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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems

Lietuvos statybininkai kiekvieno rudens pradþioje
susirenka á tradiciná renginá – Statybininkø dienos
paminëjimà. Ðá kartà atvykusiøjø gretose matëme
vadovus ir kitus specialistus ið ávairiausiø Lietuvos vietø.
Renginys prasidëjo prie graþaus Druskonio eþero.
Turëjome galimybæ pasigerëti puèiamøjø orkestro
„Àþuolynas“ muzikos aidais ir paskui juos nuþygiavus á
miesto centrà dalyvauti graþiose iðkilmëse.

DRUSKININKUOSE
Statybininkø dienos ðventë

Pradþioje renginio vedëjas papraðë þodá tarti Druskininkø
savivaldybës mero – Rièardo MALINAUSKO. Turëjome galimybæ
iðgirsti graþius pasiekimus ðiame plaèiai Lietuvos ir uþ jos ribø
þinomame kurorte. Poilsiautojai, o ir ðiaip lankytojai, labai pamëgo
vandens parkà, „Snow“ arenà, ávairius kitus kultûros ir poilsio
objektus. Miesto infrastruktûra kasmet auga labai sparèiai, kai
kurios sritys pagausëja daugiau kaip 10 proc. kasmet. Miestà ir jo
prieigas puoðia nauji ávaþiavimo þenklai, o norintiems ilgiau
pasibûti suteikta galimybë beveik 10 000 tûkst. þmoniø.

Kurortas laukia poilsiautojø su geriausiais linkëjimais ir puikia
gamta.

* * *
Dalius GEDVILAS, Lietuvos statybininkø asociacijos

prezidentas, padarë trumpà, bet labai informatyvø preneðimà apie
asociacijos graþià sukaktá – 25 metø jubiliejø ir apibûdino
svarbiausius Lietuvos statybininkø pasiekimus.

Didþiausias statybos ámoniø turtas – jø þmonës. Svarbiausios
ámonës – asociacijos kûrëjos, tokios kaip: „Panevëþio statybos

trestas“, „Akmenës cementas“, statybos bendrovë „Alvora“ ir
kitos sëkmingai kûrë verslà ne tik Lietuvoje, bet ir uþsienyje.
Statybininkai dþiaugiasi geriausiøjø pasiekimais ir mano, kad turint
gerus pavyzdþius á juos gali orientuotis ir kiti.

Svarbiu pasiekimu reikia laikyti gyvenamojo bûsto renovacijà,
kuri ypaè paspartëjo per paskutinius keletà metø. Ðiuo metu yra
renovuojama apie 1000 pastatø.

Neáprastai didelá ðuolá matome statybininkø atlyginimø
didëjime, nors pagal vidutiná uþdarbá dar neprilygstame Vakarø
valstybëms, taèiau uþdirbti daugiau kaip 1000 eurø per mënesá
jau tapo áprastu dalyku.

Statybø sektoriaus vaidmuo ekonomikoje nuolat auga, taèiau
mums dar toli iki to lygio, kaip pavyzdþiui Airija, kurioje statybø
sektorius sudaro 25 proc. bendrojo vidaus produkto. Nors
daugelis Lietuvos ámoniø dirba pelningai, taèiau joms taip pat
dar toli iki Vakarietiðkø bendroviø, kuriø pelningumas siekia
daugiau kaip 30 proc.

Asociacijoje yra daugiau kaip 140 ámoniø.Vis dëlto norëtøsi,
kad nariø skaièius gerokai padidëtø. Tai reikðtø didesnes
bendradarbiavimo galimybes, taip pat ir átakà ávairioms valstybës

Mokslo metø pradþia – ádomi
ir svarbi þinia – 4-ajame psl.

/Nukelta á  2 psl./

UAB „Alvora“ generalinis direktorius (deðinëje) su sveèiais ið Baltarusijos.
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institucijoms, kurios ruoðia teisinius dokumentus visam statybø
verslui.

Pastaraisiais metais graþiø laimëjimø turime diegiant naujas
informacines technologijas, keliant darbuotojø kvalifikacijà,
gerinant statybos darbø kokybæ. Bendras kolektyvinis darbas buvo
ir turi bûti visø mûsø svarbiausiuoju tikslu.

* * *
Ðventiniai sveikinimai ir apdovanojimai

Lietuvos Vyriausybës vadovo sveikinimà perskaitë Vyriausybës
kancleris Algirdas STONÈAITIS. Jis taip pat áteikë ir
apdovanojimus (visø apdovanotojø sàraðas skelbiamas ðiame
laikraðèio numeryje).

 Lietuvos statybininkai þinomi savo darbais toli uþ jos ribø.
Itin reikðminga, kad jie sugebëjo pasinaudoti Europos Sàjungos
parama ir taip ágyvendinant svarbius projektus.

Ûkio viceministas Gintaras VILDA sakë, kad svarbus
statybininkø bruoþas:  jie nuolat graþesnæ daro visà mûsø valstybæ.

Robertas DARGIS, Lietuvos pramonininkø konfederacijos
prezidentas, pasidþiaugë, kad su statybininkø asociacija yra
sukurtos graþios bendradarbiavimo tradicijos ir ðia prasme
praeityje reikðmingus darbus yra nuveikæs buvæs LSA prezidentas

Adakras ÐEÐTAKAUSKAS. Reikðmingi projektai ágyvendinami ir
dabartiniu metu, kuomet vadovauja prezidentas D. GEDVILAS.

Statybininkams sveikinimo þodþius taip pat tarë mokslo ástaigø
ir kitø institucijø vadovai.

* * *

Truputis nuomoniø
AB „Montuotojas“ generalinis direktorius Alfonsas JARAS

bûrelyje kolegø kalbëjo apie tai, kad  kiekviena statybvietë reikalauja
iðradingumo ir puikiø inþineriniø sugebëjimø. Labai svarbu ir
aukðta darbininkø kvalifikacija, todël ðventëje svarbûs
apdovanojimai buvo áteikti ir darbininkijos atstovams.

Juozas KRIAUÈIÛNAS (apdovanotas Lietuvos statybininko
garbës þenklu) bendrovës „Autokausta“ valdybos pirmininkas ir
generalinis direktorius, taip pat ðios ámonës direktoriaus
pavaduotojas Sigitas SIAURUSEVIÈIUS ádomiai pasakojo apie
jø ámonës pasiekimus. Bendrovëje dirba apie 700 þmoniø.
Statomø objektø skaièius beveik pusðimtis. Ðiuo metu dëmesys
sutelktas á Europinës geleþinkelio vëþës statybà netoli Kauno
Palemonas – Amaliai; administracinio pastato rekonstrukcijai
Savanoriø prospekte, taip pat ir kitoms statybvietëms.

Julius LAICONAS, Lietuvos statybininkø veteranø klubo
prezidentas, patikslino, kad „Autokaustos“ vadovai vykdo svarbø
moksliná - tiriamàjá darbà, siekiant sukurti naujas asfalto dangas.

Ið deðinës J. Kriauèiûnas, S. Siaurusevièius ir J. Laiconas.
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Ádomios ðios ámonës vadovø mintys buvo ir apie tai, kaip reikëtø
kurti ámonëje gerà socialiná klimatà, taip pat kaip statybininkai
galëtø aktyviau dalyvauti valstybës ir visuomenës gyvenime (apie
tai turëtø bûti jau atskiras pokalbis).

Robertas JANKAUSKAS, UAB „Gelmesta“ direktorius, gavæs
Lietuvos pramonininkø konfederacijos apdovanojimà, sakë, kad
Vievyje darbuojasi nuo 1965 metø ir pagrindinë darbø kryptis yra
gelþbetonio gaminiai.

* * *
Ðventës dalyviai pasodino atminimo medelá.
Buvo daug draugiðkø pokalbiø ir palinkëjimø. Buvo pasakyti

nuoðirdûs padëkos þodþiai ðventës organizatoriams.
Medþiagà parengë Jonas DVILINSKAS, Lietuvos statybininkø

asociacijos vieðøjø ryðiø specialistas ir dr. Juozas ÐALÈIUS

Ið deðinëje apdovanojimà gavæs UAB „Gelmesta“ direktorius R. Jan-
kauskas.

Ðventës puoðmena - sodinamas medelis.
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Sveikinami LSA steigëjai
Adakras Ðeðtakauskas, ilgametis Asociacijos vadovas.
AB „Panevëþio statybos trestui“,
Lietuvos melioracijos ámonës asociacijai,
UAB „Tarptautinei statybos korporacijai“,
UAB „Arkada“,
AB „Vilniaus gelþbetoninio konstrukcijos gamyklai Nr. 3“,
UAB „YIT Kausta“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybës kancleris Algirdas Stonaitis
Ministro Pirmininko padëkos raðtai statybos srityje dirbantiems ir nusi-
pelniusiems darbuotojams
Andriui Petruðkevièiui, AB „Montuotojas“, montavimo firmos Vilniuje direktoriaus
pavaduotojui - projekto vadovui,
Venantui Varanavièiui, UAB „YIT Kausta“ gamybos vadovui,
Tomui Pilipavièiui, UAB „Caverion Lietuva“ projektø vadovui,
Artûrui Minevièiui, UAB „Naresta“ statybos projekto vadovui,
Dariui Cemnolonskui, „INHUS Construction, UAB“ statybos skyriaus vadovui.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras Kæstutis Navickas
Padëkos raðtai statybos srityje dirbantiems ir nusipelniusiems darbuotojams
Onai Burneikaitei-Raugalienei, Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijos
planavimo departamento vyriausiajai specialistei,
Valdemarui Gauronskiui, Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriui,
Raimondui Dargiui,Valstybinës teritorijos planavimo ir statybos inspekcijos Kauno
departamento direktoriui,
Valdui Pletai, UAB „Darbasta“ direktoriui,
Donatui Valaièiui, UAB „Klaipëdos monolitas“ direktoriui,
Arvydui Aleðiûnui, UAB „Avona“statybos vadovui,
Gediminui Beivydui, UAB „Raseiniø statyba“ statybos vadovui,
Mariui Dukevièiui, UAB „Formus“ pardavimø vadovui,
Andriui Ðipkinui, VðÁ Vilniaus Jeruzalës darbo rinkos mokymo centro statybos
technologijos skyriaus vadovui,
Erlandui Narkûnui, UAB „Caverion Lietuva“ montavimo darbø vadovui,
Albinui Kimantui, UAB „YIT Kausta“ darbø vadovui,
Rimantui Ardzevièiui, UAB „Grinduva“ brigadininkui,
Arvydui Tarnauskui, UAB Dzûkijos statyba“ betonuotojui.

Lietuvos Respublikos Ûkio viceministras Gintaras Vilda
Ûkio ministerijos þenklas uþ ilgametá atsakingà darbà ir svarø indëlá
eksporto plëtrà didinant Lietuvos konkurencingumà uþsienyje
Vytautui Vankevièiui, UAB „Staticus“ valdybos pirmininkui.

Ûkio ministerijos padëkos
Padëkos raðtai statybos srityje dirbantiems ir nusipelniusiems darbuotojams
Tadui Robertui Diliui, UAB „Autar“ direktoriui,
Nerijui Matulioniui, UAB „Layher Baltic“ projektø vadovui,
Mildai Lendraitytei, AB „Montuotojas“ suvirinimo darbø kokybës kontrolës
laboratorijos vyriausiajai specialistei.

Lietuvos Respublikos Seimo nariai Algirdas Butkevièius, Simonas Gentvilas
Seimo Pirmininko padëkos raðtai statybos srityje dirbantiems ir
nusipelniusiems darbuotojams
Leonui Rimvydui Vaitkui, UAB „Projektø ekspertizës“ vyriausiajam ekspertui
- statinio projekto ekspertizës vadovui,
Viliui Talalai, AB „Montuotojas“ montavimo firmos Panevëþyje projekto vadovui,
Remigijui Praniui, UAB „YIT Kausta“ statybos vadovui.

Lietuvos pramonininkø konfederacijos prezidentas Robertas Dargis
LPK Garbës aukso þenklas uþ indëlá statybos verslo plëtrà pietø Lietuvos
regione, ilgametá darbà statybos sektoriuje ir ágyvendintus projektus,
pripaþintus konkurso „Lietuvos metø gaminys“ laureatais
Èeslovui Dauglai, UAB „Kortas“ valdybos pirmininkui.

LPK nominacija Profesijos riteris
LPK nominacija „Profesijos riteris“ uþ pagarbà profesijai, ilgametá darbà
statybos sektoriuje bei paþymint profesinæ ðventæ – Statybininkø dienà
Rimantui Taraðkevièiui, UAB „Klaipëdos monolitas“ valdybos pirmininkui,
Robertui Jankauskui, UAB „Gelmesta“ direktoriui,
Gyèiui Jakuèioniui, UAB „YIT Kausta“ nekilnojamojo turto vystymo direktoriui,
Arnoldui Baðko, UAB „Ukmergës gelþbetonis“ technologijø ir kokybës direktoriui,
Pauliui Stonkui, UAB „Staticus“ Teisës skyriaus vadovui,
Virginijai Vaitkûnienei, UAB „Projektø ekspertizës“ statinio projekto ekspertizës
vadovei,

Danguolei Akuockienei, UAB „YIT Kausta“ architektei
Marekui Grinevièiui, AB „Panevëþio statybos tresto“ vyr. konstruktoriui,
konstrukcijø skaièiavimo grupës vadovui,
Þivilei Baravykaitei, UAB „Naresta“ buhalterei,
Algirdui Kiseliui, AB „Montuotojas“ meistrui.

Baltarusijos Respublikos statybininkø sàjungos pirmininkas Nikolaj
Ðeremet Trofimoviè - sveikinimo þodis
Latvijos statybininkø asociacijos prezidentas Normunds Grinbergs -
sveikinimo þodis
Europos Parlamento narys Zigmantas-Povilas Balèytis
Uþ iniciatyvas ir didþiulá indëlá kuriant bei ágyvendinant bakalauro ir
magistrantûros studijø programas taikant „Statinio informacinis
modeliavimas“ metodologijà –
KTU Statybos ir architektûros fakulteto dekanui prof. dr. Andriui Jurelioniui.

Lietuvos prekybos, pramonës ir amatø rûmai Romualdas Gëgþnas -
sveikinimo þodis
Lietuvos statybos inþinieriø sàjungos sveikinimas - perskaito vedëjas
Valstybinës teritorijos planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos virðininkë Eglë Kuklierienë - sveikinimo þodis
Lietuvos Respublikos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus
pavaduotojas Arûnas Lupeika
Uþ ilgametá darbà ir socialines iniciatyvas rengiant atsakingus ir didþiulá
dëmesá skirianèius saugiai darbo aplinkai statybos srities specialistus
Mindaugui ÈerniuIiui, VðÁ Vilniaus Jeruzalës darbo rinkos mokymo centro
direktoriui.

Lietuvos statybininkø asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas ir Vilniaus
Gedimino technikos universiteto rektorius prof. Alfonsas Daniûnas
Lietuvos statybininko garbës þenklas
Uþ ilgametá atsakingà darbà ir ágyvendintus svarbius projektus
Prof. Romualdui Kliukui, Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijø
prorektoriui,
Arvydui Klimkevièiui, Respublikinës langø ir durø gamintojos asociacijos
Prezidentui,
Juozui Kriauèiûnui, UAB „Autokausta“ generaliniam direktoriui,
Alvydui Rudokui, UAB „Dauniðkis ir ko“ direktoriui,
Kæstuèiui Vaicekiûèiui, UAB „Grinda“ direktoriui,
Antanui Ðkarnuliui, AB „Montuotojas“ montavimo firmos Alytuje direktoriaus
pavaduotojui,
Vladimirui Pavliukovièiui, UAB „Alvora“ gamybos direktoriui.

Lietuvos statybininkø asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas,
Viceprezidentai Jonas Dumaðius, Alfonsas Jaras, Kæstutis Vanagas
Padëkos raðtai statybos srityje dirbantiems ir nusipelniusiems darbuotojams
Eivydui Lungiui, UAB „Eikos statyba“ statybos direktoriui,
Tadui Autukui, UAB „Grinda“ statiniø techninës prieþiûros skyriaus vadovui,
Raimondui Zaborovskiui, UAB „Grinda“ pavirðiniø nuotekø tinklø
eksploatavimo skyriaus vadovui,
Mindaugui Kazlauskui, UAB „Hidrostatyba“ projektø vadovui,
Artûrui Tuzikui, UAB „Eikos statyba“ statybos projektø vadovui,
Juozui Ivaðauskui, UAB „VA Statyba“ statybos vadovui,
Zenonui Baltaduoniui, UAB „Eikos statyba“ statybos vadovui,
Tadui Juðkënui, UAB „Formus“ inþinieriui vadybininkui,
Anai Litvinovai, UAB „Kortas“ inþinierei-sàmatininkei,
Vytautui Daruliui, UAB „Formus“ sandëlio vadovo pavaduotojui,
Sigitui Jerusevièiui, UAB „VA Statyba“ darbø vykdytojui,
Albinui Cinokui, UAB „Raseiniø statyba“ brigadininkui,
Rièardui Rimkevièiui, UAB „Raseiniø statyba“ brigadininkui
Ramûnui Stankui, UAB „Raseiniø statyba“ brigadininkui,
Gintautui Stoðkui, UAB INTI brigadininkui.
Jonui Arlauskui, UAB „Dzûkijos statyba“ betonuotojui,
Sauliui Þilioniui, UAB „Dzûkijos statyba“ betonuotojui,
Eimuèiui Èitavièiui, UAB „Kortas“ automobilinio krano maðinistui
Juozui Vainai, UAB „Kortas“ ekskavatoriaus maðinistui.

Lietuvos statybininkø asociacijos nario paþymëjimai
UAB „Egora“,
UAB „HILTI COMPLETE SYSTEMS“.

„Statiniø ðiltinimo lyderis 2017“
Polistireninio putplasèio asociacijos prezidentas Saulius Skrodenis ir
Mineralinës vatos gamintojø asociacijos prezidentë Edita Meðkauskienë
UAB Druskininkø butø ûkis - uþ kompleksinø daugiabuèiø namø atnaujinimà
(modernizavimà) - direktorë Vladzë Prunskienë.
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Vaizdiniai ekranai lietuviðkai skelbia  - ,,Mokslo metø pradþios
ðventë“, o taip pat angliðkai  – ,,Celebrating opening of the new academy
year‘‘.

Skambant ávairios muzikos aidams vedantieji praðo pagerbti
áneðamà universiteto  vëliavà, ant kurios uþraðyta ,,Scientia, Ingenium,
Virtus!“(liet. ,,Mokslas, kûrybingumas, dora!’’), o  taip pat universiteto
ir fakultetø vadovus. Visi kvieèiami ásijungti á studentiðko himno
,,Gaudeamus Igitur“ giedamà melodijà. Jo magnificencija, universiteto
rektorius prof. dr. Eugenijus VALATKA gausiam susirinkusiøjø bûriui
tarë sveikinimo þodþius. Jis akcentavo, kad labai vertina jaunimo
pasirinkimà studijuoti ðiuolaikinei visuomenei taip reikalingus
inþinerinius mokslus. Rektorius sakë: ,,Svarbu ið naujo suprasti ir atrasti
save, o taip pat kitus, ir siekti ágyti þiniø, kurias galima pavadinti naujomis,
taèiau bûtinomis ateities kûrybiniam darbui... Kûrybingø, darbingø ateities
gyvenimo valandø...“

Ðventinio renginio metu scenoje pasirodë ávairiø meno ðakø
universiteto kolektyvø atstovai. Tokiø kolektyvø universitete yra bene
dvi deðimtys. Ádomiai atrodë ir sportininkø, kurie á scenà ávaþiavo
motociklais, o taip pat ir automobiliu, pasirodymas.

Susirinkusiems aktyviai ir geranoriðkai padëjo savanoriai,
paaiðkindami, kaip susirasti savo fakultetui, arenoje skirtas vietas.
Ádomu buvo tai, kad á mokslo metø pradþios ðventæ atvykusiø gretose
matësi ir tie, kurie dar tik ateityje bus studentai, o taip pat ir tie, kurie
jau senokai turëjo galimybæ ágyti aukðtojo mokslo diplomus. Bûrelis
jaunimo diskutavo ir mielai dalinosi mintimis apie kelià á aukðtosios
mokyklos suolà. Kalbus vyriðkis, aplinkiniams pasakojo, kad nuo
pirmos klasës, svajojo ágyti þiniø technologijø srityje, taèiau dabar,
ástojæs, pradëjo abejoti, ar ateities þmogui uþteks tik vienos specialybës
gebëjimø. Viena magistrantë sakë: ,,Að taip pat esu pirmakursë, taèiau
pradëjau magistro studijas ir noriu pamatyti, kokia pamaina – gal bièiuliai,
o gal ir konkurentai - atëjo á mûsø universitetà.“ Pirmakursë Ugnë
PETROVAITË ádomiai pasakojo apie savo mokyklà Druskininkuose
sakydama, jog daug kartø buvo girdëjusi mintis apie tai, kad provincijos
mokyklos absolventams ir absolventëms sunkoka aukðtojo mokslo suole
konkuruoti su prestiþiniø didmiesèiø – Kauno, Vilniaus, Klaipëdos,
Panevëþio – gimnazijø absolventais. Ji sakë: ,,Mano nuomonë ðiek tiek
kitokia. Að baigiau Druskininkø ,,Ryto“ gimnazijà ir manau, kad mokytis
maþesnëje bendruomenëje yra ne maþiau ádomu ir naudinga, negu
didþiøjø miestø mokyklose. Periferijoje mes savyje ugdome daug didesná
bendruomeniðkumo jausmà ir, galbût, net su pavydu þvelgdami  á didþiøjø
miestø moksleivijai suteikiamas galimybes, verèiame save daugiau
dëmesio skirti sunkesniems dalykams, kuriø gali prireikti  gyvenime.
Taip atsitiko ir man: su dideliu dëmesiu mokiausi skirtingø disciplinø ir
malonu, jog padràsinta vyresniøjø kolegø, akcentuojanèiø, kad ateities
perspektyvoje galiu bûti reikalinga ne tik kaip specialistë, bet kaip ir
didþiai gerbiamos mokytojø profesijos atstovë, ástojau á valstybës
finansuojamas studijas KTU Mechanikos inþinerijos ir dizaino fakultete.
Tiesa, nors aviacijos inþinerijà pasirinkau studijuoti anglø kalba, taèiau
manau, jog rusø kalba, kurià planuoji mokytis, tarptautinio
bendradarbiavimo aspektu mano bûsimai profesijai yra ne maþiau svarbi,
tad kaip seksis vëliau – paþiûrësime ateityje.“

Aukðtojoje mokykloje besimokanèiam jaunimui ne kartà girdëjosi
kvietimai ir raginimai galvoti apie tai, kad jie ruoðiami bûti ne tik savo
srities þinovais, gerais darbuotojais, aukðtos kvalifikacijos specialistais,
bet taip pat ir visuomeniniais lyderiais.

Mokslo metø pradþia Statybos ir architektûros
fakultete

Po oficialios mokslo metø pradþios ,,Þalgirio‘‘  arenoje
pirmakursiai buvo maloniai sutikti ir pasveikinti Statybos ir architektûros
fakultete. Jiems buvo pateikta informacija apie tai, kad fakultete

 Mokslo metø pradþia – ádomi
ir svarbi þinia

 ,,Þalgirio“ arena – jau tradicinë ávairiø iðkilmiø ir
ðvenèiø vieta, tad ðá kartà teko stebëti labai gausø jaunimo
susibûrimà, skirtà Kauno Technologijos universiteto
pirmakursiams, pradedantiems mokslo metus.

besimokanèiøjø gretose yra daugiau kaip 650 bakalauro ir magistro
kvalifikacijos siekianèiø kolegø, ið kuriø 170 priimti á pirmàjá kursà. Ðiø
metø Statybos ir architektûros fakulteto studijø programø paketas
susideda ið Statybos inþinerijos, Architektûros, Statybiniø konstrukcijø
ir gaminiø inþinerijos, Statybos valdymo bei Darniø ir energetiðkai
efektyviø pastatø studijø programø. Bendras pasiûlytø programø
skaièius yra ðeðios. Dþiaugiamës, kad ðiais metais priimti studentai jau
studijuoja pagal atnaujintas programas, kuriø tikslas orientuotas á
visapusiðko statybos inþinieriaus ar architekto ugdymà, gebanèio dirbti
skaitmeninëje aplinkoje.

* * *
Ðia informacijà pateikë fakulteto dekanas dr. Andrius JURELIONIS,

kviesdamas jaunimà jau nuo pirmøjø mokslo dienø aktyviai jungtis ne tik
á akademines studijas, bet ir ávairiapusá fakulteto gyvenimà.

Doc. dr. Darius PUPEIKIS,
KTU  Statybos ir architektûros fakulteto prodekanas studijoms ir

dr. Juozas ÐALÈIUS

LIETUVIØ KALBA:
ar mokame raðyti ir kalbëti?

Kalbos kûrimas, kalbos turtinimas negali prasilenkti su nu-
sistovëjusiais, visiems privalomais, kalbos tradicijomis patei-
sintais dësniais.

B.Sruoga

Statybinëmis medþiagomis prekiaujanèiø ámoniø reklama (lankstinukai,
reklaminiai laikraðèiai) ir vieðieji uþraðai ne visada atitinka Valstybinës kalbos
ástatymo reikalavimà leidëjams laikytis taisyklingos lietuviø kalbos normø,
skelbti tik taisyklingus vieðuosius uþraðus. Taèiau saugodami savo ámonës
prestiþà, o gal ir  siekdami iðvengti administracinës atsakomybës ámoniø
vadovai ir darbuotojai mokosi ið klaidø ir stengiasi jø nekartoti.

Tarp minëtinø klaidø yra bûdvardþio keramikinis  vartojimas vietoj kera-
minis. Ðis bûdvardis kilæs ið graikiðko þodþio keramos (molis). Taigi reklamoje
turëtø bûti raðoma keraminës plytelës. Ávairuoja ir þodþio emalë ir emalis
raðyba. Kuris þodis taisyklingas? Metalo ir keramikos dirbiniø danga yra ema-
lis. Pigmento, plëvëdario ir technologiniø priedø suspensija yra vadinama
emaliniais daþais (ne emale!).

Daugelis medþiagø pavadinimø yra skaièiais nekaitomi, daþniausiai vienas-
kaitiniai, daiktavardþiai, pavyzdþiui: aerozolis, benzinas, tepalas, glaistas, guma,
lakas, linoleumas. Kai kalbama apie ðiø medþiagø ávairovæ ir gausà, sakoma:
ávairiø rûðiø aerozolis, benzinas, tepalas, glaistas, guma, lakas, linoleumas;
ávairios aerozolio, benzino, tepalo, glaisto, gumos, lako, linoleumo rûðys.

Dalia KËVALIENË
Kauno miesto savivaldybës administracijos Teisës

departamento Valstybinës kalbos kontrolës tarnybos vyriausioji
specialistë2011 m. Nr. 8 (344)
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Mokslo metø atidarymo ðventë
VU Kauno fakultete

Kaunieèiai Didþiajame VU kieme Vilniuje.

Saulëtas rytas pasitiko Vilniaus universiteto Kauno fakulteto
bendruomenæ ðá rugsëjo 3-iosios rytà. Nedràsûs pirmakursiai,
susiskirstæ grupelëmis pagal studijø programas, paþindinosi vieni
su kitais ir nekantriai laukë renginio pradþios.

Mokslo metø atidarymo ðventë vyko Napoleono namo
kiemelyje (Muitinës g. 18, IV korpusas).  Jà pradëjo universiteto
dekanas dr. doc. Kæstutis DRIAUNYS, nuoðirdþiai sveikindamas
ne tik pirmakursius ir studentus ið uþsienio, bet ir visà universiteto
bendruomenæ. Dekanas dþiaugësi kasmet auganèiu studentø
skaièiumi, sveikindamas visus pasirinkus, jo galva, geriausià
universitetà Lietuvoje.

Universiteto choro „Veni Gaudere“ merginos, kartu  su visais
susirinkusiais á renginá, sugiedojo himnà „Gaudeamus igitur“ , o
iðkart po jo sekë iðkilmingas universiteto vëliavos iðkëlimas.
Vëliavai plëvësuojant, dekanas pirmakursiams iðdalijo fakulteto
marðkinëlius ir palinkëjo neiðdildomø áspûdþiø Vilniuje.
Studentai, pasipuoðæ naujais marðkinëliais, nepraleido progos
pasifotografuoti fakulteto aplinkoje ir nekantriai laukë kelionës.

Kelionë á Vilniø neprailgo, nes jos metu pirmakursiai,
skatinami kuratoriø, skandavo savo sukurtus ðûkius. Jø reikëjo
norint atkreipti á save dëmesá milþiniðkoje VU fakultetø eisenoje.
Kiekvienas fakultetas stengësi bûti kuo originalesnis ir ádomesnis,
patraukti aplinkiniø dëmesá savo apranga, plakatais, ðûksniais.
Nors Kauno fakulteto pirmakursiø bûrys nebuvo pats didþiausiais,
tikrai nelikome nepastebëti: nepailsdami skandavome visà kelià
nuo LR Seimo rûmø iki Didþiojo  VU kiemo, pûtëme muilo
burbulus, neðëme plakatus. Mûsø eisenos akimirkos pasiekë net
oficialø VU Kauno fakulteto facebook‘o puslapá.

Didþiajame VU kieme mûsø laukë „Renovatio Studiorum“ –
iðkilminga ceremonija, kurios metu dar kartà nuskambëjo universiteto
himnas bei daugybë sveikinimø ir linkëjimø ið svarbiø universiteto
þmoniø lûpø. Studentø pasveikinti atvyko ir pats Vilniaus meras

Remigijus Ðimaðius. Po bordo spalvos balionø kupinu dangumi
tàdien nuskambëjo pirmakursiø priesaika, ápareigojanti stropiai
mokytis, gerbti dëstytojus ir kolegas bei atsakingai þiûrëti á studento
pareigas. Trumpas jungtinio orkestro koncertas suteikë papildomos
motyvacijos ir pakylëjo naujiems potyriams tæsiant pirmakursiø
integracijos savaitæ, po kurios prasidës taip lauktos paskaitos.

Ið prabëgusio rugsëjo perspektyvos galima teigti, jog studijos
tikrai bus ádomios ir naudingos, padës atrasti save skirtingose
srityse ir iðsirinkti sau artimiausià.

Benita VIÐPULSKYTË,
VU Kauno fakulteto Lietuviø filologijos ir reklamos studijø

programos I kurso studentë

Aèiû uþ nuostabià dovanà. Mokiausi Rutkiðkiø pradinës mokyklos treèioje
klasëje.  Tuomet  visos keturios klasës sëdëjome drauge. Mus mokë mokyklos
vedëjas ir mokytojas TAMULEVIÈIUS. Gerai prisimenu, kai prieð Kalëdas
ir Naujuosius  metus, mokytojas pakvietæs á savàjá kabinetà pasakë:  „Nuo
ðiandien tu stebëk, kokias uþduotis að skiriu ketvirtai klasei ir niekam
nesakydamas tu ávykdyk ne tik treèios, bet ir ketvirtos klasës uþduotis“.

Að gerokai nustebæs vykdþiau ðá mokytojo pavedimà ir vos ne kiekvienà
dienà jis tikrindavo, kaip man sekasi daryti namø darbus ne tik treèios, bet
ir ketvirtosios klasës. Maþdaug po dviejø mënesiø, jis pirmiausia pasakë man,
o paskui ir visoms klasëms, kad jis perkelia mane ið treèios á ketvirtàjà klasæ. Ir
nuo to momento, að jau vykdþiau uþduotis tik ketvirtos klasës. Pagal tuomet
esanèià tvarkà,  ketvirtàjà klasæ baigiantys mokiniai laikë egzaminus, taèiau
ne savoje mokykloje, o aukðtesnës pakopos mokymosi ástaigoje Iðlauþo
progimnazijoje. Egzaminus iðlaikiau sëkmingai ir toliau mokymàsi tæsiau
Prienø vidurinëje mokykloje, Kauno kooperacijos technikume, Vilniaus
universitete. Praëjus nemaþam laiko tarpui, trejetà metø mokiausi Vilniaus
inþineriniame statybos institute (VISI). Dar vëliau mokslà teko tæsti Maskvoje
TSRS Mokslø Akademijos Sociologijos institute.

Tamsta Mokytojau, mokymosi pradþioje, savuoju sprendimu Jûs áteikëte
man ypatingà dovanà: padovanojote vienerius gyvenimo metus,
suteikdamas galimybæ sutrumpinti mokymosi laikà. Baigæs mokslus, tamsta
Mokytojau, að norëjau Jus surasti ir padëkoti uþ padovanotus vienerius
gyvenimo metus pradinëje mokykloje. Deja, mano norai neiðsipildë. Galbût
að pradëjau ieðkoti per vëlai.

P.S. Ádomu ar daug tokiø atvejø yra buvæ Lietuvoje ir ar tai ámanoma
mûsø laikais? Manau, kad tai labai retas atvejis…

Juozas ÐALÈIUS

Atrodo viskas buvo tik vakar… Visiðkai neturiu laiko… Daug kà
norëèiau padaryti, bet nesuspëju…

Tokias mintis galima iðgirsti ið daugelio ir vos ne kiekvienà
dienà. Á nematomà laiko archyvà nuolat krinta þmoniø gyvenimo
akimirkos, mënesiai, metai… Vis dëlto, ádomu bûtø klausti savæs
ir kitø ar tikrai neámanoma pamatyti laiko? Atidþiai paþvelgusi á
savo gyvenimo praeitá tvirtai galvoju, kad laikà galima pamatyti ir
já pamatuoti nepamirðtamais gyvenimo ávykiais. Per mano
mokymosi metus tokiø ávykiø buvo daug. Kai kuriuos áamþinau
nors ir ne nuolat raðytame dienoraðtyje… Taèiau svarbiausia,
kad jie pasiliko, kaip neblëstanti praeitis, mano gyvenimo
atkarpose.

Gerai prisimenu tuos metus, kai lankiau vaikø ir jaunimo
teatrà ir dar bûdama treèioje klasëje turëjau malonià galimybæ
pabuvoti uþsienyje, kurià organizavo mûsø teatro vadovai. Jie
buvo pirmieji ir tikrieji mano teatrinio meno mokytojai ir visa tai
að prisimenu lyg tai buvo vakar. Ádomu, kad ne tik artimieji, bet ir
nepaþástami þmonës mane vadino maþàja aktore. Jau tuomet
teko pabuvoti Kroatijoje, o po keturiø metø ir Prancûzijoje.

Prisimenant praeities laikus, mano gyvenimà praturtinanèius
ávykiø kûrëjais buvo þmonës, kuriuos noriu pavadinti svarbiomis
asmenybëmis – MOKYTOJAIS. Mano mintyse jie lieka
neblëstanèiais gyvenimo ugdytojais, formuotojais. Ir kiekvienà ið
jø norisi pavadinti vienu graþiu þodþiu – MOKYTOJAS.

Sonata ÞUKAUSKIENË,
Aleksandro Stulginskio Universiteto

Miðkø ir Ekologijos fakulteto magistrë

Spalio 5-oji – Tarptautinë Mokytojø diena

Tamsta mokytojau,Ar galima pamatyti LAIKÀ?
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Á finiðo tiesiàjà þengia
savivaldos ir Prezidento rinkimai.
Dþiugu matyti, kad siekti Lietuvos
Prezidento posto sieks  ne tik
ekonomistai ar sisteminiø partijø
patikëtiniai, bet ir þmonës, labiau

susijæ su Lietuvos kultûros elitu.
Vieni uþ kitus „geresni“ ekonomistai, „ðviesià“ ateitá Lietuvai

prognozuojanèios ir mûsø Tëvynæ „gelbstinèios“ partijos jau ne
kartà árodë nesugebëjimà, o greièiausiai nenorà, atstovauti eiliniø
Lietuvos pilieèiø interesus bei saugoti ir ginti tautines-nacionalines
vertybes, kas buvo kuriama ir puoselëjama kiekvieno Lietuvos

Dangus, apsireiðkæs Popieþiui Pranciðkui per sapnà, atneðë
þinià, kad reikia aplankyti Lietuvà. Kad sapnas iðsipildë su kaupu
byloja net tris kartus Santakoje pasirodþiusi vaivorykðtë: Popieþiui
vos ávaþiavus á Santakà, jam iðeinant ið Arkikatedros ir po
susitikimo su kunigais ir vienuolëmis...

Mûsø tautai labai reikalingi sustiprinantys Popieþiaus þodþiai:
„Atsigræþkite á praeitá; ið praeities te stiprybæ semia“. Popieþius
ragino klausytis tëvø ir seneliø pasakojimø apie Lietuvos istorijà,
jos kanèias ir ávairius iðbandymus. Tik paþinus praeitá galima
dràsiai eiti á ateitá. Popieþius kvietë nepasiduoti liûdesiui, puoselëti
ðvelnumà ir neprarasti vilties. Ypaè atkreipë dëmesá á „maþutëlius,

Popieþiaus Pranciðkaus apsilankymas –
vilties ir gërio dovana

nelaimingus, iðvykusius svetur ir t. t.“ Jø vardu praðë dangaus
tëvo uþtarimo.

Popieþius ragino pripaþinti skirtumus, paþinti save, o po to ir
kitus þmones bei kitas tautas, tiesti tiltus tarp skirtumø. Jis
akcentuojavo pagarbà vieni kitiems, taip labai reikalingà ðiandien,
ir ávertino Lietuvos svetingumà. Popieþius kvietë pasitikëti malda,
Dievu ir á tai þvelgti kiekvienà gyvenimo akimirkà.

Po ðio vizito atsiranda naujø vilèiø gërio ir malonës siekimui.
Bûtø gerai, kad ákvepianèios Popieþiaus mintys nuolat lydëtø

mus sudëtingame gyvenimo kelyje...
Raðytoja ir poetë Saulutë Genovaitë MARKAUSKAITË

Artëja Savivaldos ir Prezidento rinkimai
pilieèio sàmonëje ðimtmeèiais. Vis tvirèiau ásiðaknijanèià globalizacijà,
skatinanti nemaþa dalis Lietuvos „gelbëtojø“, parodë, kad
valstieèiui, kaimo þmogui bei smulkiajam ûkininkui dëmesio bus
skiriama vis maþiau ir maþiau. Tiek maþasis ûkis, tiek smulkusis
verslas nueina á antràjá planà ir Valstybei tampa nepakankamai
svarbûs.

 Artimiausiu metu Þemdirbiø ir þemës ûkio produktø gamintojø ir
perdirbëjø asociacija savo narius bei visus norinèius pakvies á atvirà
susirinkimà-diskusijà Lietuvos Prezidento rinkimø klausimui aptarti...

Algirdas MAÈIULAITIS,
Þemdirbiø ir þemës ûkio produktø gamintojø ir perdirbëjø

asociacijos pirmininkas

TRUPUTIS POPIEÞIAUS PRANCIÐKAUS
MINÈIØ

„Kaip bûtø graþu palikti pasaulá graþesná negu radome!“
„Mums reikia atrasti vienas kito turtus: tegul bendruomenës

skleidþia savo vertybes ir priima kitø patirtá.“
„Susiskaldþiusiame pasaulyje bendrauti su gailestingumu -

tai kurti artimumà tarp Dievo vaikø.“
„Jeigu mûsø ðirdá ir mûsø gestus ákvepia dieviðkoji meilë,

tada mûsø bendravimas neða Dievo jëgà.“

„Tai, kà sakome ir kaip sakome, kiekvienas þodis ir kiekvienas
gestas turëtø parodyti Dievo atjautà, ðvelnumà ir atlaidumà.“

„Geriausias kelias á taikà - atpaþinti kitame ne prieðà, kurá
reikia nugalëti, bet brolá, laukiantá apkabinimo.“

„Meilë galiausiai yra vienintelë ðviesa, kuri vis ið naujo
nuðvieèia pasaulio tamsà.“

„Gailestingumas - tai kelias, kuris sujungia Dievà ir þmogø
ir atveria mûsø ðirdá vilèiai, kad esame pamilti amþina meile.“

Parinko Gustë VINCEVIÈIÛTË2017 m. Nr. 12 (419)

Lietuviðka duona kelionës dalyviai buvo vaiðinami kiekvienà dienà...

Vidas JUODSNUKIS, LÐÛS pirmininkas

Lietuvos ðeimos ûkininkø sàjungoje
Truputis faktø apie sàjungà:

1. 2000-aisiais metais sausio
mënesá ávyko ûkininkø draugijos
„Ðeimos ûkis“ steigiamasis
susirinkimas, tuo metu
smulkiesiems ir vidutiniams ûkiams
priklausë daugiau, kaip 90proc.
visos dirbamos þemës.

2. Per gyvavimo laikotarpá mûsø
sàjunga po truputá gyvëjo ir gausëjo.
Ðiuo metu jos gretose beveik 4
tûkstanèiai nariø. Sàjungos skyriai

yra visose Lietuvos rajonuose ir savivaldybëse.
3. Sàjungos nariai moka nustatytà nario mokestá. Jiems áteikti

LÐÛS paþymëjimai.
4. Visuomenei plaèiausiai þinomi mûsø sàjungos darbai –

prekyba savos gamybos produkcija ûkininkø turgeliuose. Galima
sakyti, jie ásteigti ne tik miestuose, bet ir kiekviename rajone.

5. Sàjunga aktyviai gina vidutiná ir smulkøjá ûkininkà europos
institucijose. Ji yra Europos ELO (þemës savininkø sàjunga)
narë. Dalyvaujame europiniuose renginiuose, bendradar-

biaujame su panaðaus pobûdþio Estijos ir Latvijos
organizacijomis, teikiame siûlymus savo organizacijos nariø
interesø gynimui.

2016 m. Nr. 11
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Jau tapo graþia tradicija rugsëjo mën. pakviesti Kauno miesto darþeliø
auklëtinius, pedagogus, tëvelius á Lietuvos spor to muziejaus Vytautø
Augustauskø vardo sporto kiemelá dalyvauti Kauno savivaldybës mero taurës
Trikrepðio turnyre. Ðià graþià ðventæ jau daugelá metø organizuoja Respublikinë
ikimokyklinio ugdymo kûno kultûros pedagogø asociacija, LTOK Kauno
apskrities taryba bei Lietuvos sporto muziejus. Tad ir ðià 2018 m. rugsëjo 19
dienà pakili visø nuotaika ðioje ðventëje – jau tapo gera tradicija.

Sudaryta kûrybinë grupë paruoðë ir vykdë ðventës programà: tai
Respublikinës ikimokyklinio ugdymo kûno kultûros pedagogø asociacijos
narës: Daiva Statkevièienë – l/d (lopðelis darþelis) „Àþuoliukas“, Dana
Makauskienë – l/d „Ðarkelë“, Vilma Danienë – l/d „Vaikystë“, Alma

Kauno savivaldybës mero taurës Trikrepðio turnyras
Lukoðiûnienë – l/d „Kûlverstukas“, Kristina Geiðienë – l/d „Rasytë“, Ugnë
Aviþienytë – l/d „Þingsnelis“, Jurga Dirmantienë – Ðanèiø l/d.

Ðventës dalyvius pasveikino praeityje buvæ garsûs krepðininkai, daugkartiniai
Lietuvos ir daugelio tarptautiniø turnyrø èempionai: buvæs Kauno miesto meras
ir daugkartinis Kauno miesto savivaldybës tarybos narys Gediminas Budnikas ir
Lietuvos neágaliøjø sporto federacijos vadovas Anatolijus Èiupkovas.

Turnyras prasidëjo ðokëjø pasveikinimu. Ðoko auklëtiniai ið l/d
„Àþuoliukas“ ir Ðanèiø l/d. Sporto rungtyse dalyvavo jaunieji krepðininkai ið
Kauno m. l/d „Àþuoliukas‘, „Ðarkelë“, „Kûlverstukas“, „Vërinëlis“, „Rasytë“,
„Þingsnelis“, Ðanèiø l/d, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro l/d.
Komandos þaidë ne tik trikrepðá, bet ir atliko kitas sportines uþduotis. Noras
laimëti garbingà tauræ, vaikams suteikë jëgø parodyti savo sportiná azartà,
greitumà, vikrumà, garbingà rungtyniavimà, pasidþiaugti bendravimu ir
bendradarbiavimu turnyro metu.

Po varþybø ir iðkovotø pergaliø Kauno miesto mero taurë áteikta visiems
dalyviams, perduodant jà Lietuvos sporto muziejui tolimesniam saugojimui.
Visoms komandoms áteiktos maþesnës taurës – didþiosios taurës kopijos.
Visi ðventës dalyviai buvo apdovanoti medaliais, diplomais, asmeninëmis
dovanomis, nusifotografavo bendroje nuotraukoje.

Visø dalyviø vardu labai dëkoju Lietuvos sporto muziejaus direktoriui,
LTOK Kauno apskrities tarybos pirmininkui Pranui MAJAUSKUI uþ ilgametá
bendradarbiavimà ir nuoðirdø dëmesá ikimokyklinio ugdymo ástaigoms. Aèiû
uþ graþiø tradicijø puoselëjimà, saugojimà, perdavimà kitoms kartoms, uþ
nuoðirdø þodá ir padràsinimà pedagogams. Tai mums labai svarbu ir reikalinga.

Dana MAKAUSKIENË
lopðelio darþelio „Ðarkelë“ neformaliojo ugdymo mokytoja,

respublikinio ikimokyklinio ástaigø ugdymo kûno kultûros
pedagogø asociacijos (RIUKKPA) valdybos narë

Pas daktarà atëjo aukðtas valdinin-
kas:

- Daktare, manau, kad progresuoja ne-
miga. Anksèiau kiekviename pasitarime að
pamiegodavau po 20 minuèiø, o dabar jau
tik po deðimt...


- Jûs nekalbate miegodamas? – klausia

gydytojas.

- Ne, daktare, bet að kalbu, kai kiti mie-
ga.

- Kaip tai?
- Matote, að skaitau paskaitas apie gyve-

nimo pagerëjimà.


- Ar sveika gerti daug vandens rytais?
- Daug sveikiau, negu daug degtinës va-

karais.
TRUPUTIS ÁVAIRIØ MINÈIØ
Kas smulkiam ûkininkui lietuviui yra

bulviø sodinimas ir kasimas?
Tai ne darbas, tai - ðventë.

Prano Davalgos nuotraukos ið filmo
„Laikraðèiui STATYBA 30 metø“

Iðlauþo pagrindinës mokyklos muziejuje.


