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Darbuotojø sauga ir sveikata 2018

Konferencijoje Kaune, kuri
vyko PAR INK vieðbuèio salëje
dalyvavo apie 200 suinteresuotø
klausytojø. Praneðimus skaitë
ávairiø srièiø patyræ specialistai.

Darbuotojø sauga daug kuo
yra panaði pastangoms  kopiant á
statø kalnà. Taèiau tai nëra
beprasmis pastangø eikvojimas,
o siekimas padëti valstybei
ámonëms, þmonëms.

Skaitytojams norime pateikti
trumpà ðio renginio apraðymà.

* * *
Jonas GRICIUS, LR vyriausiasis valstybinis darbo

inspektorius skaitë praneðimà: „Nelaimëmis paþenklintais
pëdsakais – jø buvo galima iðvengti. Darbø saugos situaciniai
aspektai.“ Praneðëjas pasveikino konferencijos dalyvius, palinkëjo
bûti aktyviais klausytojais, sukaupti svarbias þinias, o gráþus á savo
darbovietæ ir savo namus jas pritaikyti praktinëse gyvenimo
situacijose.

VDI ðiais metais svarbiausià dëmesá numato skirti kovai su
nelegaliu darbu, nelaimingø atsitikimø ir profesiniø ligø
maþinimui, konsultacinës veiklos plëtimui, socialinës partnerystës
stiprinimui, naujojo Darbo kodekso veikimo apibendrinimui ir
kitiems klausimams.

Ávairios statistinës medþiagos apibendrinimas rodo, kad
laikotarpyje 2011-2017 m. truputá sumaþëjo mirtinø ir sunkiø
atsitikimø darbe atvejø skaièius. Ypaè tai ryðku statybø sektoriuje,
kur mirtini nelaimingi atsitikimai  dël kritimo ið aukðèio tikrai
sumaþëjo. Pvz. 2015 jø buvo 10 atvejø. O 2017 tik 4 atvejai. Taèiau
bûtina nepamirðti kad tai vis tiek labai skaudþios nelaimës.

VDI ieðko naujø darbo formø stiprinant ryðius su ûkiniais
subjektais tuo bûdu siekiant glaudesnio bendradarbiavimo.
Inspekcijos tikslas: mokytis – iðmokyti – motyvuoti þmogø, kad jis
bûtø dëmesingas taip elgtis, jog nelaimë neávyktø.

Kai kas mano, kad yra labai daug neaiðkumø ágyvendinant
darbuotojø saugos reikalavimus. Tai bûtø galima pavadinti mistika,
nes truputá daugiau ásigilinus nesunkiai pasimato, kad tie
neaiðkumai lengvai galëtø bûti paþinti, jø atsiradimo prieþastys
nustatytos, bûtø surasti konkretûs keliai, kad jø ið viso neliktø.

Daþniausiai nustatomi paþeidimai galëtø bûti sugrupuoti taip:
 Dël darbo laiko;

30-ieji laikraðèio STATYBA  leidimo metai

Ðiø metø vasario mën.Vilniuje ir Kaune buvo
organizuota konferencija darbuotojø saugos ir sveikatos
klausimais. Á jà buvo pakviesti ir dalyvavo ávairiø ámoniø
vadovai, personalo skyriaus specialistai, bet didþiausià
dalá sudarë þmonës atsakingi uþ darbuotojø saugà  ir
sveikatà.

 Dël darbo apmokëjimo;
 Dël poilsio laiko;
 Dël darbo sutarèiø sudarymo ir ágyvendinimo.
Svarbi VDI darbo funkcija darbo teisës klausimø nagrinëjimas

ir konkreèiø ginèø svarstymas tam tikslui sudarytose komisijose.
Dr. Vilius MAÈIULAITIS, DSS ir darbo teisës ekspertas,

„ILAW“ advokatas“ skaitë praneðimà apie naujàjá darbo kodeksà
(DK): á kà svarbiausia atkreipti dëmesá.

Nors darbo kodeksas jau veikia daugiau kaip pusæ metø, taèiau
teisës specialistai, daugelis darbdaviø ir darbuotojø mano kad jo
reikalavimai yra nedaug þinomi. Naujajame DK numatyta ir
reikalavimø ágyvendinimas dël darbuotojø saugos. Suteikta teisë
deleguoti funkcijas tos srities specialistams, taip yra sukuriama
atsakomybës piramidë, kurios þemiausioji grandis, tai yra
darbuotojas taip pat yra ir svarbiausioji grandis. Praktikoje labai
svarbu nustatyti ar yra gráþtamasis ryðys nuo vadovo iki betarpiðkai
vykdanèio darbo funkcijas þmogaus. Darbo laikas ir darbuotojø
sauga yra labai glaudþiame ryðyje, teisiðkai þiûrint Lietuvoje negali
bûti nesaugiø darbo vietø, taèiau tuo pat metu nelaimë gali atsitikti
vos ne kiekviename þingsnyje. Ir tai ypaè pasimato ávairiose
statybvietëse, kur situacija gali pasikeisti  tiesiog per akimirkà.
Bûtina ásidëmëti, kad darbuotojas turi teisæ ir net pareigà atsisakyti
vykdyti darbo funkcijas, jeigu jis ásitikina, kad dirbti yra nesaugu.

Kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir aplinka privalo bûti saugi
ir nekenksminga sveikatai. Ji privalo bûti árengta pagal norminiø
aktø reikalavimus. Darbuotojø saugos ir sveikatos priemonës
privalo bûti finansuojamos darbdavio lëðomis.

Darbuotojø mokymas saugos ir sveikatos klausimais, o taip
pat ir instruktavimas turi bûti vykdomas vadovaujantis Socialinës
apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintais dokumentais.

Marius BARTNINKAS, Kauno apygardos teismo teisëjas
skaitë praneðimà „Teismo praktika DSS srityje ir darbdavio
atsakomybë“. Kiekvienas þmogus yra individualus todël ir jo
darbas ir veiksmai skiriasi vieni nuo kitø. Kitaip tariant, yra bûdingi
tik jam vienam. Teismø praktikoje itin svarbu iðsiaiðkinti kiekvieno
ávykio eigà atsiradimo prieþastis ir pasekmes. Nelaimingi atsitikimai
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Pertekliniai reikalavimai
Mes, statybininkai  vykdome labai

ávairius statybos darbus, ir vieni
sudëtingiausiø darbø bûna
“kvadiniuose” objektuose, (saugomose
Kultûros paveldo departamento).
Vykdant darbus yra nustatyta tvarka,
kad kiekvienas statybininkas turi bûti
kvalifikuotas, ir bûtinai iðlaikæs teisiniø
þiniø “egzaminà”. Bûtent ðis
reikalavimas yra perteklinis. Manome,

pirmiause yra darbdavio atsakomybës sritis. Þinoma, tiesiogiai jis
gali bûti ir nesusietas, bet ávairiø taisykliø parengimas ir taikymas
privalo bûti jo atsakomybës sferoje. Praktikoje yra þinomi atvejai,
kuomet darbuotojas gali bûti priverstas paþeisti instrukcijà, todël
bûtina nustatyti aplinkybes kodël tai ávyko. Pvz., darbininkas privalo
kartoti tuos paèius judesius ir tai gali bûti nedarbingumo
atsiradimo ðaltiniu, todël vadovas ir uþ darbø saugà atsakingi
specialistai privalo dëmesingai sekti kiekvienos situacijos
atsiradimo prieþastis. Sudëtingi atvejai atsiranda tuomet, kai
pasimato miðri atsakomybë, tai yra darbdavio ir darbininko pvz.,
darbininkas buvo neblaivus ir griovyje já uþgriuvo þemës. Vis dëlto
esminis klausimas yra tai ar þemë nukrito todël, kad darbininkas
buvo neblaivus. Logiðkai màstant ji galëjo uþgriûti ir visiðkai
tvarkingai dirbantá, blaivø darbininkà. Teisminë praktika kalba apie
tai, kad bûtina iðsamiai paþinti konkreèias aplinkybes, nes tik
tuomet galës paaiðkëti, konkreèios atsakomybës ribos. Svarbu
iðsiaiðkinti ir tai ar darbdavio buvo sudarytos salygos, kad
darbininkas galëtø dirbti nepaþeisdamas darbo taisykliø.
Nelaimingas atsitikimas darbe jungia keletà aplinkybiø: ávykio
salygos, ar ávykis buvo atliekant konkreèià darbo funkcijà, kokie
padariniai, kokia darbuotojo trauma, kokios prieþastys galëjo bûti
susijæ su darbuotojo suþeidimu.

Bendra taisyklë yra tokia, jog darbdavys atsako, jeigu
darbuotojas nesilaiko instrukcijos, nevykdo taisykliø ágyvendinimo
prieþasèiø analizës. Gyvenime gali pasitaikyti atvejø, kuomet ið
pirmo þvilgsio akivaizdu kad taisykles buvo paþeistos, taèiau toks
procesas neturëjo jokios neigiamos átakos nei darbuotojo sveikatai,
nei darbo rezultatams.

Bendra taisyklë yra tokia, jog niekada neturësime vieningo
algoritmo kuriuo vadovaujantis galëtume turëti atsakymà á visus
klausimus. Todël verta prisiminti taisyklæ, jog bûtina mokytis ið
svetimø klaidø, tuomet neturësime skaudþiø individualiø pamokø.

Jurgita PINTUKAITË – Rakðtienë, ámonës „Saugas“
direktorë.

Daug turime informacijos darbuotojø ir sveikatos klausimais.
Todël esminis klausimas yra kaip jà atsirinkti ir pritaikyti
konkreèioje veikloje. Praktika rodo, kad visko mokyti ir viskà
iðmokti yra neámanoma, todël reikia kaupti patirtá, kad ta
informacija bûtø sugrupuota. Iðsiaiðkinti kam ji skirta, tai yra
sugrupuoti þmones pagal amþiø, iðsilavinimà, ámonës profilá ir
kitus kriterijus. Akivaizdu, kad vienokie pavojai bus chemijos
pramoneje, kitokie statybø aikðtelëje, dar kitokie transporto
sistemoje ir pan. Didelæ átakà daro asmeninis pavyzdys. Jeigu
vadovas reikalaujantis laikytis taisykliø pats ateina be atsaugos
priemoniø, tai jo asmeninis pavyzdys tikrai turës neigiamà átakà
daugeliui darbuotojø.

TRUPUTIS APIBENDRINIMØ
Konferencijoje buvo daug ávairios papildomos informacijos

apie darbuotojø saugà ir sveikatà. Matëme ávairias ámones ir
specialistus pamokanèius atsirinkti tai, kas aktualu individualiai
darbo vietai.

Ámonës „Sabelijos prekyba“ atstovas paraðë trumpà „laiðkutá“.
„Mûsø klausë kà galima pasiûlyti? O mes atsakome: dar

neapsaugoti jûsø þmonës nuo galimø grësmiø ir pavojø darbe,
todël ir imamës ðio darbo“.

Kiekvienam konferencijos dalyviui buvo áteikti informaciniø
plakatø rinkiniai, o juose vaizdingi pieðiniai, kaip reikëtø elgtis
kiekvienoje darbo vietoje.

Teigiamas konferencijos privalumas, jog uþsiëmimai vyko vienu
metu keliose salëse ir todël kiekvienas dalyvis galëjo pasirinkti
kokio lektoriaus praneðimas jam buvo aktualiausias.

Ádomiai renginys buvo organizuotas ir ta prasme jog kiekvienas
praneðëjas palikdavo laiko klausimams ir atsakymams.

Praktine patirtimi diegiant DSS reikalavimus dalinosi ámoniø
(„Panevëþio statybos trestas“, Vakarø laivø gamykla“). Jie vaizdþiai
pasakojo apie bendravimà su darbo kolektyvu ne  vien darbo
vietoje bet ir laisvalaikio valandëlëmis. Tai yra buvojant gamtoje,
sportuojant, lankant kultûrinius renginius ir kt. Su ádomumu
dalyviai klausësi aiðkinimo ir praktinio naudojimo taisykliø apie
tai, kaip reikia naudotis alkotesteriais, narkotesteriais, ir kitomis
techninëmis naujovëmis.

Ádomu buvo suþinoti lektorës J.KLYVIENËS nuomonæ apie
tai, jog ji yra trynukø mama, jos darbo sritis ieðkoti bûdø kaip
pasitelkti darbø saugai ávairias priemones ir idëjas. Ji su ðypsena
kalbëjo, kad vaikai yra tartum maþieji egzaminatoriai padedantys
teisingai numatyti ávairiø darbø kryptis.

Konferencijà ádomiai paávairino dviejø aktoriø programa.
Raminta Raèkauskaitë pamokë kaip reikia bendrauti,
susipaþinti ir sugyventi kiekvienoje konkreèioje situacijoje. Tai
gebëjimas bûti neáprastoje aplinkoje ir tuo pat metu
„ásiþeminti“ akimirkoje, kad galima bûtø patogiai jaustis
neáprastose aplinkybëse.

Aktorë Nijolë Normantaitë atliko ne tik meninæ programà
bet ir mokë konferencijos dalyvius kaip gyvenime reikia teisingai
planuoti laikà ir atsirinkti tai kas svarbiausia, o pasirinkus imtis
iniciatyvos savø tikslø pasiekimui.

Kiekvienam renginio dalyviui buvo áteikti paþymëjimai apie
programos numatytos kursuose ágyvendinimà.

Esame su tais kurie, reiðkë dëkingumo þodþius renginio
organizatoriams ir linkëjo vieni kitiems kûrybingo ir saugaus darbo,
graþios ateities.

Parengë Renata MOTIEJÛNIENË, Vidas AMBROZA ir
Juozas ÐALÈIUS

kad Kultûros ir Aplinkos ministerijos, turëtø atsiþvelgti á ðià
padëtá ir pertekliná reikalavimà darbininkams ágyti teisines þinias
panaikintø. Laukiame greito sprendimo.

Jonas PAKOLKA, UAB „Mûras“ tiekimo inþinierius

Redaktoriaus nuomonë. Jau ne pirmà kartà raðome apie ðá aktualø
statybininkams klausimà. Norime kreiptis á valdininkà:

 1. Bûk geras, surask laiko ðio trumpo straipsnelio perskaitymui;
2. Parodyk pagarbà statybininkams;
3. Parodyk pagarbà sau paèiam;
4. Parodyk norà ir galimybes gerø tikslø ieðkojimui.

Darbuotojø sauga ir sveikata 2018
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JELENA PARASONIENË
Balsuosiu uþ kandidatà(-æ) pretenduojantá tapti

Lietuvos Respublikos Prezidentu(-e) 2019 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.

Padëka uþ nuostabià
dovanà – ÐVIESÀ

Gyvenimo aplinkybës þmonëms atneða visokiø
naujienø.  Kartais jos bûna ilgai lauktos, bet gali bûti ir
visiðkai netikëtos. Neáprastos naujienos sulaukiau ið
nuostabiø gydytojø. Todël noriu padëkoti prof. Vytautui
JAÐINSKUI Lietuvos sveikatos mokslø universiteto
ligoninës Kauno klinikos Akiø dienos chirurginio skyriaus
profesoriui; anesteziologei Gerdai KUÈINSKIENEI;

Medicinos sesutei (bendrosios praktikos slaugytojai)
Auðrai LIPINSKIENEI uþ jautrumà, parodytà man,
Kauno klinikose.

Taip pat aèiû Kauno miesto poliklinikos oftalmologei
Alinai GRABAUSKIENEI.

Jûsø nuostabios rankos neða ne tik ðviesà, bet ir graþias
mintis þvelgiant á ateitá.

Dar kartà AÈIÛ uþ profesionalumà, nuoðirdumà  ir
dëmesingumà!

Su pagarba Juozas ÐALÈIUS

Viskas ðiame pasaulyje vyksta pagal Dievo, t. y. gamtos
dësnius, kuriuos mes galime paþinti ir jais vadovautis, bet
negalime pakeisti. Vienas ið tø dësniø yra tas, kad visa þmonijos
istorija yra kûrëjø ir vartotojø kova uþ pirmøjø sukurtà gërá. Ðis
procesas paremtas dar vienu dësniu, kad laimi tas, kas savo
tikslui pasiekti sunaudoja maþiausiai energijos.

Tiek kûrëjai, tiek jø sukurto gërio vartotojai kuria savas
strategijas, kaip ágyvendinti savo tikslà maþiausiomis pastangomis.

Istorijos bëgyje kurianèioji visuomenës dalis sukûrë valstybæ
ir jà valdanèias struktûras, kad apsigintø nuo savø sukèiø, vagiø,
plëðikø, valkatø ir galvaþudþiø bei svetimø valstybiø, ketinanèiø
uþgrobti jø sukurtà iðgraþintà ir praturtintà ðalá.

Norint iðlaikyti valstybës struktûras, bûtina dalá sukurto gërio
skirti jø iðlaikymui. Taip atsirado bûtinybë mokëti mokesèius ir
tarnauti armijoje. Mokesèiai buvo kaupiami valstybës iþde, dabar
vadinamame biudþete ir buvo skirti armijos ir teisëtvarkos
struktûrø iðlaikymui, t. y. policijos, prokurorø, teisëjø ir jiems
vadovavusiø karaliø, o vëliau prezidentø iðlaikymui.

Kokio prezidento mums reikia?
Dabar, kai iðsiaiðkinome, kam kurianèioji visuomenë sukûrë

valstybæ ir joje kûrëjø tvarkà uþtikrinanèias valstybines struktûras,
galima pasvarstyti, kokio prezidento mums reikia.

Save að priskirsiu prie kûrëjø, todël èia vartojamà þodá „mes“
reikia suvokti kaip visuomenës kûrybinës dalies ávardijimà. Deja,
pono Dievo valia yra ir kita visuomenës dalis, kuri ðventa ir
neginèijama savo teise laiko vartojimà.

Þiauriø pilietiniø karø iðdavoje abi konfrontuojanèios
visuomenës dalys surado kompromisà, vadinamà DEMO-
KRATIJA. Todël prezidentà, kurio pagrindinë funkcija yra
vadovauti valstybinëms struktûroms, uþtikrinanèioms pilieèiø
saugumà ir teisingumà, rinks tiek kûrëjø, tiek vartotojø atstovai.

Senas demokratijos tradicijas turinèiø valstybiø kandidatai á
prezidentus aiðkiai deklaruoja, kurios visuomenës dalies
interesams bus suteikta pirmenybë, todël pakaitomis ðalá valdo
deðiniøjø ar kairiøjø atstovai. Deðinieji á pirmà vietà iðkelia
pareigà, kairieji – teises.

Galima nuspëti, kokiam kandidatui á prezidentus atiduos
savo balsà uþ sukèiavimà, vagystes, plëðimus ar þudymus nuteisti
pilieèiai. Galima nuspëti, kad ir kandidatai á prezidentus deklaruos
palaikantys tà visuomenës dalá, kuri yra gausesnë.

Mokesèius mokanèiø ir ið mokesèiø pagalba surinkto biudþeto
gyvenanèiø pilieèiø interesai skirtingi. Pirmieji norës laisvos
rinkos, antrieji – socialistiniø santykiø. Kadangi pas mus apie 50
proc. ûkiniø santykiø pasilikæ nuo taip vadinamo „brandaus
socializmo“ laikø, tai kandidatams á prezidentus bus nelengva
apsispræsti, kurià pusæ palaikyti. Tai priklausys nuo to, kokia
nuostata jiems nuo vaikystës ádiegta ðeimoje, t. y. nuo jø moralës.

Jeigu laimës valstybiná socialistiná sektoriø palaikantys
pilieèiai, tokiu atveju ðalá paliks ir á Anglijà bëgs kûrybinës
visuomenës atstovai, jeigu prieðingai, tai lengvos duonos
ieðkotojai bëgs á Ðvedijà, kur ðiuo metu klesti socializmas.

Kitø ðaliø prezidentø rinkimai rodo, kad socializmo era
baigiasi ir vis daugiau laimi deðinieji nei kairieji.

Tikëkime, kad mes, statybininkai, kaip kurianèioji
visuomenës dalis, nesuklysime rinkdami ðalies prezidentà ir savo
veikla galësime uþsiimti tëvynëje.

Juozas ZYKUS,
pilieèiø asociacijos „Metro sàjûdis“

valdybos pirmininkas
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Proga. Kad ir kokiø kiltø abejoniø, privalome nusilenkti tiems
þmonëms, kurie sumanë Lietuvos Nepriklausomybës ðimtmeèio
jubiliejø. Tai kol kas vienintelë proga po gana ilgos pertraukos visai
tautai apgalvoti ir ávertinti tai, kà reiðkia du valstybës iðsilaisvinimo
etapai ið Rytø imperinës priklausomybës. Sunku ásivaizduoti, kuo
mes bûtume ðiandien, jeigu paskutiná ðimtmetá nebûtume turëjæ
savo valstybës. Kaþin kas bûtø likæ ið mûsø þemës, jos gamtos, mûsø
kultûros, paproèiø, kalbos, mûsø istorijos ir paèios tautos. Net jei
dar kas nors bûtø atsiminæ savo kilmæ ir kalbà, visai galimas daiktas,
kad jie bûtø jautæsi tik niekingais galingø jëgø prielipais,
nevisaverèiais þmonëmis, galutinai iðtirpstanèiais ið pasaulio
þemëlapio ir istorijos kaip daugelis baltø genèiø arba kokie èiukèiai
ir kamèadalai.  Ðiaip ar taip, bet ðiandien mûsø valstybë visai neblogai
ásiterpia á ðiuolaikinæ pasaulio tautø ávairovæ ir net turi tam tikrà
kultûriná ir politiná pripaþinimà. Ypaè maloniai nustebino tas
dëmesys, kurá pasaulio politinis elitas parodë Vasario 16-osios proga.
Bet iðryðkëjo ir kita, tamsesnë, medalio pusë. Ne tik ji, bet ir kai
kurios kultûros tendencijos, nesëkmës, patirtos pasirengimo metu
rodytø, kad ðios puikios progos mes turbût nepajëgsime paversti
ðimtmeèio ðventëmis, galinèiomis keisti ðalies dvasiná klimatà.

Pakrikimas. Visos ðios nesëkmës buvo susijusios su tam tikrais
destruktyviais procesais, moraliniu pakrikimu, valstybës valdymo
stichija. Bene geriausiai tas nesëkmes simbolizavo ir “nuspëjo”
jau plaèiai apkalbëtas Gedimino kalno irimas. Kalta buvo ne tik
gamta. Dël jo buvo be galo daug aliarmo signalø, ðurmulio,
konfliktø, spazmiðkø veiksmø, iðleista daug pinigø, bet su juo
susidoroti taip ir nepavyko. Ðis ávykis apnuogino ne tik valdþios
neágalumà (nesugebëjimà paskirstyti atsakomybiø, sprendimø
diletantiðkumà, nepasirengimà stichiniams ávykiams ir t.t.), bet
ir liudijo pernelyg lengvà pagrindiniø valstybës simboliø
paþeidþiamumà. Dël to paties pakrikimo (moralinio ne-
brandumo, ambicijø, egocentrizmo, neatsakingumo, ideologinio
susiskaldymo, sveiko proto deficito) iki ðiol niekaip nepavyko
pastatyti ir paèiø svarbiausiø  Nepriklausomybës simboliø. Ir
ðiandien niekas neþino, kada turime tuoj pat po antrojo
Nepriklausomybës atgavimo suplanuotus paminklus J
Basanavièiui ir  Lietuvos kovotojams uþ laisvæ. Ið anksto kilo
daug abejoniø ir dël to, ar pavyks sukurti ðalyje tokius
ceremonialus ir dvasiná pakilumà, kuris Nepriklausomybës dienà
paverstø unikalia ðimtmeèio ðvente.

 Koncepcija.  Pirma, nusivylimà sukëlë jau pati  “Lietuvos
valstybës atkûrimo ðimtmeèio ðventës koncepcija”.  Pirmàsyk jà
perskaièius, buvo sunku patikëti, kad tai valstybinis projektas.
Joje tiek daug alogiðkumø, euforijos, netikslumø, diletantizmo
ir naivumo, kad atrodë, jog jis parengtas menkokai
prasilavinusios gimnazistës. O kad ðio teksto nekonsultavo
kvalifikuotas istorikas ir etnologas galima net garantuoti. Apie
ðios koncepcijos ryðá su valdþia galima spræsti tik ið dviejø dalykø:
ið ápareigojimø ministerijoms kasmet teikti “ðventimo”
duomenis Vyriausybës kanceliarijai ir ið atkaklaus reikalavimo
didþiuotis savo valstybe. Visà “autorës” mentalitetà iðryðkino
jau ðventës paskirties aptarimas. “Koncepcijoje” nurodyti 6 tikslai
ir uþdaviniai, ið kuriø tik vienas skirtas  ðventimui,  kiti du –
pasididþiavimui ir trys –  informavimui. Jeigu ðventimo koncepcijoje
tik vienas uþdavinys yra ðventimas, pasidaro ádomu, kas yra tas
ðventimas. Ir èia pat randame toká apibrëþimà, kuris gali tilpti tik
vienoje “autorës” fantazijoje.  Tai esanèios “veiklos, siejamos su
þalia Trispalvës spalva, skirtos dabarèiai – kvieèianèios visuomenæ
prasmingai ðvæsti Vasario 16-àjà”. Ðitoks “iðaiðkinimas”, man rodos,
daug geriau tiktø postmoderniajai poezijai negu valstybës
koncepcijai. Net vasario 16 dienos vakarà keletà kartø perëjæs
Vilniaus Gedimino pr. ir Katedros aikðtæ nesupratau, kà tas
paaiðkinimas galëjo reikðti. Ten trispalviø þaidimø buvo per akis.
Bet ar kas þinojo, kad mes ðventëme tik þaliàja spalva,  kuri buvo
skirta dabarèiai, kvieèianèiai “prasmingai ðvæsti Vasario 16-àjà”.
Kitos dvi mûsø vëliavos spalvos buvo perduotos ne ðventimui,
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bet Lietuvos paþinimui ir
kûrimui. Tik kaþin ar kam nors
Lietuvoje pagal ðá receptà pavyko
paðvæsti. Bet palikim ðià
“Kocepcijà” keistenybiø mu-
ziejui...

Ðventimas be ðventumo.
Antra,  gal tuo stebëtis ir
nereikëtø. Dauguma ið mûsø jau
yra praradusi interesà, o kartu
ir sugebëjimà ðvæsti ðventes, t. y.
atlikti tokius ritualus, kurie turëtø
sakraliná turiná, iðkeliantá
svarbiausius iðliekamosios vertës
dalykus virð kasdienybës. Juolab
kad ið vadinamøjø masiniø
“ðvenèiø” jau apskritai yra iðnykæ

bet kokie ðventumo, arba iðskirtinës vertës dalykø, pëdsakai.
Atskyrus baþnyèià nuo valstybës, hedonistinë popso kultûra ádiegë
poþiûrá, kad ðventës yra ne kas kita kaip pramogos. Iðtisa karta
jau uþaugo tokioje aplinkoje, kur visos pramogos virto ðventëmis,
o buvusios ðventës – pramogomis. Ir tai nedaug kà tejaudina.
Juk mes visi – v a r t o t o j a i. Atsirado importiniø ðvenèiø madø,
daiktø vartojimo ðvenèiø, prekybos namø atidarymo ðvenèiø,
masiniø festivaliø, fejerverkø, „pypkoriø“ bei sugërovø ðvenèiø,
maloniø susibûrimø, gausiø prisivalgymø, pasilinksminimø ir
aibë kitokiø pramogavimo “ðvenèiø”. Ðitokiø „ðvenèiø“ ðiandien
prisotinta visa mûsø kasdienybë. Prie jø jau priskirtos net ir
tarptautinës dienos, skirtos alui, kavai, pyragui, cepelinams,
veltiniams, atðvaitams,  40-èiai paukðèiø, telefono numeriui 112,
raidei „pi“, buèiniams, raudonai nosiai, apatiniams drabuþiams,
pagalviø mûðiui, orgazmui pagerbti (jos visos nuraðytos ið
praëjusiø metø kalendoriaus). Jau nebeliko në vienos dienos be
„ðventës“. Kas tokioje kultûroje dar tikrai yra ðventa ir kaip dar
ámanoma ðvæsti ðimtmeèio jubiliejø? .

Vartotojø ir bastûnø psichologija. Treèia, kai ástojome á
Europos Sàjungà, tam tikri socialiniai sluoksniai, atsidûræ
valdþioje ir uþëmæ pagrindinius þiniasklaidos centrus, ëmë
sparèiai platinti paties lëkðèiausio kosmopolitizmo ir lygybës,
kaip visø skirtumø trynimo, ideologijà. Jos paveiktas liberalusis
elitas sugalvojo dviejø Lietuvø politikà, kuri daug metø skelbë,
kad ðiandien visai nesvarbu nei kuo bûti, nei kur  gyventi. Ji
nedviprasmiðkai skatino visø vienodumà, neprisiriðimà prie
þemës, nuolatiná keliavimà ir emigracijà, kuri ir taip jau buvo
nepaprastai didelë. Pagrindiniø galiø centruose ji átvirtino
vienodø bastûnø, t.y. þmoniø be vietos, be Tëvynës ir be
charakterio psichologija. Buvo ne tik restauruota, bet ir
radikalizuota Markso doktrina, kad valstybë, tauta ir ðeima yra
vakarykðtës dienos reliktai. Prie jos prijungtas ir kultûrø,
gebëjimø, lyèiø, intelekto skirtumø likvidavimas. Todël pati
valstybës nepriklausomybë buvo pavojingai diskredituota. Dar
nespëjæ pasidþiaugti iðkovota nepriklausomybe ir ávertinti jos
pranaðumø, mes skubëjome kuo greièiau pasinerti ne tik naujà
sàjungà, bet ir á globaliàjà popsinæ masiø kultûrà ir paèiø
ávairiausiø priklausomybiø glëbá. Jame jungësi viskas: nuo
stiprëjanèios ir ne pakankamai demokratiðkos politinës bei
ideologinës priklausomybës – iki  priklausomybiø nuo daiktø
kulto, reklamos, iðmaniøjø telefonø, azartiniø loðimø, elgesio,
aprangos, parameno ir tikëjimo madø, alkoholio, narkotikø  ir
kitø vartojimo bûdø.

Bëgimas nuo laisvës. Ketvirta, ðiandien visuose Lietuvos
kampeliuose ir visuose socialiniuose sluoksniuose galima iðgirsti
klausimà: Kur mes einame? O atsakyti nëra kam. Net  mëginimø
nematyti. Todël daromës panaðûs á aviø bandà: kur mus ves –
ten ir eisime. Bet Europos vedliai taip pat tyli. Jø þingsniai gana

K. Stoðkus.
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pragmatiðki. Pritaikyti ðios dienos konjunktûrai. Ar èia
nesikartoja Renesanso menininkø nuogàstavimai, kokie bus
padariniai, kai akli veda aklus.  O bûtent ði realybë mus neða kaip
skiedras vanduo. Toká aklà atsidavimà konformizmui E. Fromas
yra taikliai yra pavadinæs “bëgimu nuo laisvës”. Tai gana ádomus
masiø psichologijos reiðkinys. Mechanizmas jo paprastas. Kai
þmogus netenka laisvës, jis labai piktinasi bet kokiais
apribojimais, net elementariausia disciplina ir mandagumo
normomis. O kai tik gauna laisvæ – jos labai greitai iðsiþada. Ir
net pasirengia mëgautis vergystës malonumais. Net rinktis
atsisako. Dabar jis seka tuo, kas tik “uþkabina”: politinë ar verslo
reklama, mada, þmonës ið autoritetingø draugø rato. Net pats
tas þodis “uþkabintas” – paèiø priklausomybës aukø sugalvotas.
Jis puikiai parodo, kuo remiasi jø “laisvas” pasirinkimas gundymo
epochoje. Jos gerai jauèiasi  “uþkabintojø” ástatytos á vëþes: tik
eik paskui – ir bûsi laimingas. Nereikia abejoti, imtis atsakomybës.
Iðnyksta rizika. Atsiranda nuostabus saugumas: “Taip dabar daro
visi”. Ðtai toji konformistinës masiø psihologijos aukso taisyklë.
Ja remiasi ne tik paaugliai, reklamos gamintojai, þmonës ið gatvës,
bet pirmiausia mûsø politinis elitas. Tai nuostabus gyvenimas ðia
diena, kai apie veiklos padarinius ir grësmes niekam nereikia
galvoti. Tikra laisvë uþkrauna rûpesèius ir atsakomybes,  verèia
kontroliuoti savo elgesá ir pan. O kas ðiandien to nori? Kam ta
laisvë,  kai esi uþkabintas.

Vaidinimas. Penkta, ið neatsakyto klausimo “kur mes
einame?” kyla kitas neaiðkumas: kaip ámanoma ðvæsti
nepriklausomybæ, kai visa gyvenimo realybë “uþprogramuota”
orientuotis á priklausomybes? Uþdavinys sunkus. Bet tik tiems,
kurie brangina ásitikinimus. Konformistams problemos  nëra.
Ðventimà jie lengvai suvaidins. Ypaè kai yra tokia loftiðka ir
gerokai pagaravusi  ðventës “koncepcija”. Kà darysi –  tas tiks.
Kam patinka, gali þaisti vëliavos spalvomis. Juolab kad
posmoderniðkais laikais  viskas bus menas ir ðventë, kà tu pats
menu ir ðvente pavadinsi... Jeigu tik yra “idëja” nesunku bus ir
visø metø ðventæ suvaidinti. Juk net prastokai vaidinanti Kultûros
ministerija „átikino“ 12 tûkst. balsuotojø, kad jos dirbtuviø
parengtas antipaminklas yra paminklas. Bet uþtat ant visø jos
langø iki ðiol tebëra trispalvës vëliavos. Man irgi patinka þalia
spalva, bet Nepriklausomybës ðventë – kai kas daugiau.

Apie visus sutelkiantá ceremonialà nebuvo kam pagalvoti?
Sovietmeèiu Lietuva negalëjo turëti savo valstybiniø ðvenèiø. Jos
turëjo bûti imperinës. Todël jø turiná ir formà uþduodavo Maskva.
Á paskutinæ Nepriklausomybæ mus iðvedë mitingai. Jie davë
pavyzdá ir vëlesnëms valstybinëms ðventëms. Bet ðimtmeèio
ðventë, be lauþø ir demonstracijø, ið to laiko nieko nepaveldëjo.
Gaila, kad ir tie lauþai ne taip apdairiai buvo panaudoti. Matyt,
ðimto lauþø idëja organizatorius taip uþbûrë, kad jie net nepavirs,
jog tie lauþai bus ásprausti tarp namø. Pritrûko nuovokos, kad
Gedimino prospektas gali pavirsti tepalais dvokianèia rûkykla,
kurioje maudysis á abi puses judanèios þmoniø masës. O kodël
nepasirûpinta visus þmones sutelkianèiu ðventiniu ceremonialu
jau nejauku net klausti.

Sakralizacija. Ðeðta, nepaisant visø ginèytinø ir abejotinø
dalykø, sostinëje buvo gana reikðmingø ðventiniø ceremonijø:
Katedroje ávyko miðios, kuriose dalyvavo visos uþsienio ðaliø
delegacijos, prie Prezidentûros gausiai uþpildytoje aikðtëje vëliavø
pakëlimo ceremonialà palydëjo áspûdingas miesto varpø
gaudesys, buvo neðamos gëlës á Rasø kapines ant Basanavièiaus
ir kitø ryðkiausiø asmenybiø kapø, Gedimino ir Pilies gatvëmis
þygiavo ávariø visuomenës grupiø suorganizuotos
demonstracijos, kuriomis buvo mëginama parodyti Lietuvos
Nepriklausimybës reikðmingumà ðiø dienø þmonëms.

Bene prasmingiausiai ir giliausiai ðventë turiná iðreiðkë
visuomeniniø patriotiniø organizacijø eitynës nuo Gedimino
paminklo á Lukiðkiø aikðtæ, kurioje vyko mitingas, uþbaigæs
partizanø relikvijø laidojimo ið ðimto Lietuvos vietø cermonijà.

Ðiuo relikvijø laidojimo aktu sakralizuota Lukiðkiø aikðtë uþdëjo
priedermes ne tik bûsimo paminklo kûrëjams, bet ir kitiems èia
atvykstantiems þmonëms. Ji ne tik visada primins, ið ko iðaugo
mûsø valstybës Nepriklausomybë, bet ir ápareigos juos
disciplinuoti savo elgesá taip pat, kaip ir visose kitose ðventose
vietose. Atlikdami  ðventiná kovø aukø pagerbimà, cermonialo
dalyviai priminë jø istoriná ánaðà á valsybës nepriklausomybæ,
átvirtino jø  reprezentacinæ galià pagrindinëje sostinës aikðtëje ir
simboliðkai liudijo paèiø dalyviø nusiteikimà aukotis uþ savo
Tëvynæ. Tuo paèiu aktu buvo parodytas iðskirtinis dëkingumas
savo valstybei ir iðgyventas daug kur primirðtamas jos
reikðmingumas. Kovotojø uþ Nepriklausomybæ (autonomijà,
suverenumà, savarankiðkumà) pagerbimu (iðaukðtinimu) buvo
iðkelta (iðryðkinta ir sustiprinta) valstybës laisvës vertë (galia,
svoris) tautos gyvenime. Gaila, kad ðá mitingà, galëjusá tapti
centriniu ðventës renginiu, nustûmë á periferijà ne tik ðventës
organizatoriai, bet ir þiniasklaida. Slëpti nëra ko. Ðiuo kovotojø
uþ Nepriklausomybæ pagerbimu buvo siekiama parodyti, kad
patriotinës organizacijos kartu su Tëvynës gynëjø aukomis ir
ðiandien yra pasirengusios ginti Lukiðkiø aikðtës reprezentacinæ
funkcijà, kurio reikalavo ne vienas Seimo sprendimas, bet kurá
atsisako vykdyti kultûros ministerija ir miesto meras.

Iðvados. Ðiø pastangø atskirti ðventæ nuo pasididþiavimo ir
pramogø nereikëtø laikyti mëginimu palikti ðventæ be pagyrimø
ir pramogø. Nuo seniausiø laikø iki ðiol ðventes sudaro paprastai
trys komponentai: 1) ðventæ áprasminantys ir sakralumà
suteikiantys ceremonialai, 2) pagiriamosios kalbos ir eilës ir 3)
pramogos. Ðiandien ðie komponentai kartu su þmonëmis yra
atsiskyræ vienas nuo kito, uþima ðvenèiø vietà ir pretenduoja á
atskiras ðventes. Todël  neturime ir tuos komponentus jungianèiø
ceremonijø, o þmones taurinantá ðventumà,  skatinantá  kopti á
Dantës “Rojaus”  vertybiø hierarchijos virðûnes, pakeièia
atpalaiduojantis, þeminantis, banalizuojantis, gniuþdantis
nusileidimas á “Pragaro” gelmes. Lieka desakralizuotas
(pseudoreliginginis) tikëjimas vartojimui skirtais rakandais ir
kitais malonumais.  Todël dauguma þmoniø jau apskritai neþino,
kà reiðka ðvæsti ir moraliðkai kopti aukðtyn. Gal tai paseno? Bet
kas pasakys, kaip mes iðgyvensime be senosios“aukso taisyklës”?:
“Tad visa, ko norite, kad jums darytø þmonës, ir jûs patys jiems
darykite.” Kas tada perskaitys uþmirðtà þmonijos istorijà ir
pasakys, kas be daiktø tikrai joje yra nauja?

Gerbti ar didþiuotis? Septinta, ði ðventë iðryðkino maþiausia
tris ðiam laikui bûdingas gyvenimo nuostatas, ákûnytas trijø
þmoniø kategorijø: vieni á jà atëjo pasididþiuoti (pasirodyti,
pasipuikuoti) savo galia bei ryðiais su valstybës nuopelnais
(garbingumu), kiti – pasimëgauti (papramogauti) masiniais
susibûrimais ir reginiais, o treti – nusilenkti (pagerbti) valstybës
nepriklausomybei, t.y. ðvæsti.. Buvo ir ketvirti – atkritusieji nuo
valstybës ir atstumtieji, kuriuos ði ðventë tik erzino. Jø gaila. Bet
ðitie svarstymai jø nelieèia. Tiesà sakant, ðitokios tendencijos
visada buvo.  Tik jos nebuvo taip radikaliai viena nuo kitos
atskilusios. Skirtingos buvo ir jø proporcijos, santykiai bei
vaidmuo valstybëje. Dabartinë padëtis ypatinga tuo, kad maþokai
ðioje ðventëje buvo  ðvenèianèiøjø. Kitaip tariant, tokiø þmoniø,
kurie savo gyvenimo prasmës nemato be valstybës
nepriklausomybës iðsaugojimo ateinanèioms kartoms. Gal net
ne tiek jø buvo maþai, kiek jie atrodë marginalizuoti, iðstumti uþ
vieðojo gyvenimo lauko, iðsibarstæ ir apimti nesusikalbëjimo bei
tarpusavio nepasitikëjimo. Tokia jø padëtimi naudojosi tie, kurie
ðiø priedermiø nejauèia ir ðventæ naudoja vien tik savo
susireikðminimui bei pramogavimui. Pats paprasèiausias
susireikðminimo bûdas, kaip þinia, ir yra didþiavimasis.

Tai puikavimasis tuo, kad esi susijæs su valstybe, iðsiskirianèia
þinomais pranaðumais.
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Praëjusiame numeryje
pateikëme trumpas iðtraukas ið
Alfonso Jaro knygos „ÁMONËS
VALDYMAS: dël ko verta gin-
èytis, o dël ko bûtina susitarti“.

Skaitytojai suþinojæ, kad
knygos autorius pëðèiomis eina á
darbà, buvo tikri, kad darbovietë
visai arti namø. Papraðëme
autoriø tikslesnio paaiðkinimo.
Sulaukëme minèiø, kurias
pateikiame skaitytojams:

„Jau 40 metø mano gyvenimas
turi pastovø ritmà. Ryte atsikeliu 5
val. Truputá pusryèiauju. Á darbà
pësèiomis einu 5 km. Tai yra ið

Antakalnio á Naugarduko gatvæ. 6.15 val. visuomet bûnu darbo vietoje.
Þinau, kad rytinis ankstyvas darbas ne tik ádomus, bet ir labai
produktyvus.

Jeigu darbo dienos reikalai nesutrukdo, tai pëðèiomis einu ir namo.
Toks galëtø bûti trumpas paaiðkinimas apie mano gyvenimo dalá“.
Skaitytojø vardu dëkojame uþ neáprastà didelës ámonës vadovo ir
knygos autoriaus paaiðkinimà.

Juozas ÐALÈIUS

Pagal skaitytojø praðymà
Vasario 27 dienà  Þemës

ûkio rûmuose (ÞÛR) vyko
neeilinis renginys. Buvo
iðrinktas naujas pirmininkas
Arûnas Svitojus. Þemdirbiø ir
þemës ûkio produktø ga-
mintojø ir perdirbëjø Aso-

ciacijos nariai kol kas sveèio teisëmis stebëjo rinkimus. Per
Asociacijos susirinkimà, kurio metu buvo pasiûlyta tapti þemës
ûkio rûmø nariais, priimtas sprendimas kreiptis  á kitas þemdirbiø
asociacijas ir surengti susitikimà su naujuoju Þemës ûkio rûmø
pirmininku tam, kad  pateikti pasiûlymus, supaprastinti tvarkà
tapti Þemës ûkio rûmø nariu, bei kitas idëjas, kurias ágyvendinus
Þemës ûkio rûmø veikla taptø skaidresnë ir prieinamesnë visoms
þemdirbiø asociacijoms bei pavieniams þemdirbiams. Taip pat
susirinkime pavieðinta tà paèià dienà gauta informacija ið
Lenkijos Pieno palatos, apie jø sutikimà dalyvauti konferencijoje
„Lietuviðko pieno ûkio perspektyvos“. Á konferencijà, kuri vyks
kovo 20 dienà Þemës ûkio ministerijoje,  atvyks Pieno palatos
specialistas  Jakub Wszeborowski, kuris pasisakys tarptautinio
bendradarbiavimo klausimais bei pristatys Lenkijos pieno ûkio
ypatumus, kas ðiandien gali bûti labai naudinga, norint
iðspræsti  Lietuvos smulkiøjø ûkiø pieno supirkimo kainø krizæ.

 Algirdas MAÈIULAITIS
Þemdirbiø ir þemës ûkio produktø gamintojø ir perdirbëjø

asociacijos pirmininkas

Iðrinktas naujas pirmininkas

Suvaþiavimo metu ir jam pasibaigus naujasis Rûmø
pirmininkas. A. Svitojus kvietë suvaþiavimo dalyvius ir visus kitus
galvoti globaliai, bet dirbti lokaliai, tai yra atsiþvelgiant á konkreèià
aplinkà ir interesus.

Þemës ûkio ministras Bronius MARKAUSKAS linkëjo sëkmës
naujiems vadovams ir kvietë nepamirðti, kad dirbti bus nelengva.
Vis dëlto svarbiausias tikslas – atstovauti Lietuvos þemdirbius ir
kaimo þmoniø interesus.

Antanas BARANAUSKAS, Lietuvos Þemës ûkio technikos
asociacijos atstovas, þemës ûkio ateitá sieja su kuo platesniu
technikos panaudojimu. Praktika rodo, kad ðiais laikais uþ
priimtinà kainà geros kokybës technikà gamina ne tik Vakarø
valstybëse, bet ir Rytuose.

Kaimas ir miestas visuomet buvo glaudþiame ryðyje. Taip turëtø
bûti ir ateityje.

Juozas ÐALÈIUS

Jonas Aistis (Aleksandravièius - Aleksandriðkis; 1904-1973)
lietuviø poetas

Pasiaukojimo nereikëtø suprasti, kad jis bûtinai turi baigtis mirtimi:
gyvenimas, ne mirtis yra þmogaus tikslas ir siekis.

Prisikëlus Tëvyne ir eik pasiryþus...
Atsikëlei graþi ir dþiaugsminga...
Tujen esi gyvenimo vingiuose vëlei, laisva iðdidi ir galinga, AMÞINA

LIETUVA.
* * *

Justinas Marcinkevièius, poetas ir raðytojas
O, kaip sunku duoti, nesitikint jokio atpildo, be iðskaièiavimo ir be

noro pasirodyti...
Mintis parinko Juozas KLIUÈINSKAS,

buvæs Statybos ministerijos, Mechanizacijos tresto Sàmatø -
sutarèiø skyriaus virðininkas

Ðvedijos BVP vienam milijonui gyventojø yra 29 mlrd. doleriø.
Lietuvoje BVP milijonui gyventojø – 22 mlrd doleriø (beveik tiek
pat). Ðvedijoje seselë uþ darbà ligoninëje per mënesá gauna 3 500
Eur, slaugë – 3 020 Eur, mokytoja   – 3 640 Eur. Ðiukðliø veþëjas –
3 800 Eur. Lietuvoje slaugë gauna 100 Eur. Kodël tokie skirtumai?
Ðvedai per biudþetà perskirsto 72 proc. savo BVP, Lietuva – 18,18
proc. Ðvedijoje visi moka mokesèius. Lietuvoje tik tie, kas bijo
Dievo, ar tingi iðsisukinëti...

„Lietuvos aidas“ 2018 02 20                        Parinko J. ÐALÈIUS

ÞÛR suvaþiavimo aidai

LIETUVIØ KALBA:
ar mokame raðyti ir kalbëti?

Kalboje gyvena visi tautos minèiø turtai, josios tradicijos, istorija, religija ir
gyvenimo dësniai, visa josios ðirdis ir siela.

        Johanas Gotfrydas Herderis

Tarptautiniais þodþiais vadinami bendrinei kalbai priimtini skoli-
niai, kuriø svetimà kilmæ rodo tai, kad jø reikðmës ávairiose kalbose
sutampa arba yra bent artimos. Jie daþniausiai reiðkia tarptautiniam
bendravimui svarbias sàvokas, reikalingas mokslui, technikai, politi-
kai, kultûrai, menui. Be tarptautiniø þodþiø neiðsiverèia në viena tam
tikro kultûros lygio tautos kalba. Paprastai tarptautiniai þodþiai yra
prisitaikæ prie lietuviø kalbos fonetikos, gramatikos, raðybos dësniø;
gauna lietuviðkas galûnes ir kaitomi pagal kurá nors þodþiø linksnia-
vimo tipà, pvz.: bikinis, brendis, bugivugis, charakiris, cunamis, (ðuo)
dingas, ekstazis, hobis, karaokë, karis, kivis, mangas, martinis, po-
nis, spageèiai, suðis, viskis, zombis, þaliuzës.

Kitø kalbø kilmës þodþius, turinèius kirèiuotà galiná -ë (reziu-
më, þelë), lietuviø kalboje galima ir linksniuoti, ir nelinksniuoti,
pvz.: iðëjau ið ateljë, fojë arba iðëjau ið ateljës, fojës; þiûrëjau geriau-
sià varjetë arba  þiûrëjau geriausià varjetæ, pirkau ðvieþios filë arba
pirkau ðvieþios filës ir pan. Þodþiai ataðë, krupjë nelinksniuojami.

Kai þodis yra nelinksniuojamas, keblu nustatyti, kokios jis gimi-
nës. Nelinksniuojamieji kitø kalbø kilmës daiktavardþiai, gale tu-
rintys tiek kirèiuotà, tiek nekirèiuotà -o, -u, -i, lietuviø kalboje yra
vyriðkosios giminës, pvz.: bolero, kredo, þabo, manto, taksi, aveniu,
fondiu, interviu. Ðiø þodþiø giminë reiðkiama su jais derinamø
þodþiø formomis, pvz., kompetentingas þiuri, iðsamus interviu ir
pan. Taèiau moteriðkosios lyties asmenis þymintys daiktavardþiai,
pvz., ledi, fru, – yra moteriðkosios giminës.

 Kitø kalbø daiktavardþiai, kuriø gale yra kirèiuotas -ë, lietuviø
kalboje yra moteriðkosios giminës, pvz.: gera ateljë, nauja esë, erdvi
fojë, tuðèia kupë, ilga turnë, iðskyrus atvejus, kai tokie daiktavardþiai
þymi vyriðkosios lyties asmenis, pvz.: paskirtas karo ataðë, naktinis
portjë.

Dalia KËVALIENË
Kauno miesto savivaldybës administracijos Kanceliarijos Valstybinës

kalbos kontrolës tarnybos vyriausioji kalbos tvarkytoja
2007 m. Nr. 2 (294)

Ið spaudos leidiniø
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2018 m. vasario 15 d. Kaune Lietuvos sporto muziejuje
Lietuvos sàjûdþio Kauno taryba kartu su Lietuvos muziejumi
organizavo  renginá, skirtà Lietuvos valstybës atkûrimo 100-meèiui
paminëti. Á muziejø rinkosi gausus Lietuvai nusipelniusiø ávairiø
profesijø, pomëgiø, atsakingas pareigas ëjusiø bei Lietuvai
nusipelniusiø þmoniø bûrys, su kaupu uþpildæs muziejaus didþiàjà

Ðventinis renginys vyko Iðlauþo seniûnijos salëje, kurioje
puikavosi bibliotekininkës Irmos parengta fotografijø paroda
„Tegul þydi trispalvë!“. Visus pasitiko seniûnijos darbuotojosir
prisegë po proginá atminimo þenkliukà. Vëliavø áneðimu ir Lietuvos
himno giedojimu prasidëjusiàðventæ, tæsë Prienø rajono
savivaldybës vicemero Algio Marcinkevièiaus ir Iðlauþo seniûno
Tomo Skrupsko sveikinimo þodþiai.Dainingø moterø padedama,
visus pasveikino ir Iðlauþo seniûnijos bendruomenës pirmininkë
Birutë Klimèauskienë. Originalumo ir iðradingumo nestokojanti
Iðlauþo bibliotekos bibliotekininkë Irma Þidonienë toliau tæsë
renginá. Kartu su dukra Rima, ji pakvietë visus dalyvauti protø
kovose „Lietuvos iðkilieji“, ir savo þiniomis pademonstruoti meilæ
ir pagarbà savo tëvynei Lietuvai bei ryðkiausioms
asmenybëms.Protø kovose rungësi net keturios komandos:
„(Ne)Þiniukai“, „Ðimtas“, „Daumanto Þaliûko komanda“ ,
„Dainininkës“. Po keturiø viktorinos turø visi dalyviai buvo
apdovanoti trispalvëmis vëliavëlëmis, o sëdëjusieji ant „laimingø“
këdþiø – knygomis „Lietuva. Ðimtas renginiø, kuriuos verta iðvysti“.

Iðkiliai paminëtas Lietuvos 100-metis
Lietuvos sporto muziejuje

salæ. Renginio dalyvius pasveikino su Lietuvos valstybës atkûrimo
100-meèiu Lietuvos sàjûdþio Kauno tarybos pirmininkas dr.
Raimundas Kaminskas, Lietuvos sporto muziejaus direktorius
Pranas Majauskas,  LR Seimo narys Gediminas Vasiliauskas,
Estijos garbës konsulë Lietuvoje prof. habil. dr. Þaneta
Simanavièienë, Kauno Ðv. Jurgio Kankinio konvento gvardijonas
dr. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM, Kauno Evangelikø
liuteronø baþnyèios klebonas kun. Saulius Juozaitis, ats. plk. Jonas
Marcinkus, Parlamento gynëjas dim. mjr. Vitalijus
Edvardas Straleckas,  Nepriklausomybës gynëjø sàjungos
pirmininkas Arnoldas Kulikauskis, apdovanojimø „Uþ
nuopelnus Vilniui ir Tautai“ visuomeninës komisijos
kancleris Saulius Povilaitis, Lietuvos moterø lygos pirmi-
ninkë prof. Ona Voverienë, Lietuvai pagraþinti draugijos
pirmininkas Juozas Dringelis, prof. dr. Alvydas Butkus, prof.
habil. dr.  Romas Gruþauskas, UAB „Kauno liftai“ generalinis
direktorius Jonas Guzavièius,  „SOS – Vepriuose“ direktorius
Romas Petras Ðaulys, þurnalistë Virginija Skuèaitë. Susirinkusius
graþiomis dainomis pasveikino ir palinksmino  Genovaitës
Lodienës ir Stasës Novikovos, bei garso operatoriaus Prano
Dovalgos  estradinis ,,Klajûniø “ duetas. Visi dalyvavæ iðkilmëse
buvo ne tik graþiai pasveikinti, palinksminti, bet ir gausiai
apdovanoti Lietuvos Respublikos Seimo bei ávairiø Respublikiniø
organizacijø apdovanojimais. Po iðkilmingos dalies visi ðventës
dalyviai buvo pakviesti pasivaiðinti, ðventës organizatoriø
surengtoje vakaronëje.

Pranas MAJAUSKAS,
Lietuvos sporto muziejaus direktorius

Iðlauþieèiai Valstybës atkûrimo ðimtmetá ðventë
linksmai ir iðradingai!

Renginio pabaigoje seniûnas padëkojo renginio organizatoriams
ir pasidþiaugë visø buvimu kartu.
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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

Ið spaudos suþinojau, kas LR Seimo narë Rûta MILIÛTË
ëmësi iniciatyvos Lietuvos visuomenei parodyti skulptoriaus,
dailininko ir kitokiø meno srièiø þinovo, Garbës kraðtotyrininko

Ernesto Leono Juozonio
kûrybà. Ðá kultûros puoselëtojà
geriausiai paþinojau ið jo
organizuojamø renginiø. Pa-
vyzdþiui, senovinës Lietuviø
genties SËLIØ klubo susirin-
kimø. Juozonis visuomet kvies-
davo á jo organizuojamus susi-
rinkimus. Ne kartà jis praðë ne
tik dalyvauti, bet renginio
dalyviams pateikti ir mano
kûrybà. Malonu buvo skaityti
eilëraðèius ið mano poezijos
knygø. Taip pat skaièiau
iðtraukas ir ið savøjø prozos
kûriniø.

Paþástu ávairius þmones,
kurie laukia L. Juozonio kûriniø
parodos. Tai bus ne tik pagarba,
bet ir atsidëkojimas darbðèiam
kûrybingos dvasios menininkui.

Greit sulauksime prasmingo
renginio

Juozonis prie koplytstulpio.

Apie L. Juozonio gyvenimà ir kûrybà esu daug ko ádomaus iðgirdusi
ið Almutës ir Edmundo Staðiø. Jø ðeima nuoðirdþiai saugoja
dailininko palikimà. Daug kà apie já þino ir mielai dalinasi su visais,
kurie atvyksta á jø namuose árengtà L. Juozonio kûriniø muziejø.

Su Staðiø ðeima teko keliauti po ávairias istorines vietoves, o
taip pat drauge buvome iðvykæ ir á uþsiená.

Baigiant savàsias mintis. norëèiau palinkëti kûrybingo darbo
ruoðiantis L. Juozonio kûriniø parodai Lietuvos Respublikos
Seime. Taip pat ið anksto norëèiau praðyti, kad norintiems atvykti
á parodà ne tik vilnieèiams, bet ir kitø vietoviø þmonëms, bûtø
sudarytos sàlygos laisvai patekti á renginá. Þinau, jog kai kurie
þmonës abejoja ar nebus suvarþymø patekti á Seimà.

Linkiu kuo geriausios sëkmës renginio organizatoriams.
Saulutë Genovaitë MARKAUSKAITË,

Lietuvos Tëvynës paþinimo draugijos narë,
 Lietuvos Nepriklausomøjø raðytojø sàjungos narë, Lietuvos

Þurnalistø draugijos narë

PAS DAKTARÀ
Psichiatrinëje ligoninëje kalbasi du

pacientai:
 -Na, kaip mano romanas?

-Visai nieko. Tik veikëjø per daug.
Koridoriaus  gale pasigirsta seselës riksmas:

 -Ak, jus, nenaudëliai! Atiduokite
tuètuojau telefonø knygà!


Þmogelis nedràsiai praveria duris, ant ku-

riø paraðyta LOGOPEDAS ir pasiteirauja:
 - Gaima?
 - Ne gaima, o jeikia! - þvaliai jam atsako

logopedas.


Advokatas - ginamajam:
- Turiu jums dvi naujienas: blogà ir gerà.
- Pradëkit nuo blogos.
- Tyrimai parodë, kad kraujas, aptiktas ant

lavono, yra jûsø.
- Velniava! O kokia gi gera naujiena?
- Cholesterolio kiekis nevirðija normos.




