežiūros priemonėmis keičia priežiūros institucijų
misijos sampratą – skatindama metodinės pagalbos teikimą, užuot
taikius sankcijas, mažina dėl priežiūros verslui tenkančią naštą. Verslo
priežiūros specialisto paskirtis – padėti ūkio subjektui užtikrinti, kad
jo klientai nenukentėtų, o ne bausti už patikrinimo metu rastus
pažeidimus. Todėl Ekonomikos ir inovacijų ministerija, būdama verslo
priežiūros veiklos gerinimo koordinatore ir tobulindama teisinį įmonių
veiklos reglamentavimą, pageidautina, kad  įvestų visoms įmonėms
rekomendacijas bei metodikas įmonių veiklos analizei bei
perspektyviniam programavimui vykdyti.

Ūkio subjektai, programuodami veiklą, numato investicijas į
techniką, ieško žaliavų šaltinių bei naujų gamybos technologijų. Tačiau
ne visada įvertina, kokį poveikį ūkio finansiniam stabilumui bei
ekonominiam efektyvumui daro priimti sprendimai ir pasirinkta
strategija. Įvertinti situaciją padeda ekonominė ūkio analizė ir
programavimas. Deja, šie valdymo metodai vis dar nėra plačiai paplitę
mūsuose.  Tapatinimas įmonių audito, kurio paskirtis buhalterinių
veiksmų atitikmens nustatymui priimtų įstatymų reikalavimams, nėra
ūkio ekonominės veiklos įvertinimas pagal racionalumo rodiklius, o
įmonių veiklos sąmatos sudarymas ir parinkimas varianto konkursiniu
būdu nėra įmonės kaštų racionalumo matas. Ar galima įmonės kaštų
sąmatą sudaryti neatsižvelgiant į gaminio technologinių reikalavimų
rodiklius, apimtis bei nustatytus normatyvus medžiagų, žaliavų,
energetinių išteklių sunaudojimo. Kaip galima siūlyti mažesnę pirkinio
kainą, jeigu jis neatitinka technologiniams kokybės reikalavimams arba
medžiagų, žaliavų ir  komunalinių paslaugų sunaudojimo normatyvams.

Kasdienėje veikloje ūkių subjektai turi reikalų su medžiagų,
cheminių priemonių tiekėjais, įvairiomis finansų ir valstybės įstaigomis,
produkcijos supirkėjais, konkuruojančiom įmonėm bei ūkiais. Prieš
nusprendžiant, kiek ir kokių medžiagų planuojate įsigyti, kokius
įrenginius ar jų priedus numatote pirkti, ar kokio dydžio paskolą imti,
privaloma puikiai žinoti esamą ūkio ekonominę situaciją. Tai padaryti
padeda ekonominė analizė. Viso ūkio mastu pagal atskiras šakas tokią
analizę atlieka Statistikos departamentas ir skelbia kasmetiniuose
leidiniuose. Tai padeda pagal vieningus metodologinius principus atlikti
ir atskirų ūkio objektų analizės darbus, o taip pat nustatyti savo vietą
ūkio visumoje.

Ekonominė analizė, kaip pirminė įmonės ekonominės
savireguliacijos prielaida

Atliekant įmonės ekonominę analizę skaičiuojami išteklių
panaudojimo efektyvumo, kiti ekonominiai rodikliai. Remdamasis
išvadomis, įmonės vadovas nustato praeityje priimtų gamybos
sprendimų tikslingumą, o nustatęs paklaidas ir priežastis, numato jų
korekciją. Įmonės ekonominių rodiklių koregavimui atlikti reikalingos
specifinės žinios apie įmonės ekonominius rodiklius, jų tarpusavio
sąveiką bei įtaką bendriems rezultatams.

Įmonių vadovai, investuodami į techniką, pastatų modernizavimą,
kartais vietoje lauktos naudos susiduria su mokumo problemomis.
Pasitaiko atvejų, kai dėl per greitos plėtros įmonę gali prireikti
likviduoti. Įmonės veiklą būtina pradėti nuo  projektinio finansinio

Tobulinti įmonių ekonominę
savireguliaciją

Marytė RASTENYTĖ,
doc. dr. neprikausoma ekspertė

plano sudarymo vadovaujantis normatyviniais išlaidų rodikliais. Tai
įgalina nustatyti išvengti skaudžių pasekmių ir užtikrinti ūkio finansinį
stabilumą. Viena iš ekonominio stabilumo prielaidų be buhalterinės
apskaitos audito, kurio paskirtis buhalterinių veiksmų atitikmuo ūkio
ekonominės veiklos įstatymams, bet ir ekonominio veikimo tikslingumo
bei efektyvumo rodiklių užtikrinimui tai finansinė analizė. Analizuojant
finansinius rodiklius ūkinės veiklos eigoje, nustatomas ūkio mokumas,
likvidumas, finansinis stabilumas bei pelningumas. Remdamasis
rodiklių analizės rezultatais, įmonės vadovas gali nustatyti saugią
skolinimosi ribą, įvertinti įsiskolinimo lygio mažinimo galimybes,
pasirinkti optimalų technikos parko dydį. Tačiau kaip žinoti, kada ūkio
rodikliai yra teigiamos reikšmės? Suskaičiavę ne vieno, o kelių ūkių
finansinius ir kitus rodiklius ir palyginę juos tarpusavyje, gauname
informacijos apie konkretaus ūkio konkurencingumą, tobulintinas sritis
bei veiklos perspektyvų galimybes. Ekonominės analizės atlikimui
informacijos lobynu yra buhalterinės apskaitos dokumentai.

Buhalterinės apskaitos dokumentų rinkinį sudaro ūkio balansas,
pelno (nuostolių) bei pinigų srautų ataskaitos. Didelę naudą duoda ir
ūkio didžioji knyga. Remiantis šios ataskaitos duomenimis, lengvai
galime išsiaiškinti, kuri sąnaudų grupė turėjo didžiausią neigiamą įtaką
ūkio rezultatams.

Analizuodami kelerių metų tendencijas, galime nustatyti labiausiai
didėjusią ar mažėjusią sąnaudų grupę ir priimti atitinkamus sprendimus.
Naudojantis kitomis apskaitos ataskaitomis, apskaičiuojamas
darbuotojų ir turto valdymo efektyvumas, konkrečių gaminių ar
paslaugų pelningumas ir jų konkurencingumas.

Veiklos planavimas mažina riziką
Remdamiesi praėjusių laikotarpių ekonominės analizės rezultatais

galime pasakyti, ką ir  kokiu atveju reikėjo padaryti, tačiau sunkiausia
užduotis - iš turimos informacijos numatyti ūkio veiklos sėkmingesnį
ateities laikotarpį. Veiklos planavimas parodo tikėtiną pelną, pinigų
likutį laikotarpio pabaigoje bei kitus ūkio veiklos rezultatus.

Efektyviausias veiklos planavimas - vienų metų laikotarpio
biudžeto planas, tačiau planuojant investicijas į  įrengimus, mašinas,
pastatus bei kito materialaus turto ilgajam kaštų laikotarpiui
rekomenduojama ūkio veiklą suplanuoti 3-5 metams.

Ilgojo laikotarpio plano sudarymo tikslas - skaičiuojant ilgajam
atsipirkimo laikotarpiui pasirinkti tinkamiausią investavimo alternatyvą.
Atlikę veiklos planavimo veiksmus, skaičiuojami ekonominiai rodikliai.
Juos įvertinus gali paaiškėti, jog investicijos neatsipirks ir taps ūkiui
nuostoliu. Tokiu atveju, siekiant išvengti investicijų atsiperkamumo
rizikos, ieškoma ūkiui naudingesnių sprendimų. Ilgalaikis planavimas
taip pat naudingas ieškant būdų sumažinti įsiskolinimo lygį, kuris
susijęs su palūkanų svyravimo rizika.

Bet koks verslas yra rizikingas, todėl nuolat būtina ieškoti naujų
rizikos valdymo metodų. Tam puikiai tinka ir ūkio veiklos planas.
Suplanavus ūkio veiklą, tiriamas ūkio jautrumas infliacijai (žaliavų
brangimo) bei produkcijos kainų kritimui (pajamų mažėjimui). Analizės
rezultatai parodo, kokie nuostoliai ir pinigų praradimai gali būti veikiant
kiekvienai iš šių rizikų. Pasaulyje plačiai paplitęs metinio biudžeto
plano sudarymas. Parengus artimiausių metų veiklos planą, lengva
nustatyti apyvartinių lėšų ir skolinimosi poreikį. Tikslaus metinio
biudžeto plano nepavyks sudaryti be apyvartinio kapitalo prognozių,
tačiau modeliuojant veiklą, nustatoma, kiek įmonė gali skirti apyvartinių
lėšų užtikrinant maksimalų teigiamą rezultatą, esant geriems
ūkininkavimo metams, ir minimalų neigiamą rezultatą, esant itin
nepalankiems metams. Šis ūkio valdymo metodas padeda išvengti
pernelyg didelių investicijų į žaliavas.

(Tęsinys kitame numeryje)
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Išlaužo seniūnijos gyventojai labai džiaugiasi ir gėrisi
atgijusia ir pagražėjusia Išlaužo bažnyčia ir jos prieigomis.
Šiais metais čia restauruoti vargonai, atlikti altoriaus, sienų,

skliautų remonto darbai, pakabintas naujas nenusakomo grožio
sietynas,  sudėtos naujos apšiltintos grindys, sutvarkytas
pagrindinis takas, jungiantis bažnyčią su Mergelės Marijos
statula.

Tariame AČIŪ visų darbų iniciatoriui Išlaužo Švč. Mergelės
Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos Klebonui Viliui
Sikorskui, darbus talkinantiems atlikti broliams Martynui ir
Romui Kemežiams, Blažauskų šeimai, Lidijai Kašiubienei,
Renatai Barauskaitei, Audriui Sukavičiui, zakristijonei Aldonai
ir visiems visiems kitiems prisidėjusiems prie grožio kūrimo.

Rima ŽIOBIENĖ
Išlaužo seniūnijos seniūno pavaduotoja

Išlaužo bažnyčioje

LAISVALAIKIUI
Miestietis, atvykęs į kaimą, tarė:
– Bepigu jums kaime, nei ligų, nei virusų, o štai mieste...
Ūkininkas iš karto pasakė savas mintis:
– Reikia daugiau savo namus daboti ir mažiau po svietą žabalioti, tuomet

bus viskas gerai.

Lietuvos sportinis ir olimpinis judėjimas, gimęs dar 1919 m. gegužės
18 d., kai buvo įkurta pirmoji Lietuvos sporto sąjunga, nuėjo ilgą ir garbingą
kelią. Nuo tais laikais turimų ir kultivuojamų keturių sporto šakų išaugo
iki 144, nuo penkių prieškaryje Lietuvos sportininkų Europos ir pasaulio
čempionatuose  iškovotų medalių, imant 1937-2018 metus  Pasaulio
olimpinėse žaidynėse mūsų sportininkai yra iškovoję 31 aukso, 26 sidabro
ir 28 bronzos medalius, Pasaulio čempionatuose 422 aukso, 455 sidabro
ir 558 bronzos medalius, Europos čempionatuose 676 aukso, 633 sidabro
ir 860 bronzos medalių. Todėl pasigilinus vien  tik į šiuos skaičius
susimąstai, kieno pastangų dėka buvo pasiekti šie laimėjimai.

 Aišku, kad visų pirma mūsų sportininkų, bet kita vertus nebūtų
sportininkų be kūno kultūros mokytojų, sporto trenerių, sporto
organizatorių ir pan. Tačiau kas paruošė tuos mokytojus, trenerius ir
sporto organizatorius? Aišku, kad mūsų aukštosios mokyklos. O visų
pirma buvęs Lietuvos kūno kultūros institutas, kuriame dirbo
nepriekaištingos išminties talentingi dėstytojai tokie kaip kad profesorė
Valerija Stakionienė. Ji,1943 m. aukso medaliu baigusi Panevėžio
mergaičių gimnaziją, 1945 m. įstojo į tuometį Lietuvos valstybinį kūno
kultūros institutą (toliau – KKI). Institutą baigė su pirmąja laida – 1948 m.
Diplomas vėl su pagyrimu. Tų pačių metų rudenį ji grįžo į KKI jau kaip
dėstytoja. 1958 m. V. Kaupaitė - Stakionienė buvo paskirta Kūno kultūros
ir sporto katedros vedėja ir apgynė kandidatinę disertaciją „Fizinis
auklėjimas Lietuvos mokykloje“. Šioje katedroje dirbo ir jai vadovavo 25
metus. 1961 m. V. Kaupaitei-Stakionienei suteiktas docentės vardas. 1970 m.
Vilniaus universitete ji apgynė pedagogikos mokslų daktarės disertaciją
,,Moksleivių fizinio tobulumo pagrindai“. Ji daugelį metų buvo viena
ryškiausių Lietuvai nusipelniusių mokslo veikėjų, ilgametė Lietuvos kūno
kultūros akademijos (dabar – Lietuvos sporto universitetas) dėstytoja,
socialinių mokslų habilituota daktarė profesorė,  kuriai šiemet spalio 13-
ąją sukako 95-eri.

Į Kauno Petrašiūnų kapines pagerbti profesorės Valerijos Stakionienės
atvyko jos buvę doktorantai, doc. socialinių mokslų daktarė Elena Puišienė,
buvęs Vilniaus pedagoginio instituto prorektorius, Tarptautinės Baltijos
šalių sporto mokslo asociacijos viceprezidentas, profesorius, socialinių
mokslų daktaras Audronis Vilkas, buvęs ilgametis Lietuvos kūno kultūros
instituto katedros vedėjas, Lietuvos lengvosios atletikos čempionas,
profesorius, habilituotas biologijos mokslų daktaras Janas Jaščianinas,
Lietuvos studentų sporto asociacijos prezidentas, mokslų daktaras Česlovas
Garbaliauskas su žmona Violeta, profesorius, habilituotas  daktaras Antanas
Skarbalis ir Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas. Taip
pat buvo aplankyta Alekso Stanislovaičio, Stefanijos Astrauskaitė, Vytauto
Kontvainio, kapavietės, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidento
Vytauto Augustausko ir jo šeimos narių,  iškiliausių Lietuvos sportininkų:
Faustos Bimbienės ir Vytauto Bimbos, Algirdo Šociko, Ričardo Tamulio,

Pagerbtas vienos iškiliausių Lietuvos sporto
mokslo atstovių Valerijos Stakionienės atminimas

Algirdo Varanausko, Algimanto Baltušniko, prof. Antano Šležo, Jurgio
Marculano, Juozo Subačiaus bei kitų Lietuvos iškilų sportininkų ir sporto
darbuotojų kapaviečių alėja ir Lietuvos sporto pradininkų, Stepo
Garbačiausko ir Elenos Kubiliūnaitės - Garbačiauskienės kapavietė, bei
susipažinta su jau paskirta naująją iškiliausiems sportininkams  vieta.

Pranas MAJAUSKAS, Lietuvos sporto muziejaus direktorius
Nuotraukos Dainiaus Litvinsko.


