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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems
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Pirmininkaujantis trumpai apþvelgë statybø sektoriaus
pasiekimus. Paminëjo, kad baigësi ketveriø metø kadencija, todël
susirinkimo dalyviams teks atsakingas darbas - iðrinkti naujà
asociacijos vadovybæ. Statybø sektorius yra betarpiðkai susijæs
su visos valstybës ekonomine padëtimi, todël jam didelæ átakà
daro sudëtinga demografinë situacija Lietuvoje, o taip pat
nuolatiniø ryðiø ieðkojimas statybininkø ádarbinimui uþsienyje.
Nors statybø ámoniø yra daug, taèiau du treèdalius statybos darbø
ávykdo Asociacijai priklausanèios ámonës.

Dalius GEDVILAS, Lietuvos statybininkø Asociacijos
prezidentas,  glaustai, bet iðsamiai apibûdino svarbiausius
nuveiktus Asociacijos darbus. Jis padëkojo buvusiam Asociacijos
prezidentui Adakrui Ðeðtakauskui uþ statybininkø
bendruomenës kryptingà telkimà, svarbiausiø darbø
ágyvendinimà. Per pastaruosius 4 metus á Asociacijà buvo priimta
17 naujø nariø. Ðiuo metu Asociacijoje yra daugiau kaip 150
statybos, projektavimo, statybiniø ir konstrukcijø gamybos

Geguþës mënesio pradþioje parengus Gedimino kalno
ðiaurës vakarø ðlaito (1-osios dalies) techniná tvarkybos darbø
projektà, jis buvo pateiktas bendrajai ir specialiajai ekspertizëms.

Bendroji ekspertizë yra privaloma visiems ið biudþeto lëðø
ágyvendinamiems projektams. Atliekant bendràjà ekspertizæ,
tikrinamos visos projekto dalys, taip pat ir sàmata (finansinë
projekto dalis). Bendràjà projekto ekspertizæ atlieka  UAB
„Valstybinë projektø ir sàmatø ekspertizë“.

Ekspertams pateikta ávertinti ðiaurës vakarø ðlaito tvarkybos darbø projektà

Arminas ÐILEIKIS,
Lietuvos nacionalinio muziejaus

atstovas spaudai

ámoniø, o taip pat mokymo ir kitokiø organizacijø. Asociacija
turi glaudþius bendradarbiavimo ryðius su aukðtosiomis
mokyklomis, profesinio mokymo ir kitais centrais. LSA gina savo
nariø interesus ir atstovauja jiems sprendþiant ávairius klausimus
valstybinëse institucijose. Laikomasi nuostatos, kad kiekvienas
Asociacijos narys turëtø galimybæ teikti ávairius pasiûlymus
dalyvauti ávairiø teisiniø reglamentø ruoðime. Asociacija rengia
ávairias konferencijas, seminarus ir kitokio pobûdþio renginius
naudingus ávairiø srièiø statybininkams.

Paþvelgus á statistinius duomenis akivaizdu, kad Lietuvos
statybos ámonës vis daugiau ásitvirtina Skandinavijos ir kitose
uþsienio rinkose. Naudingiau mûsø bendruomenei bûtø tokia
padëtis,kada pakankamas darbø apimtis galëtume rasti vidaus
rinkoje. Bûdingas ðiuolaikiniø statybø bruoþas – paþangiø
technologijø diegimas statybos darbuose, o taip pat tobulesnio
valdymo organizavimas diegiant informacinio modeliavimo
(BIM) technologijas. Savaime suprantama, kad naujausias
technologijas diegia pirmaujanèios statybininkø ámonës.

Aktuali laikmeèio problema – statybos kokybës gerinimas ir
energetiðkai efektyviø pastatø kûrimas. Turime sunkiai
sprendþiamà klausimà dël pradëtø, bet nebaigtø projektø. Daug
neaiðkumo statybininkø veiklai áneða vieðøjø pirkimø
organizavimas. Juose pirmumas turëtø priklausyti ekonominio
naudingumo kriterijui. Ðioje srityje Asociacijos laukia svarbûs
darbai. Sëkmingas darbas reikalauja nuolatiniø ryðiø palaikymo
su valdþios institucijomis. Bendrystë ypaè reikalinga þvelgiant á
ateitá.

Kadangi Gedimino kalnas yra kultûros paveldo objektas, tai
reiðkia, kad projektui neuþtenka tik bendrosios ekspertizës.
Nekilnojamojo kultûros paveldo apsaugos ástatymas ápareigoja
atlikti ir specialiàjà ekspertizæ. Ði ekspertizë reikalinga tam, kad
bûtø nustatyta, ar pasiûlyti projektavimo sprendiniai nepaþeidþia
kultûros paveldo objekto, ðiuo atveju Gedimino kalno, vertingøjø
savybiø.Specialiàjà ekspertizæ atlieka VðÁ „Kultûros paveldo
iðsaugojimo pajëgos“.

Lietuvos nacionalinis muziejus savo ruoþtu pageidauja dar
vienos specialiosios ekspertizës dël ðlaito tvirtinimo konstrukcijø
sprendiniø. Ðià ekspertizæ atlieka VðÁ „Statybos ir projektavimo
sisteminimo (SPS) centras“.

Balandþio 11 d. LITEXPO parodø ir kongresø
centre ávyko Lietuvos statybininkø asociacijos (LSA)
visuotinis susirinkimas. Ið visos Lietuvos atvykusiø
Asociacijos nariø tikslas – iðklausyti ir ávertinti
veiklos rezultatus, numatyti svarbiausius ateities
planus. Renginiui pirmininkauti buvo pakviestas LSA
viceprezidentas, UAB ,,Hidrostatyba“ valdybos
pirmininkas Jonas DUMAÐIUS.

Gedimino kalnas
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Sulaukus ekspertø pastabø (jos gali  bûti formalios,

nurodanèios pataisyti dokumentacijà ir pan., arba dalykinës,
reikalaujanèios pagrásti siûlomus sprendinius) ir á jas atsiþvelgus,
Gedimino kalno ðiaurës vakarø ðlaito (1-osios dalies) techninis
tvarkybos darbø projektas bus teikiamas derinti ir tvirtinti.

Priminsime, jog projektà kartu su vadovu Rimu Grigu rengë
architektø, geotechnikø, geologø, hidrotechnikø, konstruktoriø
ir archeologø grupë. Projektiniai pasiûlymai kovo mënesá buvo
pristatyti gausiam bûriui specialistø, jie buvo supaþindinti su
atliktø tyrimø iðvadomis ir numatomais ðiaurës vakarø ðlaito
stabilizavimo projektiniais sprendiniais.

Institucijø, ámoniø ir specialistø, dalyvavusiø susitikime kovo
mënesá, sàraðas:

Kultûros paveldo departamentas,
Lietuvos geologijos tarnyba,
Vilniaus piliø valstybinio kultûrinio rezervato direkcija,
Vilniaus miesto savivaldybës administracija,
Aleksandro Stulginskio universitetas,

Lietuvos kraðtovaizdþio architektø sàjunga,
Lietuvos archeologø draugija,
UAB Projektavimo ir restauravimo institutas,
UAB „Valstybinë projektø ir sàmatø ekspertizë“,
UAB „GPS partneris“,
UAB „Expertum“,
UAB „Grota“,
UAB „Hidroterra“,
UAB „Senamiesèio projektai“,
UAB „ViaCon Baltic“,
VðÁ „Statybos ir projektavimo sisteminimo centras“,
Inþinierius geologas Kazimieras Monstvilas,
Inþinierius geologas doc. dr. Ramutis Bonifacas Mikðys,
Architektas Rièardas Stulpinas,
Lietuvos statybos inþinieriø sàjungos Garbës pirmininkas

Algirdas Vapðys.
Red. pastaba. Visuomenë aktyviai domisi svarbiausio valstybës

simbolio, tvarkybos darbais. Jeigu yra iðmananèiø ðios problemos
sprendimo variantus kvieèiame pasakyti patarimà, kritikà, pamàstymus.
Laukiame.                                                          Dr. Juozas ÐALÈIUS
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Kæstutis NAVICKAS, Aplinkos ministras, kalbëjo, apie
savireguliacijos sistemà asociacijø, ámoniø veikloje. Nereikëtø
tikëtis ir laukti kategoriðkø reguliavimo nuorodø ið valstybës
institucijø. Mums reikalingas toks veiklos modelis, kur valstybës
kiðimasis bûtø minimalus. Pirmaeilá vaidmená ágauna teisingas
atlyginimas uþ legaliai vykdomà darbà. Savivalda reikalinga
ámoniø veikloje, o taip pat ávairiose regioninëse struktûrose.

Lietuvos pramonininkø konfederacijos vykdomoji direktorë
Giedrë ÐVEDIENË kalbëjo apie verslo aplinkos gerinimà ir
ávairiø teisiniø dokumentø kûrimà, kurie padëtø ágyvendinti
visuomenei reikalingas uþduotis. Lietuvos pramonininkai,

áskaitant ir statybø sektoriø,ágyvendina ávairius planus su
Baltarusija, Skandinavijos valstybëmis ir su kitomis ðalimis.

Jonas GRICIUS,  LR Vyriausiasis valstybinis darbo
inspektorius, á renginio dalyvius kreipësi klausimu: kas vienija
verslo organizatorius ir ávairiø kitø profesijø þmones? Toks
vienijantis simbolis yra darbø sauga. Verslas turi bûti skaidrus,
sàþiningas, atsakingas. Saugus darbas reiðkia ir aukðtà darbo
kultûrà. Darbo inspekcijos tikslas – kuo plaèiau taikyti tokias
poveikio priemones, kurios pirmiausiai turëtø konsultavimo
tikslà, o ne ávairiø nuobaudø taikymà. Darbuotojø saugos
taisyklës yra raðomos skaudþiomis pamokomis, o ne retai ir
gyvybës kaina. Labai svarbu, kad bet kurá darbà dirbdamas þmogus
ásisàmonintø taisyklæ apie ðeðëlinio atlygio þalà.

* * *
Oficialiai renginio daliai pasibaigus statybø vadovai ir kiti

specialistai geranoriðkai dalinosi ávairiais prisiminimas, taip pat
aiðkinosi galimybes, kokie bendradarbiavimo ryðiai galëtø bûti
uþmegzti ateityje. LSA Garbës prezidentas AdakrasIð deðinës LSA Garbës prezidentas A. Ðeðtakauskas, UAB „Alvora“

generalinis direktorius. N. Kolesnik.

Ekspertams pateikta ávertinti ðiaurës vakarø ðlaito tvarkybos darbø projektà

Gedimino kalnas
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ÐEÐTAKAUSKAS ir UAB „Alvora“ generalinis direktorius
Nikolaj KOLESNIK bûreliui statybininkø aiðkino apie verslo
organizavimo galimybes kaimyninëje Baltarusijoje. Vis dëlto
akivaizdu yra tai, kad ásitvirtinimas uþsienyje reikalauja didelio
abipusio pasitikëjimo, aukðtos kvalifikacijos ir kas ypaè svarbu -
kiekvienà uþduotá ávykdyti laiku ir kokybiðkai.

Socialiniø mokslø habil. dr. profesorius Sigitas Juozas
MARÈIUKAITIS geranoriðkai kalbëjo apie statybininkø
profesijos svarbumà, jis sakë: ,,Lietuva nuo senø laikø buvo ir
yra þemdirbiø ir statytojø kraðtas. Mano giliu ásitikinimu tai labai
garbingos profesijos. Man teko statybø amato mokytis jau nuo
deðimties, taigi gyvenimas lëmë, kad pirmiausiai puikiai paþinau
darbininko darbà, gyvenimà ir tik vëliau tapau ávairiø srièiø
mokslininku. Mano gyvenimo sëkmæ lëmë ávairûs mokytojai, juos
visà gyvenimà labai gerbiu ir laikau dideliais þmonëmis. Laiminga
tauta, kurioje geriausi vaikai tampa mokytojais. O kalbant apie

statybininkus noriu pabrëþti, kad tai yra þmonës, kurie negali daryti
klaidø, nes tos klaidos gali atneðti labai skaudþias pasekmes.
Statybininkø gyvenimas yra ir tautos kultûros dalis. O kultûra
lëmë visuomenës paþangà praeityje, taip bus ir ateityje...“

* * *
Visuotinio susirinkimo dalyviai iðsirinko naujos sudëties LSA

prezidiumà. Prezidentu iðrinktas Dalius GEDVILAS.
Buvo ir kitø ádomiø minèiø, pokalbiø. Girdëjome graþiø

palinkëjimø ir padëkos þodþiø  ádomaus renginio
organizatoriams.

Jonas DVILINSKAS, LSA vieðøjø ryðiø specialistas ir
laikraðèio STATYBA redaktorius Juozas ÐALÈIUS

Tai viena didþiausiø parodø per ketvirtá amþiaus.
Atidarymo iðkilmiø metu LR Ministras Pirmininkas

S. SKVERNELIS  akcentavo, kad mûsø tautos bruoþas – nuolat
kà nors kurti visose gyvenimo srityse, siekiant lygiuotis á pasaulio
ir Europos valstybes. Vyriausybës noras – statyti tai kas reikalinga,
prasminga ir naudinga. Statybø ðaka svarbi visai ekonomikai, nes
joje sukuriame apie 10 % bendrojo vidaus produkto.

M. SINKEVIÈIUS, LR ûkio ministras: „daugiau kaip ketvirtá
amþiaus kuria svarbius ûkiui ir kitoms ðakoms objektus“.

D. GEDVILAS, Lietuvos statybininkø asociacijos prezidentas,
akcentavo, kad dalyvavimas parodoje, tai galimybë pasitikrinti
kà svarbaus pasisekë ávykdyti metø bëgyje. Lietuvos statybininkai
gerai þinomi ne tik namuose, bet ir pasaulyje. Paskutiniu metu
gavome þiniø, kad jiems neblogai sekasi net tolimoje Pietø
Korëjoje, Tailande ir kitur. Iðmokome pritaikyti naujausias
technologijas, ávairius mokslo pasiekimus.

Tarptautinë statybø paroda RESTA 2017
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Balandþio pabaigoje LITEXPO parodø centre
ávyko didþiausias statybininkams skirtas renginys
– specializuota gamybos, inovacijø ir inþineriniø
sprendimø paroda. Dalyviø gretose daugiau kaip
540 ámoniø ið 20 valstybiø.

Atidarymo iðkilmëse buvo ir kitø sveikinimø kalbø, o nuotaikà
palankiai veikë kariniø pajëgø orkestro melodijos.

KÀ PAMATËME PARODOJE?
Ðiemetinis akcentas – vis daugiau ámoniø skiria dëmesá

moksliniø techniniø naujoviø ádiegimui. Prie tokiø naujoviø
priskirtina ir informacinio modeliavimo sistema (BIM). Ji
diegiama jau penkerius metus.

Ádomi diskusija vyko ir prie KTU Architektûros ir statybos
instituto stendo.

* * *
UAB „Nailweb.lt“ tai ámonë ásikûrusi Alytuje. Galima sakyti,

kad jà atstovavo direktoriø delegacija: generalinis direktorius
Ramûnas KRUÈKAUSKAS ir Gamybos direktorius Ramûnas
KRUÈKAUSKAS (jaunesnysis). Bûreliui smalsuoliø gamybos
direktorius sakë: „Mes esame vieninteliai Lietuvoje, pagrindinë
mûsø produkcija – medþio ir metalo kombinacija. Mûsø
gaminamos sijos gali bûti ávairaus ilgio, tinkanèios perdengimas,
stogams ir kitokios konstrukcijoms. Tai palengvina ir pagreitina
gyvenamøjø namø ir pramoninës statybos darbus. Tinka
sienoms, stogams, luboms. Esminis jø privalumas konstrukciniø

Ið kairës UAB „Dzûkijos statyba“ generalinis direktorius Alvydas
Raguckas ir UAB „Alvista“ direktorius Kæstutis Kuzmickas.
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Tarptautinë statybø paroda RESTA 2017

elementø lengvumas. Taip pat ði mûsø produkcija turi geras
garso ir ðilumos izoliacijos savybes.“

Armandas MOCKUS Raseiniø r. savivaldybës vyriausiasis
architektas, ádomiai pasakojo apie Raseinius, vadindamas juos
gera piniginiø investicijø vieta. Raseiniai yra patogioje
geografinëje padëtyje. Nepamirðkime, kad tai sudaro palankias
salygas ne tik dirbti, bet ir gyventi, kaip þmonës sako provincijoje.
Mûsuose á darbà galima nueiti pësèiomis, o tai taupo pinigines
lëðas, stiprina þmoniø sveikatà. Manau, kad mûsø pastangos,
gali bûti pavyzdiniu modeliu, kaip þmonëms reikëtø kurti ateities
gyvenimà.

Ámonë „Vitameda“ taip pat ásikûrusi provincijoje. Ji gamina
ávairius darbo drabuþius. Ámonës atstovë Daiva Kacienë á
blonknotëlá uþraðë: „Aprengsime visus taip, kad jaustumëtës
laisvai, patogiai ir madingai. Mûsø produkcija ilgaamþë. Noriu
pasakyti savo nuomonæ ir apie specialistus: atëjo laikai, kuomet
specialistui reikia turëti þinias ávairiose srityse, kitaip sakant, jis
turi bûti universalus.“

BALTIC SANDWICH PANELS tai ámonë taip pat ásikûrusi
provincvijoje – Ðirvintose. Kokybës prieþiûros specialistë Inga
Èaplikienë aiðkino: „Gyvuojame jau 15 metø, mûsø pagrindinë
produkcija – daugiasluoksnës plokðtës sienoms, stogams,
pertvaroms. Ásitikinau, todël ir kitiems noriu pasakyti, kad

nereikëtø visas viltis sieti tiktai su gyvenimu didmiestyje. Tikrai
malonu ir patrauklu gyventi tokiame miestelyje kaip Ðirvintose.“

UAB „Kauno hidrogeologija“, jie save pristatë, kaip viskà
iðmanatys apie vandens greþinius. Tai ne tik græþiniai geram
vandeniui rasti, bet ir ávairiems gamybiniams tikslams.  Ámonë
gyvuoja jau daugiau kaip 50 metø.

Ádomus parodos akcentas – profesiniø mokymo ástaigø
dalyvavimas. Mokyklos parodë ðiuolaikinio jaunimo gebëjimus.
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NACIONALINIO MEISTRIÐKUMO KONKURSAS

Valstybinio ir privataus kapitalo paskirtys bei þmoniø gerovë
Valstybinis kapitalas, kurio savininku yra Vyriausybë ir

Savivaldybës, skirtas visuomenës nariø poreikiø tenkinimui.
Privatus kapitalas - tai vertë, duodanti jos savininkui, kapitalistui,

samdomosios darbo jëgos sukuriamà pridedamàjà vertæ pramoninio
arba prekybinio pelno, palûkanø, dividendø arba rentos pavidalu.
Norint suprasti ðalyje vykstanèius procesus, reikia suprasti kapitalo
pasiskirstymà á valstybiná ir privatø bei kapitalo judëjimà ir jo keliamus
reikalavimus visuomenei. Kodël kapitalas yra iðkeltas aukðèiau uþ
visuomenæ? Todël, kad kapitalizmo esmæ sudaro kapitalo laisvë.
Bûtent kapitalizmas, kaip sistema, turi uþtikrinti kapitalo tariamø
teisiø á saugumà ir didëjimà, t.y. kapitalo ekspansijà.

Atkreipiu dëmesá á tai, kad kalbame apie Kapitalà (Privatus,
valstybinis, miðrus), o ne apie turtà. Turtas visada turi ribas, já riboja
paèios savininko, kaip turto subjekto realiai egzistuojanèios galimybës.
Pavyzdþiui, þmogus turi vienà namà, vëliau nuperka dar vienà, taèiau
ateina riba jo galimybëms, be to turtas natûraliai ir sensta. LR
Konstitucijoje (kaip ir daugumoje kitø valstybiø konstitucijose) nëra
átvirtintos Kapitalo teisës ir laisvës, ir iðskirtinis saugumas.

Rinka yra ne kas kita, kaip nuosavybës santykiai. Juk kapitalo
savininkas vienà rûðá kapitalo-pinigus, keisdamas mainø metu á kità

Tapti nugalëtoju profesinio meistriðkumo konkurse tampa
vis sunkiau. Tuo ásitikino ðiømeèio apdailininko (statybininko)
profesinio meistriðkumo konkurso rengëjai ir darbø vertintojai.
Pirmàjà vietà bei geriausios komandos vardà ðiemet pelnë 72
vertinimo balus gavæ Vilniaus statybininkø rengimo centro
mokyklos mokiniai Tadas Verbickas ir Ernestas Moskalenko. Jie
vos keturiais balais pralenkë antràjà vietà uþëmusius Kupiðkio
technologijos ir verslo mokyklos auklëtinius Þygimantà Bulovà
ir Minvydà Kolosovà (68 balai). Treti liko Eimantas Zemeckis ir
Augustis Petravièius ið Tauragës profesinio rengimo centro,
kuriems darbø vertintojai skyrë 66 balus. Nugalëtojai gavo ir
netikëtà dovanà ið UAB „Elmo ðviesa”, nes konstrukcijos
apdailoje panaudojo apðvietimà LED ðviestuvu.

Nacionalinis statybos sektoriaus specialybiø apdailininko
(statybininko) profesinio meistriðkumo konkursas vyko balandþio
26–27 dienomis Lietuvos parodø ir kongresø centre „Litexpo“
tarptautinës statybø ir remonto parodos „Resta 2017“ metu. Jau
ðeðtà kartà rengiamame konkurse savo sugebëjimais lenktyniavo
deðimt komandø ið visos ðalies. Jas parengë Alytaus profesinio
rengimo centras,  Kupiðkio technologijos ir verslo mokykla, Maþeikiø
politechnikos mokykla, VðÁ Panevëþio profesinio rengimo centras,
Ðiauliø profesinio rengimo centras, Tauragës profesinio rengimo

centras, Kauno statybos ir paslaugø mokymo centras, Këdainiø
profesinio rengimo centro, Kauno technikos profesinio mokymo
centras ir VðÁ Vilniaus statybininkø rengimo centras.

Dalyviai privalëjo dirbti ne tik kokybiðkai, bet ir saugiai. Uþ
tai taip pat  buvo skiriami konkursiniai balai.

Uþduotá konkursui ruoðë UAB „Knauf“ ir VðÁ Vilniaus
statybininkø rengimo centras specialistai.

Dvi dienas trukusio nacionalinio konkurso darbus buvo
galima apþiûrëti parodos „Resta 2017“ lankytojams.

Alfonsas JARAS, LSA viceprezidentas ir AB „Montuotojas“
generalinis direktorius sveikino konkurso rengëjus, pedagogus
ir moksleivijà: „Ðiuolaikinë statyba reikalauja aukðto darbininkiðkø
profesijø paseringimo bet kuriam darbui. Tvirtai teigiu, kad
darbininkas yra tartum aukso fondas kiekvienoje ámonëje. Kuo toliau
tuo didesnës galimybës bus ásidarbinimui, Savaime aiðku, kad jie
gaus aukðtà atlyginimà. Taèiau tai susieta ir su darbo naðumo këlimu,
todël linkiu, kad mokyklø apsolventai tokius ágûdþius kuo geriau
ásisavintø mokymosi eigoje, tuomet ir jø adaptacija gamyboje bus
labai sparti“.

Spaudai parengë inþinierë Edita SMETONAITË ir
dr. Juozas ÐALÈIUS

VALSTYBINIO IR PRIVATAUS KAPITALO SÀVEIKA
Marytë RASTENYTË,

doc. dr. neprikausoma ekspertë

rûðá kapitalo-prekæ tuo paèiu praranda nuosavybæ á pinigus ir ágyja
nuosavybæ á nupirktà prekæ. Kiekvieno Kapitalo prieðas yra kitos
rûðies Kapitalas (privatus, valstybinis arba miðrus) ir ástatymai, kurie
ne suteikia jam laisvës ir virðenybës teisiø, pvz., valstybiniam kapitalui
prieð privatø sudaro galimybes privaèiam kapitalui per visokius
labdaros, paramos, panaudojant „teisëta lobizmà“, bei suteiktus
kreditus daryti átakà (spaudimà) ðalies valdþiai, kad valdþios
struktûrose butø tik jam naudingi atstovai, kad butø pakeisti ástatymai
ir jø pagrindais atsikratyta valstybinio kapitalo tam tikruose
sektoriuose, kaip kad dabar vyksta ekspansija á valstybinius miðkus.

Pavyzdþiui, „Pasaulio Bankas“, ákurtas 1944 m. (JAV), turëjo
kilnø tikslà - finansuoti stipriai nukentëjusias ir sugriautas per karà
valstybes, taèiau realiai, valstybëms norintiems gauti kredità, ðá
organizacijà, nustatydavo politinius, ekonominius ir kitus
reikalavimus. Prancûzija (viena ið pirmøjø), gavo 250 mln. dol., tik su
sàlygà, kad koalicinëje vyriausybëje nebus rinkimus laimëjusius
komunistø.

Tokiu istoriniø pavyzdþiø galima pateikti labai daug. Ypaè gerai
toks procesas matësi Lietuvoje 1994-1998 m. m. – globaliniai ámoniø ir
bankø bankrotai ir kolektyviniø þemës ûkiø þlugimas, „ne taip
sau“(natûraliai), o bûtent ástatymø pagrindais. Pasekmës - valstybë
prarado svarbius ekonominius árankius, kuriais galima butø reguliuoti
ûkinæ veiklà taip, kad ji tarnautø bendrai tautos gerovei ir vartotojo
interesams. Juk Lietuva yra þemës ûkio kraðtas, kuris palankus þemës
ûkio produkcijos gamybai, perdirbimui ir prie pastoviai badaujanèio
pasaulio negali neturëti savajai produkcijai rinkø.

(Tæsinys kitame numeryje)
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Redaktoriaus nuomonë
Ádomus, svarbus, naudingas darbas – ðio sàraðo sudarymas.  Bûtø ádomu ir prasminga, jeigu ðie ir kiti þmonës bûtø pakviesti prie

didelio apskrito stalo rimtam pokalbiui...                                                                                                                           Dr. Juozas ÐALÈIUS
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Balandþio pabaiga – ádomi ir naudinga þinia visiems, kas domëjosi,
dalyvavo renginyje Kaune Santakoje. Tai buvo kultûrinio – komercinio
pobûdþio priemonë Bruzdynë. Renginá organizavo þemdirbiø ir þemës
ûkio produktø gamintojø ir perdirbëjø asociacija, kuriai vadovauja Algirdas
MAÈIULAITIS. Beje, renginio Bruzdynë autorius yra kultûrà ir istorijà
mëgstantis þmogus Julius PAPLAUSKAS. Pamëginkime trumpai paþvelgti
kas ir kokiais tikslais á ðá renginá atvyko.

Gediminas Radzevièius, skulptorius, labdaros fondo „Lieta” steigëjø
tarybos narys. Jis ádomiai pasakojo apie ðio fondo sumanymà netoli Vilniaus
pastatyti paminklà, kurio pavadinimas yra toks: PASAULIO LIETUVØ
VIENYBËS KARÛNA. Kaip aiðkino Gediminas, paminklas yra statomas uþ
visuomenës paaukotas lëðas. Pirmieji statybos darbai jau yra pradëti ir juos
sëkmingai vykdo UAB „Vilniaus rentinys” , kurios vienas ið vadovø yra
gerai visuomenëje þinomas þmogus Juozas ZYKUS. Ðis fondas kvieèia
visuomenæ aktyviai prisidëti: telydi Lietuvà vienybës dvasia.

Nemaþo lankytojø dëmesio sulaukë ir Rëkyvos gyvenvietës
bendruomenë. Ji yra ásikûrusi netoli Ðiauliø. Ðiuo metu ðiai bendruomenei
priklauso apie 100 aktyviø nariø. Kaip aiðkino bendruomenës atstovës, kartais
net ir nesusimàstome, kad kiekvienas ið mûsø galime, netgi privalome, dalyvauti
visuomeninëje veikloje, tai yra ávairiuose bûreliuose pagal pomëgius, pagal
sugebëjimus ir tuo bûdu padëti padaryti kultûrinio pobûdþio, aplinkosaugos ir
kitokius darbus. Ði bendruomenë netgi poetines eiles yra sukûrusi:

kada virð pievø rûkas kyla,
ir jachtos suglaudþia burias.
Ðvelnus vëjelis tyliai tyliai,
á krantà gena bangeles...
Saulë SERAFINIENË ámonës „Urban food” atstovë á mûsø blonknotà

uþraðë: „Pagrindinë mûsø idëja uþsiimti ðia veikla susieta su tuo, kad
þmonës gautø naudingas medþiagas ið vietiniø augalø. Maþai, kas màsto
apie mûsø kraðtà, þmones, jø sveikà mitybà. Mûsø ámonë turi tikslà pateikti
skanius ir naudingus produktus milteliø pavidalu. Tokiø gaminiø sàraðas
yra gausus: morkø, ðaltalankiø, aronijø, braðkiø, juodøjø serbentø ir kitø
vietiniø augalø milteliai”.

Dalyviø gretose buvo ir Maltos ordinas, kuris Lietuvoje turi ásteigæs 26
skyrius. Ordino atstovë sakë: „Dþiaugiamës, kad buvome pakviesti dalyvauti
ðiame renginyje. Mes dirbame visoje Lietuvoje, o Kaune globojame 60
vieniðø ir maþas pajamas gaunanèiø senoliø”.

MIESTO IR KAIMO TIKSLAI: kokie bendradarbiavimo aidai?

Roko Trimonio individuali ámonë á renginá atveþë spalvingas, graþias,
patogias basutes, jos ypaè naudingos vasaros metu.

Ðiame renginyje dalyvavo gausus bûrys ávairiø meno atlikëjø. Tai dainø
autorius ir atlikëjas Vytautas Babravièius, Valdemaras Frankonis ir þvaigþdþiø
kvar tetas, Kauno akløjø ir silpnaregiø centro kapela, Tautiniø bendrijø
kolektyvai ir kiti. Savo eiles skaitë prozininkas, poetas Petras Þiemkauskas
bei kiti kûrybà mëgstantys atlikëjai. Renginá puikiai pravedë Dainius
MARTINAITIS.

Renginyje pabuvojæ þmonës turëjo galimybæ ásigyti ekologiðkø, skaniø
mësos produktø ir kitø gaminiø.

Tokio pobûdþio susibûrimas Kaune buvo organizuotas pirmà kartà.
Þodis Bruzdynë yra þinomas nuo senovës laikø, taèiau pirmà kar tà jis vël
buvo pateiktas plaèiai visuomenei, todël tikëtina, kad panaðaus pobûdþio
renginiai bus ir ateityje ir ne tik Kaune, bet ir kituose Lietuvos regionuose.
Nors atvykusiø nuotaikà nepalankiai veikë ðaltas oras, taèiau jau antroji
diena atneðë ir saulæ ir dalyvaujanèiø dainà ir ðoká... O nuotaikà praskaidrino
ir ávairûs vertingi prizai, kuriuos aktyviausi dalyviai gavo ne tik ið Asociacijos
vadovo Algirdo Maèiulaièio, bet ir ið „Swedbanko”administracijos. Girdëjosi
palinkëjimai, kad á panaðias priemones susirinks gausesnis bûrys ne tik
kaunieèiø bet ir miesto sveèiø.

* * *
Geguþës 12 dienà ávyko Asociacijos nariø susirinkimas. Pirmininkas A.

Maèiulaitis trumpai informavo apie renginio Bruzdynë rezultatus, o taip pat apie
tai, kad jau pradëtas organizacinis darbas, jog panaðus renginys ávyktø
Druskininkuose. Taip pat buvo aptartas klausimas dël antrosios respublikinës
konferencijos „LIETUVOS SMULKIOJO ÛKIO PERSPEKTYVOS
ÁGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLËTROS PROGRAMÀ” organizavimo
geguþës 26 d. Kaune, Þemës ûkio rûmuose. Á konferencijà numatoma kviesti
Lietuvos Respublikos Seimo, Þemës ûkio ministerijos, Lietuvos agrarinës
rinkodaros instituto, Ðeimos ûkininkø sàjungos, kooperatyvo „Pienas LT”, Lietuvos
konkurencijos tarybos, Nederlingø þemiø asociacijos, Lietuvos pramoninkø
konfederacijos atstovus ir kitus dalyvius.

Informacija apie ðià konferencija bus pateikta per ávairius þiniasklaidos
ðaltinius. Kontaktinis asmuo organizuojant renginá yra Algirdas MAÈIULAITIS.

El. paðtas maciulaitis.raudone@gmail.com  Tel. 8 673 04 771.
Laukiame ávairiø pasiûlymø ir aktyvaus dalyvavimo.

Medþiagà parengë Juozas ÐALÈIUS

Ið tolimos
A u k ð t a i t i j o s ,
Dusetø seniû-
nijos á Kaunà
savàjà kûryba
atsiveþë Erikas ir
Daiva Èypai.
Kûryba vadiname
todël, kad ði ðeima
yra ákûrusi Amatø
centrà, kuriame
galima iðmokti:
medá droþti, molá
minkyti. Taip pat
galima ir ávairias
kitas pamokas

Amatø centras ásisavinti, tai yra suþinoti,  kokie
amatai buvo senovëje, dabarties
laikais ir kokios tendencijos galëtø
bûti ateityje. Á Èypø amatø centrà
atvyksta moksleiviai, jø tëvai ne tik ið
Lietuvos, bet ir ið uþsienio.

Ðià ðeima bûtø galima
apibûdinti kaip ávairiø srièiø
kûrëjus. Ið tiesø, vyresnioji dukra

vienuoliktokë Emilija, gyvenimà sieja su daile. Ji  labai mëgsta tapyti,
pieðti ávairiomis priemonëmis ir yra padarius nemaþai savarankiðkø
darbø, kuriø dalis yra nusiøsta á ávairius konkursus, parodas. Vienà
autorës paveikslà galima pamatyti ir ðiame numeryje...

Erikas Èypas amatø centro ákûrëjas ir vadovas sakë:
,,Bet kuris menas yra kultûros dalis, malonu þvelgti kai meniniai ágûdþiai

pasireiðkia nuo maþumës, taèiau jø tobulinimas vyksta visà gyvenimà.
Mano palinkëjimas, kad meniðkà sielà ugdytøsi kuo daugiau mûsø kraðto
þmoniø, o savàjà patirtá ir ágûdþius mes siekiame jiems suteikti.“
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PAS DAKTARÀ
Psichiatrinëje ligoninëje kalbasi du pa-

cientai:
– Na, kaip mano romanas?
– Visai nieko. Tik veikëjø per daug.

Koridoriaus  gale pasigirsta seselës riksmas:

 Tapo graþia tradicija, kai Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities
taryba, pradëdama naujà olimpiná ciklà, regia Kauno apskrities sporto mokyklø
talentingiausiø bei perspektyviausiø, pasiþyminèiø kilniu elgesiu auklëtiniø, bûsimøjø
jaunøjø olimpieèiø pagerbimo ðventæ, kurios metu buvo pagerbti ir apdovanoti
ne tik 50  jaunøjø sportininkø, bet ir jø treneriai bei sporto mokyklos ir sporto
centrai.  Kaip ir kiekvienais metais, kartu su Kauno apskrities sporto mokyklø
auklëtiniais, taip ir ðá kartà á minëtà ðventæ buvo pakviesti ir negalià turintys jaunieji
bûsimieji parolimpieèiai, jø treneriai, sporto centrø vadovai. Ðventës dalyvius
graþiai pasitiko ir pasveikino Ðv. Kazimiero progimnazijos moksleiviø meno
kolektyvas, vadovaujamas muzikos mokytojos, buvo parodytas Rio þaidyniø
video filmas, susirinkusius pasveikino Rio parolimpiniø þaidyniø èempionas
Mindaugas Bilius ir buvæs vienas ið Lietuvos delegacijos vadovø, Lietuvos
neágaliøjø federacijos prezidentas Anatolijus Èiupkovas. LTOK viceprezidentë
Lilija Vanagienë ne tik pasveikino susirinkusiuosius, bet ir áteikë LTOK
apdovanojimus. Jaunuosius talentus graþiai  pasveikino ir palinkëjo visokeriopos

Lietuvos sporto muziejuje pagerbti 2017 -2020 m.
olimpinio ciklo jaunieji Kauno kraðto bûsimieji olimpieèiai

sëkmës Kauno rajono sporto skyriaus vedëjas Gintautas Meðka , Këdainiø
rajono sporto ir turizmo skyriaus vedëjas Gediminas Misius, kurie papasakojo
apie jø sporto mokyklose vykdomà darbà, jaunøjø sportininkø pasiekimus,
palinkëjo sëkmës kolegoms bei jauniesiems sportininkams atkakliai siekti
uþsibrëþto tikslo. Savo mintimis ir patarimais apie pasirengimà atsakingiems
startams pasidalijo olimpietë, Lietuvos sporto universiteto docentë Birutë
Statkevièienë, Rio parolimpiniø þaidyniø dalyvis, Lietuvos Sporto universiteto
dëstytojas Kæstutis Skuèas. LTOK Kauno apskrities tarybos atsakingasis
sekretorius, Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas, talkinant
Lilijai Vanagienei, áteikë ne tik Kûno kultûros ir sporto departamento apdovanojimus
Kauno apskrities sporto centrams , bet ir LTOK Kauno apskrities tarybos
specialius prizus ir diplomus visiems jauniesiems sportininkams, bei padëkas jø
treneriams. Pasibaigus iðkilmingajai daliai, visi atvykæ á renginá turëjo galimybæ
aplankyti muziejuje veikianèias ekspozicijas, bei dalyvauti fotosesijose.

Vaiva DOGOT, muziejininkë-edukologë

2017 m. balandþio 22 d. Lietuvos sporto muziejuje buvo surengta
tradicinë „Pavasario sporto ir meno ðventë“. Ðventëje dalyvavo Vilniaus
veteranø sporto klubo „Aidas“ prezidentas Vitas Gudiðkis,  akademikas
Kazimieras Ragulskis, þurnalistas Juozas Ðalkauskas, dr. Elena Puiðienë,
buvæs garsus krepðininkas Jurgis Kaziûnas, prof. Kaliksta Paulauskas,
„Statybos“ vyr. redaktorius Juozas Ðalèius, Juozas Gedminas, Laimutis
Makauskas ir daugelis kitø garbiø þmoniø.

Susirinkusius sveèius pasveikino sporto veteranø klubo „Àþuolynas“
pirmininkas ir Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas. Savo
kalboje, jis pasidþiaugë susirinkusiø sveèiø gausa, aptarë ðventës programà.
Direktoriaus praðymu, buvo pagerbti anapilin iðëjæ sporto veteranai. Toliau
programoje vyko sveèiø pasisakymai. Ið kuriø ásimintiniausias buvo Vilniaus
veteranø sporto klubo „Aidas“ prezidento Vito Gudiðkio,  kuris áteikë kvietimà
Kauno sporto veteranø klubui „Àþuolynas“ kvietimà á klubo „Aidas“ 25
metø Jubiliejaus paminëjimà 2017 m. geguþës 6 d.

Pasibaigus oficialiajai daliai, prasidëjo „Dainos konkursas“ ir „Marguèiø
ridenimo varþybos“.

Pagal „Dainos konkurso“ taisykles sveèiai buvo paskirstyti á tris
komandas, kurios ánirtingai kovësi tarpusavyje dël nugalëtojø titulo. Visgi
nugalëjo draugystë -  buvo paskelbtos lygiosios ir visiems áteiktas didþiulis
ðventinis tortas.

Toliau sekë „Marguèiø ridenimo varþybos“, kuriø metu vël buvo
paskirstytos komandos ir marguèiai riedëjo net ðeðiose komandose. Buvo
daug emocijø ir azarto varþybø metu, kuomet vyko ánir tinga kova dël
marguèiø. Vëlgi nugalëjo draugystë.

Ðventës pabaigoje visi konkursø dalyviai buvo apdovanoti specialiai ðiai
progai sukurtais aplankais ir  diplomais. Visi sveèiai iðsiskirstë linksmi ir
puikiai praleidæ laikà.

Vaiva DOGOT, muziejininkë-edukatorë

Tradicinë Pavasario ðventë
Lietuvos sporto muziejuje

Viskas, kas dabar esi
Ir kas buvai tu vakar,
Tai tik atvaizdas, kurio
Nuplauti negali.

Atsikeli ið ryto -
Verèiau jau niekad nepabustum,
Nes tai, kà naktá ðnabþda sapnas,
Nustelbia tavo bûtá.

Nors imk ir bëk,
Bet bëk lyg vejas neðtø.
Tik niekad nepamirðk,
Jog èia paskristi negali.
Nes ðis pasaulis -
Jis ne tavo.
Jis klaupiasi prieð laikà,
Kurio nebeturi.

Viktorija KOPÛSTAITË

Nakties melancholija

– Ak, jus, nenaudëliai! Atiduokite tuè-
tuojau telefonø knygà!


Gráþusi ið vieno renginio moteris

skambina savo draugei:
– Þinai, per TV ne kartà maèiau moterá,

kuri parodoje kaþkà pardavinëjo. Taèiau ji
man pasirodë labai jauna ir labai liekna...

– Prieð keletà metø ir man buvo toks
nuotykis, bet greit iðsiaiðkinau, kad ta moteris
turëjo net 3 ar 4 antrininkes, todël nereik
stebëtis, jeigu ir tu apsirikai...

Lietuvos þurnalistø draugijoje

Ðios draugijos nariø susitikimas ávyko su profesoriumi L. Maþyliu. Buvo
daug ádomiø prisiminimø jau nuveiktø ir planuojamø darbø...

Saulutë Genovaitë MARKAUSKAITË, raðytoja


