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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems

Kaina 0,52 Eur

/Nukelta á  2 psl./

Pone Prezidente, kokius svarbiausius spræstinus klausimus
galima bûtø suminëti kalbant apie Lietuvos statybas?

Tokiø klausimø daug. Pirmiausia, paþvelkime á neblogus mûsø
statybininkø pasiekimus. Statybø sektoriuje sukuriama arti 10
proc. Bendrojo vidaus produkto (BVP). Bendroji statybos darbø
apimtis artëja prie 3 mlrd Eur. Statybininkø (áskaitant ir
individualius) bendras skaièius yra apie 100 tûkst. þmoniø. Apie
pusæ visø statybos darbø sudaro nauja statyba, apie treèdalá
ávairiø pastatø rekonstrukcija.

Gerb. Prezidente, kokie pasiekimai bûsto renovacijoje ir
apskritai energiðkai efektyviø pastatø statyboje?

Dalius GEDVILAS,
Lietuvos statybininkø asociacijos
prezidentas, atsako á klausimus

STATYBØ SEKTORIAUS
AKTUALIJOS:

praeitis, dabartis, ateitis

Ádomi þinia
Praëjusiøjø metø pabai-

goje visuomenei buvo pri-
statyta nauja AB  „Mon-
tuotojas“ generalinio direk-
toriaus Alfonso JARO knyga.

Skaitytojø vardu nuo-
ðirdþiai sveikiname autoriø.
Apie knygà iðsamiau para-
ðysime ateityje.

Dr. Juozas ÐALÈIUS

Rugpjûtyje – 30 metø
Daug kam yra þinomas ádomus posakis: „Neuþraðyta mintis

– prarastas turtas“. Mûsø leidinys jau daug metø turi galimybæ
surinkti þinias ir þodþius apie daugybæ ávairiø gyvenimo ávykiø.

Malonu, kad raðanèiøjø gretose atsirado kûrybingo jaunimo
ið studentijos ir moksleivijos tarpo. Kai kuriems ið jø tai buvo
pirmoji galimybë pamatyti save daugiatiraþiniame leidinyje.

 Turime tikslà, kad mûsø laikraðtis bûtø tokiu, kokiu já
norëtø matyti skaitytojas, todël kvieèiame bendradarbiauti,
linkëdami kûrybingos ateities.

Juozas ÐALÈIUS, laikraðèio ,,Statyba“ redaktorius,
socialiniø mokslø daktaras

NORIME PADËKOTI
Laikraðèio leidyba ne tik ádomus, bet ir sudetingas

organizaciniu poþiûriu darbas. Tenka spræsti ávairius
teisinius, finansinius ir kitokius klausimus. Malonu, kad
visuomet turëjome galimybæ sulaukti konsultacijø ir
patarimø ið ávairiø aukðtos kvalifikacijos specialistø.
Norime jiems padëkoti

Vidai KUCKAILIENEI, Valstybinës mokesèiø inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos f inansø ministerijos Mokesèiø informacijos
departamento Ðvietimo ir konsultavimo skyriaus vyriausiajai
specialistei, uþ konsultacijas vykdant mokestines prievoles.

Graþvydai ÞUKAUSKIENEI, Kauno apskrities valstybinës
mokesèiø inspekcijos mokestiniø prievoliø departamento I syriaus
Jonavos poskyrio vedëjai uþ konsultacijas, pajamø, turto
deklaravimo ir kitais klausimais.

Vytautui ANDRIULAIÈIUI, Jonavos poskyrio vyresniajam
specialistui uþ iðsamius paaiðkinimus, elektroninio deklaravimo,
apskaitos ir atskaitomybës vedimo klausimais.

Ritai PÛRIENEI, valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos vyriausiajai specialistei, uþ atsakymus á skaitytojø
klausimus.

* * *
Dëkojame ávairiø korespondencijø autoriams uþ paskirtà

laikà ir kûrybines þinias apibûdinant aktualius ekonomikos,
kultûros, meno ir kitø srièiø aktualijas.

Aèiû vadovams supratingai paþvelgusiems á tai, kad leidyba reikalauja
finansiniø lëðø, ir tuo bûdu padëjusiems tas iðlaidas apmokëti.

* * *
 Linkime ádomiø ir naudingø darbø, graþaus ateities

gyvenimo.
Dr. Juozas ÐALÈIUS, leidyklos ,,Opinija“ savininkas
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Savàsias mintis norëèiau susieti su ávairiais nugirstais
pokalbiais prieð Naujuosius metus ir po jø.

Daugelá þmoniø domina, kaip galëtø pasikeisti gyvenimas
ðiais metais? Jau aiðku, kad nuo sausio 1d. gaunantys minimalø
atlyginimà uþdirbs daugiau, tai yra minimali mënesio alga (MMA)
nuo 380 didëja iki 400 Eurø arba 5,3 proc., minimalus valandinis
atlygis didëja iki 2,4 Euro arba 5,5 proc. Didëja ir iðmokø dydis.

 Tai yra kiekvienam vaikui skiriama 30 Eurø iðmoka iki
pilnametystës.

Jonas GUZAVIÈIUS,
Lietuvos pramonininkø konfederacijos

viceprezidentas,
UAB „Kauno liftai“ generalinis direktorius

Kokie labiausiai tikëtini pasikeitimai
Esu ásitikinæs, kad kalbant apie pragyvenimo lygá, þmonëms

svarbu ne vien gaunamø pinigø kiekis, bet ne maþiau svarbu, kà
uþ juos gali ásigyti. Nors turiu nemaþà patirtá ámoniø valdyme,
bet ir ekonomikos klausimuose, taèiau tikrai netikëjau, kad taip
sparèiai augs daugelio prekiø kainos. Manau, kad prastai
pasirodë ekonomikos prognozuotojai, bankø atstovai ir kiti save
vadinantys aukðtos kvalifikacijos specialistais, kurie nenumatë
tokiø kainø augimo. Mûsø valstybëje pagal statistikà yra apie 1,1
milijono VSD apdraustøjø þmoniø. Maþdaug apie 50 000 ið ðio
skaièiaus yra ávairiø valdininkø. Akivaizdu, kad informacinëje
erdvëje daug kalbama apie vidutiná ir aukðtesná pragyvenimo
lygá turinèius þmones. Taèiau nieko nekalbama apie tuos ávairius,
bet tikrus materialiø gërybiø gamintojus (duonos augintojus,
baldø gamintojus, staklininkus, mechanikus, medicinos
slaugytojass ir t.t). Ðie þmonës sudaro didþiausià lyginamàjá svorá
visø dirbanèiøjø tarpe. Jie, pagaliau, yra naujos kartos augintojai.

30-ieji laikraðèio STATYBA  leidimo metai

Apytikriai skaièiavimai rodo, kad bûsto atnaujinimui turëtø
bûti skirta apie 10mlrd. Eur. Ðiuo metu renovacijos darbai nors
ir vyksta, taèiau nepakankamai, nes neiðspræsti finansavimo
klausimai. Teigiama naujovë, kad miestuose prigyja ne pavieniø
pastatø atnaujinimas, o iðtisø kvartalø. Prie grieþtesniø energiniø
naudingumo reikalavimø pagal dabartines normas pereinama
palaipsniui. Pavyzdþiui, iki 2014 m. turëjo bûti statomi ne
þemesnës nei C klasës energinio naudingumo pastatai. Nuo 2016
m. – ne þemesnës kaip A klasës, nuo 2018m. pradþios – ne
þemesnës kaip A+ plius klasës, o nuo 2021m, ne þemesnës kaip
A ++ klasës.

Tai reiðkia, kad nuo 2020 m. pabaigos visi statomi nauji
pastatai Lietuvoje turës bûti beveik nevartojantys energijos.
Didþioji dalis teikiamos energijos turëtø bûti gaunama ið
atsinaujinanèiø ðaltiniø.

Lietuvoje plinta pasyviø namø idëja, ðviesos diodø ir kitos
technologijos. Yra ir daugiau naujoviø, siekiant sumaþinti iðlaidas
ávairiø pastatø ðildymui.

Gerb.  Prezidente, statybø sektoriui buvo ir bus aktualu naujø
uþsakovø suradimas. Pastaruoju metu pasimatë nauji vëjai dël
bendradarbiavimo su RYTAIS. Kokia jûsø pozicija?

Klausimas sudëtingas. Statybininkai gerai þino apie mûsø
nuveiktus darbus Rytuose, taèiau pastaruoju metu atsiranda ne
tik orgaizaciniø sunkumø, bet ir ekonominio tikslingumo
skaièiavimo bûtinumas. Mûsø statybininkas vidutiniðkai uþdirba
apie 1000 Eur. Rytø ðalyse toks atlygis yra tik apie 400 Eur.
Vadinasi, darant investicinius skaièiavimus á tokià sàlygà bûtina
atsiþvelgti. Vis dëlto kai kurios mûsø statybos ámonës jau daug
metø sëkmingai dirba Baltarusijoje. Dëmesyje turiu Vilniaus
bendrovæ UAB „ALVORA‘‘ ðios ámonës generalinis direktorius
Nikolaj KOLIESNIK yra daug nuveikæs, kad Baltarusijoje dirbtø
ir kitø ámoniø atstovai. Apibendrintai tariant, mes dirbame
daugiausia Skandinavijos ðalyse ir Vidurio Europos valstybëse.
Nors tenka spræsti daug organizacinio ir kitokio pobûdþio
klausimø, taèiau manau, ðie ryðiai nuolat stiprës. Akivaizdu, kad
Lietuvoje kuo toliau tuo, daugiau trûksta ávairiø kvalifikuotø
specialistø, todël auga darbo jëgos pasitelkimas ið uþsienio

(Baltarusijos, Ukrainos) Pavyzdþiui, tokioje didelëje ámonëje kaip
AB „Montuotojas“ specialistø – uþsienieèiø skaièius yra apie
150 þmoniø.

Kai kuriø ámoniø vadovai mano, kad statybø sektorius
sulaukia pernelyg maþai paramos ið valstybiniø institucijø pusës,
konkreèiai Aplinkos ministerijos. Koks galëtø bûti jûsø
komentaras?

Beveik nëra kà ir komentuoti. Reguliaraus ir naudingo
bendradarbiavimo yra tikrai per maþai. Belieka laukti, kada
padëtis pasikeis á geràjà pusæ. Taèiau, mes statybininkai, nuolat
siûlome ávairiø ástatymø pakeitimus. Taèiau ne visuomet á juos
atsiþvelgiama.

Pasimatë visuomenës domëjimasis bûsimojo Lietuvos
prezidento rinkimais. Ar norite pasakyti tuo ir klausimu ir savàjà
nuomonæ?

Manau, kad konkreèioms prognozëms laikas dar nëra atëjæs.
Mano nuomonë yra tokia, jog svarbu, kad prezidentas
iðmintingai vadovautø uþsienio politikai, bet ne maþiau svarbu,
kad jis turëtø idëjas ir rodytø iniciatyvà jø ágyvendinimui kalbant
apie valstybës vidaus politikà. Tai yra – verslo reikalus, socialinæ
atskirtá, mokesèiø sistemà ir t.t. Norëèiau tikëti, kad ðiose srityse
bus ádomiø ir naudingø pasiûlymø.

Pone Prezidente, kokie bûtø svarbiausi jûsø palinkëjimai
pradëjus Naujuosius, o taip pat gal pasakysite skaitytojams apie
savo laisvalaikio pomëgius?

Dël laisvalaikio prisipaþinsiu, kad jo turiu nedaug, taèiau vis
tiek randu laiko paþvelgti á knygas, o taip pat reguliariai uþsiimti
sportu. Jau nemaþai metø þaidþiu lauko tenisà, turiu ir kai kuriø
neblogø pasiekimø, todël domëjimasis ðiuo sportu tikrai
nemaþës. Teigiamai vertinu tuos ámoniø vadovus, kurie ne tik
patys domisi sportu, bet siekia sudaryti sàlygas, kad sportuotø ir
jø ámoniø kolektyvai.

Svarbiausias mano palinkëjimas, kad atsirastø daugiau
pagarbos vieni kitiems, kad sumanytos idëjos neðtø gërá kuo
didesniam þmoniø skaièiui ir, kad ðimtmeèio jubiliejaus
paminëjimas ákvëptø Lietuvà doram kûrybingam darbui.

Aèiû uþ atsakymus.
Kalbëjosi Juozas ÐALÈIUS

/Atkelta ið 1 psl./

STATYBØ SEKTORIAUS AKTUALIJOS:
praeitis, dabartis, ateitis

/Nukelta á  3 psl./
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Kokie labiausiai tikëtini pasikeitimai

Nuo jø daugiausia priklauso, kokia dalis jaunimo pasiliks èia
savoje ðalyje, kurie  iðvaþiuos á uþsiená. Todël valstybës valdymo
politikoje ðiems þmonëms dëmesys pernelyg maþas. Ypaè sunku
jaunoms ðeimoms. Daugelis ið jø bûstà ásigyja tik ilgiems metams
gavæ banko paskolas. Taèiau jø graþinimas prasideda vos ne
sekanèià dienà jà paëmus. Todël su ðypsena þvelgiu á tuos
prognozuotojus mûsø valstybës gyvenimà po 20-30 metø. Nes
nepateikiant skaièiavimø, argumentø panaðu á tai, kad paskolà
pasiëmusi ðeima pareikðtø savo valià, kad ji bus gràþinta po
ðimtmeèio. Taigi gyvename dabartyje ir darbo rinkoje svarbiausià
vaidmená norëèiau priskirti socialiniam susikalbëjimui. Apie tai
raðoma daug, taèiau praktikoje pasimato nesusikalbëjimas.
Kitaip tariant, daþnai paðnekovas nenori iðgirsti savo partneriø,
galbût nelabai jis yra ásigilinæs ir á tai kuo nori átikinti aplinkinius.
Nors naujasis Darbo kodeksas jau veikia, taèiau Triðalëje taryboje
svarstytinø klausimø liko dar daug. Manau, kad aktyvesná
vaidmená turëtø suvaidinti profesinës sàjungos. Darbdaviai laukia
naujø idëjø ir pasiruoðimo jas ágyvendinti.

Norëèiau dar pasakyti kelias mintis ið praëjusiøjø metø
Stambule vykusios Tarptautinës Darbo konfederacijos
konferencijos. Joje iðgirdome daug praktinæ átakà turinèiø minèiø:

- Socialinio aprûpinimo sistema yra labai skirtinga, todël svarbu
rasti galimybes tinkanèias konkreèiai ðaliai.

- Dirbantieji rodo iniciatyvà kurti naujas profesines sàjungas,
taèiau jos turi bûti ne revoliucijø siekëjai, o socialinës partnerystës
iniciatorës.

- Daug kas pagrástai kalba, kad gausu teoriniø aiðkinimø, taèiau
jie atitolæ nuo praktinio ágyvendinimo.

- Negalime uþmirðti maþø ir vidutiniø ámoniø, bûtent jose
sukuriama daug produkcijos ir uþdirbamas konkretus atlygis
kiekvienam þmogui.

- Tvarkant darbo apskaità pernelyg daug sudëtingø reikalavimø,
todël informaciniø technologijø specialistams uþduotis padaryti
tobulus sprendimus.

- Þmoniø gyvenimas taip surëdytas, kad vienas þmogus gyventi
negali, todël valstybës uþduotis rasti bûdus tarpusavio interesø
suderinimui.

- Gyvenime turime daug ávairiø draudimø, taèiau pernelyg maþai
stimulø, kurie galëtø konkreèiai padëti þmogui.

- Yra neiðspræstø klausimø, kaip organizuoti jaunimo gyvenimà,
kaip já pritraukti naudingai veiklai, kaip sukurti interesà tinkamam,
graþiam gyvenimui.

Ðá kartà daugiau kalbëjome apie ekonominius interesus.
Ateityje dëmesá paskirsime ir techniniams, politiniams ir kitiems
valstybës ir visuomenës klausimams. Todël kvieèiu savo idëjas
pasakyti darbininkus, inþinierius, vadovus bei visus kitus...

NUO REDAKCIJOS. Redakcijos iniciatyva 2017
metais laikraðtyje (nr. 3 – 7 ir 10) spausdinome
medþiagà apie Gedimino pilies kalno ðiaurës vakarø
ðlaito tvarkybos darbø projektavimo bei projekto
konstrukcijø dalies ekspertizës eigà. Buvo tikëtasi
ðiaurës vakarø ðlaito bent tvirtinamàjà dalá atlikti
iki metø pabaigos, bet ðito ágyvendinti nepavyko.
Metø eigoje, deja, kaip ir buvo mûsø laikraðèio
publikacijose prognozuojama, slinko praktiðkai visi
kiti kalno ðlaitai. Ðiame numeryje teikiame
skaitytojams prof., habilituoto daktaro Josifo
Parasonio informacijà apie ðiaurës vakarø ðlaito
tvarkybos darbø bûklæ. Profesorius vadovauja VðÁ
„Statybos ir projektavimo sisteminio centras“, kuri
atliko ðio ðlaito Techninio ir Darbo projektø
konstrukcijø dalies ekspertizæ. Redakcija dëkoja
profesoriui uþ suteiktà informacijà.

2017 m spalio mënesio laikraðtyje (nr. 10) raðëme apie
ðiaurës vakarø ðlaito tvarkybos darbø Darbo projekto
konstrukcijø dalies ekspertizæ. Tuomet paþymëjome, jog ðlaito
restauravimo tvarkybos darbams vykdyti galimybei sudaryti
nuspræsta ðiaurës vakarø ðlaito tvarkybos darbø Darbo projekto
konstrukcijø dalá rengti ir atitinkamai vykdyti ekspertizæ trimis
etapais. 2017 09 13 d. ekspertizës iðvadoje 1-jà bylà (Gedimino
kalno ðiaurës vakarø ðlaito restauravimo darbo brëþiniai)
rekomendavome tvirtinti. Taèiau  2-jai bylai (Gedimino kalno

GEDIMINO PILIES KALNO
ÐIAURËS VAKARØ ÐLAITO

ATSTATYMAS

ðiaurës vakarø ðlaito apatinio rostverko árengimo darbo
brëþiniai) tokios iðvados priëjome tik 2017 12 28 d. Tas tapo
ámanoma, kuomet á ðios dalies projektavimà ásijungë UAB
„Vilniaus rentinys“ projektavimo padalinis. Suirusio apatinio
rostverko vietoje suprojektuota atraminë sienelë su pasvirais
inkarais. Gaila, kad, uþtrukus diskusijoms, pastarosios
nepavyko árengti ðiltuoju metø laikotarpiu. Beje, yra sutarta,
kad UAB „Vilniaus rentinys“ dalyvaus árengiant ðios sienelës
inkarus.

Laikraðèio „STATYBA“ 2017 metø dar 4 numeryje raðëme,
jog „esant atmosferos krituliams vienai pagrindiniø ðlaitø
nuoðliauþø prieþasèiø, pirmiausia bûtina suvaldyti
atmosferiniø krituliø surinkimà ir nuvedimà ne tik nuo kalno
virðaus, bet ir visø ðlaitø. Parengus ðios dalies projektinæ
dokumentacijà, atlikti darbus galimai glaustesniais terminais“.
Taèiau toks projektas atsirado tik dabar ir dar vyksta jo
ekspertizë. Matyt, toks kalno tvarkybos darbø eiliðkumas ir
yra visø kitø kalno ðlaitø slinkimo iðdava. Bûtina paþymëti,
jog Lietuvos nacionalinio muziejaus vadovybë priversta vykdyti
jai nebûdingà veiklà, ðiomis sunkiomis aplinkybëmis ieðko
galimybes galimai geriau suvaldyti ðá procesà. 2017 m gruodþio
12 d. Muziejaus direktorës ásakymu sudaryta Gedimino kalno
tvarkybos darbø koncepcijos ir projektavimo techniniø
uþduoèiø parengimui bei projektiniø sprendiniø aprobavimui
komisija. Komisijos sudëtyje yra ávairiø srièiø (geologai,
hidrologai, geotechnikai, inþinieriai statybininkai) kvalifikuoti
specialistai. Baigiantis metams, ávyko ðios komisijos pirmasis
posëdis. Vyksta koncepcijos bei techninës uþduoties Gedimino
kalno visø ðlaitø tvarkybos darbams rengimas.

/Atkelta ið 2 psl./
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Nuo senø laikø þemaièiai yra iðsiugdæ labai ryðkø
bendruomenës jausmà. Suvienytomis jëgomis jie kûrë sàvajá
pragyvenimà, gynësi nuo prieðø, kartais prijungdavo naujas
teritorijas. Laikams keièiantis keitësi ir gyvenimo salygos,
teritorijos ribos, gyventojø skaièius, taèiau beveik nepasikeitusi
liko kalba ir, kaip minëjau, bendruomenës jausmas.

 Þemaitija visais laikais siekë bûti savarankiðka, laisva, bet
visuomet buvo ir Lietuvos valstybës viena svarbiausiø daliø. Jai
bûdingas ir dar vienas bruoþas - turëti bendruomenës vedlá, vadà
- dvasiná vadovà. Lietuvai toks vadovas reikalingas ir ðiais laikais,
todël laukiant prezidento rinkimø sveikintinas visuomenës
domëjimasis: ar tikrai toká þmogø bendruomenë gali turëti.

Þvelgiant á paskutiná ðimtmetá iðskirtine asmenybe tarpukaryje
buvo ANTANAS SMETONA. Tauta ir bendruominë matë ir jo
kai kurias vadovavimo spragas, bet svarbiausia, kad jis sugebëjo
bûti vadas ir pelnë tautos pripaþinimà.

Manau, kad dar vienas svarbus bûsimam vadovui bruoþas
privalo bûti ðeimos turëjimas. Tai viena ið svarbiausiø salygø, nes
ðeima - bendruomenës iðlikimo ir natûralaus atsinaujinimo
pagrindas.

Apie pavardes kalbëti dar ankstoka. Ateityje tikrai savàjà
nuomonæ pasakysime ir mes - þemaiciai ir visi kaimo þmonës.

Marijus ÈEKAVIÈIUS, Kraþiø þemës ûkininkas

Lietuviø tauta labiausiai nykstanti pasaulyje, artëja prie
valstybës iðnykimo ribos, todël svarbiausias tikslas rasti sprendimà,
kad taip neivyktø.

Keletas bûdø, tokiø tikslø ágyvendinimui:
1. Tautinës valstybës kûrimas ir stiprinimas, tautos laisvë ir

gerovë privalo bûti valstybës vadovu darbo tikslas ir prasmë.
2. Konstitucinio akto panaikinimas, kaip prieðtaraujancio LR

konstitucijos pirmajam straipsniui.
3. Atsisakyti ES reikalavimo prievarta priimti pabëgëlius ir

ekonominius atvykëlius neatsiþvelgus á savos valstybës interesus.
Tokià tvarkà savose valstybëse ávedë Vengrija, Èekija, Lenkija ir kt.

4. Neatidëliotinai ieðkoti priemoniø kad Lietuvoje kiltø
pragyvenimo lygis (dvigubai) kaip tai yra kaimyninëje Lenkijoje.

5. Priimti ástatymà, maþinantá kapitalistø pelnus, o sukauptas
lëðas nukreipti atlyginimo padidinimui.

6. Lietuvos þmoniø uþdirbtà kapitalà uþdrausti iðveþti á uþsiená,
o sunaudoti Lietuvoje (uþsienio bankø pajamos, draudimo
bendroviø pajamos ir kt. panaðiø ámoniø pinigai).

Kokie turëtø  bûti bûsimo
prezidento tikslai?

Þemait-Ë-ja — mona þemë

JELENA PARASONIENË

Balsuosiu uþ kandidatà(-æ) pretenduojantá
tapti Lietuvos Respublikos Prezidentu(-e) 2018
metø rinkimuose, kuris (-i):
 Iðtikima (-a) tik vienai ðaliai (Lietuvos

Respublikai);
Iðtikimas(-a) vienai (-m) þmonai (vyrui);
 Privalumas - nepartinis(-e), blogiau jei

partinis(e), bet tuomet - iðtikimas(-a) tik vienai
partijai;
Kuris(-i) gyvena pagal LR Konstitucijà ir

pagal 10 Dievo ásakymus;
 Kurio(-s) programoje aiðkiai iðdëstyti

realûs poþiûriai á: LR santykius su kaimynais;
jaunimo vietà LR gyvenime; gamtos ir sveikatos
apsaugà; mokslà ir mokslinæ gamtos ir kultûros
paveldo apsaugà.

Prezidentas, tai ðalies vadovas, kaip laivo kapitonas, kuris gali
laivà nuplukdyti á didelius vandenis, o gali uþplaukti ir ant seklumos.

Mes jau turëjome Prezidentø, kurie turëjo ðio darbo patirtá
ir, kurie mokësi Prezidentauti atëjæ á ðias pareigas. Þmogus,
neturintis patirties tarptautiniø ryðiø srityje, neturintis praktikos
bendravimo bei tarptautiniø klausimø sprendimo nuo karo lauko
iki eilinio þmogaus gyvenimo sàlygø supratimo, turëtø pagalvoti
ar stengtis uþimti ðias pareigas.

Kadangi Respublikos Prezidentui pavedama spræsti tuos
pagrindinius vidaus ir  uþsienio politikos klausimus, kurie pagal
Konstitucijà nëra ásakmiai priskirti kitø valstybës institucijø
kompetencijai - Seimui arba Vyriausybei. Galima teigti, kad pagal
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 str. l p. Respublikos
Prezidentui turi priklausyti spræsti bent ðiuos pagrindinius
uþsienio politikos klausimus:

- priimti sprendimà dël diplomatiniø santykiø uþmezgimo su
uþsieniovalstybëmis, jø pobûdþio nustatymo bei diplomatiniø
santykiø nutraukimo;

- priimti sprendimà dël pagrindiniø valstybës tarptautiniø
sutarèiø su uþsienio valstybëmis sudarymo tikslingumo;

 - priimti sprendimus dël valstybës stojimo á tarptautines
organizacijas bei dalyvavimo jose;

- priimti sprendimà dël reikalavimø pareiðkimo pagal
tarptautinæ teisæ, atsikirtimo á tokius kitø valstybiø reikalavimus
bei priimti sprendimus dël priemoniø, skirtø iðkilusiems ginèams
spræsti, panaudojimo;

- nustatyti bendrà valstybës pozicijà kitø valstybiø atþvilgiu bei
jà keisti;

- praðyti Konstitucinio Teismo iðvados dël tarptautiniø sutarèiø
atitikimo Konstitucijai.

Ðis sàraðas yra ne baigtinis, o tik jo dalis. Lietuvai tapusiai ES

Kas galëtø bûti kandidatu á
Prezidentus?

Marytë RASTENYTË,
doc. dr. neprikausoma ekspertë

ir NATO nare, ði Respublikos Prezidento kompetencija spræsti
pagrindinius uþsienio politikos klausimus teisine prasme yra
iðplësta.

Respublikos Prezidento ágaliojimas pagal Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 84 str. l p. ne tik spræsti, bet ir vykdyti
pagrindinius uþsienio politikos klausimus loginiais ryðiais susijæs
su jo kaip pagrindiniø uþsienio politikos klausimø sprendëjo
kompetencija. Respublikos Prezidentui (Konstitucijos 84 str. l p.)
esant principiniu pagrindiniø uþsienio politikos klausimø
sprendimo subjektu, kyla ir jo primatas uþsienio politikos vykdymo
procedûroje.

Pranas KAVALIAUSKAS,
Lietuvos þmogaus teisiø gynimo asociacijos Kauno skyriaus

pirmininkas, Laisvës kovø dalyvis, inþinierius energetikas, buvæs
Kauno hidroelektrinës statytojas ir elektros cecho virðininkas

Straipsnio mintys daugiausia atspindi tik asmeninæ autoriaus pozicijà.

(Tæsinys kitame numeryje)

(Tæsinys kitame numeryje)
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      Svarbu ir miestieèiui ir kaimieèiui
Prieð porà metø Þemdirbiø

ir þemës ûkio produktø
gamintojø ir perdirbëjø 
asociacija sukvietë smulkiuosius
ûkininkus á pirmàjà respub-
likinæ konferencijà „Lie-tuviðko
pieno ûkio perspektyvos“,

kurioje dalyvavo ir dabartinis þemës ûkio ministras B. Mar-
kauskas, apie 50 ûkininkø, sveèias ið Vokietijos, kuris augina keletà
karvuèiø. Taip pat konferencijoje dalyvavo atstovai ið
Konkurencijos tarnybos. Konferencijos tikslas buvo  ne tik pradëti
aiðkintis ir spræsti problemas, dël þemø pieno Lietuvoje supirkimo
kainø, bet ir pirmiausia iðgirsti, kad pieno krizë kitø ES ðaliø
nepalietë, arba palietë ne taip skausmingai kaip Lietuvos
þemdirbius. Turbût nei vienam ið konferencijos dalyviø, tame tarpe

ir paèiam ministrui nekilo abejoniø, jog Lietuvoje þemos pieno
supirkimo kainos pagrindinë prieþastis, visiðkai ne pasaulinis
embargas, o kai kuriø institucijø neveiksnumas bei karteliniai
susitarimai, kas turëtø bûtø baudþiama pagal ástatymus. Asociacija
planuoja jau netrukus pakviesti dar gausesná bûrá þemdirbiø,
atstovus ið þemës ûkio ministerijos, Seimo kaimø reikalø komitetà,
konkurencijos tarnybà bei pieno perdirbëjus ir pardavëjus prie
apvalaus stalo, pratæsti prieð du metus pradëtà diskusijà. Tam jau
yra pakviesti ûkininkai ir ið kitø ðaliø, kad pastarieji tiesiogiai
papasakotø apie pieno krizæ jø ðalyse. Gal antras „apvalus stalas“
pieno gamintojams duos daug naudingesniø rezultatø.

 Algirdas MAÈIULAITIS
Þemdirbiø ir þemës ûkio produktø gamintojø ir perdirbëjø

asociacijos pirmininkas

Sunku patikëti, kad 1918 m. vasario mën. 16 d. atkûrus
Lietuvos Nepriklausomybæ jau 1919 m. geguþës mën. 18 d. Kaune
buvo ákurta pirmoji sporto organizacija – Lietuvos sporto Sàjunga.
Jos ákûrëjai - Pranas Sliþys, karininkai V. Bagdonavièius, V. Petrauskis,
þurnalistas  V. Jasaitis, inþinierius A. Sruoga susibûræ á darnø
kolektyvà sàjungos pirmininku iðrinko Pranà Ðlyþá ir pasiskyrë jo
padëëjà, iþdininkà ir ûkio vedëjà. 1919 m. geguþës mën. 24 d.
buvo áregistruoti jos ástatai. 1919 m. liepos 13 d. ten Vytauto kalne
buvo surengta pirmoji parodomoji sporto ðventë. Reikia pasakyti,
kad po pirmojo pasaulinio karo á Lietuvà ëmë sugráþti jaunimas ið
ávairiø ðaliø. Bûdami kitose ðalyse, turëjæ galimybæ artimiau
susipaþinti su sporto sàjûdþiu, jie sugráþæ á Lietuvà ëmësi visa tai
ágyvendinti Lietuvoje. Tai  Stepas Garbaèiauskas ir operos solistas
Petras Oleka parvykæ ið Maskvos, Elena Kubiliûnaitë ið Sant
Peterburgo, Poþëla ið Tartu, Stepas Darius ið JAV, o kiek vëliau
ásijungë ir kiti vyresni jauèiantys meilæ ir rodantys dëmesá sportui
þinomi visai Lietuvai þmonës. Tai veterinarijos gydytojas generolas
leitenantas Jonas Jurgis Bulota, Kauno burmistras Jonas Vileiðis.
Operos solistas Kipras Petrauskas, Generolas Vladas Nagius
Nagevièius, Olimpinis èempionas Pranas Lubinas ir kt. Todël ne
atsitiktinai jie ásijungæ á pradëtà sportiná sàjûdá turëjo galimybæ já
plësti ne tik þmoniø skaièiumi, bet ir sporto veiklos turinio prasme
ko pasiekoje dar 1920 m. rugsëjo 15 d. LSS buvo pervadinta á
Lietuvos Fizinio Lavinimosi Sàjunga,  kurios veikla turëjusi
didþiausià átakà Lietuvos sporto raidai iðsiplëtë ne tik paèioje
Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu. 1923 m. Lietuvos futbolo
federacija buvo priimta á Tarptautinæ Futbolo federacijà po jos

Lietuvos sporto, olimpinio sàjûdþio ir pirmojo Lietuvos
sporto ástatymo kilmë

kiek vëliau tarpukario metais á tarptautines sporto federacijas bei
organizacijas  ásiliejo stalo teniso, teniso, aeronautikos, krepðinio,
ðaudymo, bûriavimo ir eilë kitø sporto organizacijø, kurios
dalyvavo tarptautiniø organizacijø veikloje

Neþiûrint visø laimëjimø ir, kad dar 1920 m. ákûrus LFLS
buvo pradëta orientuotis á olimpiná sàjûdá, taèiau to nepakako.
Lietuva iki 1924 m. nei karto nebuvo pakviesta á Olimpines
þaidynes ir tik po to kai Stepas Garbaèiauskas tuo metu dirbæs
,,Kario“ korespondentu Paryþiuje, pasirûpino Paryþiaus
olimpiniame komitete,  kad Lietuva bûtø pakviesta dalyvauti VIII
ðiø laikø Olimpinëse þaidynëse 1922 m. ákurta sporto lyga gruodþio
mën. á savo statutà áraðë naujà ásipareigojimà – sudaryti olimpiná
komitetà. Generolas Jonas Jurgis Bulota buvo iðrinktas LSL
centro pirmininku. LSL pagal savo kompetencijà buvo prilyginta
Olimpiniam komitetui.

Dar 1922 m. LSL pradëjo steigti  kai kuriø sporto ðakø
komitetus, kurie pradëjo vykdyti Lietuvos pirmenybes, dalyvauti
oficialiose tarptautinëse organizacijose ir jø renginiuose Europos
bei pasaulio èempionatuose.1922 m. geguþës mën. 22 d. buvo
iðsiøstas VRM aplinkraðtis savivaldybëms dël pagalbos ðalies
sporto organizacijoms. Ji Leido Lietuvoje periodinæ spaudà (LS
ir MS ir kt.) Rengë sporto organizatoriø ir sporto teisëjø kursus.

 Pranas MAJAUSKAS,
Lietuvos sporto muziejaus direktorius

(Tæsinys kitame numeryje)

Nuo maþens mëgau ávairià technikà, todël manau, kad ðie
áproèiai atvedë á Vilniaus Gedimino Technikos  universitetà,
Dieniniame skyriuje ágijau mechanikos inþinieriaus specialybæ. Á
Vilniø atvykau ið Þemaitijos maþo miestelio  ir tapau nuolatiniu
sostinës gyventoju.

Su inþinieriaus diplomu darbà rasti nebuvo sunku. Taip
prabëgo jau 4 metai ir laikau save praktikos ágijusiu specialistu.

Pasiðneku su buvusiais mokslo draugais, o taip pat su kitais
þmonëmis, apie tai,  kokia yra jauno specialisto ateitis. Skaitau kai
kurià spaudà, o taip pat ir ið kitø informacijos ðaltiniø þinau, kad
aktualu Lietuvai yra tai, kokia yra ir bus  jaunø þmoniø padëtis.

Manau, kad valstybës politikoje, jaunasis specialistas, yra kaip

Ar þino valdþia kokia inþinieriaus alga?
futbolo þaidime sakoma, ne aikðtës centre, o uþribyje.  Todël ir
matome, kad kiekvienais metais tûkstanèiai jaunø þmoniø palieka
gimtinæ ir bando ásikurti kokioje nors uþsienio ðalyje. Ne kartà
galvojau ir að, ir manau, kad nuo ðio þingsnio sulaikë tik þmona,
kuri á uþsiená vykti nenori. Ðá kartà nekalbësiu apie tai kokia mano
yra alga, taèiau manau, kad valdþia privalëtø þinoti, ar jaunasis
specialistas uþdirba tiek, kad jo ðeima, gyventø pilnavertá ir orø
gyvenimà. Todël kvieèiu jaunus þmones bûti aktyviais ir galvoti
apie tai, kad Lietuva turëtø toká valstybës vadovà (-æ), kuriam
rûpëtø mûsø kraðto jaunimo ateitis.

Jonas PAKOLKA,
tiekimo inþinierius
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Gruodþio mënesá Karininkø ramovëje buvo surengta ávairiø
leidyklø knygø paroda. Pasiþvalgius ðiame renginyje, pasiklausius
lankytojø minèiø, ávairiø pirkëjø poþiûriø, galima bûtø padaryti
patirtø áspûdþiø apibendrinimà.

Daug ávairiø leidiniø lankytojams pristatë Pasaulio lietuviø
kultûros mokslo ir ðvietimo centro leidykla. Tai monografijos,
kûrëjø darbø albumai, poezija ir proza, leidiniai nuðvieèiantys,
kultûrinius projektus, þymiø þmoniø darbai, biografijos, mokomoji
literatûra, informaciniai leidiniai, þinynai turistams. Skaitytojams
buvo pateiktos naujausios knygos: Gedimino Jankaus knyga
„Rytoj“, Laimutës Proðkutës „Tautosakiniø ir instrumentologiniø
ekspedicijø keliais“, Juttos Noak, „Raudonos pelytës“, Siegfried
Gronau, „Klyksmas vaiduokliø mieste. Vilko vaikai“, Roberto
Keturakio, Saulutës-Genovaitës Markauskaitës kûryba, Laimono
Inio, Prelato Vytauto Vaièiûno, ir kitø autoriø knygos.
Dþiaugamës, kad poetas, redaktorius Robertas Keturakis aktyviai
dalyvauja leidybinëje veikloje bei skatina ir dràsina autorius

Knyga – prasminga ir graþi dovana
pasidalinti savo kûryba su plaèiàja visuomene.

Mokslo ir enciklopedijø leidybos centras dëmesá yra sutelkæs
mokslo tiriamojo darbo rezultatø apibendrinimui. Kaip sakë ðio
centro komercijos skyriaus darbuotoja Dalia Ðtrumelienë
pagrindiná dëmesá skiria kokybei ir tik antroje vietoje kiekybë.
„Leidþiame leidinius, kuriuos kitiems leisti komerciðkai
neapsimoka. Mes bendradarbiaujame su uþsieniu ir þinome, jog
Ðkotijoje – knyga yra geriausia dovana. Jei dovanojama knyga –
labai gerbiamas tas þmogus, nes knyga jø kraðte yra pakankamai
brangi“. Parodoje buvo lankytojams pristatyta nauja prof.
Stanislovo SAJAUSKO knyga „Lito istorija“. Prieð keletà metø
autorius yra iðleidæs ir kità didelës apimties knygà „Lietuvos pinigø
istorija“

Graþina KONDRATAVIÈIENË iðsamiai bûreliui interesantø
pasakojo apie Stasá ENDRIGEVIÈIØ. Tai nuostabus iliustracijø
meistras, kuris ðiuo metu gyvena Italijoje. Stasys sukûrë plakatus,
áliustravo ir dalyvavo iðleidþiant knygà „Berniukas ir jo mylinti
ðirdis“. Ði knyga, tai raktas á Stasio kûrybos meniðkàjá pasaulá. Jo
kûrybos spektras labai platus: þmogaus vieniðumas, su-
svetimëjimas, susimàstymas, gyvenimo prasmës ieðkojimas.
Turime þiniø, kad Stasio knyga bus iðleista ir lietuviø kalba.
Manome, kad Stasys vienas ið geriausiø iliustratoriø Europoje.

(Graþina gyvenanti Italijoje ir Lietuvoje).
* * *

Taip pat buvo
ádomu buvo paþvelgti
ir á individualiø kurëjø
leidybinius darbus,
rankdarbius, me-
nines atvirutes.

Knyga buvo ir liks
amþina ir labai miela
dovana.

Virginija
JOKUBKAITË,

Juozas ÐALÈIUS

2017-ieji buvo skubios pertvarkos metai valstybës srityje.
Neásigilinant á esmæ, pilnai neiðdiskutuotomis problemomis
sveikatos, ðvietimo, aplinkos ir kitose srityse.

Sunkûs metai – ðeimoms su vaikais ir pensininkams – be
artimøjø pagalbos neámanoma buvo iðgyventi.

Korupcija tapo norma aukðèiausiose instancijose. Kuo buvo
pasidomëta, beveik visi áklimpo. O kiek uþdengta – bylos sulaukë
senaties, kodël? Nebaudþiamumas. Juk „naglieji“ ateina ir á Seimà.
Kuklus beturtis ten nepateks. Visa pradþia, mano manymu, yra
partijose. Jas savo nuoþiûra pagal átakingumà veikia frakcijos. O
kur TIESA?

Kodël Lietuva taip stipriai atsilieka nuo kitø Baltijos ðaliø?
Matyt, ten valdþia padoresnë, dirba liaudþiai, o ne sau. Netikiu,
kad kas nors greitai pasikeis.

Emigracija. Imtis verslo? Tikimybë, kad iðsilaikysi, – maþa,
kitu atveju – visai nuskursi. Nekalbant apie didþiulius mokesèius
ir aibæ kontroliø. Daug gabiø vaikø lieka uþ borto, nes tëvai ne visi
iðgali susimokëti uþ vaikø mokslà. Net maþiesiems visi bûreliai
mokami.

Staigus kainø këlimas, lëtas pajamø augimas – viso to pasekmë.
Ið varganø atlyginimø daugelis tëvø vos aprûpina vaikus maistu ir
rûbais.

Neþiûrint visø trûkumø, 2017-aisiais buvo ir kuo pasidþiaugti.
Dþiaugiamës Kauno mero V. Matijoðaièio komandos darbais –

2017-ieji – kokie jie buvo? Kokiø laukiame 2018-øjø?
Kauno miesto graþëjimu, keliø rekonstrukcija ir t. t. Tvarkosi
Kaunas – per paskutiniuosius metus pritrauktos patrauklios
investicijos.

Dþiaugiamës prof. Liudo MAÞYLIO surastu 1918 m. vasario
16 d. pasiraðytu Lietuvos Nepriklausomybës Akto originalu. Tai –
didþiausia valstybës atkûrimo ðimtmeèio dovana. Moderniausia
Baltijos ðalyse autobusø stotimi gërisi ne tik Kauno bei Lietuvos
gyventojai, bet ir uþsienio sveèiai.

Dþiaugiamës, kad atkreipiamas dëmesys á serganèius vaikus
bei vieniðus senelius. Pagal iðgales remiame – bet „turèiams“ tai
nerûpi, jie nemàsto, kad viso turto nenusineð á Dangø, kad reikia
dalytis.

Dþiaugiamës, kad Metø þmogumi iðrinktas nuoðirdþiausias
gydytojas, LSMU Vaikø ligø klinikos vadovas prof. Rimantas
KËVALAS.

Kaip diena ir naktis, taip ir blogis bei gëris keièiasi. Linkiu ir
tikiuosi, kad 2018-aisiais bus daugiau gërio. Apsaugok, Dieve, nuo
karo, maro, ugnies mûsø brangià Lietuvëlæ, ðiemet ðvenèianèià
Nepriklausomybës ðimtmetá.

Saulutë Genovaitë MARKAUSKAITË
Lietuvos Tëvynës paþinimo draugijos narë

Lietuvos nepriklausomøjø raðytojø sàjungos narë
Lietuvos þurnalistø draugijos narë
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V. Mykolaièio-Putino sodyba-muziejus jau dvideðimtá yra Prienø kraðto
muziejaus padalinys. Gyvenamàjá namà, kuriame gimë klasikas (1893-1967),
statë dar senelis, o árengë tëvai. Raðytojas èia gyveno iki 1914 m. Paskutiná kartà
lankësi 1936 m., per motinos laidotuves. Memorialinis muziejus ákurtas 1971 m.,
nuo 1998 veikia, kaip Prienø kraðto muziejus padalinys. Muziejuje atkurta autentiðka
V. Mykolaièio – Putino vaikystës aplinka su to meto baldais ir daiktais. Vyksta
kultûriniai renginiai, poezijos skaitymai, raðytojo asmenybei svarbiø datø paminëjimas,
literatûros pamokos moksleiviams, lankosi pavieniai lankytojai bei turistø grupës.
Per metus sodybà aplanko  virð 1200 lankytojø.

2017 metais Pilotiðkëse, Prienø rajone esanèioje V. Mykolaièio-Putino tëviðkëje,
vyko raðytojo kûrybos skaitymai taip paminint klasiko 50-ies metø mirties jubiliejø.
Prienø kraðto muziejaus organizuotas reginys sulaukë gausaus literatûros mylëtojø
bûrio, tarp kuriø buvo Maironio lietuviø literatûros muziejus direktorë, raðytoja

Vinco Mykolaièio-Putino 125 metø gimimo
sukaktis pasitinkama su literatûrinë premija

Aldona RUSECKAITË, J.Tumo-Vaiþganto muziejus vedëjas, poetas Alfas PAKËNAS,
dainas atliko MRU folkloro ansamblis „Ritingo“. Atsiminimais apie Putinà, jo ðeimà
ir aplinkà pasidalijo raðytojo vaikaitis Alfonsas Mykolaitis. Naujosios Ûtos klojimo
teatro  grupës aktoriai parengë poetinæ kompozicijà „Nuo Tëviðkës kalnelio“.

Iðkilmingà ðventæ vainikavo atnaujintos ekspozicijos atidarymas Putino
seklyèioje. Ekspozicija atskleidþia Putino ðeimos istorijà bei aplinkà, kurioje jis augo.
Eksponuojamos nuotraukos, knygos, memorialiniai baldai, meno kûriniai. Joje
taip pat supaþindinama su Putino seserimi Magdalena Mykolaityte-Slavëniene.
Gyvendama emigracijoje, Australijoje taip pat kûrë prozà.

Prienø rajono savivaldybë, minëdama poeto 120-àsias gimimo metines, ásteigë
Vinco Mykolaièio-Putino vardo literatûrinæ premijà.

Konkursas premijai gauti organizuojamas kas penkeri metai – jubiliejinëms V.
Mykolaièio-Putino gimimo metinëms paþymëti. 1700 Eur premija skiriama uþ
reikðmingus poezijos, prozos, literatûros kritikos, vertimø bei publicistikos darbus,
Vinco Mykolaièio-Putino kûrybos tyrinëjimà, sklaidà ir jo idëjø tæstinumà bei
propagavimà.

Kandidatus Vinco Mykolaièio-Putino literatûros premijai gauti gali siûlyti kultûros,
meno, mokslo ir studijø institucijos, meno kûrëjø asociacijos, leidyklos,
visuomeninës organizacijos ir patys kûriniø autoriai.

Pateiktus dokumentus premijai gauti vertina Prienø rajono savivaldybës mero
potvarkiu sudaryta Vinco Mykolaièio-Putino literatûros premijos skyrimo komisija.
Komisijos sprendimu gali bûti skiriamos I, II, III premijos.

Piniginë premija bus áteikta 125-øjø Vinco Mykolaièio-Putino gimimo metiniø
minëjimo metu. Renginys vyks 2018 m. geguþës 26 d. Vinco Mykolaièio-Putino
gimtojoje sodyboje-muziejuje.

Dokumentus konkursui iki 2018 m. kovo 30 d. siøsti adresu: Prienø rajono
savivaldybës administracijos Kultûros, sporto ir jaunimo skyriui, 228 kab., Laisvës
a. 12, 59126 Prienai. Tel. pasiteirauti (8 319) 61 135.

Kandidato anketà ir nuostatus rasite interneto svetainëje www.prienai.lt
Prienø kraðto muziejaus informacija

Naujuosius pasitinkame nuveikæ du labai svarbius darbus.
Gruodþio pradþioje susumavome 5-10 klasiø mokiniø mokymosi
pasiekimus pasibaigus I-ajam trimestrui. Susirinkæ  á visuotiná
mokiniø susirinkimà su mokiniais juos aptarëme bei
apdovanojome gerai ir labai gerai besimokanèius, nepra-
leidþianèius pamokø vaikus. Mokiniai visuomet laukia savo maþø
prizø – keksiukø bei kitø vaikø aplodismentø. Atgaivinome tradicijà
ir mokyklos stende „Pasidþiaukime“ kabiname bendrà gerai
besimokanèiø mokiniø nuotraukà. Tai mums visiems labai svarbu,
nes labai dþiaugiamës darbðèiais, gabiais ir iniciatyviais vaikais.

Bet pats svarbiausias 2017 m. metø ávykis mûsø mokykloje
buvo tarptautinio ERASMUS+KA2 projekto “Beware of Endless
Wealth; Art is Revising European Values!” („Iðsaugokime
amþinàsias vertybes/turtus. Menas permàsto Europos vertybes“)
projekto dalyviø  vizitas gruodþio 3-9 dienomis. Pas mus atvyko
20 mokiniø ir 9 mokytojai ið Ispanijos, Slovakijos, Turkijos ir
Rumunijos. Visi vaikai gyveno mûsø mokyklos mokiniø ðeimose.
Tëveliai juos svetingai apgyvendino, maitino, laiku atveþdavo á
mokyklà ir parsiveþdavo namo. Na o mokykloje sveèiams

Kaip Iðlauþo pagrindinë mokykla pasitinka 2018-uosius?
organizavo turiningas ir ádomias veiklas, skirtas ðokio menui ir
tolerancijos vertybei,  projekto koordinatorë, anglø kalbos
mokytoja, Eglë Urbanienë, istorijos ir anglø kalbos mokytoja
Valdonë Rasimienë, pavaduotoja ugdymui Audronë Ramoðkienë,
muzikos mokytoja Aldona Armonienë, kiti mokytojai ir 7-10 klasiø
mokiniø komanda. Sveèiai ir mûsø mokyklos mokiniai mokësi
ðokti visø minëtø ðaliø tautinius ðokius mokyklos aktø salëje,
sportiniø ðokiø pamoka vyko Kauno profesionaliø ðokëjø
Slausgalviø studijoje, Prienø Kultûros centre buvo organizuotas
rajono mokiniø ðokiø kolektyvø koncertas. O kur dar vakaronë
su „Raskilos“ folkloro kolektyvu ir tëveliø bei mokyklos
darbuotojø vaiðëmis,  áspûdingos kelionës á Palangà, Ðiaulius,
Kaunà ir Vilniø.

Vizito organizavimas pareikalavo mûsø visø susitelkimo,
áveikëme daug organizaciniø rûpesèiø, bet taip smagu, kad visi-ir
mokytojai, ir mokiniai, ir tëveliai - buvome kaip viena komanda.
Taigi 2018 metus sutinkame nusiteikæ ir toliau áveikti visus
laukianèius ádomius ir svarbius darbus.

Rasa ÞILINSKIENË, direktorë

Prienø rajono savivaldybë skelbia konkursà
Vinco Mykolaièio-Putino literatûros premijai gauti

Þymaus Lietuvos mokslø akademijos nario, raðytojo, prozininko,
dramaturgo, literatûros istoriko ir kritiko, kraðtieèio Vinco Mykolaièio -

Putino literatûros premijos steigëja yra Prienø rajono savivaldybë.
Konkursas premijai gauti organizuojamas kas penkeri metai —

jubiliejinëms Vinco Mykolaièio-Putino gimimo metinëms paþymëti.
1700 Eur premija skiriama uþ reikðmingus poezijos, prozos, literatûros
kritikos, vertimø bei publicistikos darbus, Vinco Mykolaièio-Putino

kûrybos tyrinëjimà, sklaidà ir jo idëjø tæstinumà bei propagavimà.
Kandidatus Vinco Mykolaièio-Putino literatûros premijai gauti gali

siûlyti kultûros, meno, mokslo ir studijø institucijos, meno kûrëjø
asociacijos, leidyklos, visuomeninës organizacijos ir patys kûriniø autoriai.

Pateiktus dokumentus premijai gauti vertina Prienø rajono
savivaldybës mero potvarkiu sudaryta Vinco Mykolaièio-Putino

literatûros premijos skyrimo komisija.
Komisijos sprendimu gali bûti skiriamos I, II, III premijos.

Piniginë premija bus átekta 125-øjø Vinco Mykolaièio-Putino
gimimo metiniø minëjimo metu.

Renginys vyks 2018 m. geguþës 26 d. Vinco Mykolaièio-Putino
gimtojoje sodyboje-muziejuje.

Dokumentus konkursui iki 2018 m. kovo 30 d. siøsti adresu:
Prienø rajono savivaldybës administracijos Kultûros, sporto ir jaunimo

skyriui, 228 kab., Laisvës a. 12, 59126 Prienai.
Tel. pasiteirauti (8 319) 61 135.

Kandidato anketà ir nuostatus rasite interneto svetainëje www.prienai.lt.
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Lietuvos Respublikos Seimo
narës Rûtos MILIÛTËS iniciatyva
2018 m. geguþës 22 – birþelio 8 d.
Lietuvos Respublikos Seime,
Europos informaciniame biure
(Gedimino pr. 53, Vilnius) pla-
nuojama surengti Ernesto Leono
JUOZONIO darbø parodà. Darbø
autorius yra sukûræs daug ávairaus
þanro kûriniø: tapybos, droþybos,
grafikos, gipso ir kitokiø darbø.
Menininkas daug nuveikæs tyrinëjant
ir áamþinant istoriná palikimà.
Leonui Juozoniui suteiktas Garbës
kraðtotyrininko vardas.

Autorius jau daugiau kaip metai
- amþinybëje. Dþiugu ir ádomu tai,

kad jo kûrybiná palikimà perëmë ir kruopðèiai saugo savo namuose
- sûnënas Edmundas STAÐYS. Edmundo ir Almos Staðiø
namuose yra ádomus autoriaus kûriniø muziejus.

Ávairiø kûriniø skaièius yra tikrai gausus. Vien paveikslø -
daugiau kaip 200.

Bûsimoje parodoje autoriaus darbus galës matyti ir plaèioji
visuomenë. Tai besilankantys Seime vilnieèiai, kiti kraðtieèiai, o
taip pat uþsienieèiai.

Iðsamiau apie bûsimà renginá informuosime ateityje. O ðá kartà
pateikiame keleto autoriaus darbø nuotraukø, supaþindinanèiø
su jo kûryba.

Dr. Juozas ÐALÈIUS, laikraðèio STATYBA redaktorius

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME –
iðskirtinë paroda

Nuotraukos Ievos
Lenkauskaitës.

Informuojame

Malonu buvo perskaityti laikraðtyje „Statyba“, kad LR Seime bus
surengta dailininko Leono JUOZONIO darbø paroda. Ið tiesø, verta padëkos
þodþio LR Seimo narë Rûta MILIÛTË, o taip pat ir jos talkininkai, kurie
ruoðësi atrinkti ádomiausius kûrëjo paveikslus ir kitokià kûrybà.

Aplinkybës taip susiklostë, kad beveik prieð du deðimtmeèius  susipaþinau
su Leono Juozonio kûryba. Teko ne kartà lankytis jo namuose Kaune,
gërëtis ávairios kûrybos gausumu. Á ðiuos apsilankymus, 2003 m. buvau
pasikvietusi  savo  vaikus nors jie dar buvo ir maþi, bet gausa paveikslø, ir
kitokiø tautiðkø rankdarbiø susietø su Lietuva, vaikams paliko didþiulá  áspûdá,
parodytà meilæ Lietuvos kraðtui, o gal padarytas ir didelis indëlis vienam ið
sûnø pasirenkant specialybæ saugoti ir ginti tëvynæ. Kartà, L. Juozonis
pasiûlë atþalas nutapyti, o 2000 metus pasitinkant áteikë dar vienà paveikslà
su malûnu ir kriokliu.

Ðie paveikslai nebuvo nutapyti vienu metu, tarp jø yra 3 metø skirtumas.
Taigi mûsø kûrybinis ryðys tæsësi ilgesná laikà. Nuo to laiko prabëgo jau
beveik du deðimtmeèiai. Mûsø ðeimos vyrukai uþaugo á tikrus vyrus. Jaunëlis
Aurimas (ûgis 193 cm) 2017 m.  baigë Generolo Jono Þemaièio karo

akademijà. Gavo darbo pasiûlymà ir tæsia tarnybà Lietuvos Didþiojo
Kunigaikðèio ðtabo batalione, Garbës sargybos kuopoje.

Vyresnysis sûnus Paulius (185 cm.) taip pat sportininkas. Baigë Lietuvos
sporto universitetà. Deja, aplinkybës taip susiklostë, kad jau beveik ketveri
metai dirba uþsienyje. Su nerimu þvelgiu á jo ateitá nes pergyvenu, kad artëja
riba, kada jis galutinai turës apsispræsti ar pasilikti uþsienyje, ar gráþti á Lietuvà.
Tai labai sudëtingas klausimas ir mûsø ðeimos ásitikinimu dël to pergyvena
daug Lietuvos þmoniø, bet niekas neturi tikrø sprendimø ir þiniø, kaip
susiklostys ðimtø tûkstanèiu Lietuvos jaunimo kelias Lietuvoje. Todël
dëkodama dailininkui Juozoniui uþ padovanotus paveikslus su viltimi noriu
galvoti, kad mûsø ðeimos atþalos ras ásikûrimo galimybæ Lietuvoje ir èia
sulauksime naujø atþalø.

Rûta POCIENË, Radviliðkis

Jaunas þmogus visada yra ieðkojimø kelyje, tai
ádomu ir dþiugu. Taèiau kaip surasti save tame
neaiðkumø gausume. Vienas ið bûdø paþvelgti á save
ið ðalies. Augau kaime, ten lankiau mokyklà, labai
patiko rami aplinka. Tuomet gerëdamasi gamtos groþiu
pamëginau ieðkoti ávairiø iðraiðkos formø ir pradëjau
pieðti. Þinau, kad tokiø pieðiniø buvo tikrai nemaþai,
taèiau prabëgus daugiau nei deðimtmeèiui, radau jø
nedaug. Vienà ið jø panorau pamatyti ðiame laikraðtyje
já norëèiau pavadinti „NEIÐREIKÐTOS MINTYS“.
Tokios yra pirmosios mano Naujøjø metø mintys, kurias iðreiðkiu pirmà kartà
spaudoje.

Gabija MALIÐAUSKAITË, Kauno „Auðros“ gimnazijos abiturientë

Ieðkojimai, radimai ir praradimai

Menininko idëjos primena


