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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems
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30-ieji laikraðèio STATYBA  leidimo metai

LIETUVOS STATYBININKØ ASOCIACIJOJE
Balandþio 19 d. ávyko Statybininkø asociacijos

(LSA) visuotinis nariø susitikimas. Á LITEXPO parodø
ir kongreso centrà atvyko apie 150 asociacijos nariø
ir sveèiø.

Renginiui pirmininkauti buvo pakviestas Asociacijos
viceprezidentas K. VANAGAS. Jis trumpai paminëjo renginio svarbà
ir pakvietë padaryti praneðimà LSA prezidentà D. GEDVILÀ.

Prezidentas, pasitelkdamas ávairià vaizdinæ medþiagà, iðsamiai
apibûdino statybø sektoriaus pasiekimus, spræstinus klausimus,
numatë ateities veiklos gaires.

Pateikiame keletà svarbesniø prezidento praneðimo momentø:
 Per pastaruosius trejetà metø statybø sektorius visoje

ekonomikoje sudarë apie 7 proc. bendrojo vidaus produkto
(BVP). Aukðto iðsivystymo valstybëse ðis rodiklis yra didesnis ir
sudaro daugiau kaip 10 proc. BVP.

 Ðiais metais statybose dirba apie 90 000 darbuotojø; o
darbdaviø yra daugiau nei 7 000. Tendencija yra tokia, kad po
truputá maþëja ir darbdaviø ir darbuotojø skaièius. Þinoma, statybø
sezono metu darbuotojø skaièius padidëja.

 Teigiamas rodiklis yra tai, kad daugelis statybos ámoniø dirba
pelningai. Tokiø ámoniø skaièius, galima sakyti yra pastovus.

 Darbo uþmokestis turi tendencijà didëti, taèiau daug
neaiðkumø atsiranda dël statybø sektoriuje gana gausaus
statybininkø skaièiaus, kurie dirba pagal patentus. Akivaizdu, kad
tokia sistema yra bûdas konkurencijos taisykliø tarp ámoniø
paþeidimams, taip pat „ðeðëlio atsiradimui“ vykdant darbo laiko,
sànaudø ir atlyginimo apskaièiavimo tvarkà.

 Visuomet aktuali tema buvo ir bus statybø kokybë. Asociacijos
tikslas – orientuoti statybø verslo dalyvius, kad statybø kokybë
bûtø aukðta ir atitiktø þmoniø interesus.

 Nuolatinis dëmesys yra skiriamas darbuotojø saugai ir
sveikatai. Tuo tikslu yra pasiraðytas susitarimas su Valstybine darbo
inspekcija (VDI) ir nuolat organizuojami ávairûs renginiai, kad
darbo vietoje bûtø dirbama saugiai.

 Svarbi veiklos sritis – vieðieji pirkimai. Praktika rodo, kad
Vakarø valstybës turi tokià vieðøjø pirkimø sistemà, kuri siekia
apginti savo kraðto interesus. Pvz.: Ðvedijoje, Norvegijoje...
uþsienio rangovai turi perþengti daug „laipteliø“, kad laimëtø
palankaus objekto statybø konkursà. Netgi Latvijoje yra sukurta
reikalavimø sistema padedanti rinkoje ásitvirtinti vietiniams
statybininkams. Lietuvai reikëtø pasekti ðiais pavyzdþiais ir taip
pat ginti savojo statybø sektoriaus interesus.

 Per ataskaitiná periodà buvo surengta 12 asociacijos
prezidiumo posëdþiø, svarstyti svarbiausi asociacijos veiklos
klausimai. Vyko bendradarbiavimas ir su uþsienio ðalimis.
Naudingø pokalbiø yra ávykæ su architektais, aukðtosiomis
mokyklomis ir pan.

 Statybø sektoriaus ávaizdis bus geras tik tuomet, jeigu jis bus
kuriamas kiekvienoje darbo vietoje, ámonëje ir visoje valstybëje.

* * *

R. ENCIUS, Lietuvos statybininkø asociacijos Kompetencijø
vertinimo skyriaus vadovas padarë praneðimà apie naujoves
statybø sektoriaus darbuotojams.
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PARODA „RESTA“ 2018

Parodø centre „LITEXPO“, ávyko didþiausia Baltijos ðalyse
paroda atspindinti statybà, statybiniø medþiagø gamybà, ávairios
technikos panaudojimà, darbo organizavimo tobulinimà,
projektavimà ir kitas veiklos sritis. Iðkilmingo atidarymo metu
kalbëjo Ûkio ministras, Aplinkos ministras, kai kurie kiti
valstybiniø institucijø atstovai ir palankiai vertino tradicinæ, jau
25-àjà parodà. Buvo pateikta informacija, jog parodoje dalyvauja
daugiau kaip 300 firmø ne tik ið Lietuvos, bet ir uþsienio.

Lietuvos statybininkø asociacijos prezidentas Dalius
GEDVILAS, sveikindamas parodos dalyvius sakë, kad
pabuvojimas joje pamokys daugelá þmoniø suprasti svarbià tiesà,

jog statyti namà ar kitoká pastatà yra garbingas uþsiëmimas ir tuo
pat metu pasimokyti, kad iðvengtume klaidø, kuriø statybvietëse
buvo, yra ir turbût bus...

Kà galima buvo pamatyti, ko pasiklausyti, su kuo
padiskutuoti?

Nemaþo dëmesio sulaukë pasyvus namas. Ðiuo tikslu yra ákurta
nacionalinio pasyvaus namo asociacija. Asocacijos, komunikacijos
vadovë Indrë Jancaitë sakë: „Esame statybos rinkos lyderiai
vienijantys bendruomenæ statyti aukðtos energijos klasës namus.

* LSA vysto statybos sektoriaus darbuotojø savanoriðko
kompetencijø ir kvalifikacijø vertinimo sistemà ir informaciná
portalà, kompetencijø registrà, darbo poreikio analizës áranká
STATREG. Taip pat rinkai pradedamos siûlyti statybininko
kortelës, kurios suteiks galimybæ pamatyti kur darbuotojas dirba,
moka mokesèius, kokias kompetencijas turi.

* aktualus iððûkis yra duomenø apsauga. Darbininkai nuolat
keièia darbo vietà, todël svarbu, kad informacija apie juos, o taip
pat ámones pakliûtø tik á tø specialistø rankas, kam yra bûtina.

* kiekvienas darbuotojas màsto apie kvalifikaciná augimà, todël
yra parengtas profesinis standartas. Jame numatyta kvalifikaciniai
lygiai. Pvz. Pirmas lygis – pagalbiniai darbai, antras – daþytojo

padëjëjas, ketvirtas – jau dirba savarankiðkai, penktas –
brigadininkas ir t. t. Septintas – aukðtos kvalifikacijos specialistas
su magistro diplomu.

* visø lygiø specialistams yra atskiri kompetencijø, darbø
saugos reikalavimai.

* * *
Kvalifikaciniai reikalavimai padës statybø sektoriuje ávesti

tvarkà tokià, kad sudëtingus darbus vykdytø tik aukðtos
kvalifikacijos specialistai, prieðingu atveju gali ávykti ne tik kokybës
paþeidimø bet ir nelaimingø atsitikimø.

* * *
M. Narmontas, Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijø

planavimo departamento direktorius, palinkëjo renginio
dalyviams saþiningos konkurencijos, pelningo darbo ir sëkmingo
vadovavimo. Ministerija daug dëmesio skiria renovacijos projektø
parengimui ir ágyvendinimui. Jau parengta daugiau kaip 500
renovacijos projektø. Tai reiðkia, kad statybininkams palengvës
darbø fronto ieðkojimas ir uþimtumo galimybës.

Svarbiausi ateities reikalavimai bus tokie: energetinio
naudingumo klasiø didinimas, tuo bûdu siekiant taupumo
eksploatuojant uþbaigtus objektus. Kitas svarbus reikalavimas,
kad statybvietëse bûtø ágyvendinti infrastruktûriniai reikalavimai
reiðkiantys, kad bûtø nutiesti keliai, komunikaciniai tinklai ir t.t.
Tai reiðkia, kad teisiniai reikalavimai ir praktiniai darbai, turi turëti
glaudø tarpusavio ryðá.

* * *
Renginio dalyviai dalinosi tarpusavio patirtimi, linkëjo vieni

kitiems gero statybø sezono. Vieni kitiems sakë iki susitikimo,
bûsimoje statybininkø ðventëje rudená. Ði ðventë numatoma
surengti Dzûkijoje.

Medþiagà parengë Jonas DVILINSKAS,
LSA vieðøjø ryðiø specialistas ir dr. Juozas ÐALÈIUS



STATYBA 3

/Atkelta ið 2 psl./

PARODA „RESTA“ 2018

Tokiø projektø Lietuvoje dar nedaug. Mes inicijuojame
daugiabuèio namo renovacijà pagal A+klasæ. Asociacija nori
padëti naudingø sprendimø ágyvendinimui.“

Lankytojø dëmesá traukë ávairûs vaikø þaidimø árenginiai
lopðeliams ir darþeliams. Ámonës direktorë Inga EIMONTIENË
á mûsø knygelæ uþraðë toká sakiná: „Didþiausias turtas – vaikai.
Tad ir stengiamës dël jø linksmo ir sveiko laisvalaikio. Auginu tris
vaikuèius. Turiu pedagoginá iðsilavinimà. Universali þaidimo ir
sporto aikðtelë yra mûsø kûrybos rezultatas. Mûsø gaminiai yra
pagalba daugeliui vaikø. Ámonë ásikûrusi Vilniuje.“

Ádomu buvo pasikalbëti su ámonës „Deko“ direktoriaus
pavaduotoju Edgaru PUNDZIUMI. Jis paaiðkino, kad verslo
paslapèiø iðmoko ið savo tëèio. Tai ávairiø spalvø dekoratyviniø
akmenukø panaudojimas puoðybai ir statybai. Jauni þmonës
aiðkino, kad laikmetis reikalauja kurti iðmanøjá miestà, kuris bûtø
orientuotas á jaunimà. Tokiu atveju jaunimas nenorëtø emigruoti
ið Lietuvos ir susikurtø sau tokià ateitá, kad bûtø gera ir malonu
gyventi.

Nemaþo dëmesio sulaukë Respublikinis profesinio
meistriðkumo konkursas, kuriame dalyvavo ávairiø miestø
profesinio rengimo centrø atstovai. Panevëþio miesto profesijos
mokytojas Almantas RIMKUS sakë: „Pasimokius mûsø centre
galima tapti puikiu statybininku. Ðiais laikais geras statybininkas
didelë vertybë.“

Ádomiø diskusijø teko girdëti apie statybininkø mokymà
profesinëse mokyklose, kolegijose bei universitetuose. Patyræ
vadovai aiðkino, kad aukðtos kvaifikacijos darbininku galima tapti

tik sukaupus ne tik teorines þinias, bet ir praktinæ patirtá. Tai
uþtrunka 3-5 metus. Tokias mintis sakë AB „Montuotojas“
generalinis direktorius Alfonsas JARAS. Kvalifikuotas inþinierius,
kaip rodo praktikà, visiðkai savarankiðkai gali pradëti dirbti tik po
5-7 metø.

LSA prezidentas D. GEDVILAS bûreliui lankytojø kalbëjo
apie bendradarbiavimo ryðius su kaimyninëmis valstybëmis,
paaiðkindamas, kad jau uþaugo naujø specialistø karta, kuri
palankiai þiûri á geranoriðkø ryðø uþmezgimà ir jø stiprinimà.

Medþiagà parengë dr. Juozas ÐALÈIUS
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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.

Tæsinys. Pradþia Nr. 01 (420)
Vyriausybei pagal Konstitucijà projektuojamas vaidmuo vykdyti

uþsienio politikà tiesiogiai priklauso nuo to, kiek aktyviai uþsienio
politikà vykdys Respublikos Prezidentas ir kiek jis pats pageidaus
remtis Vyriausybe. Sëkmingiausiai dirba tø ðaliø Prezidentai, kurie
vieningai vykdo vidaus ir uþsienio politikà kartu su Seimu ir Vyriausybe. 

Tie pretendentai á Prezidentus, neturintys patirties ðioje srityje
turës daug sunkumø, kol pasieks savo kondicijà. Prezidentui
priklauso uþtikrinimas teisingos vidaus politikos, nes jis pasiraðo
Seimo priimtus ástatymus, siekia jø ágyvendinimo.

Bûsimas Prezidentas þmogiðkaja prasme turi bûti aukðtos
kompetencijos, didelës tarptautinio darbo patirties ir jautrus bei
nuoðirdus þmogus. 

Svarbø vaidmená ðiuo klausimu suvaidins rinkëjai, kurie turëtø
labai atsakingai pasirinkti kandidatà, uþ kurá balsuoti per rinkimus.
Reikia galvoti ne tik apie save, bet ir apie visus, koká vadovà su
kokia kompetencija pasirinksime Prezidentu.

Kas galëtø bûti kandidatu
á Prezidentus?

Marytë RASTENYTË,
doc. dr. nepriklausoma ekspertë

Ekonominës krizës akivaizdoje –
prieðintis, bëgti ar kentëti?

Juozas ZYKUS,
pilieèiø asociacijos „Metro sàjûdis“

valdybos pirmininkas

Ðiuo metu Lietuvos ekonomikà skatina ir ekonominius
rodiklius gerina á Lietuvos ûká ásiliejantys pinigø srautai: bankø
paskolos, emigrantø perlaidos, ES parama ir valstybës paskola.
Tai sudaro apie 4,0 milijardus eurø kasmet. Vienas milijardas
tampa bankø indëliais. Du milijardai „iðplaukia“ á uþsiená
neigiamo prekybos balanso pavidalu. Vienas milijardas tampa
nekilnojamuoju turtu. 2018 metai – vieni geriausiø Lietuvos
istorijoje.

Neuþdirbtø pinigø masë didina vartojimà, infliacijà ir
nekilnojamojo turto plëtrà. Gyvenamøjø namø statyba 2018
metais virðys 2008 metø lygá. Pasiûla padidës, paklausa sumaþës.
2018 metø pabaigoje kainos pradës maþëti, o 2019 metais pradës
maþëti ir gyvenamøjø namø statybos apimtys.

Statybos sektoriuje prasidës bedarbystë, o apie 2020 metus ji
apims ir kitas veiklos rûðis. Nes kiekviena statybos sektoriuje

prarasta darbo vieta sàlygos 5 darbo vietø praradimà
aptarnaujanèiame sektoriuje.

2019 metais pradës maþëti pinigø srautai ið bankø ir emigrantø,
kurie buvo skirti butø pirkimui. Esant bedarbystei, emigrantai
ásigytus butus parduos ir kursis ten, kur dirba.

Pasklidus informacijai, kad ES parama maþëja, o mokëjimai á
ES biudþetà didëja, þmonës ims taupyti, t. y. sumaþës vartojimas.
Atsiras biudþeto deficitas. Maþës BVP ir tuo paèiu – valstybës
skolinimosi limitas.

Teigiamas aspektas – didëjantys indëliai bankuose. Taèiau ðiuos
finansus firmos naudos savo veiklai pratæsti arba jos perkëlimui á
uþsiená, o gyventojai – emigracijai.

Ðis procesas ypaè suaktyvës po 2020 metø. Nesiimant
neatidëliotinø priemoniø, Lietuvos laukia gili ir ilgalaikë krizë.

Norint  suðvelninti artëjanèià krizæ, bûtina galiausiai atsisakyti
likusio socialistinio planavimo ir pasitelkti privaèià iniciatyvà bei
finansus visose ûkinës veiklos srityse.

 Bûtina atsisakyti visø ûkinës veiklos suvarþymø, naikinti
biurokratijà ir valdiðkà kontrolæ, paliekant pastaràjà paslaugø gavëjui.

 Bûtina leisti privaèia iniciatyva ir finansais tiesti kelius,
geleþinkelius, statyti tiltus, kasti tunelius, kurti metro sistemas.

 Be biurokratiniø suvarþymø leisti mokyti, gydyti ir teikti kitas
socialines paslaugas.

 Sudaryti sàlygas konkurencijai tarp valdiðkos ir privaèios
veiklos.

 Krizës akivaizdoje pradëti netoleruoti valdininkø luomo
korupcijos.

 Visuomenës paðauktiems Lietuvà valdyti politikams
susigràþinti savo teises ið valdininkijos ir ryþtingai imtis pertvarkos.

Jei to nepadarysime pasitelkæ visuomenës protà ir politinæ
valià, gyvenimas tai pasidarys pats, tik þmoniø gyvenime
sukeldamas didelá chaosà.

Reikia analizuoti bei ávertinti 2008 metø krizës patirtá ir rasti
galimybæ suðvelninti bûsimà ekonominæ krizæ.

Lengviausias variantas – nieko nedaryti, apsimesti nelaimëliais
ir atsiduoti Dievo valiai.

Kiekvienas turime teisæ rinktis.
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Nepriklausoma Lietuva ðvenèia savo ðimtmetá. Visi jos vaikai
– kiekvienas kraðtas, kiekvienas kolektyvas sveikina Tëvynæ savo
laimëjimais, savo dovanomis. Ðimtmeèio garbës vertà dovanà savo
miestui, savo kraðto þmonëms skiria Maþeikiø muziejus.

Ðiø, jubiliejiniø, metø kovo mën. 2 dienà Maþeikiø muziejuje
buvo pristatyta dar viena jubiliejinë knyga – iðleistas Vilniaus dailës
akademijos leidyklos solidus muziejaus vyr. muziejininko Vytauto
Ramanausko sudarytas albumas “MAÞEIKIØ ISTORINË
FOTOGRAFIJA, XIX a. pab. – 1940 m.”

Gausiai susirinkusius maþeikiðkius ir ið toliau atvykusius ðiam
kraðtui artimus sveèius muziejus pasitiko salëje ir foje specialiai
paruoðta Maþeikiø senøjø istoriniø nuotraukø paroda. Þiûrint á
ðiuos didþiulius paveikslus ir skleidþiant albumo puslapius, rodos,
visas ðimtmetis eina ðalia su pirmaisiais gimstanèio miesto
pastatais, pirmosiomis baþnyèiomis, medinëse trobose gimusiom
mokyklom ir to meto mokinukais, Pirmojo pasaulinio karo
griuvësiais ir pagaliau jau dabartiniø Maþeikiø gatvëmis.

Muziejaus direktorius sveèiams pristatë ðá labai vertingà,
rûpestingai, su pagarba ir meile sukurtà darbà.

Leidinio tekstuose apþvelgiamos Maþeikiø miesto gimimo ir
vystymosi sàlygos. Povilo Ðverebo ávadinis straipsnis “Vasario 16-
oji: Maþeikiai ir jo kraðtas Nepriklausomybës ðviesoje” pasakoja,
kaip Maþeikiø kraðto þmonës susitelkæ ëmësi ginti Lietuvos
valstybingumà. Tarp dvideðimties Vasario 16-tosios akto signatarø
yra ir du þmonës, glaudþiai susijæ su Maþeikiø kraðtu. Tai viekðniðkis
Mykolas Birþiðka ir Renavo dvare uþaugæs Stanislovas
Narutavièius.

Á praeitá galima þvelgti per ávairius istorinius ðaltinius – tø
ávykiø dalyviø prisiminimus, dokumentus, ikonografinæ medþiagà.

Vytauto Ramanausko sudarytame albume istorija
atskleidþiama vaizdais. Nuotraukos paimtos ið mokyklø muziejø,
asmeniniø Antano Þulpos, Jono Motuzo ðeimos archyvø.
Nuotraukos kruopðèiai atrinktos ir sugrupuotos á skyrius.
Pradedama nuo pirmøjø Maþeikius fiksuojanèiø kadrø, tautinës
tapatybës ieðkojimo. Pagrindà sudaro tarpukario metø medþiaga
– valstybës institucijos, jos veiklos sritys: ðvietimas, medicina,
verslas, kultûra, religija, ðventës, urbanistiniai pokyèiai.

Nuotraukos parodo istorinius pasikeitimus ir visuomenës
gyvenimà: kaip puikiai sugyveno ávairiø tautybiø ir religijø þmonës.
Albume puikiai matyti, kad ðio kraðto þmonës neliko abejingi
kuriant modernià ir demokratinæ Lietuvos valstybæ, o taip pat
paþymint jos gimimo 100-àjá jubiliejø.

Dovana Lietuvos ðimtmeèiui
Albumo sudarytojas kruopðtus muziejininkas ir atsidavæs

Maþeikiø patriotas Vytautas Ramanauskas iðsamioje “Istorinëje
Maþeikiø apþvalgoje” supaþindina su miesto ir viso kraðto
visuomeniniu, ekonominiu, kultûriniu gyvenimu. Stebina ðio
kraðto þmoniø aktyvumas, susitelkimas kuriant savo visuomenës
gyvenimà. Kiekvienas tarptautinis, politinis, ekonominis pokytis
vietos þmoniø buvo panaudojamas savo kraðto naudai.

Maþeikiø miesto istorija neatskiriamai susijusi su geleþinkeliu.
XIX a. pabaigoje nutiestos geleþinkelio linijos sudarë sàlygas
ekonominiam vystymuisi. Greitai Maþeikiai ið kaimo tapo
perspektyvia gyvenviete. Susisiekimas geleþinkeliu suaktyvino ir
galimybes plëtoti tautinæ veiklà, knygneðiø sàjûdþio galimybes.
Panaikinus lietuviðkos kalbos draudimà, suaktyvëjo kultûrinis
gyvenimas. Jau 1905 metais pirmajame lietuviðkame vakare
suvaidintas Þemaitës ir G. Petkevièaitës – Bitës spektaklis “Velnias
spàstuose”, skambëjo Juozo Vaièkaus ir vietinio vargonininko K.
Pukevièiaus choro dainos. Tai buvo aktyvaus kultûrinio sàjûdþio,
mokyklø kûrimosi pradþia.

Pirmasis pasaulinis karas trukdë, bet neuþgesino ðito jauno
miesto visuomenës veiklos. Ir po 1918 metø vasario 16-tos
Nepriklausomybës paskelbimo greitø pokyèiø nebuvo. Tik 1919
metø gruodþio 10 d. nuo geleþinkelio stoties buvo nuplëðtas
pavadinimas “Muravjovo”. Miestas ëjo ið rankø á rankas: tai
vokieèiø, tai rusø, tai bermontininkø. Tik 1920 m. kovo 1 d.
Maþeikiø miestas atskiriamas nuo valsèiaus ir pradeda
savarankiðkà veiklà.

Albumo sudarytojas Vytautas Ramanauskas pristato
“Maþeikiø istorijos fotometraðtininkus”.

Maþeikiø fotografija, kaip ir miesto pradþia, sietina su
geleþinkelio tiesimu. Pirmieji Maþeikius iðvydæ fotografai buvo ið
svetur: Varðuvos garsus fotografas Konradas Brandelis, vaþiavæs
pro Maþeikius geleþinkeliu, pakviesti fotografai ið Ðiauliø,
Liepojos, Telðiø, Daugpilio. Vienas pirmøjø ásteigæs Maþeikiuose
savo foto atelje buvo E. Henselis ið Liepojos.

Ryðkiausià pëdsakà ir kaip fotografas ir kaip asmenybë
Maþeikiuose paliko Jonas Motuzas (1864 – 1929). Knygneðys,
lietuviðkos spaudos bendradarbis, socialdemokratas, vienas ið
baþnyèios statybos iniciatoriø, liaudies menininkas, scenografas
ir aktorius, juvelyras, homeopatas, miesto pirmasis burmistras.
Gimæs Viekðniø valsèiaus ûkininko ðeimoje, caro kariuomenëje
(Odesoje) iðmokæs fotografijos pagrindø, ið tëvø skirtos dalies
ásigijæs fotokamerà, pradëjo fotografo praktikà. Tëvo pëdomis
pasekæ vaikai – sûnus Bonaventûras, taip pat dukterys Teofilë ir
Kleopa Motuzaitës nuo 1915 iki 1921 m. dirbo fotografais
Maþeikiuose ir Viekðniuose. Albume patalpinta apie 20 Motuzø
nuotraukø.

Tuo metu Maþeikiuose jau sëkmingai dirbo fotografas Girða
Gurvièius, pripaþintas profesionaliausias Maþeikiø fotografas,
vëliau iðaugusiø fotografø mokytojas. Albume daug nuotraukø –
jo mokiniø Vasilijaus Tomano – Tomanovo ir Kosto Buþoko darbai.

Nors Maþeikiø fotografø meistriðkumas buvo skirtingas, bet
jø, kaip foto metraðtininkø, indëlis á miesto istorijà vienodai
svarbus. Mums svarbûs visi fotografijose uþfiksuoti praëjusiø laikø
visuomeninio, kultûrinio ir ekonominio gyvenimo ávykiai, tuos
ávykius nulëmæ ir juose dalyvavæ þmonës. Svarbûs ir karø, okupacijø
metais gerokai pakitusio miesto vaizdai, nes visa tai – Maþeikiø
istorija.

Senøjø miesto nuotraukø albumas yra dovana maþeikiðkiams
ir vertinga medþiaga ávairiø srièiø specialistams.

Ona KERPAUSKIENË,
mokytoja, fotografo Jono Motuzo anûkë
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 AMBROZIJA.
Ambrozø giminës istorija

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

… „Prisiminimai yra tokia ðalis ið kurios niekas mûsø negali iðvaryti” …
                                                                                                           Dantë

Ðiø þmoniø dëka ne vienas tremtinio vaikas ágijo aukðtàjá
iðsilavinimà. Ir að, nebûdamas komjaunuoliu, ástojau á KPI ir
mokiausi iki tremties.

Visa tai raðau todël, kad tolstant ávykiams á praeities tolius,
kai kas kibo á darbà bandydamas papudruoti ar net parraðyti
istorijos vadovëlius ir kurti sterilø ir be krislelio nuodëmës, be
jokiø iðlygø, su prasmingo didvyriðkumo aureole mità. Istorikai,
kurie realiai nuðviesdavo ávykius, nutildyti ar paprasèiausiai
nekvieèiami pasisakyti masinëse informacijos priemonëse. Ðioje
srityje netoli nusiritome nuo bolðevikinio atminties trynimo ir
„ravëjimo“ metodø. Tas pats lieèia ir tarpukario Lietuvos
gyvenimo vertinimà. Viskas buvo labai gera ir tobula – auksiniai
laikai. Bet að puikiai prisimenu, kokie vaikai ateidavo á mokyklà á
jà kulniuodami po kelis kilometrus. Kuklios, o kai kuriø ir
varganos drapanos ir apavas, ne vienas pablyðkæs veidas...

(Tæsinys kitame numeryje) 2011 m. Nr. 5 (341)

LIETUVIØ KALBA:
ar mokame raðyti ir kalbëti?

Kalbos kûrimas, kalbos turtinimas negali prasilenkti
su nusistovëjusiais, visiems privalomais, kalbos tradici-
jomis pateisintais dësniais.

B.Sruoga

Balandþio pradþioje Valsty-
binë lietuviø kalbos komisija pa-
pildë Svetimþodþiø atitikmenø
sàraðà. Ypaè daug naujø atitik-
menø pasiûlyta nelietuviðkiems
kulinarijos, maisto produktø ar
pan. pavadinimams: baklava
(turk.) – baklava; barista (it.) –
kavavirys, kavos virëjas, baristas
(mot. g. barista); burrito (Meks.
isp.) – buritas, paplotis su áda-
ru; cafè e latte (it.) – lãtë; chorizo
(isp.) – èiorisas, èorisas; carving
(angl.) – (vaisiø, darþoviø ir kt.)
pjaustyba, (meninis) pjaustinë-
jimas; enchilada (isp.) – enèila-
da; Jamon Serrano (isp.) – sera-
nas; Jamon Iberico (isp.) – ibe-
riðkas kumpis; kofta (ind., turk.)
– kofta, indiðki kukuliai; lassi
(ind.) – lasis, indiðkas jogurti-
nis gërimas; marinara (it.) – jû-

reiviðkas (padaþas, makaronai ir
pan.); merengue, meringue (isp.,
pranc.) – morengas, orinukas;
mojito (isp.) – mochitas; muffin
(angl.) – keksiukas; nacho (vns.),
nachos (dgs.) (isp.) – kukurûzø
traðkuèiai; parfait (pranc.) – par-
fë (nekaitomas); pachlava (ar-
mën.) – pachlava; paneer, panir
(ind.) – panyras, indiðkas varð-
kës sûris; prosciutto (it.) – kum-
pis; prosciutto di Parma (it.) – Par-
mos kumpis; ricotta (it.) – rikota;
shawarma (arab.) – ðavarma; star-
ter (angl.) – uþkandis.

Dalia KËVALIENË
Kauno miesto savivaldybës

administracijos Teisës departa-
mento Valstybinës kalbos

kontrolës tarnybos vyriausioji
specialistë

Man yra tekæ girdëti, kad vyresniosios kartos þmonës buvo
pamilæ dainà, kurioje yra ir tokie þodþiai:

 „Tai buvo neseniai
Tai buvo labai seniai“...
Ðias mintis norëèiau priskirti akimirkoms, kurios buvo mano

studijø pradþioje. Tuomet að stojau á Þemës ûkio universitetà,
Miðkø ir ekologijos fakultetà. Tartum tai buvo vakar. Rugsëjo
pirmàjà visi pirmakursiai pasodinome atminimo medelá - àþuolà.
Ðis àþuoliukas ir panaðûs á já kiti medþiai per studijø metus gerokai
aplenkë mus savo ûgiu ir tai tapo ádomia universiteto teritorijos
puoðmena.

Manau, kad ðis atvejis gali bûti daug kuo pamokanèiu ávairioms
studentø laidoms, kurios padeda praeitá atneðti á dabartá ir
pamàstyti apie ateitá.

Medis tartum þmogus - auga, graþëja, stiprëja, aplinkiniø dëmesio
sulaukia ir lyg artimas giminaitis á jaunuomenës gretas áauga.

Manau, kad daugeliui bûtø ádomu suþinoti panaðiø ir kitokiø
mokslo metø pradþios áamþinimo ceremonijos atvejø.

Net ir vieno medelio pasodinimas yra reikðmingas simbolis
svarbaus gamtosauginio ir kultûrinio darbo, nes ðitaip pratinama,
ypaè jaunoji karta, puoðti savàjà aplinkà ir kas itin svarbu saugoti
kitø pasodintà medelá ir tuo prisidëti prie bendrojo groþio kûrimo
ir iðsaugojimo. Medeliø sodinimas yra reikðmingas kiekvienam
individualiai, taèiau didesnæ prasmæ ágauna tada, kai tai daro
didesnë grupë þmoniø.

Artëja mokslø metø pabaiga ávairiose mokyklose, tad graþu ir
ásimintina bûtø ta proga pasodinti po medelá. Tikrai pagraþëtø
mûsø gamta, o savo mintyse ir dvasioje ásiraðytume graþius
prisiminimus. O mano palinkëjimas bendraamþiams, jaunesniems
ir visiems kitiems bûtø toks: nepatingëkime ir visi prisidëkime
prie mûsø Gimtinës puoðimo.

Sonata MAKÛNAITË, Aleksandro Stulginskio Universiteto,
Miðkø ir ekologijos fakulteto magistrë

MEDELÁ PASODINSIM:
sodà, parkà, girià uþauginsim

Maldeniø àþuolas.
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Tæsiasi sportiniø ðokiø klubo „Junda“ (vadovës Vilma Skublickaitë ir
Rasa Simanavièienë) ir Kovo 11-osios gimnazijos draugystë. Ðiemet jau
penktà kartà ávyko kûrybos popietë „Ypatingas menas“  skir ta specialiøjø
poreikiø moksleiviams, kurioje pynësi dailë, muzika, ðokis ir poezija. Ðventës
struktûra iðlieka ta pati – bendras kûrybinis darbas, koncertas ir vakaronë.

Prieð eilæ metø, 2005 metais, kai dar nebuvo visuomenëje tiek daug
diskusijø, kà daryti su vaikais turinèiais specialiøjø poreikiø - mokyti juos

Kûrybos popietë „Ypatingas menas“
atskirose mokyklose ar integruoti á bendrojo lavinimo mokyklas.  Kovo 11-osios
gimnazija metë iððûká - ðalia bendrojo lavinimo klasiø suformavo klases
specialiøjø poreikiø turintiems vaikams. Ðios mokyklos  choreografijos mokytoja,
sportiniø ðokiø klubo „Junda“ vadovë Vilma Skublickaitë jau tada treniravo
ðokëjus, iðradingai vedë choreografijos pamokas. Jos treniruojami ðokëjai –
respublikiniø ir tarptautiniø konkursø finalininkai ir prizininkai. Kai jai buvo
pasiûlyta vesti choreografijos pamokas specialiøjø poreikiø turintiems vaikams,
ji daug negalvojo- ið karto priëmë iððûká. Juk metodinës medþiagos nebuvo,
reikëjo paèiai ieðkoti bûdø kaip lavinti ir sudominti vaikus.Vilma
Skublickaitë,dirbdama su specialiøjø  poreikiø turinèiais vaikais, pagrindiná
tikslà kelia –per aktyvø judesá ugdyti emociná  intelektà, paþinti save ir kitus,
patirti dþiaugsmà per ðoká. Ðiandien  darbo vaisiai akivaizdûs. Kûrybos popietë
„Ypatingas menas“- puikus árodymas. Ðventës sumanytoja Vilma Skublickaitë
pasidþiaugë, kad ðventë - jau tradicija, vaikai prisimena jà, klausinëja ar bus
sportiniø ðokiø klubo „Junda“ ðokëjai. Ðventës prieangy pasitikusi Miglë,
manæs neatsitiktinai paklausë“ gal bus ðiemet Seimo pirmininkas?“ . Ðiais
metais vaikams buvo dëmesingi politikai - Seimo narë Auðra Papirtienë dovanojo
suvenyrus, o vaikø  paramos ir labdaros fondas „Ðvieskime vaikus“- knygutes.

Nuotaika tvyrojo ypatinga. Vaikai su dailininke Aida Straigyte entuziastingai
ant asfalto kreidelëmis pieðë kelionæ. Taku sukosi drugeliai, gëlës, gyvûnëliai
ir aitvarai. Antra ðventës dalis persikëlë á salæ, kur Ilonos Papeèkytës
vadovaujamas ansamblis „Skambanèios spalvos‘‘pripildë salæ muzikos
garsais, o sportiniø ðokiø klubo „Junda“ ðokëjai ásuko á svajingo Vienos
valso ir linksmojo dþaivo variacijas. Vaikai deklamavo eiles, skaitë raðinëlius,
ðoko lietuviø liaudies ðokius.

Viena ið ðventës organizatoriø Rasa Simanavièienë pasidþiaugë
nuoðirdþiu vaikø bendravimu:“ Pirmà kartà dalyvavo ir mokyklos vienuoliktokai
- jie kartu  su socialiniø ágûdþiø moksleiviais atliko lietuviø liaudies ðoká.
Sportiniø ðokiø klubo „Junda“ ðokëjai kvietë vaikus ðokti lëtà valsà. Mûsø
visuomenëje kalbama apie þmoniø su specialiaisiais poreikiais integracijà.
Stebint ðventëje dalyvaujanèius vaikus, matyti tolerancija, jautrumas,
pakantumas. Akivaizdu, kad èia integracija jau seniai ávykusi - nieko
nebestebina kitokia vaikø iðvaizda, gebëjimas judëti  ar raida.“

Salëje skambëjo nuoðirdus juokas, vaikai ðoko, tëveliai ðypsojosi. Kartais
laimei reikia tiek nedaug - tik pradþiuginti savo artimà.

Rasa SIMANAVIÈIENË

Tarptautinë ðokio diena Jono Pauliaus II
gimnazijoje

Jono Pauliaus II gimnazija dþiaugsmingai pasitiko Tarptautinæ
ðokio dienà. Ðventës iniciatorë choreografijos mokytoja, sportiniø
ðokiø klubo „Junda“ vadovë Rasa SIMANAVIÈIENË siekia, kad
ðokis bûtø kiekvieno þmogaus gyvenime, kad  ðokti galëtø visi.
Todël ðokëjai ðokius demonstravo ne koncerto metu, ne scenoje,
o per pertraukà, vestibiulyje, plojant vaikams. Po koncertiniø
ðokëjø numeriø mokytoja pakvietë suðokti masiná linijiná ðoká.
Vaikai ir mokytojai entuziastingai mokësi þingsneliø ir netrukus
mokykloje aidëjo ðokiø ritmai, visi kartojo tuos paèius þingsnelius.
Jonas Paulius II màsliai þvelgë ið fotografijos ant sienos, á ðokanèius
vaikus.

Ðventës antra dalis persikëlë á mokyklos stadionà, kur rikiavosi
pradiniø klasiø moksleiviai, prie jø jungësi gimnazistai.

Idëja ðvæsti tarptautinæ ðokiø dienà gimë tada, kai
choreografijos mokytoja Rasa Simanavièienë mokykloje subûrë
mokytojø linijiniø ðokiø grupæ. Ði  ðventë patvirtino, kad ðokantys
mokytojai- ákvepiantis pavyzdys vaikams. Pradiniø klasiø skyriaus

pavaduotoja Renata BARÐUKAITIENË eilæ metø ðoko
pramoginius ir linijinius ðokius. Tai jos dëka visà mënesá pertraukø
metu skambëjo muzika, vaikai ir mokytojai ðoko, vieni kitus mokë
ðokio þingsneliø.

Per Ðilainius nuaidëjo ðokio garsai, saulë suspindo danguje, o
ðypsenos vaikuèiø akyse. Visi ðoko. Mokyklos direktorë Ramutë
LATVELIENË sveikino ðokëjus linkëdama aktyviai gyventi, cituodama
senovës iðminèiø, mokslininkà ir filosofà Pitagorà „...gyventi reikia
taip kaip ðokant...“ Mokyklos kapelionas kunigas Andrius Alminas
lingavo ir plojo á ritmà, sakë, kad ðokantis þmogus – linksmas, o Dievas
myli linksmus þmones. Linkëjo neprarasti dþiaugsmo.
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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)
numatyta surengti Ernesto Leono Juozonio darbø
parodà.

Parodai jau pasirengta. Atrinkta daugiau kaip 40
ávairiø paveikslø. Daugiau kaip deðimt ávairiø
skulptûrëliø.

Á parodà bus nuveþtos ir Juozonio paraðytos ir
iðleistos knygos: „Kraðtotyrininko kelias“, „Áþymiø
þmoniø gimtinës“ ir „Draugiðki ðarþai“.

Paveikslai jau árëminti ir supakuoti.
Parodos atidarymas:
  GEGUÞËS 23 D., TREÈIADIENÁ, 12 VAL.
Áëjimas á parodà – NEMOKAMAS.

Edmundas STAÐYS, Leono Juozonio sûnënas, dailininko
kûriniø savininkas ir saugotojas,

 dr. Juozas ÐALÈIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME –
iðskirtinë paroda

Nuotraukos Ievos Dyraitës.

Informuojame

KAUNE - METRO?
Aukðtuosiuose Ðanèiuose prie autobuso

stotelës kalbasi moterys. Viena ið jø pasiguodë:
- Nusibodo tos mûsø gatvës remontas.

Praëjo ruduo, þiema, o mes vis vargstame.
Kai buvo slidu, kritau, aèiû Dievui, nedaug
susiþeidþiau.

- Netoli stovintis vyriðkis ásiterpë á
pokalbá:

 - Remontas dar ilgai tæsis. Juk þinote,
kad Kaunas lenktyniauja su Vilniumi dël metro.
Po mûsø kalnu yra tunelis. Ten vyksta darbai.
Sako, kad jau greitai ir bilietus pardavinës á

Geguþës 4 d. Lietuvos sporto muziejuje buvo
atidaryta moteriðkø skareliø paroda tema: “Oi,
motinëlë, oi, ta skarelë”, kuri skirta Motinos dienai
paminëti. Parodà galite pamatyti muziejaus darbo
laiku antradiená - ðeðtadiená 10-17 val. Maloniai
kvieèiame apsilankyti. 

Pranas MAJAUSKAS,
Lietuvos sporto muziejaus direktorius

Skareliø paroda

pirmosios linijos atidarymà.
Moteris nudþiugo iðgirdusi tokià þinià:
- Esu pasirengusi ir pinigëliø duoti bilietø

ásigijimui, nes niekada neteko ið arti metro
pamatyti.

(Kalbama, kad tai buvo balandþio pirmoji).


Vyriðkis klausia savo kaimynës:
- „Esu maloniai nustebintas tavo

rekomenduoto þmogaus darbðtumu. Jis viskà moka
ir labai greitai darbus padaro“.

Nëra ko stebëtis. Juk jis buvæs tremtyje. Ten
daug ko iðmoko ir net prasigyveno. Prieðingu atveju
neþinia kaip gyvenimas bûtø susiklostæs. Tik toks
galëtø bûti paaiðkinimas.

Dabartiniais laikais tiek daug tinginiø atsirado.
Tegul ir jie juos nugabena á Sibirà ir visokiø gerø
darbø iðmokina.

Skirtumas yra, kad anksèiau veþë nemokamai
o dabar uþ kelionæ á Sibirà reiktø brangiai sumokëti...


