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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems

Uþdarojoje akcinëje bendrovëje AUTOKAUSTA:
kokia svarbiausiøjø darbø eiga?
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Pamëginkime sukurti ðios ámonës trumpà vizitinæ kortelæ:
Pavadinimas UAB „AUTOKAUSTA“
Adresas Marvelës g. 199B, Kaunas
Metinë ámonës darbø apimtis. Apie 55 mln.. eurø
Svarbiausieji vadovai: Juozas KRIAUÈIÛNAS, direktorius
Sigitas SIAURUSEVIÈIUS, direktoriaus pavaduotojas

gamybai
Romas STANKUS, statybos direktorius

* * *
Ðiuo metu svarbiausioji statybvietë – Palemono ir Mariø gatvës

rekonstrukcija.
Ðios statybvietës darbø apimtis – 25 mln. eurø. Statybvietëje

nuolat dirba apie 170 ávairiø specialistø.
Pabuvojus ðioje statybvietëje, iðsamius paaiðkinimus apie jà

suteikë direktoriaus pavaduotojas gamybai Sigitas Siaurusevièius.
Jis sakë, kad ámonë turi daug patirties ávairiø objektø kûrime,
taèiau ðá kartà darbai ypatingi tuo, kad tenka statyti net ðeðis
ávairaus dydþio tunelius.

Klausimas. Kokia svarbiausioji ðiø tuneliø paskirtis ir kokios
jø konstrukcinës ypatybës?

S. Siaurusevièius. Tuneliai árengiami po geleþinkeliu ir skirti
krovininiams automobiliams. Ið ðeðiø tuneliø trys yra didieji: ið
viso 180 metrø ilgio (vidiniai iðmatavimai: plotis – 15,3 m, aukðtis
– 6 m). Taip pat bus 3 maþieji tuneliai, jø bendras ilgis 210 metrø,
plotis 3,4 m, aukðtis 4,1 m, atitinkamai  5,5 m ir 5 m ploèio.
Svarbiausias konstrukcinis tuneliø sprendimas yra arkos formos
konstrukcijos, kurios montuojamos ant specialiø gelþbetonio
pamatø. Dabartinis svarbiausias darbas – atskirø tunelio segmentø
surinkimas, kurie vëliau bus uþdëti ant gelþbetonio pamatø. Ði

konstrukcija bus uþpilta smëlingu gruntu, gruntas bus sutankintas
ir konstrukciniu atþvilgiu tai suteiks tvirtumo. Suprantama, tokie
darbai reikalauja atidumo ir tikslumo.  Ðiuo metu vykdomas arkiniø
konstrukcijø gelþbetoniniø galvenø ant poliø árengimas -
betonavimas.

Kà bûtø galima pasakyti apie ðios statybvietës pradþià?
Darbø vadovas Irmantas IVANAUSKAS sakë: „Gerai

prisimenu, kaip 2017 m vasario 14 d. atvykau á ðià vietà. Tai buvo
krûmais apaugusi statyboms skirta pieva. Pirmieji darbai buvo
paskirti ekskavatorininkams. Jie nuëmë pavirðiná þemës sluoksná
ir pamaþu su technika leidomës gilyn á þemæ.

Vienas ið sudëtingesniø darbo etapø – gelþbetonio atramø
árengimas, nes jø ilgis netoli 20 metrø.
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S. Siaurusevièius. Reikiamø medþiagø ir konstrukcijø tiekimo
á statybvietæ organizavimas buvo labai atsakingas darbø etapas.
Ðis procesas vyksta nuolat. Mûsø darbininkams ið pradþiø buvo
gerokai neáprasta tas arkines konstrukcijas jungti viena su kita.
Vis dëlto jie labai greitai ágavo patirties ir ðiuo metu darbai  vyksta
sklandþiai ir pakankamai greitai. Savaime suprantama, dideli
reikalavimai skiriami darbuotojø saugos klausimams, todël dþiugu,
kad jokiø saugos reikalavimø paþeidimø nebuvo.

Ar  þino visuomenë apie ðià statybvietæ?
S. Siaurusevièius. Neturëjome ir neturime tikslo rengti kokià

nors filmuotà ar kitokià informacinæ medþiagà apie darbø eigà,
taèiau svarbiausieji darbø etapai yra fiksuojami archyve.
Visuomenæ domina, kada darbai pasieks toká lygá, kai traukiniai
vël galës vaþiuoti. Aiðku, dienà ir valandà numatyti dar ankstoka,
taèiau pagal mûsø darbo grafikus pirmàjá traukiná turëtume
praleisti virð tuneliø jau rugsëjo mënesio pabaigoje.

 Manome, kad ðá savo tikslà ágyvendinsime. Organizaciniø
klausimø sprendime ir gerø rezultatø programos ágyvendinime
aktyviai dalyvauja ámonës direktorius Juozas Kriauèiûnas. Ðiuo
atþvilgiu jis yra nepakeièiamas vadovas. Sëkmingai dirba ir kiti
bendrovës specialistai. Manome, kad dirbant sutelktai ir
organizuotai darbai bus padaryti kokybiðkai ir laiku.

Straipsná parengë dr. Juozas ÐALÈIUS

Aèiû uþ iðsakytas mintis darbø vadovams Irmantui Ivanauskui,
Algirdui Mëliniui ir, þinoma, ðios iðvykos organizatoriui direktoriaus
pavaduotojui gamybai Sigitui Siaurusevièiui.

Aèiû uþ sudarytà galimybæ pabuvoti ðioje sudëtingoje ir ádomioje
statybvietëje. Skaitytojø vardu linkime saugaus, ramaus ir kokybiðko
darbo.

Uþdarojoje akcinëje bendrovëje AUTOKAUSTA:
kokia svarbiausiøjø darbø eiga?
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,, Mokykla naujame ðiuolaikiðkame pastate, ásikûrusi nuo 2000 m.,
o statyba sutapo su Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo pradþia
(projektas parenktas 1986 m.), galbût lëmë tai, kad buvo pasirinktas
ádomus arhitektûrinis sprendimas. Pastatas yra pasagos formos, neþinau
ar daug tokiø pasagø simboliø statiniø yra suprojektuota Lietuvoje. Gal
mes - vieninteliai. Ðiaip jau mokykla gyvuoja nuo 1926 m.’’, tokiais
þodþiais mûsø mokyklà apibûdina direktorë Rasa ÞILINSKIENË.

Birþelio 20 dienà Iðlauþo pagrindininëje mokykloje ávyko
deðimtokams labai svarbi ðventë - iðleistuvës. Renginys prasidëjo
mûsø paskutinia pamoka su klasës auklëtoja Valdone
RASIMIENË.  Pasibaigus pamokai, mes  ëjome link aktø salës
gyvu mokiniø tuneliu po tautinëmis juostomis.

Salëje mûsø laukë tëvai bei kiti sveèiai susëdæ prie atskirø
staliukø. Renginá organizavo ir vedë devintos klasës mokiniai su
savo auklëtoja Aldona ARMONIENE. O pradiniø klasiø mokiniai
padovanojo linksmà klounø ðoká.

Mes, „Valdonës kariauna“, savo padëkà mokyklos
bendruomenei iðreiðkëme ðokiu - valsu. Visi buvo suþavëti.

IÐLAUÞO PAGRINDINËJE MOKYKLOJE
„Valdonës kariaunos“ iðleistuvës

O eiliuotu testamentu iðdalinome visà savo turtà klasëms,
mokytojams bei darbuotojams.

Devintokams:
Teðlà maiðo, o jau kvepia...
Deðimtokai tortà kepa!
Rieðutø ir uogø saujom
Puoðia, gardina, ragauja.
 Lekia, skuba devintokai,
Kad po kàsná paragautø
Ar nors biðká paskanautø.

Kartu su tortu, devintokai ið mûsø paveldëjo ir mokyklos
simboliná raktà.

Kiekviena ið mûsø nuo devintokø gavo pirties kepuræ, kad
neperskaistume galvø nuo gyvenimo kaitros.

 Po to sekë direktorës Rasos ÞILINSKIENËS apdovanojimai
geriausiai deðimtà klasæ baigusiems mokiniams, aktyviai
dalyvavusiems socialinëse mokyklos veiklose. Jie áteikti Gintarei
JANUÐAITEI bei Paulinai GEMPLERYTEI.

Taip pat buvo áteitos padëkos kiekvienam deðimtokui uþ ávairias
pastangas bei nuopelnus ir baigimo atestatai.

Ðio renginio sveèias, laikraðèio STATYBA redaktorius,
socialiniø mokslø daktaras, Juozas ÐALÈIUS áteikë padëkas ir
piniginius apdovanojimus geriausiai baigusiai deðintos klasës
mokinei Gintarei JANUÐAITEI  ir mokiniui Erikui VALATKAI.

Pasibaigus oficialiai renginio daliai, mes iðskubëjome á mokyklos
kiemà ásiamþinti save nuotraukose.

Mûsø auklëtoja ir ðauni 10-ta klasë - “Valdonës kariauna”.
Paulina GEMPLERYTË
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IÐLAUÞO PAGRINDINËJE
MOKYKLOJE

„Valdonës kariaunos“
iðleistuvës

* * *
Ðventæ aplankiusi choreografijos mokytoja Rasa SIMANAVI-

ÈIENË pasidþiaugë deðimtokø Vienos valso kompozicija nukëlusia
sveèius á savo prisiminimø valsà.

„Gerbiamo redaktoriaus Juozo Ðalèiaus ásteigta piniginë premija
geriausiai baigusiems deðimtà klasæ berniukui ir mergaitei, o taip pat ir
mokyklos direktorës piniginis prizas geriausiai mokinei - sektinas
pavyzdys Lietuvos verslo pasaulio þmonëms ir politikams. Juk reikia
parodyti jaunimui, kad mokslas Lietuvoje - prestiþas, kad verta siekti
geriausiø rezultatø. Tai puiki investicija á Lietuvos ateitá, "- mano Rasa
SIMANAVIÈIENË.

Mokslo metø baigimas, diplomø atsiëmimas – didelës
reikðmës gyvenimo ávykis. Tai gyvenimo dalis, kuri suteikia
galimybæ jaunam þmogui eiti savarankiðku gyvenimo
keliu.

Dþiugu, kad kaip Tarybos pirmininkas turiu
galimybæ kiekvienais metais dalyvauti diplomø áteikimo
ðventëje  Vilniaus technologijø ir dizaino kolegijoje.
Malonu, kad jaunieji specialistai su dideliu ryþtu siekia
naujø þiniø ir yra  pasirengæ jas pritaikyti konkreèioje
darbo vietoje. Statybos bendrovës, o taip pat ir statybiniø
medþiagø pramonë laukia specialistø, turinèiø geras
teorines þinias ir pasirengusiø atidþiai kaupti praktinius
ágûdþius siekiant bûti geru specialistu. Þinau, kad ir mûsø
ámonë, kurioje dirba apie 1000 specialistø, sulauks
jaunøjø specialistø bûrio.

Su didele pagarba þvelgiu ir á tuos absolventus, kurie
baigë ávairius profesinio rengimo centrus. Ið jø tarpo
visuomet iðauga geri, aukðtos kvalifikacijos brigadininkai,
darbininkai, kuriuos norëèiau pavadinti

STATYBØ SEKTORIAUS AUKSO FONDU.
Nuoðirdþiai sveikinu visus absolventus. Linkiu jums

saugaus darbo, nes statybos visuomet reikalauja didelio
dëmesingumo ir atsakomybës ne tik uþ save, bet ir uþ savo
kolegas. Lietuvoje yra ne viena statybininkus ruoðianti
aukðtoji mokykla, todël visø jø absolventams linkiu
ásitvirtinti bûsimose darbovietëse, susikurti patikimà
materialià ateitá ir pasidþiaugti, kad ágijo taip reikalingà
statybininko profesijà.

Tegul laimë lydi jus ateities darbuose ir gyvenime.
Alfonsas JARAS,

Lietuvos statybininkø asociacijos
viceprezidentas,

AB „Montuotojas“ generalinis direktorius

Brangûs absolventai

Kvieèiu pasikalbëti ir pamàstyti, kaip ir kokià ateitá
norëtume kurti? Tai ádomus, gal net þaismingas uþsiëmimas.
Ðá kartà kûrybiðkai pasamprotaukime uþduodami klausimus
ir ið karto á juos atsakydami.

PIRMAS KLAUSIMAS. Kokio amþiaus reikëtø
pradëti galvoti apie savàjà ateitá?

Nuo maþens. Nuo penkeriø metø ir anksèiau. Tai
suþinojau ne tik ið savojo kraðto, bet ir ið labai paþengusios
valstybës – Vokietijos. Daug kartø teko joje pabuvoti su
ávairiais darbo reikalais. Gerai paþástu jos gyventojø bûdà,
moku ir jø kalbà. Tikrai gerà áspûdá paliko jø ikimokyklinio
ðvietimo sistema. Ne tik dideliuose miestuose, bet ir maþose
gyvenvietëse teko matyti daug labaratorijø, kuriose maþi

Mielas jaunime,
ar norëtumëte pamatyti

savàjà ateitá?

/Nukelta á  5 psl./
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Mielas jaunime,
ar norëtumëte pamatyti savàjà ateitá?

vaikai bando atskleisti savuosius polinkius. Tokiose
laboratorijose jie kà nors ardo, klijuoja, eksperimentuoja su
silpnomis energijos srovëmis ir taip þaidimo forma ágyja naujos
patirties. Vienintelio dalyko, ko ten nëra, tai aðtriø daiktø.

ANTRAS KLAUSIMAS. Kas padeda ágyti daugiau
patirties?

Daug kas: tëvai, mokytojai, knygos, draugai, sava patirtis
ir nepasisekimai.

TREÈIAS KLAUSIMAS. Kiek laiko turëtø tæstis
mokymasis?

Jeigu þmogus gyventø bent 150 kûrybingø metø, tai tokiø
ágûdþiø kaupimui galëtø paskirti pirmàjá penkiasdeðimtmetá.
Deja, þmonijos likimas yra kitoks, taèiau tai nëra kliûtis,
norint pagrásti taisyklæ, jog mokytis reikia visà gyvenimà.
Todël ir pagrindines þinias reikia ágyti iki savarankiðko
gyvenimo pradþios, kitaip tariant, reikëtø iðmokti duonà
uþsidirbti dar nesulaukus dvideðimties.

KETVIRTASIS KLAUSIMAS. Kas svarbiau –
magistro diplomas, mechaniko ágûdþiai, ar auksinës
rankos?

Galimybiø atrasti save kûrybiniame darbe kreivë eina á
begalybæ. Todël graþu, kai mes surandame kûrybingà
laikrodininkà, siuvëjà, kaimiðkø krosniø statytojà...
Diplomas – labai graþus þiniø akcentas, bet ágyti profesiniai
ágûdþiai yra nepakeièiami gyvenimo kelyje.

PENKTAS KLAUSIMAS. Koká specialistà nori
matyti darbdavys?

Jam nëra labai svarbu, kiek kvalifikaciniø paþymëjimø
ar diplomø specialistas yra ágijæs. Taèiau jam svarbu, kad
jaunas þmogus bûtø motyvuotas gerai dirbti, gauti gerà
atlyginimà ir  stabilø ekonominá pagrindà ateièiai susikurti.

ÐEÐTAS KLAUSIMAS. Ar daug kà lemia
paveldimumas?

Kartais labai daug, ypaè tokiose srityse, apie kurias daþnai
sakoma, jog tai paveldima. Taip derëtø kalbëti apie polinká á
menà ar sportà ir apskritai norà dirbti ávairø kûrybiná darbà.

SEPTINTAS KLAUSIMAS. Kokia sàsaja tarp
kolektyvo ir individo?

Pakankamai stipri. Kolektyve þmogus, ypaè jaunas,
pamato tai, kas anksèiau jam buvo neþinoma, todël savaime
atsiranda noras perimti tuos ágûdþius. O juos ágijus nesunku
eiti ir tobulëjimo keliu.

AÐTUNTAS KLAUSIMAS. Koks ryðys tarp naujøjø
technologijø ir ðiuolaikinio þmogaus?

Kartais girdima, jog ateityje gali atsirasti dideliø
prieðtaravimø tarp robotø ir þmogaus. Pasigirsta
samprotavimø, kad  naujosios technologijos gali þmogø
pastûmëti á uþribá. Manau, kad net ir tobuliausi robotai be
þmogaus kûrybos ir jo betarpiðko dalyvavimo gyvuoti negalës.
Apie tai ne kartà yra tekæ girdëti Tarptautinës darbo
organizacijos (TDO) rengiamose konferencijose, kur
pateikiami aiðkûs argumentai, kad þmogus kuria savo paties
gyvenimo palengvinimui. Todël dideliø konfliktiniø situacijø
nereikëtø tikëtis.

DEVINTAS KLAUSIMAS. Ar naujø þiniø ágijimas
yra visiems ákandamas procesas?

Tai gali bandyti visi, bet rezultatyvumas bus skirtingas.
Ir dël to nerimauti nereikëtø, nes kiekvienas ið mûsø turi
skirtingus pomëgius ir polinkius, todël ir naujos informacijos
ásisavinimo galimybës visø skirtingos. Ðiuo atþvilgiu daug kas
priklauso nuo gebëjimo atsirinkti. Akivaizdu, kad
informacijos gausa gali pristabdyti þmogaus sugebëjimus
tinkamai kurti savàjá rytojø.

DEÐIMTAS KLAUSIMAS. Ar galima rasti kokià
nors bendrà tendencijà kuriant savàjà ateitá?

Mano ásitikinimu, tai padaryti yra ir sunku, ir labai
lengva. Kvieèiu save ásivaizduoti sodinantá koká nors medelá.
Pamëginkime pamatyti já, kai jis jau bus uþaugæs. Tai ir bus
mûsø ateities vizija, kurià pradedame kurti nuo maþø dienø.
Linkëèiau, kad jauni þmonës mintyse sodintø tokius medelius,
juos augintø ir galëtø ramiai galvoti, kokià savo ateitá jie
norëtø matyti. Linkiu kad ji bûtø graþi.

Jonas GUZAVIÈIUS,
Lietuvos pramonininkø konfederacijos

viceprezidentas,
Kauno kraðto pramonininkø ir darbdaviø

asociacijos prezidentas,
UAB „Kauno liftai“ generalinis direktorius

Birþelio 21-oji diena, Kauno „Þalgirio“ arena. Diplomø
áteikimo ðventë Kauno technologijos universiteto absolventams.

Tûkstanèiai jaunø þmoniø ir juos pasitinkanèiø artimøjø laukë
arenos prieigose ir jos viduje svarbiausios ðventinës akimirkos –
kuomet jiems bus áteiktas didelës svarbos dokumentas, t. y. studijø
baigimo diplomas.Skambant muzikos aidams iðkilmingoje eisenoje
dalyvavo KTU ir fakultetø vadovai. Tokia buvo 96-osios laidos
pagerbimo ðventës pradþia. Áneðtoje universiteto vëliavoje matësi
lotyniðki þodþiai SCIENTIA, INGENIUM, VIRTUS (mokslas,
kûrybingumas, dora). Jo magnificencija KTU rektorius Eugenijus
VALATKA, tardamas sveikinimo þodþius, linkëjo absolventams

Studijø diplomas –
ateities gyvenimo kelio vadovas

sëkmingai þengti pasirinktu gyvenimo keliu, neabejoti savais
gebëjimais ir dràsiai þvelgti á besikeièianèias gyvenimo uþduotis.
Rektorius taip pat kvietë verslo bei ávairiø kitø gyvenimo srièiø
atstovus aktyviai bendradarbiauti su jaunaisiais specialistais. Kaip
esminá prioritetà rektorius paþymëjo tai, kad diplomus gavæ
þmonës nepamirðtø savosios ALMA MATER.

Iðkilmingo renginio pradþioje daktaro diplomai buvo áteikti
gausiam bûriui naujøjø mokslininkø ið ávairiø mokslo srièiø.
Diplomai áteikti ir daugiau kaip 100 absolventø ið ávairiø uþsienio
valstybiø. Renginá paávairino muzikantai ið Klaipëdos ir dainininkë
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Studijø diplomas –
ateities gyvenimo kelio vadovas

Juozas ZYKUS, pilieèiø asociacijos
„Metro sàjûdis“ valdybos pirmininkas

Kuris meras pirmas pritars Prezidento nuomonei

Prieð deðimtmetá VGTU
mokslininkai paskaièiavo, kad
Vilnius, Kaunas ir Klaipëda per
metus automobiliø spûstyse
praranda kelis kartus daugiau nei
ðiø miestø biudþetai. Vilniaus
gyventojø ir sostinës sveèiø
nuostoliai prilygsta sumai, uþ
kurià bûtø galima nutiesti daugiau
nei 20 km metropoliteno linijø.

„Metro sàjûdis“ prieð keletà
metø – kai automobiliø srautai
miestuose dar buvo maþesni –
papraðë ávairiø visuomenës

sluoksniø lyderiø pareikðti nuomonæ, kaip jie vertina pasiûlymà
leisti ðiuose miestuose planuoti metropoliteno trasas. Á
klausimus tuomet atsakë ir du prezidentai, tuometinis – Valdas
Adamkus ir bûsimasis – ekonomistas Gitanas Nausëda.

Valdas ADAMKUS: „Politikai teisæ vadovauti visuomenei

ágyja pilieèiø pasitikëjimu, todël nevalia ignoruoti visuomenëje
uþgimusiø idëjø – bûtina ne tik jas iðklausyti, bet ir pagal galimybæ
remti“.

Gitanas NAUSËDA: „Efektyvi susisiekimo infrastruktûra –
svarbus ekonomikos faktorius. Kelionëje sugaiðtas laikas jokios
vertës nesukuria. Kiekvienas papildomas kilometras, kiekviena
sugaiðta minutë – tai nuostoliai. Metropoliteno statyba ir jo veikla
þymiai pagyvintø miesto ekonominá gyvenimà“.

99% vilnieèiø  susisiekimà laiko didþiausia miesto problema.
Á visuomenës nuomonës tyrëjø pateiktà klausimà „Kas

pagerintø susisiekimà Vilniuje?“ Lietuvos þmonës atsakë: metro
43%; tramvajus 22%;  dviraèiai 6%.

Daugiau nei pusë Lietuvos gyventojø sutinka, kad mûsø
didþiuosiuose miestuose metropolitenai bûtø statomi uþ privaèius
pinigus.

Kuris miesto meras pirmasis pritars Lietuvos þmoniø ir jø
iðrinkto Prezidento nuomonei ir vadovaujantis Seimo priimtu
politiniu sprendimu – leisti privaèioms verslo struktûroms
ágyvendinti metropolitenø projektus – nurodys planuotojams savo
miestuose planuoti metro trasas? Tokio mûsø didþiøjø miestø
politikø sprendimo laukia ne tik ðiø miestø gyventojai, bet ir
uþsienio investuotojai.

Erika Jennings. Diplomai buvo teikiami pagal fakultetus.
* * *

TRUPUTIS NUOMONIØ ATSIËMUS DIPLOMÀ
Absolventai geranoriðkai dalinosi mintimis apie ateities

planus, taèiau daugelis ið jø, suþinojæ, kad jø mintis norima apraðyti
spaudoje, laikësi santûriai.Ypaè tie, kurie pasisakë jau turá darbà.
Reiðkiant savo pozicijà spaudoje nenorëjo nurodyti savosios
pavardës.

Vis dëlto norëtøsi kai kurias nuomones pateikti vieðumai.
Jauna inþinieriø ðeima ið ðiaurës Lietuvos pasisakë norintys gráþti
á tëviðkæ, taèiau abejoja, ar atsiras galimybë susirasti darbà ir gauti
toká atlyginimà, kuris uþtikrintø savarankiðkà gyvenimà, palikus
tëvø namus. Jø nuomone, ásikûrimas dideliame mieste yra
lengvesnis, taèiau tokiu atveju apsilankymai tëviðkëje pamaþu taptø
retesni, o ilgainiui tie ryðiai galbût ir visai nutrûktø.

Inþinierius, baigæs studijas anglø kalba, pasisakë, kad jau turás
darbà Vilniuje ir mano, kad geras uþsienio kalbos mokëjimas yra
labai svarbus tolimesnei karjerai.

Du besikalbantys inþinieriai diskutavo apie tai, jog norëtøsi,
kad  Lietuvoje atlyginimas pamaþu artëtø prie iðsivysèiusiø
Europos valstybiø, pavyzdþiui Vokietijos, kur vidutinë alga yra
apie 2000 eurø per mënesá.

Nesunku buvo iðgirsti jaunø þmoniø pamàstymus apie tai,
kad valstybei vadovaujantys þmonës turëtø atidþiau atsiþvelgti á
jaunimo poreikius ir ieðkoti galimybiø, kad jaunieji specialistai
galëtø ásitvirtinti savame kraðte, o ne ieðkotø pragyvenimo ðaltinio
uþsienyje, kur neretai tenka „pamirðti“ savàjà specialybæ ir dirbti
tokius darbus, kurie uþtikrina geresnes materialias pragyvenimo
sàlygas.

* * *

STATYBOS IR ARCHITEKTÛROS FAKULTETE
Fakulteto dekanas dr. Andrius JURELIONIS pastebëjo, kad

studijos fakultete vyko derinant tradicijas ir naujoves. Studijas
baigæ studentai turëjo galimybæ susipaþinti su pastatø informaciniu
modeliavimu (angl. – BIM). Statybos inþinerijos ir Pastatø
inþineriniø sistemø bakalaurø pristatymai vyko Iðmaniøjø miestø
ir infrastruktûros centre. Studentai dalyvavo ir jungtiniame
projekte, kur teko pastatus projektuoti su skirtingø specializacijø
kolegomis. Tai padëjo parengti iððûkiams pasiruoðusius specialistus
ir ðiais mokslo metais fakultetà baigë:

Bakalaurø: 27 Architektûros, 14 Paveldosaugos, 11 Pastatø
inþineriniø sistemø, 66 Statybos inþinerijos absolventus.

Magistrø: 16 Darniø ir energetiðkai efektyviø pastatø, 20
Statybos valdymo, 17  Statybiniø konstrukcijø ir gaminiø inþinerijos,
5 Architektûros absolventus.

Ið ðiø absolventø 19 uþsienio absolventø.
Dekanas paminëjo, kad áteikdamas diplomus asmeniðkai

kiekvienam absolventui pasakë sveikinimo þodá, todël per spaudà
jo linkëjimai skiriami visiems absolventams: „Esate naujø ieðkojimø
kelyje. Tai ádomus ir labai prasmingas gyvenimo etapas. Naujoviø
diegimo reikalavimai eina drauge su pasaulio paþanga. Vis dëlto
inþinierius yra tartum savo ir kitø vedlys.  Jis kuria naujoves,
bendradarbiauja su daugelio srièiø þinovais ir tuo pat metu jas diegia
gamyboje, moksle, mokymosi procese. Tai reikðmingos uþduoties
vykdymas valstybës ekonomikos paþangoje“.

Parengë dr. Laura STASIULIENË,
KTU Statybos ir architektûros fakulteto studijø prodekanë ir

dr. Juozas ÐALÈIUS



STATYBA 7

Paminklo buveinë – Prienø rajono savivaldybë, Iðlauþo
seniûnija, Èiudiðkiø kaimas.

Autorius– garbës kraðtotyrininkas, skulptorius, dailininkas,
sukûræs daug  ávairiø meno kûriniø Leonas Ernestas JUOZONIS.
(L. Juozonis jau 3 metai amþinybëje). O jo darbø paveldëtojas –
Edmundas STAÐYS – savo namuose Þemuosiuose Ðanèiuose
árengë jo kûriniø muziejø.

Birþelio 1-àjà Dambravos kaime buvo paminëtas koplytëlës
ðimtmeèio jubiliejus. Ðia proga Edmundo ir Almos Staðiø ðeima
padovanojo koplytëlei L. Juozonio bronziná Ðv. Mergelës Marijos
atvaizdà.

Po ðio renginio praëjus dviems savaitëms Edmundo ðeima
nusprendë apsilankyti uþ 2 km atstumu nuo Dambravos
esanèiame Èiudiðkiø kaime, kur yra áþymaus prieðkario  keliautojo
Mato Ðalèiaus gimtinë. Jau du deðimtmeèiai kaip ðios tëviðkës

Prie PAMINKLO pabuvojus...
kieme stovi jam pastatytas paminklas. Ádomu tai, jog Edmundo
þmona Alma ðá paminklà buvo maèiusi tik ið nuotraukø, tad
apsilankius prie paminklo istorija tarsi tapo tikrove.

Nustebino tai, kad nuvykæ prie paminklo jie pamatë dar labai
maþà, bet jau augti pradëjusá àþuoliukà. Edmundas buvo pasiëmæs
maþà kirvukà, krûmuose surado sausà  àþuolo ðakà, ið jos padarë
tris lazdeles ir ákalë á kietà sausà þemæ. Apriðo lazdeles tvirta
virvute. Tegul lazdelës ir virvutë padës àþuoliukui augti,
apsaugodamos maþà augalëlá, kad karvytë nesuvalgytø ar kad
pievà ðienaujantis gaspadorius su dalgiu nenuðienautø. Tokiais
atvejais þmonës sako auk didutis...

Ðioje kelionëje patirta ir daugiau áspûdþiø, bet juos palikime
kitiems pasikalbëjimams.

Benita VIÐPULSKYTË ir Juozas ÐALÈIUS

VILNIAUS UNIVERSITETAS
KAUNO FAKULTETAS

KALBØ, LITERATÛROS IR VERTIMO STUDIJØ
INSTITUTAS

KURSINIS DARBAS
Lietuviø filologija ir reklama, I kursas

PARCELIACIJA LAIKRAÐÈIO STATYBA
STRAIPSNIØ ANTRAÐTËSE

Kaunas 2019

Tyrimui medþiaga rinkta nuo 2015 m. sausio iki 2019 m. kovo
mën., rasti 147  pavyzdþiai. Þvalgomojo tyrimo  metu buvo iðnagrinëti
49 laikraðèio „Statyba“ egzemplioriai, apimantys daugiau nei ketveriø
metø laikotarpá, ir nustatyta daþniausiai pasitelkiama antraðèiø
kûrimo stiliaus priemonë – parceliacija.

Parceliacija yra komponavimo figûra, kuriai bûdingas sakinio
skaidymas dëmenimis ir jø atskyrimas skyrybos þenklais. Tokie atskiri
dëmenys vadinami parceliatais ir turi jiems bûdingà intonacijà, taèiau
be konteksto bûtø neaiðkûs. Jie tampa savotiðkais nepilnaisiais
sakiniais, ágauna informaciná savarankiðko pasakymo pobûdá (plg.
Koþeniauskienë 2001, 323). Skaitant parceliuotà tekstà, sulëtëja
tempas, taèiau taip atsiskleidþia daug kitø emocijø, tokiø kaip
energingumas, gyvybingumas, ryþtingumas, emocionalumas.

Adresanto poþiûris á informacijà yra subjektyvus, o tai reiðkia,
kad skaitytojui tenka priimti autoriaus suformuotus iðgyvenimus
kaip savo asmeninæ patirtá. Siekdamas ðio tikslo, adresantas turi
sugebëti kuo tiksliau ir átaigiau suformuluoti sakinius, kad skaitytojui
nekiltø abejoniø. Geriausiai tai galima padaryti parinkus tinkamus
þodþius ir þaismingai dëliojant trumpus, lengvai ásimenamus sakinius.

Antraðtë yra esminis bet kurio straipsnio sakinys. Jis skaitytojui
pasirodo pirmasis, todël yra esminis, nes já perskaitæs adresatas
susidaro nuomonæ apie visà likusá tekstà. Tad autorius turi gerai

apgalvoti, kaip vienu sakiniu perteikti teksto esmæ ir prikaustyti
skaitytojo dëmesá.

Sakoma, kad autoriaus ir skaitytojo kontaktas prasideda bûtent
nuo antraðtës, nes ji atkreipia dëmesá á paèius svarbiausius dalykus.
A. Bitinienë kalba apie tai, kad esama nuomonës, jog straipsniø
antraðtëms bûdingos tos paèios funkcijos, kurios priskiriamos visam
publicistiniam stiliui, t. y. informacinë ir poveikio. Taip pat svarbios
funkcijos yra ekspresinë ir vaizdinë, nes antraðtës visada grafiðkai
iðskiriamos. (plg. Bitinienë, 2007, 62).

Antraðtës buvo klasifikuojamos pagal tai, koks skyrybos þenklas
vartojamas parceliacijos segmentams atskirti. Daugiausia yra tokiø
pavyzdþiø, kuriuose dëmenys atskiriami dvitaðkiu, pvz.,

NEPRIKLAUSOMYBËS ÐIMTMETIS: ðventë, pasididþiavimas ar
eilinë pramoga?(Statyba, Nr. 3 (422), p. 4,5; Nr. 4 (423), p. 4).

Antra labiausiai paplitusi skyrybos forma – dëmenø nukëlimas á
kità eilutæ, pvz.,

Visi keliai veda á Romà
Lietuvos ðeimos ûkininkai uþsienyje
(Statyba, Nr. 12 (407), p. 5).
Kiti reèiau pasitaikantys skyrybos þenklai yra taðkas, brûkðnys,

ðauktukas, pvz.,
Þmogus ir amþinybë. Leonui JUOZONIUI atminti (1922 –

2015)(Statyba, Nr. 1 (396) p. 6,7).
Lietuviø filologija – paðauktieji ar pasmerktieji?(Statyba, Nr. 2 (421), p. 7).
GERBIAMIEJI! Kultûros ir meno gerbëjai! Kur jûs? (Statyba, Nr.

11 (418), p. 4; Nr. 10 (417), p. 8; Nr. 9 (416), p. 8).
Apie skyrybos þenklø semantikà ir jø átakà kuriant antraðtes

skaitykite kitame numeryje.
Benita VIÐPULSKYTË

Red. pastaba. Aèiû uþ atidø keleriø metø laikraðèio skaitymà,
ádomius mokslinius apibendrinimus. Darbo iðvados - svarbus autoriø
kûrybos ávertinimas.

Dr. Juozas ÐALÈIUS
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Geguþës mënesio numeryje spausdinome vieðà laiðkà
LR Aplinkos ministrui Kæstuèiui MAÞEIKAI, LR Kultûros ministrui  Mindaugui KVIETKAUSKUI.
Atsakymà gavome ið LR Kultûros. ministerijos. Já pateikiame skaitytojams.

Sporto renginiø Kaune aidai

Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities taryba,  Lietuvos sporto
muziejus ir sporto veteranø klubas „Àþuolynas“ surengë Lietuvos sportininkø,
dalyvavusiø Paryþiaus olimpinëse þaidynëse, 95 - tøjø metiniø sukakties minëjimà.
Á ðià ðventæ buvo pakviesi  futbolo bei dviraèiø sporto ðakø atstovai.

Tad minint ðià sukaktá, visø pirma buvo aplankyti Paryþiuje dalyvavusios
olimpinës delegacijos vadovo Stepo Garbaèiausko ir jo þmonos Elenos Kubiliûnaitës
- Garbaèiauskienës,  Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidento Vytauto
Augustausko, Stefanijos Astrauskaitës ir eilës kitø garsiø sportininkø kapai.

 Sugráþus ið kapø muziejuje parvykstanèiø jau laukë gausus buvusiø  Lietuvos
iðkili

Pranas MAJAUSKAS, Lietuvos sporto muziejaus direktorius

Lietuvos sporto muziejaus, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno
apskrities tarybos ir sporto veteranø klubo „Àþuolynas“ iniciatyva Kauno Vytauto
parke buvo paminëtas Lietuvos sportinio judëjimo gimimo vietos 100-metis.
Ðios ðventës organizacinës komisijos pirmininkas Pranas Majauskas, skelbdamas
ðventës pradþià, pasakë: „Lenkiu galva ir dëkoju èia gausiai susirinkusiems
pagerbti  tø þmoniø, kurie 1919 m. neiðpasakytai sunkiu besikurianèiai Lietuvai
metu sugebëjo ásteigti Lietuvos sporto sàjungà ir èia ðioje vietoje surengti
pirmàjà spor to ðventæ. Lietuvos spor to sàjunga, ákur ta nepaprastai sunkiu
Lietuvai metu, davë pradþià visam Lietuvos spor tiniam judëjimui. Kaip, kad
savo atsiminimuose raðo Stepas Garbaèiauskas: „Tai buvo mûsø penkiø berniukø
ir vienos mergaitës grupelë. Jos pirmininku buvo iðrinktas gydytojas Pranas
Slyþius. Lietuvos sporto sàjunga po metø veiklos peraugo á fizinio lavinimosi
sàjungà ir toliau tæsë sportinio judëjimo populiarinimà Lietuvoje.


