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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems

Kaina 0,52 Eur

Naujojo Darbo kodekso aktualijos

Laikraðtis STATYBA pradëjo 30-uosius leidimo metus
/Nukelta á  2 psl./

Skaitytojai teiraujasi, kaip
sekasi ágyvendinti vienus ar kitus
Darbo kodekso nuostatus, kokie
klausimai daþniausiai kyla ir
kaip jis vertinamas. Juos domina
darbuotojø priëmimo ir
atleidimo ið darbo tvarka,
atostogø apmokëjimas, Sodros
ámokø skaièiavimas ir kiti
klausimai.

Jø aptarimui ir iðvadø
pateikimui laikraðèio STATYBA
redakcija papraðë pasakyti
komentarà ávairiø srièiø
specialistus.

Nuomonæ sutiko pareikðti:
-Irina JANUKEVIÈIENË,

LR Valstybinës darbo inspekcijos Asmenø aptarnavimo ir teisës
taikymo skyriaus vedëja,

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

-Rita PÛRIENË, Valstybinio socialinio draudimo Kauno
skyriaus vyr. specialistë,

- Vidas LASICKAS, UAB „Dzûkijos statyba“ gamybos
direktorius,

- Renata MOTIEJÛNIENË, UAB „Þilinskio ir ko“ darbuotojø
saugos ir sveikatos specialistë

VDI atstovë I. JANUKEVIÈIENË: ðiuo metu vienas ið mûsø
prioritetø, be kasdieniø teikiamø konsultacijø Darbo kodekso
klausimais, yra ir parengti atskirø, labiausiai kelianèiø interesantø
susirûpinimà, Darbo kodekso normø taikymo praktikoje
iðaiðkinimus. Jie rengiami bendradarbiaujant ir derinant pozicijas
su Socialinës apsaugos ir darbo ministerija. Ðiuo metu esame
pateikæ keletà iðaiðkinimø, kuriuos galima rasti VDI interneto
svetainëje, adresu: www.vdi.lt.

J. GUZAVIÈIUS iðsamiai apibendrino Triðalës tarybos
padarytus sprendimus priimant naujàjá Darbo kodeksà, o taip
pat atsiradusius neaiðkumus jau pirmaisiais mënesiais taikant
Darbo kodekso nuostatas ámoniø veikloje.

Rita PURIENË: Naujasis darbo kodeksas pakeitë nedarbo
socialinio draudimo sàlygas. Darbo netekusiems þmonëms
iðmokos bus mokamos ilgiau, taip pat keièiasi jø apskaièiavimas.

Naujovë ásigaliojus naujajam darbo kodeksui – terminuotoms ir
neterminuotoms darbo sutartims taikomi skirtingi socialinio

SKAITYTOJØ PAGEIDAVIMU

draudimo ámokø tarifai. Neterminuotoms taikomas 1,6 % tarifas, o
terminuotoms – 3.2 % tarifas. (Iki 2017-07-01 visoms darbo sutartims
buvo taikomas vienodas 1,1 % tarifas). Atsirado darbdaviams prievolë
teikti informacijà Sodrai apie terminuotas darbo sutartis.

Taip pat naujajame Darbo kodekse numatytas maksimalus
terminas vienai terminuotai sutarèiai – 2 metai, o kai su
darbuotoju sudaroma terminuota sutartis skirtingoms
funkcijoms atlikti, tuomet maksimalus terminas – 5 metai;
Senajame kodekse terminai nebuvo numatyti.

Naujame Darbo kodekse nustatyta, kad kasmetinës
minimalios atostogos – 20 darbo dienø, ið kuriø 10 iðnaudojama
nepertraukiamai (jei dirbama penkias dienas per savaitæ). Jei
dirbama ðeðias dienas per savaitæ, minimaliø atostogø trukmë
turi siekti 24 darbo dienas.

Sename kodekse kasmetinës minimalios atostogos siekë 28
kalendorines dienas, ið kuriø 14 iðnaudojama nepertraukiamai.
Taigi tiems darbuotojams, kurie galëjo iðnaudoti likusias 14 dienø
po vienà, atostogos trumpëja 4 dienomis.

Vidas LASICKAS: Darbo kodekso reikalavimai apibendrino,
darbuotojø priëmimo ir atleidimo ið darbo tvarkà. Kiekvienai
ámonei  aktualu turëti nuolat funkcionuojantá geriausiø
specialistø branduolá. Vis dëlto mûsø dienø aktualija yra tokia,
kad aukðtos kvalifikacijos specialistø kuo toliau tuo labiau
trûksta. Todël atsiranda bûtinumas nustatyti kriterijus kaip toks
branduolys turëtø bûti formuojamas ámonëje. Nustatyti kokià
nors vienà taisyklæ yra sudëtinga, todël mes vadovaujamës tokiu
principu: norintá dirbti specialistà mielai priimame á darbà,
supaþindiname su vidaus darbo taisyklëmis, darbuotojø saugos
ir sveikatos reikalavimais, padedame ásisavinti svarbiausius
technologinius darbo ágûdþius. Praktika rodo, kad tokie þmonës
gali tapti naðiai dirbanèiais, aukðtà atlyginimà gaunanèiais
specialistais... Taèiau þmonës nesilaikantys darbo drausmës mûsø
ámonëje (manau, kad ir kitose darbovietëse), yra nepageidaujami
ir darbdavio iniciatyva yra atleidþiami.

VDI atstovë Irina JANUKEVIÈIENË: Informacijà dël
darbuotojø atleidimo norëèiau papildyti viena svarbia áþvalga, á
kurià turëtø atkreipti dëmesá tiek darbdaviai, tiek auginantys
maþameèius (iki 3 m.) vaikus darbuotojai. Tai vienas ið daþniausiai
kylanèiø klausimø mûsø konsultacijø metu. Jis susijæs su darbo
sutarties nutraukimu su darbuotojais, auginanèiais maþametá
vaikà (iki 3 metø) darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltës tuo
atveju, kai sutartá nutraukia darbdavys. Galiojantis teisinis
reglamentavimas numato garantijas asmenims, auginantiems
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vaikø iki 3 metø, nebûti atleistiems pagal DK 57 str., t.y. darbdavio
iniciatyva be darbuotojo kaltës. Vis dëlto manytina, kad toks
reglamentavimas uþkerta kelià paveikti juridiná asmená, kai toká
sprendimà priima pats darbdavys ar teismas. Tai prieðtarautø
protingumo, sàþiningumo ir teisingumo principams bei
atitinkamais atvejais bûtø nevykdomi teismo sprendimai, o taip
pat apribotos galimybës juridiniam asmeniui laisvai priimti
sprendimus dël tolimesnës veiklos. Todël ámonës likvidavimo atveju
(t.y. DK 1 d. 5 p. numatytais atvejais) garantijos, numatytos DK
61 str. 3 d., netaikomos.

Dr. J. ÐALÈIUS. Pabuvojus miestø ir rajonø ámonëse,
pasikalbëjus su kai kuriais vadovais, o taip pat ir kitais specialistais,
susidaro áspûdis, kad Darbo kodeksas nëra didelio dëmesio
objektas. Dirbantiems gamyboje daug svarbiau algos didëjimas,
darbo aplinkos gerëjimas ilgesniam laikui perspektyvos turëjimas.
Kyla klausimas, kas laimi ir kas pralaimi pradëjus veikti Darbo
kodeksui.

J. GUZAVIÈIUS. Mano ásitikinimu Darbo kodeksas –
ypatingos svarbos dokumentas. Já ruoðiant dalyvavo ne tik Triðalës
tarybos nariai, bet ir ávairiø srièiø mokslininkai, profesiniø sàjungø
atstovai, ávairûs kiti specialistai. Kalbant apie laimëjimà reikëtø
akcentuoti, kad naujasis dokumentas pirmiausiai svarbus
visuomenei, o tik vëliau darbdaviams ir darbuotojams. Manau,
kad tobulo dokumento sukurti niekam dar nëra pasisekæ, todël
svarbu, kad valstybiniø institucijø atstovai ir darbo kolektyvai
bûtø pasirengæ rinkti pasiûlymus, kas Darbo kodekse yra
labiausiai priimtina ir kokie jo punktai taisytini, o galbût ir
naikintini. Kitaip tariant, darbo ateièiai dar turësime pakankamai.

VDI atstovë I. JANUKEVIÈIENË. Naujuoju Darbo kodeksu
skatinama diskusija ir susitarimas tarp darbdavio ir darbuotojo.
Stengiamës ðià þinià skleisti ir su teikiamomis konsultacijomis
bei mûsø organizuojamuose nemokamuose konsultacinio
pobûdþio seminaruose. Kvieèiame susisiekti su VDI, jei kyla
klausimø dël vienø ar kitø naujojo Darbo kodekso nuostatø
ágyvendinimo. Konsultacijas teikiame telefonu, elektroniniu
paðtu bei mûsø socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

R. MOTIEJÛNIENË. Jau pasimatë bûtinumas naujai
parengti priemoniø sàraðà darbuotojø saugos klausimais naujai
priimamiems darbuotojams, o taip pat naujoviø bûtinumas juos
peratestuojant. Darbuotojams neaiðkumai atsiranda tada, kada
kiekvienas susiduria su konkreèiø klausimø sprendimu, pvz.
sudarant darbo grafikus, skaièiuojant atostogø  trukmæ, bei
nustatant apmokëjimo uþ atostogas tvarkà. Dar vienas klausimas
ádomus: kolektyvinës sutarties sudarymas ir darbo tarybos bei
profsàjungos vaidmuo ðiame procese. Jei gerai suprantu,
profsàjungos nuomonë ágauna didesná svorá nei darbo taryba.
Tai juk organizacija ið ðalies, nes profsàjungieèiai yra savo
profesinës sàjungos nariai. Ar tai tinkamas subjektas kolektyvinei
sutarèiai sudaryti? Kokiu pagrindu jie gali atstovauti daugumai?

Redaktoriaus pastabos:
Dëkojame VDI Komunikacijos skyriaus vadovei Marijai

ÈEREÐKEVIÈIÛTEI uþ sumanymà ir organizacinæ paramà,
surengiant ðià diskusijà.

Aèiû visiems, sutikusiems pareikðti savo nuomonæ apie naujàjá
Darbo kodeksà. Norime priminti, kad ne visas nuostatas galëjome
pateikti ðios diskusijos apraðyme.

Manome, kad panaðaus pobûdþio darbas galëtø ir privalëtø vykti ateityje.
Dr. Juozas ÐALÈIUS

Tai buvo 9-oji tradicinë paroda, kurioje geriausiems
gamintojams buvo áteikti ávairûs apdovanojimai. Kaip antai maisto
pramonës sektoriaus atstovams, lengvosios pramonës,
kosmetikos gamintojams ir kitiems.

Seimo Pirmininkas V. PRANSKIETIS akcentavo, kad gamyba
yra valstybës gyvavimo pagrindas. Þmogus visà laikà laukia
kosminës paþangos, taèiau net ir labai sparèiai jai vykstant
þmogaus intelektas bus nepakeièiamas.

G. ÐVEDIENË, Lietuvos pramonininkø konfederacijos
direktorë, pasakë, kad kasmet auga Lietuvos eksportas á uþsiená.
Bendroji jo apimtis yra apie 13 milijardø eurø.

Taip pat sveikinimus pasakë Kauno miesto ir Kauno rajono
savivaldybiø atstovai.

* * *
Norime trumpai pasidalinti mintimis kà teko pamatyti ðioje

parodoje:

LIETUVIÐKOS PREKËS:
kûryba, gamyba ir prekyba

ÞALGIRIO ARENA. Ji þinoma kaip daugelio
sportiniø, kultûriniø renginiø vieta. Ðá kartà ji buvo
skirta tradicinei parodai: „RINKIS PREKÆ
LIETUVIÐKÀ-2017“  Joje buvo arti 300 gamintojø ið
ávairiø Lietuvos vietø. Sveikinimø þodþius Lietuvos
gamintojams tarë ávairiø valdþios institucijø vadovai
ir verslo institucijø atstovai.

/Nukelta á  3 psl./

Statybø sferos sektoriaus ámoniø buvo nedaug, todël truputá
plaèiau pakalbëkime apie UAB „Pietø Megrame“, ásikûrusià
Lazdijø rajone Ðventeþeryje.

Ðios ámonës atstovë Daivutë VALAIKIENË kvietë ásiminti,
kad jø ámonës produkcija iðskirtinai lietuviðka. Pagrindinis
gaminys – langai, durys ir kiti gaminiai. Ámonës produkcija
keliauja á statybos objektus miestuose ir rajonuose. Ji turëjo
gausià informacinæ medþiagà apie ámonæ ir mielai padovanojo
ávairiø suvenyrø...

Þmonëms nuo senovës laikø bûdingas noras – puoðtis.
Bûtent toká gaminá sukûrë ðeimos verslo atstovai ið Vilniaus,
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pristatydami savo naujà gaminá, kurá vadina „Þiogas – stiliaus
þenklas jam ir jai.“ Jø nuomone ði puoðmena laikui bëgant gali
tapti naujàja klasika.

Galerijos Sirena atstovë Milda, lankytojams pateikë ávairias
rankines ir aksesuarus. Ji paatviravo, kad tai nuolatinës kûrybos
dovana, kurià duoda Dievas, o gyvenime tai tampa pragyvenimo
ðaltiniu.

Ámonë „Optimata“, ásikûrusi Ukmergëje, gyvuoja daugiau kaip
15 metø. Parodoje eksponavo stalus, kuriuos vadina
transformeriais. Jø iðskirtinis bruoþas – pagal  vartotojo
pageidavimà galima labai nesudëtingai paaukðtinti ir sumaþinti...

Duona.
Duona nuo senovës laikø poetø apdainuota. Tai ne tik

gyvybës ðaltinis, bet ir didelës kûrybos sritis. Gausus bûrelis
þiûrovø ir pirkëjø susibûrë prie UAB „Garliavos duona“. Ámonës
direktorius Andrius RAILA sakë, kad ámonæ daugiau kaip prieð
2 deðimtmeèius ákûrë Petras NIUNIAVA. Ádomu buvo iðgirsti,
kad ðioje ámonëje dirba jau ir jaunoji karta.

Pirkëjai negailëjo daug maloniø pagiriamø þodþiø duonos
kepëjams, kiti teiravosi, kokiuose prekybos vietose Kaune galima
ðios duonos gaminius ásigyti. Kalbant apie duonà buvo pasakyta
ir tai, kad ji turi bûti tokia skani, kad norëtøsi jà valgyti vienà.

Ir dar: jokiu bûdu nereikia nuo duonos nupjauti plutà, nes
natûralus angliukas þmogaus organizmui yra naudingas. Jei
valgytume vien duonos minkðtumà, tai keltø skrandþio
rûgðtingumà.

Ámonë „Tandemus“, ásikûrusi Varënoje. Pardavimø
vadybininkë D. BAUBLIENË ádomiai pasakojo, kad jø ámonëje
dirba apie 350 darbuotojø. Ámonë gyvuoja daugiau kaip tris
deðimtmeèius. Pagrindinë veiklos sritis grybø ir uogø perdirbimas.
Geriausi grybai yra ðaldyti, bet labai naudingi ir dþiovinti, nors
pagal savikainà yra gerokai brangesni.

Ámonë „Ievos namai“ pristatë á parodà ávairiausias arbatas ir
prieskonius, jø asortimentas labai gausus ir vertingas þmogaus
stiprinimui.

UAB „Aletovis“ ásikûrusi Ðakiuose. Pagrindinë veiklos sritis
– ávairiø aliejø gamyba: kanapiø, linø sëmenø, rapsø. Jø
informacinëje skrajutëje ádomios senovës Graikø filosofo
Hipokrato mintys: „Mûsø maistas turëtø bûti mûsø vaistai, o mûsø
vaistai turëtø bûti ir mûsø maistas“ .

Molëtø rajono „Sveikatos sauja“ atstovë Justina,  pasakojo
apie ûká, kuriame 80 ha. plote yra auginami ðaltalankiai ir
parodoje turëjo ávairiø ðios kultûros gaminiø.

 Ðvenèioniø vaistaþoliø fabriko atstovë pasakojo, jog ámonës
arbatos yra pagamintos ið þoleliø be jokiø cheminiø priemoniø
ir aromatizatoriø. Ámonë gyvuoja daugiau nei 130 metø.
Ðvenèioniø vaistaþolës – laiko patikrintos kokybës simbolis.

Ámonës „Plunksna home“ atstovës Kristina ir Inga
lankytojams pateikë meniðkai sukurtus namø tekstilës gaminius.

Ámonë „Joalda“ – tai ðeimos bravoro alus ir Joniðkëlio.
Ámonës atstovë, direktorës pavaduotoja Indrë Rinkevièiûtë-
Asakavièienë aiðkino, kad skanus alus tada, kai jis vartojamas
saikingai.

Ámonë „Vëjø vaikai“ pateikë ávairià produkcijà skirtà vaikams
ir moterims.

Vieðoji ástaiga Telðiø menø inkubatorius. Jaunøjø menininkø
kûrybà atstovavo juvelyrë Neringa PUÈKORIÛTË, sakydama,
jog Telðiuose galima iðmokti ávairaus meno ir taip kurti sau ádomø
pragyvenimo ðaltiná.

Dideles ir graþias  tradicijas turintis „Utenos trikotaþas“, gausø
gaminiø asortimentà turëjo ne tik parodoje, bet ir kvietë jø
gaminius ásigyti ávairiuose Lietuvos miestuose.

Ádomu buvo ir tai, kad parodoje naudingà aiðkinamàjá darbà
vykdë valstybinës mokesèiø inspekcijos atstovai ir taip pat policijos
pareigûnai, dalindami tuo tikslu ávairius reklaminius
informacinius leidinius.

/Nukelta á  4 psl./
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Parodoje buvo galima rasti dar  gausesná asortimentà
gaminiø, ávairiø saldumynø, paslaugø, ar kitø prekiø, kuriø
neámanoma èia visø aptarti...

* * *
Kiekviena paroda yra ir ádomi pamoka. Taip suteikiama

galimybë pamatyti, kà geriausio sukuria kitos ámonës ir tà patirtá
pritaikyti savajai veiklai.

Parodoje buvo organizuojami ávairûs papildomi renginiai ir
seminarai. Vienas ið ádomesniø debatø vyko „Verslo ateitis –
skaitmenizacija. Kaip verslas tam pasirengæs ir kaip valstybë gali jam
padëti“. Ðiame renginyje buvo iðsamiai diskutuojama apie
informaciniø technologijø átakà, verslui ir þmoniø gyvenimui
dabartyje ir ateityje. Girdëjosi minèiø, kad netolimas laikas,
kuomet apie 40 procentø darbo vietø uþims robotai, todël svarbu,
kad jaunoji karta atidþiai domëtøsi naujø technologijø kûrimu
ir jø taikymu gamyboje. Kiekvienà dienà pasaulyje yra sukuriama
apie 10 000 idëjø, todël atsiranda klausimas kokià strategijà turi
pasirinkti mûsø kraðtas. Akivaizdu, kad labai tobulø technologijø
Lietuva sukurti negalës. Todël tinkamiausias kelias pritaikyti tai
kas pasaulyje jau yra sukurta.

Jau pasibaigus ðiam renginiui papraðëme mintimis pasidalinti
Jonà GUZAVIÈIØ, Lietuvos pramoninkø konfederacijos vice-
prezidentà, jis paaiðkino, kad konfederacija yra vienas ið parodos

organizatoriø. Prisiminë prieð keletà metø buvusá laikà, kuomet
paroda buvo vadinama „Pirkit prekæ lietuviðkà“, taèiau tuomet
kai kurios institucijos reiðkë pretenzijas, kad taip gali bûti
paþeistos konkurencijos galimybës. Todël paroda gavo naujà ðiuo
metu jau esantá jos pavadinimà.

Viceprezidentas sakë, kad Lietuvos ekonomika yra
neblogame kilimo kelyje. Taèiau gyvenimas reikalauja, kad bûtø
nuolat gerinama produkcijos kokybë, kad augtø darbo naðumas.
Bûtina, kad naujieji mûsø ámoniø gaminiai bûtø kuriami tokie,
kurie bûtø konkurencingi lyginant su kitais gamintojais.

Pone Viceprezidente, mes uþduodame Jums klausimà: kas ir
kà turëtø padaryti, kad Lietuvos gamintojai sukurtø tiek naujø
darbo vietø, kad mûsø jaunimui nereikëtø ieðkoti pragyvenimo
ðaltinio uþsienyje?

J. GUZAVIÈIUS: Þinome, kad emigracijos prieþastys yra
ávairios. Vargu ar lemiamà átakà turi ekonominiai svertai, tai yra
atlyginimas. Kaip þinia, svarbu yra kokia darbo aplinka ir darbo
santykiai yra kuriami kiekvienoje darbovietëje. Kitaip sakant,
spræstinø klausimø yra ne vienas, tam ágyvendinti reikia ne vienos
institucijos.

Parodoje lankësi ir medþiagà spaudai parengë:
Marketingo specialistë Jurgita GAIDË ir

Juozas ÐALÈIUS
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Ðá raðiná norëèiau pradëti uþduodant du klausimus:
Kas ir kam galëtø padëti?
Kas ir kà norëtø nugalëti?

Pirmiausia norëèiau pasakyti, kad mûsø ámonës statybininkai
Vilniuje, o taip pat ir kituose Lietuvos miestuose ávairius statybos
darbus vykdo jau beveik 50 metø. Ilgà statybvieèiø sàraðà
neámanoma iðvardinti, todël suminësiu vos keletà tokiø, kuriose
mûsø kolektyvas sëkmingai vykdë ávairiø kultûros paveldo objektø
restauravimà, konservavimà, remontà. Svarbiausi ámonës ávykdyti
darbai ðios kategorijos statiniuose: Verkiø dvaro ansamblio
uþvaþiuojamøjø namø pastato (unikalus kodas 24996),  Þaliøjø
Eþerø g. 37, Vilniuje, avarinës grësmës paðalinimas;  pastatø
komplekso  (u. k. 28024) Vilniuje, T. Kosciuðkos g. 10, 12  (buvusiø
Sluðkø rûmø)  rekonstravimas; dalies Vilniaus miesto gynybinës
sienos prie  L. Stuokos-Gucevièiaus gatvës regeneravimo,
atstatymo darbai; buvusiø Kairënø dvaro pastatø (arklidþiø, u.
k.G346K3, veþiminës, u. k.G349K6,  malûno, u. k. G349K4 -
XIX a. architektûros paminklai) rekonstravimas, pritaikant
visuomenës reikmëms; Nacionalinës M. K.Èiurlionio menø
mokyklos (u. k. 27978) baleto korpuso, T. Kosciuðkos g. 11,
Vilniuje,  rekonstravimas; buvusiø Juozapo Tiðkevièiaus rûmø,
u.k. 768 (dabartiniø Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Architektûros rûmø) Trakø g. 1/ Pylimo g.26, Vilniuje, IV korpuso
tvarkybos darbai; Sudervës M. Zdziechovskio pagrindinës
mokyklos, esanèios Sudervës dvaro sodybos teritorijoje (u. k.
919) rekonstravimas ir nemaþai kitø smulkesniø projektø. Turime
ávairius dokumentus, patvirtinanèius, kad visos uþduotys buvo
atliktos laiku ir kokybiðkai.

Mûsø tikslas ir toliau dalyvauti konkursuose nekilnojamojo
kultûros paveldo objektø atkûrime. Taèiau valdininkai yra sukûræ
keistus ir nepriimtinus statybininkams reikalavimus dël darbus
atliekanèiø specialistø atestavimo. Statybos ámonës darbininkai,
siekiantys gauti specialisto atestatà, privalo iðlaikyti teisiniø þiniø

Statybininkai ir valdininkai
egzaminà. 2017 m. geguþës 18 d. raðtu 07-063 kreipëmës á
Kultûros ministerijos vadovybæ, praðydami pakeisti darbininkø
þiniø tikrinimo programà, atsisakant teisiø þiniø egzaminø.
Esame sulaukæ ir atsakymo (2017 07 04 Nr. S2-1774), raðto,
kuriame nurodoma, kad Kultûros ministerija rengia tvarkybos
darbø specialistø-darbininkø kvalifikacijos këlimo programà.
Minëtame raðte taip pat aiðkinama, kad  dabartinë tvarka gali
bûti apskøsta LR administraciniø bylø teisenos nustatyta tvarka.

Mums, statybininkams, dirbti, dalyvauti konkursuose reikia
nuolat. Todël manome, kad valdininkø sugalvoti suvarþymai yra
visiðkai nepriimtini gamybinio darbo organizavimui.

Daugelis mûsø darbininkø turi aukðtà profesiná pasirengimà.
Prie restauravimo darbø yra praleidæ ne vienà deðimtmetá, todël
dabar sugalvotà valdininkø reikalavimà laikyti teisiniø þiniø
egzaminà, jie laiko visiðkai nepriimtinu. Mes, ámonës vadovai,
negalëdami suteikti darbininkams galimybæ dirbti, galime prarasti
labai reikalingus specialistus. Esame ásitikinæ, kad Kultûros
ministerijos valdininkai neturëtø kelti sau tikslo nugalëti
statybininkus. Pagrindinis jø tikslas turëtø bûti ieðkoti ir rasti
bûdus, kaip sudaryti sàlygas, reikalingø uþduoèiø vykdymui
statybos objekte.

Padëkime darbininkams!
Alfonsas ÐRIUBËNAS,

UAB „Mûras“ direktoriaus pavaduotojas

Red. pastaba. Akivaizdu, kad UAB „Mûras“ vadovybës iðkelti
klausimai yra aktualûs ir kitoms statybø sektoriaus bendrovëms.
Gyvename laikmetá, kuomet kuo toliau, tuo labiau trûksta
kvalifikuotø specialistø. Nevarykime þmoniø á uþsiená, o
ieðkokime bûdø kaip sudaryti sàlygas jø darbui Lietuvoje.

Galima bûtø uþduoti klausimà, kada ir koks valdininkas imsis
iniciatyvos ir iðspræs ðiame straipsnyje uþduotà klausimà.

Dr. Juozas ÐALÈIUS

GEDIMINO PILIES KALNO ÐIAURËS VAKARØ ÐLAITO
ATSTATYMAS

2017 05 15 d. mûsø akte paþymima, kad „Pasirinktas ðlaito tvir tinimo
bûdas reikalauja plaèios invazijos á kalno natûralius sluoksnius, dideliø
darbo ir medþiaginiø sànaudø. Ðiø darbø vykdymui bei  jø kokybës kontrolei
reikalavimø projektinëje dokumentacijoje nëra. Nëra projekte nuorodø á

/Nukelta á  6 psl./

NUO REDAKCIJOS. Redakcijos iniciatyva kovo mënesio
laikraðtyje pradëjome spausdinti medþiagà apie Gedimino
pilies kalnà. Problemos aktualumà sukëlë þemës nuoðliauþos,
bet svarbiausia: neaiðkumas kas, kada ir kà turëtø padaryti,
kad sprendimai bûtø surasti ir ágyvendinti. Tuomet STATYBA
redaktorius dr. Juozas Ðalèius iðreiðkë viltá, kad ateityje atsiras
galimybës suþinoti ir pateikti medþiagà apie darbø eigà ir
spræstinus klausimus. Laikraðèio skaitytojai ðiø metø mûsø
laikraðèio 3 – 7 numeriuose turëjo galimybæ susipaþinti su
Gedimino kalno tvarkybos darbø ir projektavimo eiga. 2017
metø vasará parengti kalno ðiaurës vakarø ðlaito tvarkybos
darbø projekto Projektiniai pasiûlymai. 2017 metø geguþës
pradþioje parengtas kalno ðiaurës vakarø ðlaito tvarkybos
darbø Techninis projektas. 2017 metø geguþës mënesá atlikta
Techninio projekto bendroji ekspertizë (2017 05 31 d. aktas).
Ðiame numeryje teikiame skaitytojams prof., habilituoto
daktaro Josifo Parasonio informacijà apie tvarkybos darbø
Darbo projekto konstrukcijø dalies ekspertizës eigà. Profesorius
vadovauja VðÁ „Statybos ir projektavimo sisteminio centras“,
kuri atliko Techninio projekto konstrukcijø dalies ekspertizæ.
Redakcija dëkoja profesoriui uþ suteiktà informacijà ir kvieèia
laikraðèio skaitytojus siøsti mums Gedimino kalno tvarkybos
eigos savo situacijos matymà bei pasiûlymus.

norminius dokumentus reglamentuojanèius pasirinkto varianto ðlaito
sutvirtinimo projektavimà, darbø vykdymà ir kokybës kontrolæ bei ðiø darbø
priëmimà. Ðlaito paèios tvir tinimo konstrukcijos projektinio sprendinio
efektyvumas kelia abejoniø. Pasirinktas gabionø iðdëstymas
nesuformuoja laikanèiosios konstrukcijos: suformuojamos
prasilenkianèiø vertikalioje plokðtumoje gabionø eilës ant þvyro
pagalviø. Atitinkamos specialiosios literatûros nagrinëjimas rodo, jog
laiptavimas paprastai taikomas uoliniams gruntams, o nagrinëjamame
projekte laiptai suformuojami dirbtinai ið karjero þvyro, todël jø patikimumas
abejotinas. Gabionø naudojimo praktika byloja, kad patys gabionai
vertikalioje plokðtumoje persidengia, nagrinëjamame projektiniame
sprendinyje jie prasilenkia.“ Todël ðio akto 2-e privalomojoje pastaboje
nurodyta: „Pagrásti paèios tvirtinimo konstrukcijos konstrukciná
sprendiná, jà sukonstruoti, apraðyti, pateikti reikalavimus visoms
medþiagoms, darbø vykdymui, kokybës kontrolei bei priëmimui,
atitinkamai papildant Aiðkinamàjá raðtà bei Technines specifikacijas
(STR 1.04.04:2017, 8 priedas, p. 9.1.1.1; 9.1.1.4; 9.1.2; 9.2 ir kt.).“

Projektuotojø atsakymai á ekspertizës akto minëtà privalomàjà
pastabà mûsø netenkino, todël 2017 05 29 d. akte paþymëjome, kad
„Dël tvirtinamosios konstrukcijos pagal STR 1.04.04:2017, 8 priedà,
reikalavimai projekte taip ir neávykdyti – (eksper tizës akte citata ið STR):
„9.1.2. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindþiantys projektinius
sprendinius, duomenys (kurie gali bûti nustatyti skaièiavimais, technine
uþduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:  9.1.2.1.
pagrindø ir statiniø skaièiuojamàsias schemas (konstrukciniø elementø
matmenys ir iðdëstymas, apkrovos, átvir tinimo sàlygos, medþiagos,
skaièiavimo metodai), mazgø ir jungèiø átakà sprendiniams“.  Todël 2017
05 29 d. akto privalomoje pastaboje nurodëme - „Dël ðlaito tvirtinamosios
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Prienø kraðto muziejus, ásikûræs pedagogo, visuomenës
veikëjo Cezaro Pðemeneckio namuose, yra vienintelë ðá statusà
turintá ástaiga Prienø mieste. Muziejaus misija –  bûti visuomenei
tarnaujanèia ir jos istorijos raidà atspindinèia kultûros ástaiga,
kurios svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, eksponuoti bei
populiarinti materialines, dvasines kultûros, istorijos vertybes
bei gamtos objektus, reprezentuoti Prienø kraðto kultûrà. Per
metus muziejuje eksponuojama per 20 ávairaus pobûdþio parodø
ir organizuojama daugiau kaip 30 ávairaus pobûdþio renginiø –
literatûrinës popietës, valstybiniø ðvenèiø minëjimai, projektø
pristatymai, kraðtieèiø jubiliejø minëjimo vakarai, plenerai,
koncertai, vakaronës.

Prienø kraðto muziejaus kokybinæ ir kiekybinæ veiklà riboja
ðiuolaikiðkø, moderniø ekspozicijø trûkumas. Dël muziejaus
pagrindinio pastato vidaus remonto darbø 2013 m. kovo mënesá
visos Prienø kraðto muziejuje buvusios ekspozicijos buvo
iðardytos, eksponatai saugiai supakuoti ir perveþti á saugyklas.
Ðiuo metu muziejaus pastato rekonstravimo darbai yra baigti,
yra árengtos trys ekspozicijos, taèiau didþioji dalis patalpø yra

Lolita BATUTIENË,
Prienø kraðto muziejaus direktorë

tuðèios, paruoðtos naujø ekspozicijø árengimui. Nors muziejus
turi sukaupæs daug ádomiø, vertingø eksponatø, to ðiuolaikiniam
muziejui nepakanka. Keièiantis socialinei ir ekonominei aplinkai,
lankytojai tampa vis iðrankesni ir tikisi ið muziejø modernumo,
netradicinio eksponatø pateikimo, daugiau interaktyvumo.

/Atkelta ið 5 psl./
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konstrukcijos projektinio sprendinio (brëþinys RS-147(2017)-TvDP-1-SK-
B-10, „Ðlaito tvirtinimo konstrukcinës detalës „A“ ir „B“, M 1:20, laida 0,
lapas 1) ekspertizë ðiuo aktu antrina bei papildomai teikia konstrukcinio
pobûdþio abejones: visos gabionø eilës dirbs atskirai, nes nëra sukonstruota
bendra laikanèioji konstrukcija (gabionai vertikalioje plokðtumoje prasilenkia);
montuojant antràjà nuo apaèios pakopà, atsiras problemø dël grieþtø
reikalavimø pagrindui jai árengimo bei, uþpildant gabionus, - dël abiejø eiliø
gabionø deformacijø ir apskritai jø stabilumo“. Aiðkinome projektuotojams,
jog projekte numatytas laiptavimas staèiais kampais smëliniam gruntui
apskritai neámanomas, kas vëliau pasitvir tino darbø vykdymo metu. Dël
ðlaito tvir tinamosios konstrukcijos techninio projekto ekspertizës metu
diskusijose su projektuotojais mums taip ir nepavyko sutarti, todël, ávertinant
situacijos rimtumà, siekiant nestabdyti procesà, priëjome kompromiso.
Atsakymuose á mûsø privalomas pastabas projektuotojai prisiëmë toká
ásipareigojimà: „Pastaba priimta. Ðlaito paèios tvir tinimo konstrukcijos
pakartotiniai detalûs skaièiavimai numatyti atlikti darbo projekto stadijoje.
Pagal ðio skaièiavimo rezultatus numatoma atlikti visas bûtinas projekto
ðlaito tvirtinimo konstrukcijos korekcijas ir taip pat atsiþvelgti á galimus
neatitikimus atidengus natûralius geologinius sluoksnius.“

2017 08 17 d., gavus konstrukcijø dalies darbo brëþinius ekspertizei
atlikti, paaiðkëjo, kad projektuotojai taip vadinamos tvir tinamosios
konstrukcijos sprendiniø papildomai neanalizavo, nieko nepakeitë, techninio
projekto eksper tizës metø sutar tø skaièiavimø neatliko. 2017 08 31 d.
statybvietëje susitikimo su projekto vadovu, projekto konstrukcijø dalies
vadovu bei A. Stulginskio universiteto atstovu (ðlaito stabilumo statikos
skaièiuotojas) diskusijø metu pagaliau pavyko sutar ti, jog taip vadinama
ðlaito tvirtinamoji konstrukcija vis tik tokia nëra, todël bûtina ðlaito statikos
skaièiavimø  ir projekto konstrukciniø sprendiniø atitinkamà korektûrà.
Kadangi projektinis gabionø iðdëstymas nesuformuoja ðlaità tvirtinamosios
konstrukcijos, pastaràjà skaièiavimuose bûtina traktuoti ne kaip ðlaità
tvir tinamàjà konstrukcijà, o kaip iðorës apkrova. Atitinkami statikos

skaièiavimai parodë, kad ðlaito stabilumo koeficiento 1,191 vertëje gabionai
tesudaro 0,065. 2017 09 08 d. iðplëstiniame pasitarime galutinai sutar ta,
kad gabionai nesudaro tvir tinamosios ðlaito konstrukcijos, bet dël
projektavimo nuostatos atstatyti iki 2016 metais ávykusiø nuoðliauþø buvusià
ðlaito konfigûracijà gali bûti panaudoti.

Ðlaito restauravimo tvarkybos darbams vykdyti galimybei sudaryti
nuspræsta ðiaurës vakarø ðlaito tvarkybos darbø Darbo projekto konstrukcijø
dalá rengti ðiomis dalimis:

• Byla 1. Gedimino kalno ðiaurës vakarø ðlaito restauravimo darbo
brëþiniai.

• Byla 2. Gedimino kalno ðiaurës vakarø ðlaito apatinio rostverko
árengimo darbo brëþiniai.

• Byla 3. Gedimino kalno ðiaurës vakarø ðlaite esanèio áëjimo á tunelá
árengimo darbo brëþiniai.

2017 09 13 d. mûsø eksper tizës iðvada dël 1 bylos darbo brëþinius
ðlaito zonai, kuri restauruojama gabionais, rekomendavome tvirtinti, kartu
nurodant, jog bûtina parengti ðiaurës vakarø ðlaito kraðtiniø zonø projektiniø
sprendiniø darbo brëþinius. Ðlaito nukasto pavirðinio sluoksnio atstatymui
ir jo stabilumui uþtikrinti gabionø uþpilui bei laiptø formavimui vietoje þvyro
numatyta granitinë smulkiø frakcijø skalda su þenkliai geresnëmis fizikinëmis
charakteristikomis nei þvyro. Gabionø uþpildymui numatyta granitinë
stambiø frakcijø skalda. Visø gabionø iðoriniai virðutiniai kampai sujungiami
specialiu „Macmat R Steel“ iðtisiniu dembliu, kurio virðus inkaruojamas
naujai árengiamame apatiniame rostverke.

Tvarkybos darbams naujø technologijø taikymo nuostatos paèios
savaime yra sveikintinas reiðkinys, taèiau, kaip rodo Gedimino kalno tvarkybos
darbø eiga, pirma, nei taikyti jas, bûtinas visapusiðkas bei pakankamas jø
paþinimas. Ðito nepaisymas inþinerijoje neiðvengiamai veda prie karèios
patirties. Beje, mûsø ðalyje turime tokià patirtá, tiesa, dël kitos paþangios
technologijos bei kitø sprendiniø taikymo, taèiau netinkamomis ðiai
technologijai sàlygomis: Klaipëdos jûrø uoste, rekonstruojant tam tikras
krantines. Apskritai darbø sëkmæ lemia ne tik teisingi projektiniai sprendiniai,
bet ir kokybiðkas darbø atlikimas bei efektyvi techninë darbø vykdymo prieþiûra.
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 Siekiant árengti modernø, ðiuolaikinës visuomenës poreikius
atitinkantá muziejø numatoma rekonstruotame muziejaus pastate
árengti 6 naujas ekspozicijas, atvirà muziejininko kabinetà. Taip
pat numatoma ávairiais ekspoziciniais-dekoraciniais elementais
dekoruoti bendràsias muziejaus patalpas (holà, rûbinæ, koridoriø),
kad visas patalpas sietø bendra muziejaus koncepcija.

Ekspozicijø, kokias bûtø pajëgus ásirengti muziejus savomis
lëðomis, kokybë ir forma neatitinka laikmeèio aktualijø ir
visuomenës poreikiø. Didþiausio lankytojø susidomëjimo
sulaukia ðiuolaikiðkos, modernios ekspozicijos, o esamo
finansavimo visoms ekspozicijoms árengti nepakanka. Nesant
galimybiø didinti ekspozicijø ávairovæ, sudëtinga pritraukti naujus
lankytojus. Todël vienintelë iðeitis siekiant árengti ðiuolaikinës
visuomenës poreikius atitinkantá muziejø, yra galimybë
pasinaudoti ES skiriamomis investicijomis.

2013-2016 m. Prienø kraðto muziejaus muziejininkai intsyviai
dirbo, teikë projektus Lietuvos kultûros tarybai. Nenorëjome
prarasti savo lankytojø, kûrëme naujas ekspozicijas. Ðiuo metu
muziejuje yra 4 ekspozicijos. Visos naujai sukurtos ekspozicjos
buvo dalinai finansuotos Lietuvos kultûros tarybos, pagal
parengtus projektus.

 Ekspozicijos „Kokia laisvës troðkimo kaina?” árengimas.
Ágyvendinus projektà árengta ekspozicija, kurioje pristatoma
laisvës kovø, kurios vyko mûsø kraðte þymiausi ávykiai ir jø dalyviai.
Ekspozicija primena bunkerá, kuriame galima pajausti partizanø
gyvenimo sàlygas. Kadangi muziejaus fonduose yra sukaupta
daug medþiagos apie laisvës kovas, jø dalyvius, turima informacija
ir eksponatai, ypaè daug nuotraukø, suskaitmeninta, sugrupuota
ir patalpinta á ekspozicijoje esantá terminalà, tam, kad muziejaus
lankytojai rastø juos dominanèià informacijà. Projektas
ágyvendintas 2013 m.

„Etnografijos ir tautodailës ekspozicijos árengimas ir
atnaujinimas, pritaikant inovatyvius ir interaktyvius kûrybinius
sprendimus“. Ágyvendinus projektà atnaujinta etnografijos ir
tautodailës ekspozicija, kurià sudaro trys patalpos. Ekspozicijose
iðdëstyti vertingiausi tautodailës bei etnografijos eksponatai
Ekspozicijas jungia treèioji patalpa – suvalkietiðka seklyèia su
autentiðku ir jam priartintu interjeru – medine apdaila, puoðyba,
baldais. Projektas ágyvendintas 2014 metais.

Ekspozicijos „Papasakoti gyvenimà…“ skirtos Justinui
Marcinkevièiui sukûrimas. Ágyvendinus projektà sukurta
interaktyvi ekspozicijos dalis. Su poeto kûryba muziejaus lankytojai
gali susipaþinti iPade ir televizoriuje. Èia yra patalpintos specialiai
sukurtos programos, kuriose iðanalizuota poeto kûrybà, pateikti
eilëraðèiø áraðai keliomis kalbomis (lietuviø, anglø ir rusø), kûriniai
virtæ dainomis, filmai apie raðytojà. Taip pat yra sukurta speciali
3D programa, kurioje lankytojas gali apþiûrëti plakatus sukiojant
skelbimø stendus. Be interaktyvios dalies ekspozicijoje ant specialiai
sukurtos pakylos yra pastatytas raðytojo darbo stalas ir specialiai
jam árengtas apðvietimas. Projektas ágyvendintas 2015 metais.
Projektas dalinai finansuotas Lietuvos kultûros tarybos.

2016 m. gautas dalinis finansavimas Ekspozicijos „1941 m.
birþelio 14-oji. Treèia valanda nakties“ árengimui.  Pasitelkus
inovatyvius ir interaktyvius kûrybinius sprendimus, árengta
ekspozicija, skirta lietuviø tautos tremèiai atminti.

Investicinio projekto „Prienø kraðto muziejaus
modernizavimas“ ágyvendinimo metu planuojama árengti 6
naujas ekspozicijas, modernizuoti bendràsias patalpas, árengti
lauko ekranà, kur bûtø skelbiama informacija apie
organizuojamus renginius ir pan. Planuojami darbai

nesidubliuoja su jau ágyvendintø projektø metu atliktais darbais.
Kai bus ágyvendintas projektas „Prienø kraðto muziejaus
modernizavimas“, bus uþbaigta didþioji dalis muziejaus
ekspozicijø ir muziejus galës pilnavertiðkai funkcionuoti.

Istoriðkai susiklostë, kad didþioji dalis muziejaus turimø
eksponatø yra susijæ su garsiais, Prienø kraðtui svarbiais
þmonëmis, todël naujai árengiamas ekspozicijas sies bendra
koncepcija –  „Aukðto skrydþio þmonës“. Daug þinomø, gabiø
Lietuvos þmoniø yra kilæ ið Prienø kraðto, jame gyvenæ ar dirbæ.
Daugelio jø darbai rodo, kad ðie þmonës – mokytojai, moka
þvelgti aukðèiau, plaèiau, neapsiriboti nûdienos problemomis.
Jiems reikia „skrydþio“ pojûèio, ákvëpimo, laisvës gyventi, kurti,
dirbti. Kuriant muziejuje naujas ekspozicijas, siekiama jose
pristatyti iðkilias Prienø kraðto asmenybes, jø darbus, polëká ir
skvarbø þvilgsná, gebantá matyti kitokià perspektyvà, tarytum ðie
þmonës þvelgtø á viskà truputá ið aukðèiau, plaèiau ir tai jiems
padëtø suprasti prieþastis, galimas pasekmes, siekti sëkmës savo
darbuose. Dalis ekspozicijose esanèios informacijos bûtø
pristatoma taip, lyg lankytojas sklæstø ore ir viskà matytø ið
virðaus: atskiromis dalimis, gatvelëmis, bûtø pateikiamas Prienø
miesto plano maketas, kuriame bûtø ákomponuotos lentynos
informacijai ir eksponatams.

Kita dalis ekspozicijose esanèios medþiagos bûtø pristatoma
skirtingo matymo, dvipusiðkumo pagalba. Ekspozicijos bus
árengiamos tokiu principu, kad lankytojas, áëjæs á patalpà,
pirmiausia pamatytø áprastus Prienø vaizdus (paprastos gavës
vaizdà arba þymø miesto statiná – „Þiburio“ gimnazija, malûnà
ar kt.). Ið patalpos priekio tolumoje matysis paèios iðkiliausios
Prienø kraðto asmenybës, kurios á lankytojà ir objektà patalpos
viduje þvelgtø tarsi ið virðaus. Tik apëjæs patalpos centre esanèius
objektus, lankytojas pamatys kità matyto objekto pusæ, kitoká jo
turiná, vertæ. Taip atsiskleis iðkiliø asmenybiø matyta arba dar
matoma platesnë perspektyva, kad paprasti dalykai gali slëpti
ypatingas vertybes. Ekspozicijose lankytojas ras ne tik spausdintà
informacijà, bet ir video, audio instaliacijas, planðetinius
kompiuterius su iðsamesne informacija ar þaidimais.

Tuo paèiu principu bus pristatomos ir kitos muziejaus
ekspozicijos: kunigo Zdebskio, miesto istorijos temos ir t.t.
Sklandytuvø istorijos ekspozicija iðsidëstys per abu aukðtus ir bus
jungtis, atspindinti ekspozicijos idëjà „Aukðto skrydþio þmonës“.

Tikime, kad naujø, moderniø ekspozicijø árengimas prisidës
prie Prienø kraðto muziejaus teikiamø kultûros paslaugø kokybës
pagerinimo ir muziejus taps realiu traukos centru Prienø kraðto
þmonëms ir sveèiams ið aplinkiniø rajonø.

/Atkelta ið 6 psl./
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Muziejø TARPTAUTINIS bendradarbiavimas

Maironio Lietuviø literatûros muziejuje buvo surengta Garbës
kraðtotyrininko, dailininko Leono Ernesto Juozonio darbø paroda.
Dëmesingumo ir padëkos þodþiø sulaukë ðio graþaus renginio
organizatoriai.

Norëtume tikëti, kad daug nuveikæs praeities áamþinimui
kraðtotyrininkas Leonas Juozonis bûtø su dëmesiu sutiktas Lietuvos
kultûros vadovø tarpe ir taptø pamokanèiu pavyzdþiu, ieðkoti ir rasti
lëðas, kurios bûtø paskirtos paties Leono Juozonio kûrybos
iðsaugojimui, iðleidþiant knygas, albumus...

Vienos Alytaus ámonës direktoriaus pavaduotojas mûsø laikraðtyje
yra raðæs: „KITIEMS TIKRAI PADËSIU, KAI DAR DAUGIAU
TURTO TURËSIU...

Pamatykime, tuos kam reikia pagalbos. Bûkime geranoriðki.
Su pagarba

Dr. Juozas Ðalèius

GERBIAMIEJI!
Kultûros ir meno gerbëjai!

Kur jûs?

Raidþiø dar nepaþinojau, bet spalvotø pieðtukø jau ieðkojau.
Per gyvenimà daug kûrybos valandø, nemigos naktø teko skirti
menui. Savo namuose  esu visur „paslëpusi“ ávairiø paveikslø,
pieðiniø ir kitø darbø. Mokykloje mokausi daug skirtingø meno
þandrø: pieðimas, tapyba, tekstilë, skulptûra, grafika, akvarelë,
stiklas, projektavimas,
keramika ir daug kitø.

Ðá kartà ið savo archyvo
parinkau natiurmortà, kurio
pavadinimas manau galëtø
bûti: ,,DOVYDO ÞVILGS-
NIS". Ðis paveikslas yra
pirmasis mano kûrybinis
darbas spaudoje, kurá
pamatys bendramoksliai,
bendraminèiai, namiðkiai,
bièiuliai ir, þinoma, visi kiti.

Deimantë
PETKEVIÈIÛTË,

Kauno dailës gimnazija

Kûryba ir mokykla

TEATRE
Reþisierius pakvietë pagyrûnà aktoriø

suvaidinti kvailá.

- Kà turiu daryti?, - paklausë ðis.
- Nieko, - atsakë reþisierius, - bûkite sa-

vimi.


   Kartà aktoriø paskyrë uþimti aukðtas
valdþios pareigas. Draugai jo klausia:

- Na, kaip tu susitvarkysi tokiame pos-
te?

- Niekai! – Að esu vaidinæs ir karaliø.

2017 m. spalio 4-6 d. Lietuvos muziejø asociacijos Vadybos sekcija
organizavo studijinæ kelionæ „Latvijos ir Estijos muziejø inovacijos ir jø
pritaikymas Lietuvos muziejø modernizavime“. Ðios kelionës tikslas buvo
susipaþinti su Latvijos ir Estijos muziejø atnaujintomis ir naujai árengtomis
ekspozicijomis, taikomais ðiuolaikiðkais eksponavimo metodais, ðiuolaikiniø
informaciniø technologijø panaudojimu ekspozicijose bei naujomis
muziejinës veiklos organizavimo formomis.

Á kelionæ autobusu iðvyko apie pusðimtis Lietuvos muziejø vadovø bei
muziejininkø. Visos kelionës metu buvo sudaryta galimybë pabuvoti ne tik
ávairiuose muziejuose (Bauskës pilies kompleksas ir muziejus, Latvijos

nacionalinë biblioteka ir nuolatinë ekspozicija „Knyga Latvijoje” (Ryga);
Latvijos nacionalinis dailës muziejus (Ryga); Rygos Art Nouveau muziejus;
Estijos istorijos muziejus (Talinas); Jûrø aviacijos lëktuvø oro uosto muziejus
(Talinas); Estijos nacionalinis muziejus (Tar tu), bet ir pamatyti
architektûrinius ávairiø miestø akcentus. Surengtuose seminaruose ir
bendrose diskusijose moderniø ekspozicijø kûrimo patir timi pasidalino
Latvijos ir Estijos muziejø darbuotojai. Kelionës dalyviai dþiaugësi uþmezgæ
naujas paþintis, sutaræ, kad dalykinis bendradarbiavimas vyks ir ateityje.
Kaip kalbëjo daugelis Lietuvos muziejø vadovø: „Ðià kelionæ norëtøsi laikyti
ádomia kûrybine pamoka apie kurios reikðmæ ne kartà galësime kalbëti
savøjø muziejø kolektyvams, o taip pat pasidalinti mintimis su muziejø
lankytojais. Trumpai tariant, Lietuvos muziejininkai dëkingi  uþsienio muziejø
specialistams, o taip pat ðios kelionës organizatoriams Lietuvoje“.

Pranas, MAJAUSKAS,
Lietuvos sporto muziejaus direktorius


