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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems

Kaina 0,52 Eur

Laikraðtis STATYBA pradëjo 30-uosius leidimo metus

Spalio 11 d. statybvietës darbø vadovas eilinæ savo darbo dienà lipo
ant árenginëjamos sandëlio pagalbiniø patalpø aikðtelës. Joje didþioji dalis
grindø jau buvo iðklotos cemento droþliø plokðtëmis, padëtomis ant
metalinio karkaso. Pakilæs laiptais suklotomis plokðtëmis jis nuëjo iki
árenginëjamos aikðtelës galo, atsistojo ant cemento droþliø plokðtës, kurios

Statybvietës iðlieka viena rizikingiausiø vietø darbui

buvo padëtas tik vienas sluoksnis ir, plokðtei lûþus, nukrito ið 3,2 m aukðèio
ant betoniniø grindø. Ávykio metu patyrë sunkià traumà, nuo kurios ligoninëje
kità dienà mirë.

Tai – gana tipinë mirtimi pasibaigusio nelaimingo atsitikimo statybvietëje
situacija. Valstybinë darbo inspekcija ðiais metais jau yra gavusi 26
praneðimus apie sunkius (pernai tuo paèiu laiku buvo registruoti 22 atvejai)
ir 5 – apie mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe ámonëse, kuriø pagrindinë
ekonominës veiklos rûðis yra statyba.

70 proc. sunkiø ir mir tinø nelaimingø atsitikimø darbe ávyksta
darbuotojams nukritus ið aukðèio / á gylá arba dël medþiagø, ruoðiniø,
þemiø ar net statiniø ar kitokiø daiktø vir timo / griuvimo.

Ðiø metø kovo mënesá statybvietëje atskilæs þemiø luitas prispaudë ir
sunkiai suþalojo vamzdþiø klojimui tranðëjà ruoðusá statybininkà. Buvo
vykdomi lauko ir vidaus inþineriniø tinklø árengimo bei buitiniø nuotekø
tinklo árengimui þemës kasimo darbai. Dviem darbininkams dirbant iðkasoje
ir matuojant jos gylá, staiga nuèiuoþë iðkasos ðlaitas. Jis vienam ið
darbininkø prispaudë kojas, o kitas, pajutæs smûgá per kojas, suklupo, já iki
peèiø uþpylë þemës. Darbininkas patyrë sunkià traumà. Pagrindinëmis
nelaimingo atsitikimo darbe prieþastimis buvo ávardinta: neávertinta galimo
tranðëjos uþvir timo þemëmis pavojaus rizika, taip pat saugos ir sveikatos
darbe vidinës kontrolës ámonëje nepakankamumas. Vykdant darbus iðkasoje
su vertikaliomis sienomis giliau kaip 1,5 m nebuvo uþtikrinta, kad prieð
darbuotojams lipant á iðkasà, bûtø sutvirtinti iðkasos ðlaitai.

Liepos mënesá, metalo ruoðiniø ir gaminiø ámonëje keliant metalinæ
kolonà nuo perdengimo ir statant jà vertikalioje padëtyje, ámonës ðaltkalvis-
surinkëjas uþlipo ant angos, kuri buvo uþdengta neteisingai tarpusavyje
sutvir tintu mediniø lentø paklotu. Lentoms prasiskyrus,darbuotojas ið 7 m
nukrito á þemesná pastato aukðtà ir mirtinai susiþalojo.

„Atrodo – sutinkame, kad darbuotojø sauga ir sveikata yra viena ið
svarbiausiø srièiø, uþtikrinanti gerà mikroklimatà kolektyve, psichologiná

Asociatyvi nuotrauka.

stabilumà bei aukðtesná darbo naðumà, atitinkamas pajamas. Ypatingai,
kai kalbame apie nelaimingø atsitikimø darbe prevencijà.Vykdant ðià
prevencijà per paskutiná deðimtmetá pasiekti neblogi rezultatai, ypatingai
dël mirtinø nelaimiø darbe. Taèiau VDI veikla nuosekliai kreipiama átvirtinant
esminá ir prasmingà sieká – ir vienas þuvæs darbe yra per daug“, – sako
Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas GRICIUS.

Pasak J. Griciaus, atsakingos èia yra abi ðalys: darbdaviai ar kiti atsakingi
asmenys pasyviai stebi darbuotojø daromus paþeidimus, kiti – darbuotojai –
nesivargina uþsisegti saugos dirþo, naudoti reikiamas apsaugas ar panaðiai,
nes taip greièiau atliekamas darbas. Daugumos nutikusiø nelaimingø atsitikimø
darbe prieþastys panaðios: ávykio niekas nematë; darbø vadovas lyg ir
sistemingai kontroliavo, nors jokiø árodymø, patvir tinanèiø kontrolæ,
nepateikiama. Darbo kolektyvuose trûksta kolegiðkø santykiø, nuoðirdaus
bendradarbiavimo, kiekvieno darbuotojo savisaugos jausmo, asmeninës
atsakomybës supratimo, komunikavimo, veiksmø koordinavimo.

„Tokias problemas reikia kaip galima greièiau iðgyvendinti. Ir pradëti
nuo pavojø identifikavimo, jø keliamos rizikos vertinimo. Statybose, kur
situacijos daþnai keièiasi, tai atlikti yra sudëtingiau, negu stacionariose
darbo vietose. Taèiau tiek uþsienio ðaliø, tiek pirmaujanèiø mûsø ðalies
bendroviø praktika rodo rizikos ver tinimo naudà. Reikëtø pasikliauti ne tik
iðorës ámoniø, vykdanèiø darbuotojø saugos ir sveikatos funkcijas,
paslaugomis. Su fiziniais pavojais konkreèiose darbo vietose pirmiausia
susiduria patys darbininkai, darbø vadovai, vykdytojai bei meistrai. Jie
geriausiai ðiuos pavojus ir gali nurodyti“, – pabrëþë J. Gricius.

Jo manymu, naudingiausia, kai ámonëse profesinës rizikos vertinimas
atliekamas ámonës specialistø jëgomis. Vertinimas turi bûti atliekamas prieð
pat darbø vykdymà. Tuo atveju, jei rizika ir buvo áver tinta, bet darbø eigoje
atsirado kaþkokiø gedimø, nenumatytø situacijø, darbus bûtina sustabdyti
ir rizikà vertinti ið naujo.

„Tai sudëtingas ir laikui imlus darbas, taèiau privalome saugoti þmoniø
gyvybes ir sveikatà. Darbuotojo sauga ir sveikata turëtø bûti kiekvieno
darbdavio prioritetas. Tuo paèiu noriu priminti, kad mûsø, Valstybinës
darbo inspekcijos, specialistai yra pasirengæ suteikti profesionalià pagalbà
ir bendradarbiauti. Ámonës, norinèios gauti metodinæ pagalbà darbuotojø
saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojanèiø teisës aktø
vykdymo klausimais, visada gali pasikviesti á ámonæ konsultacijai VDI
inspektoriø“, – priminë J. Gricius.
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kas svarbu dabartiniu metu
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Pastaruoju metu ávairioje þiniasklaidoje randame informacijà
apie spræstinus klausimus, kurie svarbûs valstybei ir visuomenei.
Mano nuomone, ne maþiau aktualu, kà pirmiausia privalome
padaryti kiekvienoje ámonëje ar kitokioje darbo vietoje. Akivaizdu,
jog yra skirtumas ar kalbame apie stambias bendroves ar maþus
darbo kolektyvus. Tokioje ámonëje kaip mûsø, kurioje dirba
daugiau kaip 800 ávairiø specialistø, turime suformuotas darbo
tradicijas, pakankamai aiðkø paskirstymà pagal atsakomybës
zonas. Artëjant metø pabaigai vis dëlto pasimato uþduoèiø
paskirstymo ir atsakomybës vaidmens didinimo reikðmë. Todël
pirmiausia atsakomybë tenka pagrindiniams ir labiausiai
patyrusiems specialistams. Jie ir turi uþtikrinti normalià darbo
eigà ir sutartiniø ásipareigojimø ávykdymà.

Antrasis svarbus momentas – dirbti saugiai. Rudens ir
artëjanèios þiemos klimatinës sàlygos statybininkø sektoriui
sukuria nenumatytø ir nuo gamtos priklausanèiø sunkinanèiø
aplinkybiø. Manau, kad kiekvienoje darbo vietoje bet kuris vadovas
privalo „ásikalti“ á savajá supratimà, labai dëmesingai reikalauti,
esant reikalui pamokyti ir bûtinai ásitikinti, kad darbo vietoje

Trumpà komentarà ðiais klausimais pateikë
Lietuvos statybininkø asociacijos

vicepreprezidentas, AB „Montuotojas“
generalinis direktorius Alfonsas JARAS.

dirbama saugiai. Praktika rodo, kad daugiausia nelaimiø atsitinka
tuose darbuose kur uþduotis vykdo naujai priimti ávairiø
specialybiø darbininkai.

Treèiasis svarbus momentas – ávairiø statybvieèiø
ðimtaprocentinis uþbaigimas. Mano ásitikinimu, neteisinga
praktika, kuomet gyvenamasis  bûstas arba verslui skirti
gamybiniai pajëgumai atiduodami uþsakovui nepilnai uþbaigti, tai
yra nepadarius apdailos darbø. Daþnai tokiø darbø uþbaigimui
pasitelkiami atsitiktiniai darbuotojai. Nesunku suprasti, kad jie
gali dirbti uþ maþesná atlygá, taèiau tai reiðkia nepakankamà dëmesá
darbuotojo saugai bei darbo kokybei. Ðis klausimas turëtø bûti
reglamentuojamas ið valstybiniø institucijø pusës ir turëtume eiti
tuo keliu kaip yra dirbama kaimyninëse  ir kitose uþsienio
valstybëse.

Nesunku suprasti, kad turime ir kitø aktualiø spræstinø
klausimø, pavyzdþiui, darbø apimèiø ieðkojimas uþsienyje, naujos
árangos pirkimas ir panaudojimas darbo procese, darbo
uþmokesèio didinimas, socialinës partnerystës darbo kolektyve
kûrimas ir panaðiai.

Statybos ámonës turi daug sumaniø vadovø. Turime ir darbðèiø
aukðtos kvalifikacijos brigadininkø ir ávairiø darbininkø. Kvieèiu
susitelkti uþduoèiø vykdymui. Kurkime idëjas ir darbo tradicijas,
kad statybø þmonës darytø gerus darbus ir taip prisidëtø prie
gerio kûrimo visai visuomenei.

KONFERENCIJA:
saugios darbo vietos visoms amþiaus grupëms

Kaune spalio 25 d. vieðbutyje „Europa Royale“
ávyko ádomus renginys, kurio pagrindinis tikslas
saugiø darbo vietø kûrimas. Dalyviø gretose ávairiø
verslo ámoniø darbuotojø saugos ir sveikatos
specialistai, personalø tarnybø atstovai, kai kuriø
ámoniø vadovai ir kiti atstovai. Bendras
dalyvavusiøjø skaièius daugiau nei 100 þmoniø.
Skaitytojams pateikiame trumpà renginio eigos
apraðymà.

Kæstutis ZAURA, LR socialinës apsaugos ir darbo ministerijos
Darbo departamento direktorius, sveikino konferencijos dalyvius
ir  trumpai apþvelgë kampanijos metu nagrinëtos problemos esmæ:
Europos darbuotojai senëja – ilgëja ir profesinis gyvenimas.
Skaièiuojama, kad 2030 m. daugelyje ES valstybiø treèdalá ar
daugiau visø dirbanèiøjø sudarys darbuotojai turintys per 55 metus,
tad reikia kurti tvarias ir saugias darbo vietas, kad iðlaikyti
darbuotojus darbingus iki pat jø iðëjimo á pensijà. Ðiuo metu
pasaulyje vienam vyresniam nei 65 m. amþiaus asmeniui tenka 4
dirbantieji; paskaièiuota, kad 2060 m. jø bus tik 2.

Jonas GRICIUS, LR vyriausiasis valstybinis darbo
inspektorius sveikinimo kalboje akcentavo saugaus darbo
kultûrà, kuri ágalina veikti efektyviau, taip pat ir ilgëjant
profesiniam gyvenimui. Jis paragino tarpusavyje keistis þiniomis,
supratimu, praktika, kad saugaus darbo kultûra bûtø ugdoma
bei puoselëjama, vadovaujantis  geriausia patirtimi. J. Gricius
taip pat priminë, kad VDI yra pasirengusi visuomet geranoriðkai

padëti – ámonei tereikia konsultacijai pasikviesti darbo
inspektoriø. „Kita vertus, – pabrëþë J. Gricius, – yra situacijø,
kai darbo inspektorius privalo veikti grieþtai, reikalaudamas
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atsakomybës uþ grësmæ gyvybei kelianèius paþeidimus. Taip pat
uþ tokias veiklas, kai slepiamas darbo laikas, teisiðkai
neáformintas darbas ir pan.“

Nerita ÐOT, Europos darbuotojø saugos ir sveikatos agentûros
(EU-OSHA) Lietuvos ryðiø punkto, ásteigto  Valstybinëje darbo
inspekcijoje,  koordinatorë skaitë praneðimà „Saugi darbo vieta visoms
amþiaus grupëms“. Klausytojams buvo pateikti  gerosios praktikos
pavyzdþiai, laimëjæ 2017 m. EU-OSHA apdovanojimus. Vykdant
ðià kampanijà agentûrai buvo pateiktos 42 paraiðkos ið 23 Europos
ðaliø.

Praneðëja priminë kampanijos pagrindinius tikslus: skatinti tvarø
darbà; suteikti informacijos darbdaviams ir darbuotojams, kaip
valdyti darbuotojø saugà ir sveikatà darbo jëgos senëjimo sàlygomis;
skatinti keistis informacija ir geriausia patirtimi. Svarbu nepamirðti,
kad tvari darbo vieta – tai prevencija per visà profesiná gyvenimà ir
visapusiðkas poþiûris. Sveikata vyresniame amþiuje priklauso nuo
darbo sàlygø jaunesniame amþiuje. Praneðëja supaþindino su
Europos Parlamento inicijuotu ir EU-OSHA administruotu
projektu „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amþiuje“. Èia
pateikiame keletà projekto iðvadø:  nors senëjimas neatsiejamas
nuo fiziologiniø pokyèiø, pats amþius nëra svarbiausias sveikatà ir
darbingumà lemiantis veiksnys; daþnai vyresniø darbuotojø taikomi
darbo metodai ir ágûdþiai, sukaupti ágijus patirties, gali atsverti
prarastà funkciná pajëgumà darbe; svarbiausias traumos darbe rizikà
didinantis veiksnys yra ne amþius, o profesija; vyresniø darbuotojø
darbui palengvinti skirtos priemonës daþniausiai yra naudingos
visiems darbuotojams. Pagrindinë taisyklë turëtø bûti tokia. Ir
vyresnieji ir jaunimas esame stiprûs kai dirbame kartu.

Agnë JARAITË, Kauno prekybos,  pramonës  ir amatø  rûmø
Tarptautinio ryðiø skyriaus vadovë skaitë praneðimà „Darbø saugos
kultûros svarba tarptautiniame kontekste“.  Naudinga ir ádomu perimti
uþsienio valstybiø, tokiø kaip Vokietija ar Ðvedija, darbo saugos
kultûros patirtá. Rûmai padeda Lietuvos ámonëms ieðkoti verslo
partneriø uþsienyje. Pastebëta, kad norint patekti á tarptautinæ rinkà,
labai svarbu uþtikrinti aukðèiausius darbuotojø saugos ir sveikatos
valdymo standartus.

Prof. Dr. Ilona BUDÞIÛNIENË, ISM, vadybos ir ekonomikos
universitetas, skaitë praneðimà „Kokie organizaciniai veiksniai daro
átakà vyresniø darbuotojø veiklai“, kuriuo pristatë Lietuvoje atliktà

tyrimà. Buvo pateikti duomenys, kad vyresnio amþiaus darbuotojai
yra lojalesni darbdaviui. Jie nëra linkæ daþnai keisti darbovietës. O
neretai 30–35 metø  ir vyresni þmonës daþnai pradeda „pykti“ ant
savo darbo, todël gali jausti „atðalimà “ savajai darbovietei. Neretai
atsiranda klausimas, á kurá darbuotojui sunkoka atsakyti, ar jis nori
palikti ámonæ, kurioje dirba, ar vadovà, kuris vadovauja. Ádomu
atsakyti ir á toká klausimà, kaip darbo funkcijas vertina pats
darbuotojas, o taip pat ir jo vadovas. Gerai, jeigu tokie vertinimai
sutampa. Taèiau pozicijos gali bûti ir labai skirtingos. Iðvadose
praneðëja pateikë ávairiose amþiaus grupëse iðskirtus ypatumus.
Darbuotojams iki 30 m. svarbu prasmingumas, pasitenkinimas
darbu; 31–50 m. amþiaus grupëje – ágalinimas priimant sprendimus,
darbo planavimo autonomija, socialinë parama; daugiau nei 50 m.
turintiems darbuotojams – prasmingas darbas, darbo planavimo
autonomija, bendravimas su þmonëmis. Taigi, vadovui èia tenka
didþiulis vaidmuo atitinkamai dirbant su ávairaus amþiaus
darbuotojø grupëmis, kad bûtø patenkinti jø lûkesèiai, o drauge
augtø naudingi ámonei darbuotojø pasiekimai.

Laikmeèiui bûdingas profesinio amþiaus ilgëjimo reiðkinys
neiðvengiamai reikalauja keisti poþiûrá á vyresnius darbuotojus.
Bûtina diegti þmogiðkøjø iðtekliø valdymo praktikas, kurios bûtø
nukreiptos á skirtingo amþiaus darbuotojø motyvacijà ir pasiekimø
darbe didinimà. Ir kaip viso to pagrindas turëtø bûti vadovø
lyderystës ágûdþiø stiprinimas.

*  *  *
Ádomus konferencijos bruoþas, kad pakankamai laiko buvo

suteikta atsakymams á klausimus, o taip pat ávairioms diskusijoms.
Praktinëje veikloje pasitaiko sudëtingø momentø, pavyzdþiui,
specialistai ávertina, kad darbo vieta yra saugi, yra ávykdomi visi
saugaus darbo reikalavimai, o þmogus vistiek susiþeidþia.  Matyt,
kad visuomet ypatingà reikðmæ turi paties darbuotojo fizinë ir
psichologinë bûklë, o taip pat vidinës nuostatos.

Bet kuri darbo vieta turëtø bûti vertinama kaip pamoka,
kurioje kiekvienà syká suþinoma kas nors nauja. Todël tomis
naujomis þiniomis reikia pasidalinti su maþiau patyrusiais, o taip
pat nepamirðti, kad þiniø kartojimas yra iðminties sàlyga.

Konferencijos dalyviai reiðkë padëkà renginio
organizatoriams, keitësi adresais, svarstë galimybes ávairaus
bendradarbiavimo ryðiø kûrimui.

                    Spaudai medþiagà parengë
Renata MOTIEJÛNIENË ir Juozas ÐALÈIUS

KONFERENCIJA:
saugios darbo vietos visoms amþiaus grupëms
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Maironio Lietuviø
literatûros muziejuje buvo
surengta Garbës kraðto-
tyrininko, dailininko Leono
Ernesto Juozonio darbø
paroda. Dëmesingumo ir
padëkos þodþiø sulaukë ðio
graþaus renginio orga-
nizatoriai.

Norëtume tikëti, kad
daug nuveikæs praeities
áamþinimui kraðtotyri-
ninkas 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.
P. S. Bûtø ádomu ir graþu iðleisti L. Juozonio draugiðkus ðarþus.

Su pagarba dr. Juozas Ðalèius

GERBIAMIEJI!
Kultûros ir meno gerbëjai!

Kur jûs? Mano dukrytë dalyvavo „Þalgirio“ arenoje vykusiame
konkurse Pasaulio Ilgaplaukës LONG-HAIRED WORLD.
Konkursas nuostabaus groþio ir puikumo, nes èia susirinko
paèios nuostabiausios mergaitës ir merginos parodyti savo
nuostabaus ilgio plaukus.

Dalyviø buvo tikrai daug. Programà paávairino ávairiø ðokiø
atlikëjos. Buvo ádomu stebëti kaip matuojamas plaukø ilgis.
Aplodismentai aidëjo ið gausaus þiûrovø bûrio.

Plaèiau apie tai paraðysime kitame numeryje.
Inga JUOZULEVIÈIENË

Liaudies iðmintis byloja: „Geriau vienà kartà pamatyti, nei
ðimtà kartø iðgirsti.” Tad belieko atlaisvinti dienotvarkæ ir vykti á
15-tà tradicinæ specializuotà parodà „Moters pasaulis - 2017“,
kuri vyko ðiø metø lapkrièio 19-12 dienomis Kaune. Parodos
atidarymas nustebino ne vienà dalyvá: organizatoriai dovanojo
áspûdingà reginá visiems mados ir stiliaus gerbëjams –
talentingosios dizainerës Agnës Kuzmickaitës kolekcijos
pristatymà. Savo dainomis ðventæ papuoðë ir grupës „Yva“ narës
Natalija Bunkë, Kristina Ivanova ir Goda Alijeva, kurias iðvydome
ne tik kaip  atlikëjas, bet ir kaip parodos dalyves – moterys puikiu
savo pavyzdþiu skatina imtis papildomo verslo, iðlaisvinti kûrybines
idëjas.

Ðiemet parodos dalyviø skaièius rekordinis - 410 – bûtent tiek
groþio stoteliø laukë parodos lankytojø. Taip pat dalyviai stebino
groþio inovacijomis: nuo natûraliai iðgaunamos kosmetikos, iki
garsiausiø pasaulyje profesionaliø prekiø þenklø ir jø aukðèiausios
kokybës produkcijos. Lankytojos  rado iðskirtiniø aksesuarø,
vienetiniø papuoðalø, rûbø ar originaliø interjero detaliø namø
atnaujinimui.

Parodos vieðnios buvo kvieèiamos nemokamai iðbandyti rankø,
veido SPA procedûras, pasilepinti geriausiø meistrø atliekamu
manikiûru, o smalsiausios buvo pakviestos apsilankyti
seminaruose, kur galëjo pamatyti stulbinanèias plaukø atstatymo
procedûras, ið specialistø lûpø iðgirsti jaunystës iðsaugojimo
paslaptis, susipaþinti su naujausiomis makiaþo tendencijomis, o
taip pat suþinoti, ko reikia gerai savijautai ir vidiniam þavesiui.

Parodos rengëjai dëmesá sutelkë ne tik á iðorinius dalykus, bet
ir á moters savirealizacijà, kas ðiandien yra itin aktualu, ypaè kai

„MOTERS PASAULIS 2017“ –
groþio, mados ir stiliaus ðventë

dauguma taip siekia suderinti karjerà su motinyste. Todël vyko
konferencija „Formulë: versli ir laiminga“. Taigi, visos aktyvios
moterys turëjo galimybæ iðsiaiðkinti sëkmës receptà, semtis þiniø,
kaip uþsidirbti papildomø pajamø, idëjø kaip hobá paversti verslu
ir iðmokti, kaip apskritai nugalëti baimæ verslauti, pasitikëti savimi,
bûti stipria lydere. Ðiai graþiai iniciatyvai neliko abejingos ir þymios
Lietuvoje veiklios moterys – Beata Nicholson su seserimi ir
bendraþyge, ekonomiste Odeta Bloþiene, mielai sutikusios
prisidëti prie renginio, kur dalinosi savo áþvalgomis kaip realizuoti
svajones, kokias idëjas verta ágyvendinti ir kaip motyvuoti
komandà.

Edita SMETONAITË

Ilgakasiø konkursas

Edmundas Staðys prie L. Juozonio
Vytautui Didþiajam skirto koplytstulpio.
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MATMINTINIS: kodël jis ádomus?
Laikraðèio „Statyba“ buvo iðspausdintas trumpas mano

straipsnis „Matmintinio jëga“. Prie jo taip pat buvo paraðytas
klasës auklëtojos Audronës STOÈKUVIENËS komentaras ir
laikraðèio redaktoriaus J. Ðalèiaus palinkëjimai...

Þinau, kad kai kurie skaitytojai norëtø daugiau þinoti apie ðá
intelektualø uþsiëmimà, todël ðá kartà trumpai atsakysiu á kai
kuriuos klausimus.

Kas yra MATMINTINIS? Tai estø sugalvota programa, pagal
kurià kiekvienas þaidþiantis turi atlikti ávairius matematinius
veiksmus ir uþ tai gauna taðkus. Matematiniai veiksmai: daugyba,
dalyba, sudëtis, atimtis, palyginimas, reikðmiø ástatymas. Veiksmai
atliekami mintinai. Kuo sudëtingesni veiksmai, tuo daugiau
taðkø.Kai kas mano, kad MATMINTINIS yra panaðus á tas
programas, kai þaidþiama ðachmatais su kompiuteriu.

Kas gali þaisti ðá intelektualø þaidimà? Praktika rodo, kad
tai mëgiamas uþsiëmimas moksleiviø, studentø ir, apskritai,
jaunimo tarpe. Mano nuomone, ðá þaidimà jau galima pradëti
þaisti nuo pirmos klasës.

Ar galima þaisti be kompiuterio?  Kompiuteriai á mûsø
gyvenimà atëjo palyginti visai neseniai – prieð du deðimtmeèius.
Ið ávairios literatûros, o taip pat ið savo matematikos mokytojo
þinau, kad mintinas skaièiavimas þmonijos tarpe gyvuoja labai
seniai. Sakykime, kad ant mokyklinës lentos uþraðomas dviþenklis
skaièius, o toliau uþraðomas triþenklis skaièius ir dedamas
daugybos þenklas. Tuomet dauginama. Águdæs skaièiuotojas toká
daugybos veiksmà mintinai gali atlikti labai greitai, gal net greièiau
nei tai padarytø skaièiavimo maðinëlë ar kompiuteris. Panaðûs
veiksmai galimi ávairius skaièius sudedant, dalinant.

Kokius ágûdþius reikia turëti skaièiuotojui? Manau, kad
geriausiai praverèia puikios matematikos þinios. Savaime
suprantama, svarbu nuolat treniruotis, pavyzdþiui, að skaièiuoju
keletà kartø per savaitæ, o prieð varþybas – kasdien. Be to, man

labai praverèia tai, kad galiu pasitarti su broliu (jis taip pat mëgsta
þaisti MATMINTINÁ.

Pabaigoje noriu pasakyti, kad MATMINTINIS dar nëra labai
populiarus, todël kvieèiu bendramokslius ir imlø jaunimà
domëtis ðiuo naudingu, ádomiu þaidimu.

Dþiugu, kad ðis uþsiëmimas suteikia galimybæ keliauti, pamatyti
pasaulá, bendrauti su bendraminèiais ir pramogauti. Be to, noriu
padëkoti savo matematikos mokytojui A. ULDINSKUI, kuris ne
tik sudomino, bet ir padëjo tapti tarptautinio konkurso prizininke.

Kamajø Antano Strazdo gimnazijos mokinë
Sandra MACIJAUSKAITË

Vienà ádomø ávyká prisiminus
Tai nutiko daugiau kaip prieð keturiasdeðimt metø Vilniuje.

Viename renginyje buvo diskutuojama apie matematikà ir
poezijà. Renginio metu, kuriame dalyvavo apie deðimt ávairiø
specialybiø þmoniø, buvome papraðyti ant greta esanèiø dviejø
lentø uþraðyti tà patá daugiaþenklá skaièiø, o apaèioje jo kità
daugiaþenklá skaièiø. Skaièiø eilëse buvo apie deðimt þenklø. Ðio
renginio vadovas papraðë ateiti prie vienos lentos gerai
matematikà mokantá þmogø ir papraðë sudauginti ðiuos skaièius.
Vedëjas atsisëdo klasëje ir kurá laikà stebëjo, kaip daugintojas
raðo sandaugos eilutes. Procesas vyko gana lëtokai. Tuomet jis
priëjo prie kitos lentos ir daugiaþenkliø skaièiø sandaugà pradëjo
raðyti ið karto vienoje eilutëje. Visø mûsø nuostabai, pamatëme,
kad ta viena sandaugos eilutë buvo uþraðyta per labai trumpà
laikà, o matematikà mokantis skaièiuotojas dar vis toliau raðë
sandaugos eilutes. Kai tos eilutës buvo susumuotos, pamatëme,
kad galutinis sandaugos rezultatas buvo lygiai toks pat. Tà kartà
áminti ðià máslæ niekas ið mûsø nesugebëjo. Galbût tokiø þmoniø,
mokanèiø greitai skaièiuoti, yra ir mûsø dienomis.

Juozas ÐALÈIUS

Tik praûþus frontui, bent tose vietose, kur teko gyventi, kol
dar nebuvo pilnai sukurta naikinimo infrastruktûra ir partizanai
jautësi gana saugûs ir nepersekiojami,  jie elgësi gana
arogantiðkai: tvarkingos uniformos, iðblizginti batai, pozavimas
gausioms nuotraukoms (tai tikras konspiracijos prieðas),
ðeimininkø savijauta tose vietovëse, kur veikë þmonëms privalomi
ásakymai ir potvarkiai. Pavyzdþiui, buvo iðleistas ásakymas
beþemiams neimti þemës ið ûkiø, kuriø dydis maþesnis kaip 40
hektarø. Ne vienas beþemis yra gavæs kulkà uþ nepaklusnumà.
Mano þmonos dëdë prieðkaryje dirbo paprastu keliø remonto
darbininku ir visà laikà svajojo apie gabalëlá savos þemës. Ant
lopinëlio uoðvio skirtos þemës buvo susirentæs trobelæ. Gráþus
sovietams ir pradëjus dalinti þemæ, gavo kelis hektarus ir be galo
dþiaugësi. Savo dþiaugsmu su padëka valdþiai neatsargiai
pasidalinæs kaime, vienà dienà sulaukë sveèiø ið miðko, kurie
maþameèiø vaikø akivaizdoje já iðsivedë. Po kurio laiko buvo rastas
nuðautas miðke.

Kurá laikà bûriø vadai jautësi kaip nedideli kunigaikðtukai ar
feodalai savo nuoþiûra vykdydami teisingumà ir skirdami bausmes,
suteikë sau teisæ rinkti duokles. Pamenu, kai dar gyvenau Ivoniðkëse,

(Tæsinys. Pradþia Nr. 3  (398)

 AMBROZIJA.
Ambrozø giminës istorija

Ambrozas P. K. Ambrozija: Ambrozø giminës istorija. Kaunas: Minvydo
Èepulio firma, 2015 m. 412 psl. UDK  929.5(474.5).

… „Prisiminimai yra tokia ðalis ið kurios niekas mûsø negali iðvaryti” …
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ásakymu ið miðko grieþtai buvo uþdrausta Advento ir Gavënios metu,
o gal iðvis, rengti ðokiø vakarëlius. Suþinojæ, kad kaþkur, neþiûrint
draudimo, vis tiek vyksta ðokiai, greitai prisistatydavo ir neklauþadas
bausdavo. Liepdavo vyrams nusimauti virðutines kelnes, panelëms
sijonus, o muzikantams groti vis greitëjanèià pasiutpolkæ. Ðokis
tæsdavosi iki devyniø prakaitø. Netolimame kaime vienos vakaruðkos
metu susidarë tragikomiðka situacija. Pareikalavus nusimauti kelnes
vienas bernas puolë ant keliø maldaudamas atleisti nuo ðios
procedûros. Pasirodo, vargðelis buvo be apatiniø kelniø. Kartais
ðokanèiø judrumà suþadindavo botagëliais. Uþ rimtesnius
nusikaltimus kartais dar buvo taikoma ir gana keistoka bausmë –
sëdynës tarkavimas ir átrynimas druska. Net liaudies buvo sukurta
daina, kurios prisimenu tik vienà eilutæ „... ir ateis miðko broliai ir
ðiknà iðtarkuos“. Ðitokio pobûdþio priemonës rodo tik þemà kai
kuriø bûriø vadø intelektiná lygá ir kyla klausimas, kokià þalà ðios
akcijos padarë okupantams. Botagëliai, trintuvës (tarkos) ir kulkos,
draudimai imti þemæ, stoti á kolûkius – tai bûdas svetimomis
rankomis kovoti su okupantais, beginklius ir beteisius þmones stumti
á kovos smaigalá. Mano nuomone, dël viso to kaimo þmoniø tarpe
pagarbà jiems palaipsniui pradëjo keisti baimë, net antipatija. Vienos
Beno Rupeikos radijo laidos „Kaip þmonës gyvena“ metu þmogus
papasakojo, kaip ið jo tëvo partizanø bûrio vadas be jokiø
ceremonijø pareikalavo nupirkti gabalà gelumbës uniformai pasisiûti
ir pastoviai aprûpinti rûkalais ir ne bet kokiais, o amerikoniðkomis
cigaretëmis ir cigarais, kuriø, ir að dar pamenu, buvo galima ásigyti
tik ið rusø kareiviø.

Jau seniai pasibaigus karui, 1951 metais, kai jau ir partizaninis
judëjimas buvo beveik iðsikvëpæs, ðis þmogus gavo ðaukimà á
sovietinæ kariuomenæ ir susiruoðë iðvykti. Ið to dar iðlikusio bûrio
vado gavo grasinimà, kad jei jis stos á kariuomenæ, bus susidorota
su jo ðeima. Tada ðeima baimindamasi susidorojimo paliko tà
vietovæ ir iðsikëlë gyventi kitur.
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SPORTAS IR SKIRTINGOS ÞMONIØ KARTOS:
tradicijos ir tikslai, vadovavimo problemos ir pinigai

„Þmogus yra ne tik savo tëvø vaikas, bet taip pat
ir savo kraðto, savo tautos ir jos istorijos vaikas“.

Prof. Fridrichas Vilhelmas Fersteris

Valstybë ir visuomenë turi daug spræstinø klausimø.
Atsakymas á juos suteikia galimybæ apibûdinti svarbiausius
tapatybës bruoþus. Esminis faktorius visuomet buvo ir pasiliks
teritorija, kalba, paproèiai... Sudëtinë tokio gyvenimo bûdo dalis
yra ir þmoniø laisvalaikis, jaunosios kartos ugdymas, buvusiø
kartø pagerbimo tradicijø kûrimas ir jø laikymasis. Taip
samprotaujant, manome, kad labai svarbià vietà turime priskirti
ir sportui.

Pokalbiui ðiomis temomis susibûrë:
Leitenantas Dovydas JOKUBAUSKIS, Lietuvos fizinio

lavinimosi sàjungos pirmininkas;
Pranas MAJAUSKAS, Lietuvos sporto muziejaus direktorius;
Romualdas BERESNEVIÈIUS, buvæs (2000–2006 m.)

Lietuvos fizinio lavinimosi sàjungos pirmininkas, gyvenimo
deðimtmeèius paskyræs motociklø ir automobiliø sportui,
pirmasis lietuvis dalyvavæs Dakaro ralyje (1995 m.) su motociklu;

Vytautas JUCIUS, statybininkas ir inþinierius, kurio visa
ilgametë darbinë veikla – statybos kone visos Lietuvos
ávairiausiuose miestuose: pradedant Klaipëda, Maþeikiais,
N. Akmene, Ðiauliais, Panevëþiu, Këdainiais ir baigiant
Vilnium, Druskininkais ir, þinoma, Jonava, Kaunu. Þodþiu,
lengviau iðvardinti, kur jo nedirbta Jis taip pat ir „arðus“
sportininkas mëgëjas (buvæs), aktyviai besidomintis ir
ðiandienine sporto raida;

Socialiniø mokslø daktaras Juozas ÐALÈIUS, Lietuvos fizinio
lavinimosi sàjungos vicepirmininkas.

Ltn. D. Jokubauskis: Dabar mûsø gyvenime, pinigø yra daug.
Deja, proto ir idëjø kaip tuos pinigus kryptingai panaudoti
visuomenës interesams, su tikslu sukurti ávairios veiklos
iðliekamàjà vertæ yra nepakankamai. Tai betarpiðkai susieta ir su
sportu. KRITIKA NËRA GERAS BÛDAS, bet... Ankðèiau ir
daþnai dabar sporto organizavimas primena sodo nameliø
bendrijà, kurioje daþnas gyvena tik savame sklype ir augina tik jo
nuoþiûra priimtinus vaisius ir su já supanèia aplinka nepalaiko
jokio ryðio. Galima ásivaizduoti, kad ir sporto federacijos, kuriø
Lietuvoje yra ne viena deðimtis, gyvena tokiuose nameliuose.
Vieni „ûkininkauja“ bendraudami, dalindamiesi savo strateginio
vadovavimo ir darbo pasiekimais, kiti per gausybæ nesusitarimø
eikvoja pastangas, laikà ir pinigus, tarsi norëdami árodyti savo
pranaðumà prieð kitus. Tokie „þemvaldþiai“ susirenka á jas
vienijanèiø organizacijø posëdþius,  bendrauja, slaptai
konfliktuoja siekdami vienø ar kitø interesø. Keldami tikslus,
kad reikia pelnyti kuo daugiau priziniø vietø, medaliø, èempionø
vardø, kad reikia skirti didelius pinigus sporto bazëms ir rûmams,
brangiam inventoriui, sportininkø kelionëms, treniruotëms...
Ir siekiai geri, ûkiðkai kryptingi, bet pasimirðta pagrindinis veikëjas
– sportininkas. Vos tik baigia sportuojantis asmuo profesionaliàjà
karjerà, federacijai jis daþnai lieka nebepelningas ir dël to, laikui
bëgant pamirðtamas. O rëmëjams jau siûlomas naujo,
perspektyvaus sportininko vardas, kuris galbût taps ateityje
neðanèiu pelnà ir þinomumà valstybei, federacijai ar
organizacijai...

Rûpinimasis sportininku yra deklaruojamas tarsi prioritetas,
bet tik ðiemet Lietuvos tautinio olimpinio komiteto iniciatyva
pradëta kryptingai organizuoti mokymus sportininkams,
ruoðiant juos tolimesniam gyvenimo, „antros karjeros“ keliui,
pasibaigus profesionalaus sporto laikotarpiui.

Didelë problema skirstant pinigus – daþnai pamirðtami mûsø
sporto veteranai, kuriø garbei net ir Lietuvos valstybës himnas
pasaulyje yra skambëjæs... Mûsø dabarties tikslas keièiantis
sportininkø kartoms– sukurti vieningà ryðio tarp kartø ir jei reikia,
pagalbos sistemà, uþtikrinant bendravimà kaip pagarbos
gyvenimui bûdà.

Taigi, vis tas þodis pinigai, nors dësningumas tûrëtø bûti toks,
kad „komandoje“ þaidþia ne biudþetas, o garbingi, sportui
pasiðventæ þmonës, kurie turëtø likti neuþmirðti.

P. Majauskas: Muziejus yra ðaltinis á kurá paþvelgus galime
pamatyti deðimtmeèiø istorijà, apdovanojimus, gyvenimo ðlovæ
praeityje... Deja, ne retai pamatome ir negandø lydimà gyvenimà
dabartyje. Atidþiau paþvelgus, kam labiausiai reikalinga pagalba,
ásitikiname, kad sunkoka arba nëra praktikos ir metodikos, kas
ir kaip jà galëtø suteikti.

Muziejui gal ir neblogai pasisekë sukurti sistemà, kurioje
pasimatë kartø ryðys tarp jauniausiøjø (darþelinukø, moksleiviø)
ir veteranø. Tokiø renginiø sàraðas yra didelis ir apie tai nuolat
skelbiama ávairioje þiniasklaidoje.

Taèiau, mums nëra pasisekæ á ðá graþø ratà átraukti tikrai
neblogai, o kartais ir labai gerai gyvenanèià dabartinæ aktyviøjø
sportininkø kartà. Pastangas dëjome, taèiau keista buvo pamatyti,
kad tie, kas jau daug turi, bûtø suinteresuoti dar materialiniø
gërybiø gauti ir ið mûsø, todël ir mûsø kvietimas padëti maþai
turintiems iki ðiolaiko liko nesuprastas.

Ltn.D. Jokubauskis: Reikia bendros kryptingos sporto
ideologijos. Nes kaip minëjau, dalis organizacijø, institucijø
gyvena tik savuose „sklypuose“ ir sprendþia tik savas problemas.
Sporto organizacijos kuriasi, nyksta, o mes valstybiniu lygiu
sprendþiame tik elementarius ir skubiai atsirandanèius
biurokratinius reikalus. Kai specialistø vietose dirba þmonës
valandø atidirbimui ir atlygio pasiëmimui, realiai nesukurdami
kryptingo tobulëjimo, taip ir vyksta, kad vienais metais dirba
vardan to, kitais metais jau vardan kito, o sistema ar nuoseklumas
nebûtyje.

Sëskim, pakalbëkim ir sukurkim realià sporto ideologijà (red. ?!).
Lietuvos fizinio lavinimosi sàjunga jau ðiuo keliu bando eiti ir jos
nariai savo gyvenimo paras skiria organizacijos plëtrai, siekdami,
kad Sàjungos veikla bûtø susijusi su visuomenës nariø fiziniu
ugdymu ir tautiniu auklëjimu, ávairiø sporto ðakø plëtote ðalyje,

Ið deðinës P. Majauskas, R. Beresnevièius, J. Ðalèius, D. Jokubauskis.
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siekiant aukðtø sportiniø rezultatø, sutelkiant ávairias kartas
sveikatà stiprinanèiam fiziniam aktyvumui.

Ðiame pokalbyje diskutuojant, tarsi visko pagrindinë mintis
– kad neturi bûti uþmirðti  mûsø praeities ávairiø ðakø (atstovavæ
ávairias organizacijas, federacijas) sportininkai. Manau, kad
Lietuvos fizinio lavinimosi sàjungos struktûroje reiktø ákurti
padaliná, kuris rûpintøsi socialinës pagalbos teikimu ir pagarbos
simboliø kûrimuvisiems sportininkams.

Taip pat reikia siekti, kad á sporto istorijos muziejinæ veiklà, savo
motyvuotu darbu ásitrauktø kuo daugiau jaunosios kartos istorikø.

Romualdas Beresnevièius: Ásijungdamas á pokalbá, noriu gráþti
á praeitá. Aktyviai sportuoju jau nuo deðimties metø amþiaus.
Pagrindinë kryptis motociklai ir automobiliai. Dþiaugiuosi, kad
laimëjimø sàraðas ilgas. Profesionalus sportas buvo ir mano
pragyvenimo ðaltiniu. Truputá pajuokaujant pasakysiu, kad uþteko
lëðø ne tik duonai ir sviestui, bet ir armëniðkam konjakui. Turëjau
likimo dovanà apie laimëjimus papasakoti ne tik artimiesiems, bet
ir aplinkiniams bei jaunimui ávairiose mokyklose. Beje, ir mano
sesuo Laima Stankaitienë turi graþiø laimëjimø techninëse sporto
ðakose. Vis dëlto nesmagu, kad spauda ir apskritai þiniasklaida,
panaðius autosportolaimëjimusvisuomenei pateikia labai ribotai.
Kartais pamàstau, kad dabartiniais laikais galëèiau ir „saldainiø“
nupirkti, kad praeities sportininkø laimëjimai bûtø kuo plaèiau
pateikti ne tik nûdienos jaunimui bet ir visiems kitiems.

Dr. Juozas Ðalèius: Didþiai gerbiamas Romualdai, praðome
pasigirti visuomenei apie savo laimëjimus. Esate vienas ið
nedaugelio, turintis trijø ðakø sporto meistro vardà...

Romualdas Beresnevièius:Sportiniai laimëjimai sukaupti ne
per vienerius metus. Aplinkybiø dëka tapau þinomu sportininku.
Teko dalyvauti varþybose Graikijoje, Ðkotijoje, Anglijoje... Esu
vienintelis lietuvis nugalëjæs Sacharos dykumà... Prisipaþinsiu,
kad netrokðtu garbës, taèiau tikrai maloniai nuteikdavo
susitikimai su visuomene, kuomet pamatydavau, kad þmonës
man dalyvaujant, pareikðdavo pagarbà atsistodami.

Mane þavi tie atvejai, kuomet matau gerà vadovavimà ne tik
komandai bet ir visam sportiniam judëjimui, o taip pat ir valstybei. Su
pagarba þiûriu á Lietuvos prezidento Antano Smetonos asmenybæ...

Kiekvienà dienà sporto naujienose girdime apie NBA
krepðininkø varþybas Jungtinëse Amerikos Valstijose, uþuot to
laiko dalá paskyrus mûsø Lietuvos moksleivijos sportiniø
pasiekimø iðryðkinimui miestuose ir miesteliuose, kuriuose
tartum feniksas protarpiais pasirodo tikrosios sporto áþymybës.
Pavyzdþiui, kad ir ðiais metais disko metikas Andrius Gudþius ir
kiti.

Gyvenimas taip susiklostë, kad ðeðerius metus vadovavau
Lietuvos fizinio lavinimosi sàjungai. Teko paþinoti sportiniø
organizacijø vadovø, valdþios þmoniø, teko dalyvauti ir sportiniø
programø rengime, taèiau visuomet pastebëdavau, kad
vadovavimas sportui ir ypaè lëðø skirstymas turëjo daug taisytinø
pusiø. Aktyviai domiuosi sportiniu gyvenimu ir dabar. Matau,
kad valstybiniø lëðø skirstymas vis dar turi taisytinø pusiø.

Vytautas Jucius:
Apie minimà lëðø skirstymà konkretesnës informacijos

neturiu, todël, kaip sakoma, - “nei patvirtinti, nei paneigti ...“.
Taèiau juk aiðku, lëðos - tai ir pradþia ir pabaiga. Alfa ir omega.
Yra lëðø – yra sveikatinimas, sportas, medaliai, èempionai ...
Nëra lëðø – nëra nieko.Ðiandien visa tai  - komercija ir tiek!

Taèiau, kiek að suprantu, ðiandieninë mûsø pokalbio tema
ðiek tiek kitokia.. Pagal jà, manau, turëtume daugiau kalbëti apie
kelias, skirtingas þmoniø kartas, jø tarpusavio santykius bei
santykius su sportu bendrai...

Nenorëèiau bûti labai kategoriðkas, taèiau vis dëlto esu tvirtai
ásitikinæs –mûsø kartos – 1965-1985m. (kiek þinau, manoma, kad
sportininkø kartos keièiasi kas 10 – 12 m), sportavo aktyviau,
masiðkiau ir, mano nuomone, sportas eilinio þmogaus (ne
sporto profesionalo – tokiø tada lyg ir nebuvo?! bet, oi kaip
buvo!) gyvenime reiðkë þymiai  daugiau negu ðiandien. Jauèiu,bus
pasakyta – anksèiau ir þolë buvo þalesnë, sniegas baltesnis ...
Nesiginèysiu ...

Kaip jau paraðyta mano pristatyme, man tikrai teko padirbëti
daugelyje Lietuvos miestø (beje  - ne tik Lietuvos), susipaþinti
su daugeliu stambiø ir smulkesniø tiek gamybiniø, tiek kitø
administraciniø ámoniø bei organizacijø. Jau nekalbu apie
Lietuvos statybos ministerijos organizacinæ-struktûrinæ statybiniø
trestø sistemà.

Ir turiu pasakyti: neprisimenu në vienos,  bent kiek rimtesnës
ámonës ar organizacijos, kuri nebûtø turëjusi savo sporto
metodininko, instruktoriaus ar ðiaip sportinio-kultûrinio
darbuotojø laisvalaikio organizatoriø. Daþniausiai jie buvo vietiniø
profsàjungø padaliniø sudëtyse, kai kur visiðkai savarankiðki
administraciniai vienetai ir dar kaþkaip. Bet buvo visur.

Ir to pasekoje, buvo organizuojama begalë ávairiausiø tiek
vidaus, tiek ir iðorës spartakiadø, turnyrø, varþybø (tarpðakiniø,
profesijø, tarp atskirø gamybiniø padaliniø,cechø, skyriø,
laikraðèiø tauriø, miestø / rajonø / zonø pirmenybës visokiausioms
sporto ðakoms) ir t.t. Jeigu tik turëjai noro – sportuok. Ir jokiø
mokëjimø, jokios komercijos. Ir sportuodavo tikrai, net didelë
visuomenës dalis. O kur tai daroma ðiandien? Gal teko girdëti?

Kaip graþø pavyzdá galiu pasakyti, kas vyksta AB „Achema“.
Èia, jaunø sporto entuziastø dëka, yra susikûræs sporto klubas,
pasivadinæs „Achespo“. Tai jis, kuria, ir bando daryti tai, apie kà
mes dabar ir kalbame.Þinoma, jø galimybës ir uþmojai, kaip ir
visur ðiais laikais, ribojami finansiniais iðtekliais, taèiau tai, kad
entuziastai veikia - tiesiog puiku. Palinkëkime jiems ko geresnës
kloties!

Na, o kur dar? Kas, kur daugiau?
Kaip jau sakiau, man teko pabuvoti, padirbëti ir bent jau

pavaþinëti ávairiausiuose Lietuvos kampeliuose. Tad norëèiau
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KAUNIETËS KAIME
Dvi iðsimokslinusios aukðtas tar-

nybas uþimanèios moterys nuvyko pas
moèiutæ á kaimà. Toji labai apsidþiau-
gë, vandens rankoms plauti pasiûlë ir
jau prie stalo buvo besirengianti kvies-

SPORTAS IR SKIRTINGOS ÞMONIØ KARTOS:
tradicijos ir tikslai, vadovavimo problemos ir pinigai
/Atkelta ið 7 psl./
priminti jums, be abejo, tikrai matytus, bet gal jau kiek primirðtus
vaizdelius: pravaþiuojant bet kurá Lietuvos didesná kaimà,
baþnytkaimá ar miestelá, neiðvengiamai pamatydavai tinklinio
stovus su pakabintu tinklu (kaip taisyklë, gerokai „nukarusiu“)
ir, kas svarbiausia, - su iðtryptomis þaidimo aikðtelëmis. Gal kiek
maþiau, bet matydavai ir futbolo vartus ir krepðinio stovus ir ...
Tai reiðkia – ten buvo þaidþiama, sportuojama, jaunimas (ir ne
tik), laisvalaikius leisdavo ten. Kur tai að galëèiau pamatyti
ðiandien? Pasakykit, nuvaþiuosiu nufotografuoti atminèiai.

Mano iðvada – ðiandieninë karta, tiek jaunimas tiek ir vyresni
sportuoja aiðkiai per maþai. Tai aiðkiai byloja skelbiami duomenys
apie ðauktiniø á privalomàjà karinæ tarnybà sveikatà. Jaunimas
sutûpë prie „kompø‘, video þaidimø, „mobiliakø“,  vyresniesiems
- viskas mokama, nëra nemokamai organizuojamø,  prieinamø
sporto priemoniø ir t.t. Liûdna, bet tai jau taip.

Á svarbiausià klausimà „kà daryti“, – atsakymas trumpas.
Þenkliai (visiðkai kitu lygiu) aktyvinti (privalomai ir papildomai
neapmokestinant)  fizkultûriná auklëjimàiðimtinai visø lygiø
mokymo instancijose (pradedant nuo vaikø darþeliø), ieðkoti
bûdø ir varijantø organizuoti ávairiausias nemokamas sporto-
sveikatinimopriemones ámoniø, ástaigø, organizacijø, „AB-ø“,
„UAB-ø“ ir t.t, darbuotojams ir t.t.

Stop! Bet juk tai galima tik ið gauto pelno! Ëëë...ne - pelnas
reikalingas helikopteriams. lombordþiniams, jachtoms, pilaitëms
...Tad – mersi, teks maþumà lukterti..., pakentësit, niekur
nedingsit.

Ðiek tiek apie sporto veteranus ...
Apie sporto veteranø, buvusiø þymiø sportininkø nepalikimà

likimo valiai vëlesniuose jø gyvenimo etapuose. Manau, ði problema
labai aktuali, taèiau apie jà beveik nekalbama, arba kalbama „puse

lûpø“. Turbût visi, kas domisi sportu, þinome mûsø legendinio
(„legendinis“ – tai labai „nukainuotas“ þodis, taèiau ðiuo atveju,
tikrai – legendinio) Rièardo Tamulio likimà. Arba þymaus
krepðininko Raimundo Èivilio? Perskaièiau straipsná apie Vl.
Tkaèenkos bûklæ. Ðiurpu! Ir tai, be abejo, ne vieninteliai atvejai. O
kiek jø, sulauþytø likimø, gal niekas ir neþino?

Betgi, kaip tai atsitinka? Þymûs talentai ir stiprûs þmonës
savo sportosrityje, deja, pasirodo, neretai bejëgiai prisitaikyti
painiame ðiandieniniame komerciniame gyvenime. Ir, ko gero,
èia nëra nieko labai keisto – juk jie geriausius savo metus atidavë
slibinui „didysis sportas“. O kà gavo atgal? Prisiminimus apie
buvusià ðlovæ? Deja, tai nemaitina...

Tokiø atvejø eliminavimui, visiðkai pritariu specialaus, grieþtai
reglamentuotoValstybinio fondo ákûrimui. Tarptautinëse arenose
Valstybei atstovavæ ir jà garsinæ þmonës, turi teisæ sulaukti
Valstybës dëmesio, pagarbos ir, pagaliau, realios paramos
sunkiais gyvenimo momentais.

Ir pabaigai –
Kaip bûtø puiku, jei atsirastø þmonës, kurie sugebëtø padaryti

taip, kad sportuoti bûtø madinga. Kad árodytø, kaip tai naudinga
– sveikata, darbingumas, puiki savijauta! Argi ne tai auksinis
raktas á sëkmæ ir laimæ?

O lëðos ...? A, ... taip. Lëðos. Be abejo, jos bus. Tik pirma -
haubicos, bokseriai, stingeriai, tvoros, auksuoti ir sidabruoti ð...,
2 ar daugiau % karui! Juk turim nugalëti prieðus!

Tik... kas su tais prieðais kovos, jei aerouostuose jau greit
bus gesinamos ðviesos...

Dr. Juozas Ðalèius: Daþnai girdime sakant, kad þmoniø
gyvenime reikalingas pavyzdys. Manau, kad tokiu pavyzdþiu turi
bûti ir ðiuolaikinis sportininkas. Ir ne vien tik savo ðakos
rezultatais. Daug svarbiau, kad aplinkiniai matytø, jo gyvenimo
bûdo privalumus, geranoriðkumà padëti maþiau turinèiam.

Norëtøsi sportininkà matyti ir aktyviu vieðojo gërio kûrëju,
kuris bûtø tartum dovana tautai,
uþ tai, kad ðlovæ ir garbæ jis ágijo
kaip kraðto atstovas.

Malonu buvo iðgirsti ðio
pokalbio dalyviø samprotavimus,
kuriø dalis tapo ðio straipsnio
tekstu. Palinkëkime vieni kitiems
graþios ateities, o sportininkams
ðlovingø pergaliø ir stiprios sveikatos
bei laimës gyvenime.

2017-ieji LR Seimo nutarimu
– SPORTO METAI.

ti. Taèiau viena ið vieðniø obuolá nuo
þemës pasiëmë, morkà iðsirovë ir net
kopûsto lapà tartum zuikis pradëjo
grauþti. Antroji labai nustebo:

- Brangioji, tavo namuose ideali ðva-
ra, o èia tu net á rankðluostá nepaþvelgei
ir jau valgai...Nieko nesuprantu...

- Suprask kolege, kad visur vis-
kas keièiasi. Nusibodo bëgioti po kra-
nu dël kiekvienos dulkelës. Þolës ra-
sa, kaimiðkas þiponas, o ir truputis
þemës tikrai daug daugiau sveikatos
duoda, - atsakë antroji miestietë.

Margarita Ivanova - jauna ir ambicinga 23 metø  dailininkë ið
Pabradës, kuri pradëjo savo veiklà nuo nutapytø gëliø tëvø
namuose. Facebook tinklalapyje turi savo puslapá „Grafika pas
Margarità“, kur galima  susisiekti su dailininke bei susitarti dël
pieðinio. Margarita menu uþsiima nuo 11 metø, todël turi nemaþai
patirties ne tik tapyboje ant sienø, bet ir tapyme ant drobës.

Gëliø pasaulis


