Naujasis logistikos centras visu pajėgumu ims veikti nuo kovo vidurio.

Kuriasi Lietuvos centre
Vakar šalia Kauno esančiame Ramučių kaime duris
atvėrė naujasis Lietuvos pašto logistikos centras. Jis
jau po poros savaičių paštininkams leis kelis kartus
greičiau pristatyti šalies viduje siunčiamas siuntas.
Ne r i ju s P O V I L A I T I S
LR korespondentas

Kartu su antrine įmone „Baltic
Post“ logistikos centre įsikursiantis Lietuvos paštas skaičiuoja, kad
naujasis centras leis apdoroti dešimt kartų daugiau siuntų nei šiuo
metu.
Naujojo logistikos centro patalpos užima daugiau kaip 8,3 tūkst.
kvadratinių metrų. Tai du kartus
daugiau nei šiuo metu turimas didžiausias Lietuvos pašto siuntų
skirstymo centras Vilniuje.
„Šis centras skirtas visai Lietuvai – siuntoms rūšiuoti, skirstyti
ir pristatyti į vietą. Pradėjus veikti centrui tikimės, kad siuntų pristatymas šalies viduje pagreitės
kelis kartus“, – sakė Lietuvos pašto generalinė direktorė Lina Minderienė.
Iki šiol siuntos buvo rūšiuojamos
ir skirstomos sostinėje. Dėl šios

priežasties iš Klaipėdos į Kauną
siunčiami siuntiniai turėjo keliauti
į Vilnių, o vėliau atgal į Kauną.
Pats terminalas pastatytas už
Nekilnojamojo turto vystymo bendrovės lėšas. Paštas pasirašė patalpų nuomos sutartį 15 metų su
galimybe ją pratęsti.
„Šiuo metu versle plačiai taikomas patalpų nuomos modelis. Tai
leidžia naudotis nekilnojamuoju
turtu neinvestavus į jį nuosavo kapitalo“, – kalbėjo L.Minderienė.
Logistikos centre dar nėra sumontuota siuntoms skirstyti skirta įranga.
Tai ketinama padaryti iki kovo
vidurio, tada terminalas ims veikti visu pajėgumu.
Čia bus tvarkomos ne tik per
paštus, bet ir per kurjerius siunčiamos siuntos.
Kurjeriai per vieną valandą galės apdoroti daugiau nei 7 tūkst.
siuntų, o šiuo metu per valandą
apdorojama apie 450.
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Klibina užsisėdėjusį vadovą
Vežėjų automobiliais
asociacijoje „Linava“
kilo dar vienas skandalas. Nuspręsta pasitelkti teisėsaugą, kad ji ištirtų galimai neskaidrią vadovybės veiklą.
Vakar „Linavos“ prezidiumo nariai nusprendė teikti pareiškimus
Generalinei prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai ir vidaus
reikalų ministrui dėl galimai neteisėtų prezidento Algimanto
Kondrusevičiaus ir buvusio generalinio sekretoriaus Ričardo
Malkaus veiksmų.
Taip pasielgti nutarta po šios
organizacijos Revizijos komisijos
pranešimo.
Atleido ir vėl įdarbino

Revizijos komisijos atliktoje
analizėje apžvelgti A.Kondrusevičiaus ir R.Malkaus veiksmai,
kuriuos galima traktuoti kaip
piktnaudžiavimą pareigomis.
Spėjama, kad greičiausiai fiktyviai nutraukus darbo santykius
ir prezidentą vėl kitą dieną įdarbinus A.Kondrusevičiui buvo apskaičiuota išmokėti 99,9 tūkst.
litų (beveik 29 tūkst. eurų).
Taip pat minimi galbūt neteisėti „Linavos“ prezidento veiksmai, kai asociacija apmokėjo bendrovės „Transvelas“, kuri priklauso A.Kondrusevičiui, pateiktas
sąskaitas už gabenimo paslaugų
teikimą – iš viso 1,668 mln. litų
(483 tūkst. eurų).
Revizorės nustatė, kad asociacijoje nerasta jokių dokumentų,
pagrindžiančių sąskaitų apmokėjimą.
O pats „Transvelas“ į Revizijos

A.Kondrusevičius asociacijai „Linava“ vadovauja jau tryliktus metus.

komisijos prašymus paaiškinti,
kokias paslaugas įmonė teikė
asociacijai, iki šiol nereagavo.
Dar vienas pareiškimas teikiamas ir dėl R.Malkui skirtos
118,3 tūkst. litų (per 34 tūkst.
eurų) kompensacijos, kuri buvo
apskaičiuota A.Kondrusevičiui
pasirašius darbo sutarties pakeitimą be prezidiumo patvirtinimo.
Sieja su rinkimais

Pats A.Kondrusevičius stebėjosi kolegų veiksmais ir siejo juos
su gegužę vyksiančiu asociacijos
kongresu, kuriame turėtų būti
renkama jos vadovybė.
„Žinau, kad kai kam iš vežėjų
neįtinku jau labai seniai, – karas vyksta jau penktus metus.
Per pastaruosius trejus metus
kreipimųsi į teismus arba prokuratūras buvo dešimtys, jeigu ne
daugiau“, – kalbėjo „Linavos“ vadovas.
Jo teigimu, ankstesni kaltini-

Euro ir užsienio valiutų santykis vasario 26 d.
Valiutos pavadinimas

Santykis

JAV doleris
Čekijos krona

27,5150

Danijos krona

7,4679

Didžiosios Britanijos sv. sterlingų

0,7301

Lenkijos zlotas

4,1535

Rusijos rublis

68,8165

Švedijos krona

9,4146

Šveicarijos frankas

1,0745

Turkijos lira

2,8085

Kinijos juanis

7,0831

Australijos doleris
Bulgarijos levas
Brazilijos realas
Kanados doleris
Kroatijos kuna

Pokytis

1,1317

1,4357
1,9558
3,2264
1,4112
7,6965

Vengrijos forintas
Japonijos jena
Meksikos pesas
Norvegijos krona
Rumunijos lėja

302,8800
134,5400
16,8425
8,5640
4,4278

Degalų ir naftos kainos vasario 26 d.
Eurai už
litrą*

Dyzelinas

95 benzinas

1,08
1,06
1,04
1,02
JAV doleriai
02 20
02 23
už barelį** Penktadienis Pirmadienis
68

64

02 24
Antradienis

02 26
02 25
Trečiadienis Ketvirtadienis

NAFTA

60
56

*Degalų kainos pagal tinklalapį degalu-kainos.lt
Naftos kainos Londone („Brent”). **1 JAV barelis – 158,988 litro
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V.Balkūno nuotr.

M.Patašiaus nuotr.

rinkos pulsas

Pilietiškumo ugdymas
taps patrauklesnis
Kaip sustiprinti šiuolaikinę mokyklą? Kaip sutelkti mokyklos bendruomenę ir įlieti į jos gyvenimą daugiau kūrybiškumo, laisvės, supratimo, pasitikėjimo vienų kitais?
Siekiant šių tikslų parengta nauja pilietinio ugdymo medžiaga, kuri, tikimasi, padės sėkmingiau ugdyti jaunosios
kartos pilietiškumą, padarys mokyklos bendruomenės
gyvenimą savarankiškesnį, prasmingesnį, įdomesnį, tvirčiau susies jį su Lietuvos Respublikos kūrimu.
Naujojoje medžiagoje apibendrinta projekto „Kuriame Respubliką“ metu sukaupta mokyklų patirtis.
Dalyvaudami projekte mokiniai aiškinosi opiausias savo bendruomenių ir visos valstybės problemas, ieškojo ir praktiškai išbandė įvairius būdus joms spręsti. Tikimasi, kad sėkmingai įgyvendintos pilietinės iniciatyvos įkvėps, padrąsins ir kitas mokyklas imtis panašios
veiklos, paįvairinti ja pamokas, o gal net susikurti savo
mokyklos, kaip mažosios Respublikos – savarankiškos
laisvų ir atsakingų žmonių bendrijos, filosofiją, ilgalaikę programą ir pamėginti ją įgyvendinti.
„Įgyvendindami projektą siekėme susieti Lietuvos
jaunimą su viešuoju gyvenimu, padėti jam atrasti pilietinę, politinę kūrybą kaip svarbią gyvenimo sritį ir neatsiriboti nuo jos, pajusti savo pilietines galias. Be to, rūpėjo pažiūrėti, ar idėjos, kurios buvo gvildenamos Nepriklausomybės pradžioje, atgimimo aušroje, gali veikti
ir šiandien. Viena tų idėjų, kad mokykla – savarankiška
bendruomenė, mažoji Respublika, laisvės erdvė, kurioje
auginami laisvi žmonės“, – sako dr. Darius Kuolys, Pilietinės visuomenės instituto ekspertas, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojas.
Ekspertų teigimu, pilietinis ugdymas šių dienų mokykloje yra nepagrįstai nuvertinamas. Pilietinio ugdymo
pamokos mokytojams ir mokiniams atrodo nesvarbios,
nuobodžios, o kitų mokomųjų dalykų turinys per men-

mai baigėsi be rimtų rezultatų.
„Tai labiau spaudimas man“,
– teigė pašnekovas.
Dangstosi atostogomis

A.Kondrusevičius sakė, kad už
sprendimą kreiptis į Generalinę
prokuratūrą ir kitas institucijas
balsavo 6 iš 11 prezidiumo narių.
Jo teigimu, kaltinimai nėra teisingi – visi mokėjimai buvo atlikti teisėtai, pavyzdžiui, už nepanaudotas atostogų dienas.
„Kokie gali būti kaltinimai dėl
to, kad man išmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas
arba kas nors sumokėjo už paslaugas?“ – stebėjosi vežėjus vienijančios organizacijos prezidentas.
Beje, A.Kondrusevičiui intrigų nuolat purtomos „Linavos“ vadovo kėdėje pavyksta išsėdėti
stulbinamai ilgai – bendrovės
„Transvelas“ savininkas asociacijos prezidento pareigas eina jau
tryliktus metus. (BNS, LR)

kai siejamas su svarbiais Lietuvos visuomenės gyvenimo klausimais, piliečiui būtinomis vertybėmis ir idėjomis. Mokytojams ir mokiniams nepavyksta atrasti autentiško ryšio, kūrybingo santykio su šalies viešąja politika ir
tautos, kaip politinės bendruomenės, raida. Tikimasi, kad
parengta medžiaga padės sprendžiant šias problemas ir
įpučiant gaivaus vėjo gūsį į pilietiškumo ugdymą.
Naująją medžiagą sudaro šešios pilietinio ugdymo priemonės. Tarp jų – neformaliojo pilietinio ugdymo metodikos bendrojo lavinimo mokykloms ir kolegijoms. Šiose metodikose pateiktos rekomendacijos administracijos darbuotojams, dėstytojams ir mokytojams, kaip sudominti jaunąją kartą, skleisti pilietines idėjas, vertybes
skirtingų dalykų pamokose ir po jų. Studentai ir mokiniai jose ras bendraamžių įgyvendintų pilietinio veikimo
pavyzdžių, kaip susitelkus galima stiprinti bendruomenę, puoselėti ir kurti tradicijas, rūpintis gimtuoju kraštu,
ugdyti sąžiningumą, atsakomybę ir t.t.
Aukštosioms mokykloms pasiūlytas pilietiškumo ugdymo modulis yra skirtas humanitarinių ir socialinių dalykų mokytojų rengimui atnaujinti. Tikimasi, kad pedagogikos studentai, nusprendę lankyti modulio paskaitas, įgis bendrųjų pilietinio ugdymo žinių ir įgūdžių, geriau pasirengs pedagogo darbui ir pilietiniam mokytojo
vaidmeniui. Laisvai pasirenkamą modulį sudaro 8 teorinės paskaitos ir tiek pat praktinių.
Nors mokytojai turi daugiau pilietinės galios nei vidutiniškai visa visuomenė, ir tarp jų yra dvejojančių, nepasitikinčių savo galiomis ir nesiryžtančių veikti. Siekiant stiprinti mokytojų ir mokyklų bendruomenių pilietines galias, plėtoti bendrąsias kultūrines kompetencijas parengta dviejų dienų kvalifikacijos tobulinimo programa.
Taip pat parengti du papildomi moduliai istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Juose pateikta
pasiūlymų, kaip esamą mokyklinės programos turinį pilietiškai suaktualinti pasitelkus papildomus kontekstus,
šaltinius, prasmingas praeities ir dabarties paraleles.
Europos socialinio fondo remiamą projektą „Kuriame
Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų
ugdymas“ nuo 2012 m. įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas, Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras, Ateitininkų federacija, Lietuvos švietimo
centrų darbuotojų asociacija ir kiti partneriai.
Daugiau informacijos – www.kuriamerespublika.lt.
(Užs. 15AV18-25)

