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ÞMOGUS IR GAMTA:
tarpusavio priklausomybës svarba

NAUJASIS DARBO KODEKSAS – PRIIMTAS!
Jonas GUZAVIÈIUS – Lietuvos pramonininkø konfederacijos

viceprezidentas sutiko pasakyti trumpà komentarà aktualiais daugeliui
darbuotojø klausimais:

1. Kas ir kà laimëjo, o gal visi truputá pralaimëjo priëmus naujàjá Darbo
kodeksà?;

2. Darbdavio ir darbuotojo tarpusavio santykiai;
3. Emigracijai didelës átakos neturës ir pamëginkime sutikti, kad ið

milijono lietuviø tapusiø uþsienieèiais du treèdaliai niekada nesugráð;
4. Profsàjungos ir darbuotojai, atlyginimo ,,þirklës“ daug kam atrodo

baisia realybe;
Jonas GUZAVIÈIUS:
1.Nuo liepos pradþios Lietuva turi naujàjá DARBO KODEKSÀ. Tai

svarbus laimëjimas pirmiausia Lietuvai. Darbo kodekso jau reikëjo seniai,
nes per beveik du deðimtmeèius nors ir buvo apie tai kalbama, taèiau
nieko svarbaus nepadaryta. Prie naujojo dokumento atsakingai dirbo
mokslininkai, verslo struktûrø atstovai, profsàjungos, valstybinës institucijos.
Buvo suteikta galimybë teikti siûlymus, diskutuoti, argumentuotai kritikuoti:

Mano pozicija tokia: sukur tas naujasis dokumentas tapo svarbiu
vadovu darbdaviui - darbuotojui-profesinëms sàjungoms. Jo apimtis apie
250 puslapiø. Tai tikrai reikalingas dokumentas dabartinëje valstybës raidoje.

2. Darbuotojo ir darbdavio interesai visuomet bus skirtingi. Tarptautinë
patir tis rodo, kad darbuotojas yra silpnesnioji pusë. Taip yra ir Lietuvoje.
Taèiau tiesa yra ir tai, kad vadovas bûtinai turi turëti nors vienà darbuotojà,
kuriam jis turi uþtikrinti pragyvenimo ðaltiná, tai yra mokëti toká atlyginimà,
kuris tenkintø darbuotojus ir jie kûrybingai dirbtø sukurdami pridedamàjà
ver tæ. Tokiu bûdu atsiranda didelë erdvë darbdavio þmoniðkumui,
padorumui, kvalifikaciniam pranaðumui atsiskleisti ir taip sukurti tarpusavio
atmosferà, kurioje darbuotojas norëtø atskleisti savàsias galimybes ir
neskubëtø ieðkoti naujojo darbo. Vis dëlto pakartosiu:

ðimtaprocentinis darbdavio ir darbuotojo interesø sutapimas vargu
ar ámanomas.

3. Drástu ginèytis dël nuomonës, kad visiems laikams mûsø valstybë
prarado du treèdalius iðvykusiø þmoniø. Þinau ir tai kad emigracijos banga
kol kas nemaþëja, taèiau pasimatë esminës darbo rinkos keitimosi tendencijos:

- Nyksta ekonominës prieþastys dël darbo jëgos pertekliaus. Jau dabar
yra laisvø darbo vietø, kurioms reikalingi kvalifikuoti þmonës, kuriems bûtø
mokamas tikrai aukðtas atlyginimas.

-  Iðvykusieji á uþsiená kuo toliau tuo labiau keièia profesijas, darbovietes,
keièia miestus ir net valstybes. Kitaip sakant, maþëja skaièius tokiø, kurie
turëtø tikslà ásikurti ilgam laikui.

- Daugëja atvejø kuomet uþsienyje uþdirbti pinigai investuojami á nekilnojamàjá
turtà Lietuvoje. Èia ásigyjamas bûstas, kuriamas verslas, á mokslà leidþiami vaikai.
Þinoma, ðis klausimas yra labai platus ir jam reikëtu atskiro pokalbio.

4. Mûsø profsàjungos, galima sakyti, eina tik á pradinæ mokyklà.
Lyginant su uþsieniu joms trûksta aktyviø lyderiø, bendradarbiavimo patirties
ir talento vesti paskui save plaèius darbuotojø sluoksnius. Profsàjungø
silpnoji pusë yra tai, kad jos smulkios, iðsisklaidæ po atskiras ðakas, todël
jungimosi ir vieningos pozicijos ieðkojimas yra svarbus ateities klausimas.

  Kiek tai susieta su atlyginimo ,,þirklëmis“, tai Lietuvoje jos nëra tokios
ryðkios lyginant su uþsienio valstybëmis. Uþtenka paþvelgti á uþsienio
valstybiø leidinius ir pamatysime, kokie didþiuliai tur tai yra turtingøjø pusëje
ir koks menkas pragyvenimo lygis yra darbininkijos tarpe.

   Manau Lietuvoje yra kita bëda: daug ámoniø vadovø ir savininkø taip
tvarko apskaità, kad jie gauna tik minimalià algà. Daug kur klastojama
darbo laiko apskaita, niekam ne paslaptis yra ir atlyginimø mokëjimas
vokeliuose. Tai svarbi ir plati kalba, kuriai taip pat reikëtø atskiro pokalbio.

Darbo kodeksas nëra ir nebus lengvai paskaitoma knyga. Tai
dokumentas reikalaujantis atidaus dëmesio ir kiekvienoje darbovietëje
pirmiausiai turëtø veikti personalo tarnybos. Nuo to, kaip bus iðstudijuotas
ir pritaikytas Darbo kodeksas pasimatys ir jo teigiamos ir taisytinos pusës.

Padarykime tokia iðvadà : valstybë, valdþia ir þmogus sëdi tame paèiame veþime.
Turi bûti visur surasta naudinga judëjimo kryptis, nes tai yra svarbiausias socialinio
teisingumo ágyvendinimo klausimas.

Redakcija dëkoja uþ ádomius paaiðkinimus.
                                 Redaktorius Juozas ÐALÈIUS

Skaitytojø pageidavimu

TRUPUTIS ÞINIØ IÐ LITERATÛROS:
APLINKA – gamtoje funcionuojanti tarpusavyje susijusiø

elementø (þemës pavirðius ir gelmës, oras, vanduo, dirvoþemis,
augalai, gyvûnai, organinës ir neorganinës medþiagos) visuma ir
tuos elementus vienijanèios antropogeninës sistemos.

APLINKOS APSAUGA – aplinkos saugojimas nuo fizinio,
cheminio, biologinio bei kitokio neigiamo poveikio, atsirandanèio /Nukelta á  2 psl./

Þmogaus paskirtis – protinga veikla
Aristotelis (384-322 iki m. e.)

Senovës graikø filosofas ir mokslininkas, etikos mokslo
sistemintojas

naudojant gamtos iðteklius. Pasaulinë aplinkos diena – Jungtiniø
Tautø Generalinës  Asamblëjos sesijoje Stokholme 1972 m.,
dalyvaujant 115 ðaliø ir tarptautiniø organizacijø atstovams, buvo
nutarta kasmet birþelio 5 d.paþymëti Pasaulinæ aplinkos dienà.

* * *
LR aplinkos ministerija pakvietë á prasmingà renginá – ðventæ.

Dalyvavo ið ávairiø Lietuvos vietø su aplinkosauga susieti
specialistai. Jø buvo daugiau nei pustreèio ðimto.

4 psl.Gedimino kalnas
Prof., Habil. Dr. Josifas PARASONIS
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Renginá pradëjusi Brigita Stankevièiûtë – Aplinkos
ministerijos Komunikacijos skyriaus vedëja, pakvietë sveikinimo
þodá tarti aplinkos ministrà Kæstutá NAVICKÀ. Á susirinkusiuosius
jis kreipësi primindamas, kad dar nuo A. Smetonos laikø þinoma
svarbi teorija apie tai, kad bûtina saugoti gamtos iðteklius, nes
jie yra baigtiniai. Jeigu jø nebus, nebus ir þmonijos. Aplinkosauga
- tai ne kliuvinys, o galimybës verslui ir kitokiai veiklai.

LR Seimo narys P. SAUDARGAS sakë, kad visi esame
atsakingi uþ savo kiemà, o taip pat privalome padëti kaimynui.

Europarlamentaras V. Mazuronis kvietë atsigræþti á gamtà.
Kiekvienais metais ði ðventë turi savo devizà. Ðiai metais jis

yra toks: uþ gamtos ir þmogaus sàveikà.
* * *

Gausiam dalyviø bûriui renginyje buvo áteikti ðventiniai
sveikinimai ir apdovanojimai (sàraðas skelbiamas ðiame numeryje).

* * *
Oficialiai renginio daliai pasibaigus, geranoriðkai ir aktyviai

diskutavo ávairiø kartø gamtosaugininkai.
R. PAKALNIS ir S. PALTANAVIÈIUS – geri bièiuliai. Jie

pasakojo apie naujoviðkus darbus, reikalingus gamtai, pavyzdþiui,
pelkiø atkûrimà. Á klausimà, kodël ðiais metais gandralizdþiuose
matosi tik po vienà ðeimininkà, S. Paltanavièius paaiðkino:
„Graþuoliai gandrai ðiemet, net á „benamiø“ susibûrimà  atvyko, ten
jø maèiau daug. Tai nauja, ádomi uþduotis ir mokslininkams“.

Bronius JURGELEVIÈIUS, varëniðkis, nemaþai metø
praleidæs karinëje apsaugoje. Jis yra vienintelis Lietuvoje, kuris
nuðovë net 23 vilkus. Bronius aplinkiniams aiðkino: „Vis dëlto
mano pagrindinë veikla buvo ne tik medþioklë, bet ir pagalba
gyvûnams. Ant nuosavo þemës skypo ákûriau þvërynëlá. Iðmokau
teikti pagalbà suþeistiems. Moku net jø kaulus sugydyti. Visai neseniai
ið Druskininkø atveþë suþeistà kuosà. Pagydysiu ir paleisiu á laisvæ.
Daug kas yra matæs P. Abukevièiaus filmà apie vilkiukus, juos
filmavimui bûtent að ir padovanojau“.

Julius LAICONAS, Skaldos gamintojø asociacijos „Milsa ir
ko“ prezidentas, taip pat tæsë pokalbá apie vilkus, prisimindamas
tuos laikus, kai prieð pusðimtá metø jie ateidavo Birþø kraðte á
ûkininkø kiemus „patikrinti“ ar sandariai uþdarytos durys.

Miðkai ir apskritai augmenija mëgsta tylià aplinkà, todël
diskusinis klausimas yra apie tai, ar kokie nors organizaciniai
pertvarkymai gali padidinti augimà ir produktyvumo didëjimà.
Mums uþraðë graþià eilëraðèio iðtraukà:

„Èia Apasèia, èia Nemunëlis raitos,
Balta ramunë su ðirdim ðvaria.
Èia ðaudo paþeme prieð lietø kregþdës greitos
Ir ðlama tyliai Lujanø giria“.
Bûrelis meteorologijos þinoviø su ðypsena kalbëjo, jog

daugiausia þmonës domisi apie tai, kokie bus orai. „Mes
padedame skraidyti lëktuvams, plaukti laivams, pasirinkti
atostogø laikà, laimëti ginèà tada, kuomet vienas sako „bus
lietaus“, o kitas sako „bus giedra“.

Renginá graþiai paávairino Nemenèinës vaikø ir paaugliø
centro vaikai, atlikæ graþià ðventinæ programà.

Didelio palankumo ið susirinkusiøjø sulaukë ir Karoliniðkiø
muzikos mokyklos akordeonistø ansamblis.

Ðventëje graþiai nuskambëjo ir RAAD himnas „Odë gamtai“
Orà ðvarø, grynà, tyrà

Norime visi turët.
Kad iðliktø mûsø þemë,
Gamtai turime padët.

Priedainis:
Dirbti uoliai, sàþiningai
Pasiruoðæ visada.
Esam tam, kad  iðgyventø
Lietuvos graþi gamta!

Geros nuotaikos, reikðdami padëkos þodþius
organizatoriams, renginio dalyviai sakë „iki pasimatymo“.

Parengë Regina JURKONIENË,
Aplinkos  ministerijos Teisës ir personalo departamento

Personalo skyriaus vyriausioji specialistë ir
dr. Juozas ÐALÈIUS
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DËL APDOVANOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS GARBËS ÞENKLU
 Uþ gerus tarnybos rezultatus dr. Romui Pakalniui, Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos

prie Aplinkos ministerijos vyriausiajam specialistui, ir Vytautui Aðmontui, Aplinkos apsaugos
agentûros Jûriniø tyrimø depar tamento Techninio aptarnavimo skyriaus vedëjui.

DËL APDOVANOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS ÞENKLU “UÞ
VISUOMENINÆ VEIKLÀ”

Mariui Èepuliui, ornitologui, gamtos fotografui, ir pulkininkui Arturui Jasinskui, Kraðto apsaugos
savanoriø pajëgø vadui.

UÞ NUOÐIRDØ BENDRADARBIAVIMÀ IR PAGALBÀ APLINKOSAUGAI PASAULINËS APLINKOS
DIENOS PROGA  PADËKOS:

Viliui Bernotui – AB „Panevëþio butø ûkis“ gamybos organizavimo inþinieriui;
Rolandui Bitcheriui – AB „Panevëþio energija“ gamybos direktoriui;
Rasai ir Algirdui Breidokams – Ðvenèioniø rajono liaudies menininkø asociacijos nariams;
Alvydui Èiûrui – AB „Panevëþio butø ûkis“ plataus profilio statybininkui;
Petrui Diksai – AB „Panevëþio energija“ generaliniam direktoriui;
Broniui Jurgelevièiui – visuomenininkui;
Alvydui ir Laimondui Malinauskams – Þagarës kraðto ûkininkams;
pulkininkui, leitenantui Andriui Mickui – Kraðto apsaugos savanoriø pajëgø Panevëþio Vyèio

apygardos 5-osios rinktinës vadui;
Egidijui Pazniokui – AB „Panevëþio butø ûkis“ plataus profilio statybininkui;
Gintarui Ruzgiui – AB „Panevëþio butø ûkis“ direktoriui;
Artûrui Svirneliui – Zervynø kaimo bendrijos pirmininkui, Ûlos kraðto baidariø nuomotojø

asociacijos pirmininkui.
UÞ GERUS TARNYBOS REZULTATUS PASAULINËS APLINKOS DIENOS PROGA PADËKOS:
Nerijui Ablingiui – Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamento Plungës rajono agentûros

vyriausiajam specialistui;
Vilijai Adþgauskienei – VÁ Valstybinio miðkotvarkos instituto GIS ir kar tografijos skyriaus

vyresniajai specialistei;
Stasiui Antuðiui – Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Inþinerinës geologijos

skyriaus Inþineriniø geologiniø tyrimø poskyrio vyriausiajam specialistui;
Vitalijui Augliui – Aplinkos ministerijos Tarðos prevencijos departamento direktoriui;
Vidui Balioniui – Klaipëdos regiono aplinkos apsaugos departamento Kontrolës organizavimo

skyriaus vedëjui;
Linai Balsevièienei – Marijampolës regiono aplinkos apsaugos departamento Administraciniø

bylø nagrinëjimo skyriaus vyriausiajai specialistei;
Jûratei Barsulytei – Girgþdienei – Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos

ministerijos Projektø valdymo skyriaus projektø koordinatorei;
Sauliui Bar tminui – Vieðvilës valstybinio gamtinio rezervato vyriausiajam specialistui;
Margaritai Beliackajai – Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos depar tamento Valstybinës

analitinës kontrolës skyriaus vyriausiajai specialistei;
Nijolei Borisevièiernei – Aplinkos ministerijos Dokumentø tvarkymo skyriaus Archyvo

poskyrio vyresniajai archyvarei;
Vestai Burdenkovaitei – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos

Teisës ir personalo skyriaus vyriausiajai specialistei;
Angelei Burkauskienei – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos

Panevëþio hidrometeorologijos stoties technikei;
Zigmantui Butvilui – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakø rajono agentûros vedëjui;
Dainiui Èergeliui – Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijø planavimo depar tamento

Statybos sektoriaus paþangos ir statybos produktø politikos skyriaus vedëjui;
Daliai Èernevièienei – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos

apsaugos inspekcijos vyriausiajai specialistei;
Laimutei Èetvergienei – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Cheminiø medþiagø

kontrolës skyriaus vyriausiajai specialistei;
Raimondui Dargiui – Valstybinës teritorijø planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos

ministerijos Kauno teritorijø planavimo ir statybos valstybinës prieþiûros departamento direktoriui;
Linai Dirsienei – Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamento Maþeikiø rajono agentûros

vyriausiajai specialistei;
Gintarei Dubickaitei – Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijø planavimo depar tamento

Urbanistikos ir architektûros skyriaus vyriausiajai specialistei;
Romualdui Duþinui – Klaipëdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipëdos miesto

agentûros vedëjui;
Vytautui Eigirdui – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Ventës rago ornitologinës

stoties vyriausiajam ornitologui;
Auðrai Feser – Kurðiø nerijos nacionalinio parko direktorei;
Vidai Gagienei – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Administraciniø bylø

nagrinëjimo skyriaus vedëjai;
Jurgitai Gaiþiûnienei – Aplinkos ministerijos Atliekø depar tamento Atliekø prevencijos ir

tvarkymo strategijos skyriaus vedëjai;
Adelei Gegeckienei – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Telðiø

meteorologijos stoties virðininkei;
Vidai Geguþinskaitei – Lietuvos zoologijos sodo Finansø skyriaus vedëjai;
Valdui Glazauskiui – l. e. Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamento Ðiauliø agentûros

vedëjo pareigas;
Gintarei Graðytei – Aukðtaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos

Gamtos skyriaus vyriausiajai specialistei;
Onai Greièiûnienei – VÁ Valstybinio miðkotvarkos instituto Þemës reformos skyriaus vedëjai;
Gintarei Gulbinei – Aplinkos ministerijos Ekonomikos ir tarptautiniø ryðiø departamento

Europos Sàjungos ir tarptautiniø ryðiø skyriaus vyriausiajai specialistei;
Gintarei Izokaitytei – Aplinkos ministerijos Teisës ir personalo departamento Teisës taikymo

skyriaus vyriausiajai specialistei;
Vilijai Jankauskaitei – Aplinkos ministerijos Finansø skyriaus vyriausiajai specialistei;
Jonui Jarmalavièiui – Alytaus regiono aplinkos apsaugos depar tamento Gyvosios gamtos

apsaugos inspekcijos virðininkui;
Agnei Jasinavièiûtei – Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos

Apsaugos ir tvarkymo skyriaus vedëjo pavaduotojai;
Arnoldui Jerenkeviè – Aplinkos ministerijos Informaciniø technologijø skyriaus vedëjui;
Juozui Jezukevièiui – Aplinkos ministerijos Atliekø departamento Atliekø prevencijos ir

tvarkymo strategijos skyriaus vyriausiajam specialistui;
Tomai Juraitei – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijø fondo Bendrøjø reikalø ir registro

skyriaus vyriausiajai specialistei;
Vitai Kazlauskienei – Panevëþio regiono aplinkos apsaugos departamento Valstybinës

analitinës kontrolës skyriaus aplinkos chemikei;
Mindaugui Këriui – Valstybinës teritorijø planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos

ministerijos Teritorijø planavimo ir statybos departamento Teritorijø planavimo ir statybos skyriaus
vyriausiajam specialistui;

Silvijui Klenauskui – Kauno mariø regioninio parko vyriausiajam specialistui;
Sauliui Klibavièiui – VðÁ „Grunto valymo technologijos“ Jonavos skyriaus budinèiam operatoriui;
Rûtai Klimaitei – Aplinkos ministerijos Ekonomikos ir tarptautiniø ryðiø departamento

Strateginio planavimo skyriaus vedëjai;
Alfijui Kuèinskui – Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamento Administravimo ir teisës

Apdovanojimai skyriaus specialistui;
Aldonai Teresei Kuèinskienei – Aplinkos apsaugos agentûros Teisës skyriaus vedëjai;
Gedui Kukanauskui – Aukðtaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direktoriui;
Eugenijai Kulieðaitei – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos

Aviacinës meteorologijos centro sinoptikei;
Nerijui Kupstaièiui – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miðkø departamento Miðkø

ûkio plëtros skyriaus vedëjui;
Sigitui Kvaraciejui – Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkø agentûros

vedëjui;
Dariui Laurinavièiui – Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmës rajono

agentûros vedëjui;
Antanui Leðèauskui – Klaipëdos regiono aplinkos apsaugos departamento Ðilalës rajono

agentûros vedëjui;
Þydrei Majauskaitei – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ðalèininkø rajono

agentûros vyriausiajai specialistei;
Jûratei Maldauskienei – Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos

Finansø ir apskaitos skyriaus vedëjai;
Laimai Maniuðienei – Utenos regiono aplinkos apsaugos depar tamento Administravimo ir

teisës skyriaus vyresniajai specialistei;
Izoldai Marcinonienei – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos

Meteorologiniø prognoziø skyriaus vyriausiajai specialistei;
Danguolei Mejerienei – Aplinkos ministerijos Teisës ir personalo departamento Personalo

skyriaus vyriausiajai specialistei;
Rasai Mikulièienei – Lietuvos zoologijos sodo Paukðèiø skyriaus vyresniajai zoologei;
Galinai Misevièienei – Klaipëdos regiono aplinkos apsaugos departamento Ðilutës rajono

agentûros vedëjai;
Antonui Misevièiui – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijø fondo Gaminiø ar pakuotës atliekø

tvarkymo programø projektø skyriaus vyriausiajam specialistui;
Dovilei Montvilaitei – Aplinkos ministerijos Vieðøjø pirkimø skyriaus vedëjai;
Kæstuèiui Motiekaièiui – Valstybinës miðkø tarnybos Aplinkos apsaugos skyriaus vedëjui;
Adai Navickaitei – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektø valdymo agentûros Kokybës ir

rizikos valdymo skyriaus vyriausiajai specialistei;
Sauliui Navikui – Marijampolës regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolës

agentûros vedëjui;
Ligitai Pareigienei – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Juodkrantës aplinkos tyrimø

laboratorijos vedëjai;
Povilui Paukðtei – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miðkø departamento Gamtos

apsaugos skyriaus vyriausiajam specialistui;
Elitai Paulauskienei – Utenos regiono aplinkos apsaugos depar tamento Mokesèiø ir atliekø

kontrolës skyriaus vyriausiajai specialistei;
Algiui Pavasariui – VÁ Valstybinio miðkotvarkos instituto Administravimo ir teisës skyriaus

vyriausiajam specialistui;
Nijolei Petrikienei – Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Ûkio skyriaus vedëjai;
Elonai Pipiraitei – Panevëþio regiono aplinkos apsaugos departamento Birþø rajono agentûros vedëjai;
Angelei Planèiûnaitei – Panevëþio regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojai;
Audronei Pumputytei – Aplinkos apsaugos agentûros Vandenø bûklës ver tinimo skyriaus

vedëjo pavaduotojai;
Dainai Radzevièienei – Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Hidrogeologijos

skyriaus Regioninio poþeminio vandens iðtekliø áver tinimo poskyrio vyriausiajai specialistei;
Reginai Rangienei – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus Ventës rago ornitologinës

stoties laborantei;
Redai Reipðleger – Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Þemës gelmiø

iðtekliø skyriaus Þemës gelmiø registro poskyrio vyriausiajai specialistei;
Giedrei Rièkutei – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miðkø departamento Miðkø

ûkio plëtros skyriaus vyriausiajai specialistei;
Vytautui Rukui – Valstybinës saugomø teritorijø tarnybos prie Aplinkos ministerijos Planavimo

ir kadastro skyriaus planuotojui;
Jonui Saldukaièiui – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto

agentûros vyriausiajam specialistui;
Danutei Skavièiûtei – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos

Meteorologijos skyriaus vyriausiajai specialistei;
Vilmai Slavinskienei – Aplinkos ministerijos Europos Sàjungos paramos administravimo

departamento Europos Sàjungos fondø valdymo skyriaus vedëjai;
Odetai Spûdienei – Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Kontrolës organizavimo

skyriaus vyriausiajai specialistei;
Vitai Stanèikienei – Panevëþio regiono aplinkos apsaugos departamento Kupiðkio rajono

agentûros vedëjai;
Juozui Staniui – VðÁ „Grunto valymo technologijos“ Klaipëdos skyriaus mechanizatoriui;
Renatai Stankuvienei – Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamento Telðiø rajono

agentûros vyriausiajai specialistei;
Sigitui Stankûnui – Marijampolës regiono aplinkos apsaugos departamento Administravimo

ir teisës skyriaus vyriausiajam specialistui;
Ievai Stepuðaitytei – Aplinkos ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiajai specialistei;
Danguolei Suþiedëlytei – Aplinkos ministerijos Tarðos prevencijos depar tamento Aplinkos

oro skyriaus vyriausiajai specialistei;
Algiui Svirneliui – Dzûkijos nacionalinio parko ir Èepkeliø valstybinio gamtinio rezervato

direkcijos darbininkui;
Gediminui Tamaðauskiui – Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Raseiniø rajono

agentûros vedëjui;
Marytei Trapnauskaitei – Valstybinës teritorijø planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos

ministerijos Klaipëdos teritorijø planavimo ir statybos valstybinës prieþiûros departamento Teritorijø
planavimo ir statybos valstybinës prieþiûros skyriaus vedëjo pavaduotojai;

Pavelui Trusov – Sirvëtos regioninio parko direkcijos vyriausiajam specialistui;
Vaidai Urbonaitei – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektø valdymo agentûros Teisës skyriaus

patarëjai;
Ligitai Vaièiûnienei – Aplinkos ministerijos Ekonomikos ir tarptautiniø ryðiø departamento

Europos Sàjungos ir tarptautiniø ryðiø skyriaus vedëjai;
Eglei Valûnei – Aplinkos ministerijos Europos Sàjungos paramos administravimo

departamento Europos Sàjungos paramos planavimo ir procedûrø skyriaus vedëjai;
Zitai Varanavièienei – Aplinkos ministerijos Tarðos prevencijos departamento Cheminiø

medþiagø skyriaus vyriausiajai specialistei;
Raimondai Varlauskienei – Lietuvos zoologijos sodo Paukðèiø skyriaus vedëjai;
Onai Verikienei – Panevëþio regiono aplinkos apsaugos departamento Mokesèiø ir atliekø

kontrolës skyriaus vyriausiajai specialistei;
Petrui Vileikiui – Aplinkos ministerijos Atliekø departamento Atliekø projektø valdymo skyriaus

vyriausiajam specialistui;
Èeslovui Vyzui – Aplinkos apsaugos agentûros Poveikio aplinkai vertinimo depar tamento

Marijampolës ir Alytaus skyriaus vyriausiajam specialistui;
Sandrai Zigmantavièienei – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektø valdymo agentûros

Personalo ir bendrøjø reikalø skyriaus vyriausiajai specialistei;
Domantui Þilënui – Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Kontrolës organizavimo

skyriaus vyriausiajam specialistui;
Dangyrui Þukauskui – Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijø planavimo depar tamento

Statybos normavimo skyriaus vedëjui.
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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. Redakcijai
þinoma, kad geguþës mënesá parengtas kalno ðiaurës vakarø ðlaito
tvarkybos darbø techninis projektas ir jau atliktos bendroji ir
specialioji ekspertizës. Projekto konstrukcijø dalies ekspertizæ
atliko VðÁ „Statybos ir projektavimo sisteminimo (SPS) centras“.
Redakcija papraðë centro direktoriø prof., habilituotà daktarà,
ðio projekto konstrukcijø dalies ekspertizës vadovà, Josifà
PARASONÁ supaþindinti mûsø laikraðèio skaitytojus su atliktos
ekspertizës rezultatais.

* * *
PROJEKTO KONSTRUKCIJØ DALIES EKSPERTIZËS

APIBENDRINTI REZULTATAI
Iðnagrinëjus projektinius sprendinius buvo suabejota dël

numatyto kalno tvarkybos darbø paèios tvirtinamosios
konstrukcijos projektinio sprendinio. Tvirtinamoji konstrukcija
nebuvo sukonstruota: projektiniame sprendinyje gabionai
(metalo tinklo 0,8x1,0x3,0m matmenø dëþës, pripildytos akmenø)
iðdëstyti pagal ðlaità laiptais ant þvyro uþpilo, vertikalioje
plokðtumoje pagal ðlaito ilgá prasilenkia. Taip vadinamø
TERRAMESH gabionø panaudojimo praktikos Lietuvoje nëra.
Skaièiavimai ðios tvirtinamosios konstrukcijos ekspertizei pateikti
nebuvo, nors projektinëje dokumentacijoje teigiama, jog jie atlikti.
Mûsø supratimu, projekte numatytas gabionø iðdëstymas
nesudaro laikanèiosios konstrukcijos, tai mechanizmas. Be to,
nepaisant, jog apatinis rostverkas dël 2016 metais ávykusios
nuoðliauþos suiro, o aukðtesnio rostverko techninë bûklë
nenustatyta, statikos skaièiavimai buvo atlikti tik ðlaito dalies
þemiau 1998 metais árengtø rostverkø ir atitinkamai maþesniems
poveikiams. Tokia iðeities sàlyga buvo priimta remiantis projekto
konstrukcijø dalimi „Esamø rostverkø bûklës ávertinimas ir
stiprinimas“. Taèiau nustatëme, kad pastaroji projekto dalis
netenkina norminiø dokumentø reikalavimus bei esamà

Gedimino kalnas
inþinerinæ praktikà. Ekspertizës akte nurodëme atitinkamai
sukoreguoti ðlaito stabilumo skaièiavimus, iðeinant ið nuostatos,
jog suiræs apatinis rostverkas demontuojamas, o aukðèiau esantis
– paliekamas, taèiau skaièiavimuose jo laikomoji galia nevertinama,
nes nëra nustatyta. Be to, projekte nebuvo nagrinëtas kalno ðlaito
stabilumas bei ðiaurinës atraminës sienos tvarumas statybos
montavimo darbø vykdymo stadijai. Buvo suabejota numatyta
kalno tvarkybos darbø etapø (daliø) eiliðkumu: pasiûlyta 1 ir 2
etapus sukeisti vietomis, t.y. pirmiausia ðalinti ðlaitø slinkimo
pagrindinæ prieþastá (sutvarkyti atmosferiniø krituliø nuvedimà
nuo kalno virðaus bei visø ðlaitø), po to - juos tvirtinti. Gavæ
atsakymus ir projekto pataisymus pagal pirminio ekspertizës akto
privalomàsias pastabas, diskutuodami su projektuotojais
iðdëstëme motyvus, kodël atsakymai á ekspertizës akto kai kurias
privalomàsias pastabas mûsø netenkina (vis tik ðlaitø stabilumo
skaièiavimai buvo atlikti  vël vadovaujantis neteisingomis iðeities
sàlygomis, o statybos montavimo darbø stadijai nebuvo patikrintas
ðlaito bei atraminës sienos stabilumas, vykdant gabionø
montavimà). Nesutikome su projektuotojø aiðkinimu dël
tvirtinamosios konstrukcijos, nes skaièiavimø projektuotojai
mums taip ir nepateikë. Papildomai projektuotojams iðsakëme
abejones ir dël numatytos tvirtinamosios konstrukcijos
sumontavimo pagal projektà galimybës. Projektuotojai
pakartotinai papildë ðlaito stabilumo skaièiavimus, projektinius
sprendinius bei technines specifikacijas ir patikslino bei papildë
atsakymus á ekspertizës privalomàsias pastabas. Daugumoje
projekto pataisymai bei papildymai ekspertizæ tenkino (ðlaito
stabilumo skaièiavimai atlikti, ávertinant visas galimas apkrovas,
tame tarpe ir darbø vykdymo stadijai; þvyro uþpilas pakeistas
skaldos specialios granuliometrinës sudëties miðiniu; techninës
specifikacijos papildytos reikalavimais medþiagoms ir darbø
vykdymui; mus patikino, kad atmosferiniø krituliø nuvedimo nuo
kalno virðaus darbai vyks lygiagreèiai su kalno ðiaurës vakarø ðlaito
tvirtinimo darbais), taèiau abejonës dël ðlaito tvirtinamosios
konstrukcijos liko. Projektuotojams ðiuo klausimu reikalinga
Italijos firmos-gabionø tiekëjø konsultacinë pagalba, todël ðá
klausimà sutarta galutinai spræsti darbo projekto rengimo
stadijoje, kai, anot projektuotojø, tokia galimybë atsiras.

Galbût ne laikas stojus ðiltiems orams, suþaliavus ir praþydus
visai gamtai, þmones apëmus artëjanèiø atostogø nuotaikoms kal-
bëti apie ligas ir vaistus, taèiau lietuviø kalbai gydyti bet koks laikas
yra tinkamas. Pakalbësime apie vaistø pavadinimus, apie tai, ko-
kius þodþius ar jø junginius vartojame kalbëdami apie vaistus ir
ligas, kokias kalbos klaidas darome ir kaip jas reikëtø taisyti.

Lietuviø kalboje vartojami adaptuoti, t. y. pritaikyti prie lietuviø
kalbos sistemos pagal apytikrá tarimà vaistø pavadinimai, pvz.: aspiri-
nas, validolis, pantenolis, tetraciklinas. Taip juos rekomenduojama raðyti
ir straipsniuose, informaciniuose leidiniuose. Kai tekste prireikia
vartoti originalø patentuotà pavadinimà, jis kaip tam tikra kitos kal-
bos citata iðskiriamas kitu ðriftu. Paprastai tekste raðomas adaptuo-

tas linksniuojamas pavadinimas, o originalusis (net ir jo logotipas)
gali bûti pateikiamas skliausteliuose, iðnaðoje ar pan.

Vaistai yra ne naudojami ir ne priimami, o tik vartojami ar geria-
mi. Yra vaistø nuo gripo, nuo kosulio, nuo kraujospûdþio, bet ne prieð
gripà, prieð kosulá, prieð kraujospûdá. Pasakymai vaistus lydintis
efektas ar paðalintis vaistø veikimas yra netaisyklingi. Juos reikia
keisti á ðalutinis vaistø poveikis. Taip pat nevartotinas pasakymas
vaistai prieð galvos skausmà, skiepai prieð gripà, – skiepijamës nuo
gripo, vaistus geriame nuo galvos skausmo. Vaistai gydytojo skiriami
ne prie gripo, ne prie didelio kraujospûdþio, o sergant, susirgus
gripu, esant dideliam kraujospûdþiui. Vaistai ne nuima skausmà, o nu-
malðina skausmà. Be recepto parduodami jie vadinami nerecepti-
niais vaistais, vaistais, parduodamais be recepto (ne bereceptiniais!).

Stiprios Jums sveikatos!
Dalia KËVALIENË

Kauno miesto savivaldybës administracijos Kanceliarijos Valstybinës
kalbos kontrolës tarnybos vyriausioji kalbos tvarkytoja

LIETUVIØ KALBA:
ar mokame raðyti ir kalbëti?

Norëdamas paþinti kurios nors tautos paproèius, stenkis pirmiausiai paþinti
jos kalbà.

                                                                           Pitagoras

2007 m. Nr. 6 (298)

Red. pastaba. Daug kam þinoma pamokanti taisyklë: jeigu su kuo
nors susipykai ir nori imtis neáprastø veiksmø, prieð tai reikia skaièiuoti
iki ðimto. Taèiau jeigu susipykai su boksininku, tai reikëtø skaièiuoti
iki tûkstanèio ir daugiau... Ar ne taip reikëtø galvoti ir sprendþiant
Gedimino pilies kalno tvarkybos eigà. Akivaizdu, kad spræstinø
klausimø dar yra likæ tikrai daug, todël manome, kad  prieð imantis

baigiamøjø darbø, reikëtø pasitelkti nuomones  ir kitø specialistø...
Kvieèiame jas bûtinai iðdëstyti RAÐTU ir tai  siûlome padaryti mûsø
laikraðtyje. Laukiame naujø rûpestingai apmàstytø minèiø ir konkreèiø
darbø.

Linkime sëkmës. Kvieèiame neskubëti.
Su pagarba Dr. Juozas ÐALÈIUS
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Kiekvienas svajoja apie galimybæ iðëjus á pensijà, „kad neslëgtø
rûpesèiai dël finansø”, - sako finansø patarëja ið “Spectrum
IFA Group”ParyþiujeVictoria Lewis. Tiesiog tam bûtinas
kiekvienam þmogui tinkamas viso gyvenimo planas ir jo vykdymas.
Ðis planas reikalingas tam, kad þmogus þinotø, kaip jam
organizuoti viso gyvenimo veiklà, kad galëtø paruoðti materialines
sàlygas ir intelektualiai iðugdyti savo vaikus, o pastarieji tai
padarys jûsø vaikaièiams bei suteiks pagalbà esant reikalui ir
jums patiems. Ðios mûsø kartos þmonëms, tai sudëtingiau
padaryti, nes jie atëjo ið kitaip organizuoto gyvenimo bûdo ir
neturi pradmenø apsirûpinimo kapitalu ið praeities, taèiau
dabartinë karta jau gali tai daryti ir ruoðtis tokiam gyvenimo
bûdui.

Patarimai, kaip apsirûpinti pragyvenimui reikalingomis
pajamomis dar prieðpensiniame amþiuje arba iðëjus á pensijà,
esant nedarbui ir neturint galimybiø ásidarbinti þmogui
vyresniame amþiuje. Kà daryti, kad nereikëtø laukti paramos ið
valstybës, kitaip sakant, kad mokesèiø mokëtojai neðelptø jûsø,
kad galëtumët tenkinti savo minimalius pragyvenimo poreikius.
Jei nestokosite pasiaukojimo ir tam ruoðitës visà savo darbinës
veiklos laikotarpá, galite tikëtis turëti ið ko pragyventi netekus
darbo, bet dar neiðëjus á uþtarnautà poilsá.

Ðeima pagal savo struktûrinæ sudëtá yra pirminë - tai tëvø ir
antrinë-vaikø ðeimos. Todël funkcionavimà ðiø struktûriniø
dariniø reikia vertinti, kaip vientisà visumà, kuri turi savo
pradþios ir baigties periodus bei tarpusavio ryðius ir
priklausomybes.

Kiekvieno þmogaus jaunystëje dalis laiko skiriama jo
profesiniam pasiruoðimui, kurá paprastai uþtikrina tëvai arba
globëjai, kad galëtø ateityje uþsidirbti pajamø pragyvenimui sau
ir susikauptø lëðø nekilnojamojo turto ásigijimui tiek gyvenimo
sàlygoms uþsitikrinti, tiek veiklai organizuotis sau ir savo vaikams,
kad pastarieji galëtø profesionaliai lavintis bei kurti sau ir savo
vaikams materialines ateities sàlygas.

Ðiais laikais tokiam supratimui labai trukdo buvæs patyrimas
iki Nepriklausomybës gyvenimo bûdo, kai buvo gyvenama ta
diena, nes þmogus þinojo, kad nebus paliktas be darbo ir darbiniø
pajamø, todël tokio perspektyvinio plano visam gyvenimui
nereikëjo. Praeities patyrimas trukdo kai kam suprasti ðià dienà,
kad reikia visiðkai kitaip gyventi dabartyje ir ruoðtis ateièiai paèiam.
Viso to dauguma þmoniø nëra ásisavinæ ir supratæ, kadangi jie
gyvena dar buvusio laikotarpio iliuzijomis. Ðios iliuzijos yra
pakankamai gajos ypatingai vyresnës kartos atstovø tarpe. Tuo
paèiu pastarieji perduoda ðá patyrimà ir jaunesniajai kartai, kuri
semiasi patirties ið savo tëvø. Tad buvæs gyvenimo ratas sukasi
nesustodamas ir konservuodamas senas gyvenimo tradicijas.
Daþnas nusistebëjimas gyvenimo praktika Vakarø valstybëse ir
jø gyvensenos supratimas bei suvokimas, kodël jø þymi dalis
gyvena pasiturinèiai ir maþiau turi skurstanèiø, nesiejamas su
gyvenimo modeliu „Gyvenimas ratu“.

Kiekvienas þmogus negali bûti garantuotas, kad turës
darbines pajamas iki iðeis á pensijà, jeigu neturës savo verslo
arba kokios tai veiklos, kuri uþtikrintø pajamø gavimà iki iðëjimo
á pensijà arba bûnant pensijoje. Kaip byloja pasaulinë patirtis
JAV vidutinis pensinis amþius sudaro 61 metus, skelbia “Gallup”
atlikta apklausa. Australijoje pastarojo penkmeèio laikotarpyje
pagal vidutinius rodiklius vyrai á pensijà iðeidavo nuo 61,5 iki
63,3 metø amþiaus, o moterys - 59,6 metø praneða Australijos
statistikos biuras. Kai tuo tarpu Japonijoje, vidutinis pensinis
amþius nustatytas 69,1 metø, o Liuksemburge – 57,6 metø
amþiaus. Ðie rodikliai skelbiami Paryþiuje ásikûrusios Ekonominio
bendradarbiavimo ir plëtros organizacijos (EBPO) duomenimis.
Lietuvoje pensinis amþius skelbiamas Ástatymø duomenimis -
65 metai.

Marytë RASTENYTË,
doc. dr. neprikausoma ekspertë

Gyvenimas ratu

(Tæsinys kitame numeryje)

Remiantis ðiais pensinio amþiaus vidurkiais, finansø ekspertai
apskaièiavo, kad þmonës turëtø atitinkamà pajamø kieká iðtikus
nedarbui arba ligos atveju ne vëliau, kaip iki 40 metø amþiaus
arba tarp 40 iki 45-eriø metø, kadangi ðiame amþiaus periode
padaþnëja atvejø nedarbo arba sveikatos pablogëjimo, o be to
dauguma gauna gana maþas pensijas, ið kuriø pragyventi sunkiai
ámanoma prie tokiø aukðtø mokesèiø uþ komunalines paslaugas
bei vaistø kainø. Taèiau yra valstybiø, kuriose didelis lyginamasis
svoris jaunesnio amþiaus þmoniø, kaip pavyzdþiui, Indijoje, kur
du treèdaliai gyventojø yra 35-eriø metø amþiaus ar net jaunesni,
tokiose ðalyse gyventojø uþimtumui esant aukðtesniam vyresnës
kartos atstovai galëtø bûti apsirûpinæ savo santaupomis
vëlesniame periode, kadangi yra galimybë gauti socialines pensijas
didesniø apimèiø. Tai teigia ir Lovaiis Navlakhis, finansinio
planavimo bendrovës “International Money Matters”
Bangalorëje Generalinis direktorius. Todël taupaus ir saikingo
vartojimo bei racionalaus kaupimo siekis turi bûti visuotinai
skelbtinas ir palaikomas.

Remdamiesi faktinës padëties rodikliais ir moksliniø tyrimø
pagrindu pateiksime patarimus, kaip padaryti tokius siekius
ámanomesniais.

Mûsø ðalyje yra tik vienas treèdalis gyvetojø iki 35 metø
amþiaus. Siekiant gerinti demografinæ struktûrà turëtø didëti
jaunesnio amþiaus þmoniø kiekis bendrame gyventojø ir
darbuotojø skaièiuje. Ðià padëtá keistø ne tik gimstamumo
didëjimas, apsauga þmoniø nuo netikëtø mirèiø ir þûèiø, kas
daþnai reiðkiasi jaunimo tarpe, bet iðvysèius gamybiná sektoriø,
imigracija á Lietuvà darbo jëgos ið kitø valstybiø, todël ávairiø
kliûèiø darymas imigracijai nëra paèiu palankiausiu veiksniu ðioje
situacijoje mûsø ðaliai. Taip pat labai aktualu visapusiðkai maþinti
emigracijà Lietuvos gyventojø bei kviesti pasaulio lietuvius atvykti
gyventi á Lietuvà.

Tam, kad bûtumët apsirûpinæ materialiai nepriklausomai nuo
gaunamø ar negaunamø darbiniø pajamø ir turëtumët
pragyvenimo ðaltiná, nelaukdami gauti paðalpà ið valstybës, turite
neturëti vidutiniame amþiuje jokiø skolø, jûsø santaupos turi
bûti 25 kartus didesnës uþ tas pajamas, kurias norëtumëte gauti
iðëjæ á pensijà. Sprendimo bûdas vienas, turite nesistengti gyventi
á skolà ir maksimaliai nuo pirmos darbo dienos taupyti ateièiai.
Ateièiai galite taupyti ne tik pinigine forma, bet ir nekilnojamojo
ar kilnojamojo turto kaupimo bûdu. Galëtø bûti gautas palikimas
ið savo tëvø ir seneliø, kas padëtø jums palengvinti gyvenimo
naðtà. Nelabai racionaliai atrodo Lietuvoje uþkaltais langais
kaimo sodybos, o tëvai iðveþti á seneliø namus. Kai ðiose sodybose
galëtø ne tik vasarà poilsiauti anûkai, bet ir jø vaikai galëtø auginti
darþoves, vaismedþius, vaiskrûmius, o prie geresnës tëvø
sveikatos dar ir laikytø naminius paukðèius, oþkas, avis, mësinius
triuðius ar kitus gyvulëlius.Tie, kurie neturite savo tëvø kaime,
pirkite sodybas, kurios dabar yra nebrangios, nes jø kokio
deðimtmeèio bëgyje ten neliks. Jeigu gyvenate priemiestyje, tai
vieta, kuri vadinama aukso kasykla, kur yra labai palankios sàlygos
maþus þemës sklypus panaudoti þemës ûkio produktø gamybai
savo reikmëms ir pertekliø realizuoti vietinëse turgavietëse.
Tokios vietovës yra arti turgavieèiø, kur galësite savo perteklinæ
produkcijà su maþomis sànaudomis greitai pristatyti ir realizuoti
jose. Tokiomis sàlygomis niekados nebûsi be pagrindiniø
pragyvenimo ðaltiniø. Þinoma, jeigu rûpestingai vesi namø ûká
ir nelauksi iðmokø ið valstybës. Ðiose vietovëse gyvenantis þmonës
galëtø ir, neturëdami santaupø, surasti galimybæ gyventi be
valstybës paramos, o savo veiklà nukreipti á antriniø medþiagø,
daiktø, kaip buitinës technikos, baldø, net ir ardomuose
statiniuose tinkamø naudoti medþiagø surinkimà, iðmontavimà
bei perdirbimà, kad galëtø gyventojø poreikius tenkinti pigiais,
bet geros kokybës buities ir vartojimo reikmenimis. Jeigu vieni
uþsiims ðia veikla, o kiti ásigis pigiau jø gaminius, tai visiems bus
nauda abipusë. Bus gyvenama pagal principà „daugiau taupau
ir maþiau iðleidþiu“.

Jeigu gyvenate miestø arba miesteliø sàlygomis ir neturite
galimybiø gamintis sau þemës ûkio produktus, tai turëtumët
taupyti nuo pat pradþios savo darbinës veiklos. Kiek reikëtø
turëti pajamø, kad galëtumët antràjà gyvenimo dalá bûti
garantuoti, jog galësit pragyventi negaudami darbiniø pajamø.
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Dar mûsø pasëtø þiemkenèiø derliø ásakyta nuimti bendrai
su naujaisiais naujakuriais, kuriems buvo iðdalinta nacionalizuota
mûsø þemë, iðkulti ir pasidalinti derliø. Kûlimui buvo parveþta
kuliamoji. Sudaryta brigada jai aptarnauti. Mane, keturiolikos
metø, pastatë pjaustyti pëdø raiðèius ir skleisti pëdus prie
leidþianèiojo juos á maðinos spragilus. Paprastai ðiam darbui
buvo skiriamas stiprus vyras, nes þaibiðkai kapoti raiðèius buvo
nelengvas darbas. Buvo proga pasityèioti ið „ponaièiuko“ buoþës
sûnelio. Man tai vos neibaigë tragiðkai. Baigiantis dienai ir
temstant, visas ðlapias nuo prakaito ir pervargæs, peiliu
nepataikiau á ryðá, bet ásismeigiau á ðlauná. Laimei nepaþeidþiau
stambiø kraujagysliø, nes bûèiau þaibiðkai nukraujavæs ir miræs.
Kai kuriø naujakuriø ir nuomininkø jaunuoliø veiduose
ðypsenëlës dingo, kai gavo mobilizacinius ðaukimus á kariuomenæ.
Karas dar vyko, todël daugumai papulti á jo mësmalæ nesinorëjo.
Jos iðvengti buvo du keliai: slapstytis arba eiti á miðkà ir jungtis á
atviro pasiprieðinimo gretas. Mûsiðkiai pasirinko pirmàjá. Name
tarp tarpsieniø ásirengë slëptuvæ, ið kurios iðëjimo skylë kaþkodël
buvo mûsø priemenëje ir buvo uþstatyta didele gelda. Á slëptuvæ
besislapstantieji lásdavo tik iðkilus pavojui. Dar vienas paðalinis
besislapstantis buvo patalpintas á mûsø svirnà. Pastarasis po
partizanø vëliava buvo suorganizavæs átartinà ginkluotà bûrá,
kuriam buvo nesvetimas ir plëðikavimas. Prasidëjus iðtuðtëjusio
Klaipëdos kraðto kolonizacijai, mûsø laimei, buvusieji þemës
nuomininkai á ten iðsidangino. Jie skøsdavo valdþiai mano mamà.
Mama su mûsø aukle Onute slapta buvo nusiðërusios kiaulæ,
neátrauktà á gyvuliø suraðymo sàraðus, ir jà pasiskerdë. Nedelsiant
buvo praneðta valdþiai ir mësa konfiskuota. Iðsidangino ir tas
paðalinis besislapstæs mûsø svirne. Jis vëliau buvo suèiuptas, gavo
10 metø, bet vëliau gráþo. Jau Sàjûdþio metais lyg ðmëstelëjo jo
pavardë spaudoje su pagarbos aureole.

Prisimenant ðá istoriná laikotarpá negalima nepakalbëti ir apie
partizaniná judëjimà. Mano nuomonë grynai asmeniðka, gal kai
kam nepatiks, kai kur nesutampa su oficialiàja, taèiau ji formavosi
gan ilgà laikà nuo euforinës iki kritinës, kruopðèiai renkant
faktus, aiðkëjant tuo metu buvusioms slaptomis istorinëms
realijoms. Kas sudarë á miðkà pasitraukusiø vyrø bûrius?
Treèdalis ið jø buvo vengiantys mobilizacijos á sovietø kariuomenæ.
1944 metø rudená, uþëmus beveik visà Lietuvà, liko tik anklavas
prie Klaipëdos ir apsupta vokieèiø grupuotë Latvijoje. Jau tuo
metu buvo paskelbta mobilizacija. Kai vokieèiai su didþiausiu
ánirðiu bandë pro Ðiaulius prasiverþti Vokietijos link, prieð juos
buvo mesti paskubomis suformuoti daliniai praktiðkai ið beveik
neapmokytø lietuviø. Daugelis ið jø paguldë galveles. Lygiai taip
pat ir vokieèiai suformuotam lietuviø batalionui gintis nuo sovietø
prie Sedos teskyrë, berods, vienà ar du artilerijos pabûklus ir
kelis kulkosvaidþius. Reikia atvirai pasakyti, kad kità dalá iðëjusiø
á miðkà sudarë vokieèiø okupacijos metu kà nors „prisidirbæ“
(tarnavæ policijoje, dirbæ valdþios administracijoje ir t.t.) ir
nespëjæ ar nenorëjæ pasitraukti su vokieèiais. Dar kità dalá sudarë
þemesnio laipsnio prieðkario Lietuvos kariuomenës karininkai,
ðauliø sàjungos nariai. Pabrëþiu þodá „þemesnio“, nes visi aukðto
rango karininkai buvo suimti 1940–1941 metais arba perëjo
sovietø pusën (berods, vienas ar du generolai) arba spruko kartu
su vokieèiais. Kiek þinau, ið generolø Lietuvoje (be perëjusiø
sovietø pusën) turbût buvo likæs tik tas pats S. Zaskevièius, kurá
esu paminëjæs savo prisiminimuose apie gyvenimà Raseiniuose.
Neþinau, ar jis buvo suimtas ir kalëjo, bet esu matæs jo kapà
Panemunës kapinëse Kaune. Palyginimui, galiu pasakyti
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… „Prisiminimai yra tokia ðalis ið kurios niekas mûsø negali iðvaryti” …
                                                                                                           Dantë

(remiantis Amerikos lietuviø spaudos duomenimis, Raðtikio
prisiminimø pagrindu), kad prieðkario Lietuvos kariuomenëje,
kurioje tarnavo apie 28 tûkstanèius kariø, buvo 54 generolai.
Prieðkario Lietuvos kariuomenë savo skaièiumi prilygo maþdaug
dviems su puse divizijoms, ið jø gal trys pulkai spalvingø ulonø,
husarø ir dragûnø, ginkluotø „pikëmis“ (ietimis) ir kardais, kuriø
poreikis buvo gal daugiau poniuèiø ir paneliø ðirdims pasaldinti
ir virpuliukui kûne sukelti. Tas pats kapitonas, buvæs dvarininko
Komaro ið Baisogalos vairuotojas, kurá esu jau minëjæs ir su
kuriuo teko kartu bûti tremtyje, pasakojo truputá neðvankià, bet
juokingà istorijà ið savo tarnybos Radvilos ulonø pulke Kaune.
Dabartinë P. Vileiðio aikðtë kadaise buvo tuðèia ir smëlëta ir
tarnavo greta esanèio ulonø pulko mokymo poligonu. Èia
mokydavo kareivius jojimo meno. Vykstant treniruotëms,
susirinkdavo nemaþai neturinèiø kà veikti Kauno poniuèiø ir
paneliø paþiopsoti á grakðèius raitelius ir jø judesius balne. Buvo
vienas paðëlæs karininkas, kuris, susirinkus gausiam
moteriðkosios lyties bûriui, rodydamas pirðtu á kurá nors raitelá,
visa gerkle pradëdavo rëkti: „Nepi...k balno, nepi...k balno!“.
Poniuèiø bûrelis blizganèiomis akimis tuoj pat iðgaruodavo kaip
kamparas. Karininkas smagiai kikendavo. Per dvideðimt du
nepriklausomybës ðioje, galima sakyti, nykðtukinëje kariuomenëje
perëjo net 54 generolai! Kiek reikëjo mokëti solidþiø pensijø ir
suteikti kitø  privilegijø. Aikðtingasis generolas Plechavièius,
vaþiuodamas traukiniu á savo dvarà ir priartëjæs prie jo, be jokiø
skrupulø nuspausdavo stop kranà, sustabdydavo traukiná ir
iðlipdavo. Taip jis darë tol, kol buvo, specialiai jam, árengta stotelë.

Pagal 1935 metais priimtà ástatymà aktyviojoje tarnyboje
privalëjo tarnauti septyniolika generolø! Tiksliai neþinau, kiek
generolø þuvo sovietiniuose lageriuose, kiek perëjo á sovietø
pusæ (du þinau – V. Vitkauskas ir V. Karvelis), bet kiti keturiolika
be jokio skrupulo sulauþydami priesaikà, duotà Tëvynei, spruko
á vakarus. Tiesa, Lietuvoje vis tik liko vienas generolas – Stasys
Zaskevièius, kaip ir að gyvenæs Raseiniuose. Kad jis liko, patvirtina
negausios þinios rastos internete. Ið jø susidaro áspûdis, kad jis,
vos praûþus frontui, dar kurá laikà vadovavo besikurianèioms
rezistencinëms struktûroms. Apie tai galima spræsti ið J. Þemaièio
biografijos, kurioje teigiama, kad jis kurá laikà lûkuriavo
nesijungdamas á pasiprieðinimo judëjimà laukdamas, kaip
reikalavo drausmingo karininko subordinacija, vadovybës
pakvietimo t.y. S. Zaskevièiaus. Kol kas nepavyko surasti þiniø
apie tolesná jo likimà, tik radau pritrenkianèià þinià, kad jo sûnus
jaunesnysis leitenantas Stasys Algimantas Jurgis Zaskevièius,
taip pat iðëjæs á partizanus ir ten uþëmæs gana aukðtas pareigas,
tapo iðdaviku ir dirbo kartu su NKVD infiltruotu agentu Ereliu
– J. Markuliu, kuris vienu metu buvo iðkopæs net á viso
demokratinio pasiprieðinimo judëjimo pirmininko pareigas!
Savøjø ið NKVD gyvas „paimtas“ á nelaisvæ S.A.J. Zaskevièius
uþsivilko jø milinæ, gavo majoro laipsná ir buvo apdovanotas
medaliu ar ordinu. Neþinau, kaip ðià þinià sutiko tëvas. Ne veltui
að jo graþuolæ dukrà, kurià slapta ilgai mylëjau, Kauno vieðojoje
bibliotekoje iðvydau su per anksti pasenusiu su skausmo
anspaudu veide. Kas þino, gal dël brolio – Judo.

Teko domëtis, su kokiomis viltimis siejo savo pasiprieðinimà
sovietams iðëjusieji á miðkà vadai. Viena ið vilèiø buvo tai, kad
vakarai, susivienijæ su vokieèiais, smogs Tarybø Sàjungai ir
iðlaisvins Pabaltijá. Reikia atsilaikyti tik kelias savaites ar mënesius.
Net buvo atvejø, kai patys vadai verbavo kovotojus á Abvero
(vokieèiø þvalgybos) mokyklas mokytis partizanavimo karo.
Patikëti tokiais galimais ávykiø posûkiais buvo daugiau negu naivu.
Dar vienas ðaltinis abejotinø vilèiø apie greità Vakarø kariná
konfliktà su Tarybø Sàjunga buvo þinios, ateinanèios per ryðius
su lietuviais emigracijoje. Ten buvo jëgø, kurios aklai kurstë
ginkluotà pasiprieðinimà. Pamenu, 1945 metais, jau frontui
persikëlus á Vokietijà, suaktyvëjo gandai su konkreèiomis datomis,
kada prasidës karinis konfliktas. Ypatingai jie suaktyvëjo, kada
amerikieèiai numetë atomines bombas Japonijoje. Gaila, kad
tada neþinota Jaltos konferencijos susitarimø, o mûsø didysis
draugas Amerika tylëjo kaip vandens á burnà paëmusi, galbût
nebûtø ávykæ tokio kraujo praliejimo ir tokio màsto tremèiø
pokario Lietuvoje.
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Jau ketvirti metai ið eilës vieðoji ástaiga ,,Jundos ðokiø klubas“
(vadovës Rasa Simanavièienë ir Vilma Skublickaitë) kartu su
Kovo 11-osios gimnazija organizuoja ðventæ klubo ðokëjams ir
gimnazijos specialiøjø poreikiø moksleiviams. Ðventëje, kaip visada
vyrauja dailës, muzikos ir ðokio harmonija. Renginys susideda ið
trijø daliø: pieðimo, ðventinio koncerto ir vakaronës.

Ðiais metais vaikai, kartu su dailininke Aida Straigyte
 gimnazijos kiemelyje pieðë vaivorykðtæ kupinà spalvø, gëliø,
svajoniø, vardø ir palinkëjimø.  Praëjusiais metais vaikai leido á
dangø balionus su svajonëmis. Ðiø metø simbolis – ðuniukas,
kuris turëjo perduoti þinià pasauliui apie vaikø draugystæ ir meilæ.

Kaip visada sveèius sveikino sportiniø ðokiø klubo „Junda“
ðokëjai. Danielius Jurèiukonis ir Ugnë Ðlaièiûnaitë dovanojo
choreografinæ kompozicijà ,,Pavasaris‘‘, o Ignas Simanavièius ir
Samanta Èyvaitë ásupo á klasikinius ritmus – jie suðoko lëto valso
ir kvikstepo kompozicijas.

Ðoko visi – Kovo 11-osios gimnazistai, ðokëjai ir tëveliai. Ðokiø
fiesta apjungë visø bendras ðokis -  letkis. Vakaronë alsavo
dainomis, eilëraðèiais ir muzikos instrumentø garsais. Skambëjo
vaikø juokas ir ðypsenos.

Kai kurie vaikai uþaugo su ðvente.Vyriausieji – devintø klasiø

Puoselëkime tradicijas

moksleiviai. Ðokëja Ugnë – jau studentë, O Danielius –
abiturientas. Po ðventës dar ilgai skambëjo Justino
Marcinkevièiaus eilës:

,,Iðdykauja, þaidþia, liûdi, siauèia,
nesvarstydami - kodël ir kam.
Jeigu ðita þemë kam priklauso,
Tai pirmiausia, þinoma, vaikams.‘‘

Mes, moksleivija jau seniai diskutuojame apie tai, kad ðie
metai yra paskutinieji su ilgomis vasaros atostogomis. Jeigu vyks
ðvietimo reforma, vadinasi, ateityje mokysimës ilgiau, o ilsësimës
trumpiau. Priskiriu save tai moksleivijos daliai kuri ið anksto
planuoja kaip praleisti vasarà. Ruoðdamasi jai nuolat padedu
tëvams daryti ávairius meno darbus, papuoðalus. Asmeniðkai man
patinka pieðti, todël buvo ádomu kaip mûsø kûrybà vertina latviai.
Amatø centras buvo nuvykæs uþmezgti ryðius  á Liepojà.

Per ðias atostogas planuoju bûti savanore Vilniuje. Norëèiau
mokyti pieðti, daryti  rankdarbius ir dar daug kà ávairaus amþiaus
vaikus. Per vasaros atostogas norëèiau pagerinti þinias anglø
kalboje. Tai individualus uþsiëmimas. Taèiau turiu sumanymà
geriau pramokti rusiðkai. Tai reikalaus pamokëliø ið geriau ðià
kalbà mokanèiø þmoniø. Bûtø gerai, jeigu atostogø metu pavyktø
ásigyti vairuotojo paþymëjimà.

Galvoju pasimatyti su bûsimomis abiturientëmis. Mûsø
draugystë mus sieja jau daugelá metø. Þinau, kad galësime apie
daug kà pakalbëti.

Labai norëèiau geriau paþinti Kaunà, jo kultûriná, istoriná
lobá, pabuvoti parodose, muziejuose; þavëtø ir koks nors
spektaklis.

Moksleiviø atostogos: kokiø norëtume, kokias turësime?

Norëèiau pabuvoti prie jûros: pasitikrinti kokie mano
plaukimo ágûdþiai. Truputá skaitysiu groþinës literatûros, vienà
kità þurnalà... manau pabuvosiu kine, dailës galerijose.

Kà tikrai þinau tikrai sportuosiu (bëgiosiu) ir bûtinai pieðiu.
Pirmenybæ skirsiu seniems namams, avinams, paukðèiams...

Naujas pieðinëlis yra ðio straipsnelio priedas. Já noriu
pavadinti paukðtis ant ðakos.  Ir dar truputis kitø mano pareigø:
padësiu mamai  namuose, o tëtei amatø centre.

Tokios mintys yra ið Dusetø, o kokios ið kitø mûsø kraðto
miestø ir kaimø? Tai tik dalis mano atostoginiø minèiø, taèiau
yra ir tik man þinomø paslapèiø, ir neámintø másliø. Tai kà paraðiau
mano fantazijos parodymas ne tik nepaþástam skaitytojui, bet ir
tëvams, sesei ir apskritai visam moksleiviðkam gyvenimui.

Emilija ÈYPAITË, 12 klasë
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2017 m. geguþës 31 d. Kaune buvo surengta sporto ir meno ðventë
„Adamkiada“. Ðventëje dalyvavo Almos Adamkienës globojamø mokyklø
moksleiviai, mokytojai, bendruomeniø nariai, Kauno apskrities miestø ir rajonø
sportininkai, pakviesti Butrimoniø gimnazijos ir Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto Kauno apskrities tarybos. Tai jau treèioji Almos Adamkienës globos
fondo organizuojama sporto ir meno ðventë, kuri  buvo paðvæsta ne tik
Almos Adamkienës rëmimo fondo atliekamiems kilniems darbams, bet
visiems Jo ekscelencijos Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus
ir ponios Almos Adamkienës atliktiems ir atliekamiems kilniems darbams, jø
begalinei meilei sportui ir olimpiniam judëjimui. Ðiam graþiam sumanymui
pritarë ir Kauno miesto taryba. Á ðventæ rinkosi ne tik garsûs sportininkai,
olimpieèiai, bet ir darþelinukai, mokiniai, sportininkai turintys negalià, sporto
veteranai.

Ðventës dalyviai star tavo Kauno Rotuðës aikðtëje ir, grojant kariniam
puèiamøjø orkestrui, þygiavo Vilniaus gatve ir Laisvës alëja. Prie Kauno
miesto savivaldybës, visà graþø sportininkø pulkà, pasitiko ir pasveikino,
palinkëjusi sëkmës, Kauno vicemerë Rasa ÐNAPÐTIENË su graþiu bûreliu
savivaldybës darbuotojø. Po vicemerës pasveikinimo þygiuojanèià kolonà
visoje Laisvës alëjoje lydëjo muzika ir puiki nuotaika, vedanti visus á Vytauto
parkà prie kertinio akmens, þyminèio 1919 m. liepos 13 d. Lietuvos Sportinio
judëjimo gimimo vietà, kur pirmoji Lietuvos sporto organizacija ,,Lietuvos
sporto sàjunga“ surengë pirmàjà sporto ðventæ.Visus atvykusius prie
akmens su Lietuvos sporto istorija ir jos pradþiø pradþia supaþindino Lietuvos
sporto muziejaus direktorius Pranas MAJAUSKAS. Po trumpo poilsio
Vytauto parke kolona, grojant orkestrui, þygiavo S. Dariaus ir S. Girëno
stadiono link. Tuo metu stadione jau nekantriai visø atvykstanèiø laukë
iðsirikiavæ darþelinukai ir jaunosios gimnastës. Vëliavneðiams uþëmus savo
pozicijas, orkestrui uþgrojus skambø marðà, kolona pajudëjo stadiono
centrinës tribûnos link, kurià pasitiko Jo ekscelencija Lietuvos Respublikos
Prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentë
Daina Gudzinevièiûtë, generalinis sekretorius Valentinas Paketûras,
Lietuvos Seimo narys Gediminas Vasiliauskas, Kauno miesto vicemerë
Rasa Ðnapðtienë ir kiti garbûs sveèiai. Vyriausiasis varþybø teisëjas Vytautas

Visus dþiugino Kaune surengta sporto ir meno ðventë
,,ADAMKIADA“

Kirkliauskas, atidavæs raportà, jo ekscelencijai Valdui Adamkui praneðë,
kad ðventës dalyviai iðkilmingam ðventës atidarymui pasiruoðæ. Prezidentas
pasveikinæs ir padëkojæs susirinkusiems uþ jø ðeimai parodytà pagarbà,
prisiminæs èia ðiame Sporto stadiono takeliuose pirmuosius savo sportinius
þingsnius prieð 67 metus, palinkëjo visiems ko geriausios sëkmës gyvenime
ir niekada nesiskirti su sportu. Ðventës dalyvius graþiai pasveikino LTOK
prezidentë Daina Gudzinevièiûtë, Alytaus rajono meras Algirdas
Vrubliauskas, o Kauno vicemerë Rasa Ðnapðtienë, pasveikinusi  ir
padëkojusi visiems atvykusiems, paskelbë ðventës pradþià.  Visi ðventëje
numatytø rungèiø dalyviai iðsiskirstë po jiems skirtas vietas. Vyko Olimpinës
myliukës, vaikø ir neágaliøjø trikrepðio, futbolo, lengvosios atletikos, Olimpinës
mylios bëgimo varþybos, kur vyko atkakli sportinë kova.

Aktyviausiai ir graþiausiai ðventëje pasirodë 26 Kauno ir Kauno rajonø
ikimokykliniø ástaigø auklëtiniai, kurie turëjo áveikti 333 m. penkiø kliûties
ruoþø olimpinæ myliukæ, bei suþaisti vienà naujausiø Lietuvoje kultivuojamø
sporto ðakø trikrepðá, kurá pamëgo ne tik maþieji, bet ir sportininkai turintys
negalià. Ðá kartà èia trikrepðá þaidë trys neágaliøjø su veþimëliais komandos.
Ypatingai, gausa ir atkaklumu pasiþymëjo  kova  lengvosios atletikos ðuolio
ið vietos, 60 m. bëgimo ir estafetës 4x100 rungtyse. Jiems nenusileido ir
futbolininkai tiek savo komandø atkaklumu, tiek techniðku þaidimu. Ðioje
ðventëje tradiciðkai dalyvavo Lietuvos bëgimo mëgëjø asociacijos nariai,
bëgdami Olimpinæ mylià. Tradiciðkai be sporto varþybø ,,Adamkiados“
ðventëse yra rengiami dailës plenerai, kuriuose dalyvauja po du mokinius ið
kiekvienos mokyklos. Ðá kar tà jam vadovavo profesorius Antanas
Kmieliauskas.

Pabaigoje buvo gausiai ir graþiai apdovanoti visi ðventës dalyviai ir sveèiai.
Po visø varþybø ir iðkilmiø S. Dariaus ir S. Girëno stadione Almos Adamkienës
globos fondo mokyklø delegacijos, vadovaujamos Butrimoniø gimnazijos
direktoriaus Valdo Valvonio aplankë, vienà áspûdingiausiø prekybos ir pramogø
centrà „Mega“, kuriame aptarë ,,Adamkiados‘‘ varþybose pasiektus
laimëjimus,nugalëtojams áteikë,dël laiko stokos ir oro sàlygø  stadione
neáteiktus, apdovanojimus bei paþiûrëjo kino filmà „Karibø Piratai 5“. Po to
visi pilni áspûdþiø ir  dëkingumo  iðvyko á namus.

Vaiva DOGOT, muziejininke-edukatorë

PAS DAKTARÀ
- Daktare, ar tikrai negaliu iðgerti nei tru-

puèio?
- Visiðkai! Juk jau prieð mënesá að jums tai

smulkiai iðaiðkinau.
- Na, taip. Taèiau, daktare, negi medicina

per tà mënesá taip ir nepadarë jokios paþangos?


- Jûsø ðirdis, kraujo spaudimas man kelia

labai daug klausimø ir visokiø abejoniø, - linguoja
galvà gydytojas.

- Ar kà nors suradote?
- Viskas labai normalu, o tai mûsø laikais

ÁTARTINAS poþymis.


Chemijos mokytojà atveþë á ligoninæ:
- Automobilio katastrofa?
- Ne, daktare, klaida eksperimento instruk-

cijoje.



