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Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems

Kaina 0,52 Eur

RAUDONDVARYJE:
statybininkø ðventës aidai

/Nukelta á  2 psl./

Laikraðtis STATYBA pradëjo 30-uosius leidimo metus

Apie 3 tûkst. dalyviø ovacijomis sutiko senovinio himno melodijà...
Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus!
Post iûcudam iuventûtem.
Tokia buvo studijø pradþia.
Jo Magnificencija KTU Rektorius prof.  Petras BARÐAUSKAS

sveikinimo kalboje kvietë jaunàjà kartà naujam, neáprastam, bet

Mokslo metø pradþia – ádomi ir naudinga þinia
ÞALGIRIO ARENA. Rugsëjo pirmàjà tapo

akademinio jaunimo susibûrimo vieta. Vyko mokslo
metø pradþios ðventë KTU pirmakursiams ir mokslo
bendruomenei. Organizatoriø sumanymu programa
turëjo bendrà pavadinimà: ,,The take off”, kuris
simbolizuoja skrydá á ateitá.

labai svarbiam skrydþiui. Jo eigoje pasimatys naujos erdvës,
suteikianèios galimybes ágyti þinias, ieðkoti savosios gyvenimo
krypties. Kelionëje labai svarbu iðlaikyti pusiausvyrà, kuri
uþtikrins saugø skrydá á tikslà. ,,Svarbiausia: Kurkite! Tyrinëkite!
Bûkite laimingi!”, –  kvietë universiteto rektorius.

Sveikinimo þodþius tarë ir KTU garbës daktaras, vienas ið
þymiausiø ðio meto britø verslininkø, milijardierius, vienos
garsiausiø pasaulio verslo grupiø Virgin Group ákûrëjas seras
Richardas Bransonas.

Studentø atstovybës prezidentas Lukas KIJAUSKAS pamokë
pirmakursius ásiminti svarbià pareigà: PRISIEKTI. Priesaikos
tekstas skirtas studentø elgsenos áprasminimui. Tai reiðkia
pagarbà mokslo þinias teikianèiai pedagogø bendruomenei  ir

Istoriniuose Raudondvario dvaro rûmuose
rugsëjo 8 dienà susibûrë Lietuvos statybininkai,
medþiagø gamintojai ir kitø profesijø þmonës
kasmetinës statybininkø dienos paminëjimui.
Dalyvavo ávairiø valstybiniø  institucijø vadovai ir
atstovai, statybos ámoniø ið visos Lietuvos ne tik
vadovai bet ir kitø profesijø atstovai.

Pateikiame trumpà ðio ádomaus renginio eigos apraðymà.
* * *

Dalius GEDVILAS, Lietuvos statybininkø asociacijos
prezidentas, nuoðirdþiai sveikino visus atvykus á graþià
statybininkø ðventæ. Jis pateikë ádomø ir iðsamø praneðimà apie
statybø sektoriaus dabartá ir rytojø. Norime paminëti keletà ðio
praneðimo akcentø.

* * *
– Lietuvos statybininkø asociacija (LSA)  savo gretose jungia

daugiau kaip 150 nariø. Svarbiausiais savo tikslais laiko gerinti
statybininkø profesijos ávaizdá, suteikti galimybæ savo nariams

Techninës paþangos svarba ámonës veikloje
Klemensas Mitrulevièius, AB „Montuotojas“,

montavimo firmos Alytuje direktorius atsako á klausimus – 6 psl.

/Nukelta á  2 psl./
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ásipareigojimus tausoti materialø universiteto turtà, dëmesingai
vykdyti pareigas siekiant bûti þiniø ir aukðtos moralës neðëjais.

Muzikos atlikëjams buvo galimybë kviesti bûsimus studentus
aktyviai ásijungti á KTU gyvenimà ir dalyvauti ne tik pagrindiniø
studijø programø ágyvendinime, bet ir pagal pomëgius, bûti meno
kolektyvø, sporto organizacijø nariais.

Pirmakursiams buvo nuotaikingai paaiðkinta kaip turint 8
Eur iðgyventi... jei atsiras neaiðkumø ir sunkumø, tai visada á
pagalbà ateis daugiau patyræ kolegos: mentoriai, tutoriai ...

* * *
Technologijos universiteto, o taip pat kitø Kauno aukðtøjø

mokyklø studentai, profesûros atstovai, kai kurie tëvai dalyvavo,
Kauno Ðv. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje vykusiose ðv.
Miðiose. J.E. arkivyskupas Lionginas VIRBALAS, sveikindamas
jaunuomenæ, o taip ir aukðtøjø mokyklø vadovus kvietë ásigilinti
ir suprasti, kad mokymosi prasmë yra IÐMINTIS. Jos ieðkojimas
– dovana atsirandanti ið Aukðèiausiojo valios. Tai reiðkia Dievo
valios supratimà ir ágyvendinimà. Universitetø misija ugdyti
þmoguje tokià dovanà, kuri padëtø ágytas þinias pritaikyti kitø
þmoniø gerovës kûrimui. Þinios ir iðmintis reikalinga tam, kad

pamatytume kità þmogø, ateitume á jo gyvenimà tada kada, jam
reikia paramos.

Kita svarbi universitetø misija – vilties kûrimas, ieðkoti ir
rasti gyvenimo prasmæ. ,,Su simpatija ir vidiniu noru eikime á
ateitá ir su kaupu uþpildykime siekimus bûti Dievo valios
ágyvendintojais”,  - kalbëjo Arkivyskupas.

Graþus mokslo metø pradþios akcentas Arkivyskupo
paraginimas iðeinantiems ið Katedros priimti maþà dovanëlæ
Akademinë sielovada tavo universitete. Universiteto absolventë
SIMONA, dalindama tokius informacinius lapelius aiðkino, kad
Kauno aukðtosiose mokyklose veikia Kauno Akademinë
sielovada. Ji su kolegëmis kiekvienà vaiðino pyragëliais ir skania
arbata...

Tautiniais rûbais pasipuoðusi Lietuvos sveikatos mokslø
universiteto (LSMU) studentë Ramutë KRASAUSKAITË bûreliui
jaunimo geranoriðkai aiðkino apie dvasinio gyvenimo svarbà ir ragino
prisijungti prie Tautinio dainø ir ðokiø ansamblio ,,Ave vita”.

* * *
Mokslo metø pradþia KTU Statybos ir architektûros fakultete
Jau pasibaigus iðkilmëms papraðëme fakulteto dekanà Andriø

JURELIONÁ pasidalinti mintimis apie fakultetà. Jis trumpai
apibûdino studentø skaièiø.

Ið viso priimta 188 studentai. Ið jø 127 á statybos inþinerijos ir
architektûros krypèiø bakalauro bei vientisàsias studijas, o 61 á
magistro studijø programas. Galime pasidþiaugti, kad ðiais metais
startavo atnaujintas statybos inþinerijos krypties magistrantûros
studijø programø paketas. Siûlomos á atitinkamà profesinæ sritá
orientuotos programos: „Statybiniø konstrukcijø ir gaminiø
inþinerija“, „Statybos valdymas“ bei „Darnûs ir energetiðkai efektyvûs
pastatai“.

Fakulteto dekano svarbiausias palinkëjimas yra dëmesingai,
geranoriðkai siekti þiniø, aktyviai dalyvauti ávairiuose renginiuose.

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

dr. Juozas ÐALÈIUS

/Atkelta ið 1 psl./
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dalyvauti ávairiuose projektuose, gina savo nariø interesus,
bendradarbiauja su ávairiø aukðtøjø mokyklø vadovais, aktyviai
dirba diegiant skaitmeninæ statybà ámoniø veikloje;

– Renginio buvimas ðiuose istoriniuose rûmuose nuteikia
prisiminti tuos laikus, kai daugiau kai prieð ðimtmetá á istorinio
pastato sienas sudëtos plytos atrodo taip, tartum darbai bûtø
vykæ jau mûsø laikais. Tai yra kokybiðko praeities statybininkø
darbo simbolis ir jis yra geru pavyzdþiu dabarties vadovams ir
kitiems specialistams;

– Svarbu yra tai, kad statybø sektoriuje sukuriama beveik 10
procentø bendrojo vidaus produkto (BVP);

– Statybø sektorius yra svarbiausias vieðøjø pirkimø dalyvis,
jam atitenka 43 procentai visø pirkimø;

– Graþiø laimëjimø turime pleèiant bendradarbiavimo ryðius
su uþsienio valstybëmis. Eksportas kasmet auga apie 15 procentø.
Nors pagrindiniai mûsø partneriai yra Skandinavijos ðalys, taèiau
mûsø statybininkai jau dirba Didþiojoje Britanijoje ir net Pietø
Korëjoje;

–  Vis dëlto yra ir nerimà kelianèiø faktø, nes per metus
neliko beveik 500 statybos bendroviø;

– Statybø sektorius laukia daug didesnio valstybiniø institucijø
dëmesio ir paramos tokios, kurià matome Danijoje, Ðvedijoje.

Mokslo metø pradþia – ádomi ir naudinga þinia
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Net Kinijos vyriausybë ëmësi iniciatyvos rasti statybininkams
darbø rinkà uþsienyje, pavyzdþiui Afrikoje;

– LSA vadovybë dirba sutartinai, profesionaliai. Malonus
bendradarbiavimas nenutrûko su daugelá metø vadovavusiu
Adakru ÐEÐTAKAUSKU;

– Á statybininkus þvelkime kaip á darnià ðeimà, todël linkiu
tarpusavio sutarimo, pagalbos ir graþios ateities.

Ðventëje pasisakë ávairûs sveèiai:
Visvaldas MATIJOÐAITIS, Kauno savivaldybës meras,

prisiminë tuos laikus, kai savo darbinæ veiklà pradëjo nuo statybø
ir kvietë dabarties statybininkus dirbti taip, kad kuo maþiau bûtø
kasdieniniø problemø.

Jonas GURSKAS, Kauno rajono vicemeras, pasidþiaugë, kad
Kauno rajonas yra vienas ið nedaugelio, kuriame pradëjo augti
gyventojø skaièius. Kauno rajone statomos naujos mokyklos,
daugëja darbo vietø.

Virginija VINGRIENË, Lietuvos Respublikos Seimo
Aplinkos komiteto narë, perdavë sveikinimus nuo Seimo
Pirmininko ir sakë, kad statybos yra neatskiriamos nuo aplinkos,
todël linkëjo, kad bièiulystë tarp statybininkø ir gamtosaugininkø
niekada nepranyktø.

R. BRANDIÐAUSKIENË, Aplinkos viceministrë perdavë
sveikinimus nuo Aplinkos ministro Kæstuèio Navicko ir paþymëjo,
kad visuomenei labai svarbûs statybininkø darbo vaisiai. Jie labai
gerai matosi daugiabuèiø renovacijoje. Europos Sàjungos
pagalba ir valstybës biudþeto lëðos jau pasimatë ávairiø miestø
atnaujintuose namuose. Vyriausybës ketinimuose – mûsø

valstybës ministerijø miestelio statyba. Tai ateities vizija, bet jai
ruoðtis reikëtø jau dabartyje.

Ûkio viceministras R. BUROKAS sveikino statybininkus ir
sakë kad jie padeda sujungti praeitá ir ateitá.

Robertas DARGIS, Lietuvos pramonininkø konfederacijos
prezidentas, pasidþiaugë, kad konfederacijà ir statybininkø
asociacijà jungia glaudûs bendradarbiavimo ryðiai, todël bûtina
pasakyti padëkos þodþius daug metø asociacijai vadovavusiam
Adakrui ÐEÐTAKAUSKUI ir dabartiniam prezidentui Daliui
GEDVILUI. Jie neðë ir neða graþià ir svarbià vëliavà. Lietuvai
reikia ne tik naujos geros idëjos, bet svarbiausia – jai trûksta
gerø ágyvendintojø.

Jonas GRICIUS, LR vyriausiasis valstybinis darbo
inspektorius, paþymëjo, kad gerëja statistika darbuotojø saugoje.
Pasimatë profesiniø susitarimø tarp darbdavio ir darbuotojo
naudingumas. Saugoti sveikatà tapo visuotinai pripaþinta tiesa.

Zigmantas BALÈYTIS, Europos Parlamento narys, linkëjo
statybininkams iðlaikyti gerà darbø tempà, siekti naudingø
ekonominiø rodikliø.

Genutë DRUNGILIENË, „Statybu naujienos.lt“ redaktorë
pasidþiaugë, kad skaitmeninë statyba atëjo á statybininkø
sektoriaus kasdienybæ. Tai padeda kurti namus, miestø
intrastruktûrà, patogià þmogui dabartyje ir ateityje.

* * *
Ðventëje buvo ir kitø sveikinimø. Buvo áteikti ávairûs

apdovanojimai (sàraðas skelbiamas ðiame numeryje).



STATYBA4

RAUDONDVARYJE:
statybininkø ðventës aidai

APDOVANOJIMAI
Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narë Virginija
Vingrienë.
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko padëkos raðtai statybos srityje
dirbantiems ir nusipelniusiems darbuotojams:
Modestui Kiðkiui, UAB “LitCon” projektø direktoriui,
Egidijui Jokubauskui, UAB “Grinda” projektø vadovui,
Liudmilai Rudnickienei, UAB “Mida LT” vyriausiajai buhalterei.
Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto padëkos
Vidmantui Èirui, UAB “Dzûkijos statyba” komercijos direktoriui,
Edgarui Daniliauskui,  Þilinskis ir Co, UAB rinkodaros departamento direktoriui,
Ryèiui Skaudþiui, UAB “Ginstata” projektø vadovui-ekspertui,
Arûnui Butkui, UAB “Hidrostatyba” transporto ir mechanizmø padalinio vadovui,
Arnoldui Savickui, UAB “Detas” inþinieriui-geodezininkui.
Lietuvos Respublikos Aplinkos viceministrë Rëda Brandiðauskienë.
Padëkos raðtai statybos srityje dirbantiems ir nusipelniusiems darbuotojams
Irenai Urnikienei, Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijø planavimo
departamento vyriausiajai specialistei,
Linai Staðkevièienei, Valstybinës teritorijø planavimo ir statybos inspekcijos
laikinai einanèiai Vilniaus teritorijø planavimo ir statybos valstybinës prieþiûros
departamento direktoriaus pareigas,
Irmantui Krukauskui UAB “LitCon” projektø direktoriui,
Mindaugui Budriui, UAB “Kortas” statybos vadovui,
Algimantui Tamulioniui, UAB “Dzûkijos statyba” statybos vadovui,
Dariui Aliukoniui, UAB “Raseiniø statyba” statinio statybos vadovui,
Dainiui Lukðtinskui, UAB “Naresta” tiekimo tarnybos vadovui,
Edgarui Pangoniui,  UAB “Staticus” vyresniajam inþinieriui-konstruktoriui,
Agniui Jurgelënui, AB “Montuotojas” defektoskopininkui,
Kæstuèiui Ðiudeikiui, UAB “Edrija” betranðëjø technologijø mechanizmø operatoriui,
Rimantui Untuliui,  UAB “Edrija” betranðëjø technologijø mechanizmø operatoriui,
Mindaugui Bankauskui, Lietuvos-Èekijos UAB “Grinduva” grindø klojëjui.
Lietuvos Respublikos Ûkio viceministras Ramûnas Burokas.
Lietuvos Respublikos Ûkio ministerijos padëkos
Linui Adomavièiui, UAB “Prorentus” generaliniam direktoriui,
Editai Benetienei, UAB “Kortas” pardavimø skyriaus virðininkei,
Andriui Jakui,  UAB “Mida LT” vyriausiajam inþinieriui,
Pauliui Kurlinkui,  UAB “Staticus” inþinieriui-konstruktoriui,
Jonui Klevinskui, UAB “Mida LT” ðaltkalviui-remontininkui.
Lietuvos Respublikos Aplinkos viceministrë Rëda Brandiðauskienë ir Lietuvos
Respublikos Ûkio viceministras Ramûnas Burokas.
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padëkos
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padëkos raðtai statybos srityje
dirbantiems ir nusipelniusiems darbuotojams
Januðui Fedorovièiui, AB “Montuotojas” gamybinës-komercinës firmos direktoriui,
valdybos nariui,
Alvydui Kvedaravièiui, UAB “YIT Kausta bûstas” direktoriaus pavaduotojui,
Pauliui Gintvainiui, AB “Panevëþio statybos trestas” projekto vadovui,
Gediminui Putnikui, UAB “Staticus” produktø vystymo inþinieriui.

/Atkelta ið 3 psl./ Lietuvos pramonininkø konfederacijos prezidentas Robertas Dargis.
Lietuvos pramonininkø konfederacijos nominacija “Profesijos riteris
Gediminui Bernadiðiui, UAB “Grinda” direktoriaus pavaduotojui miesto tvarkymui,
Vitui Turèinai, AB “YIT Kausta” statybos vadovui,
Jonui Ladygai,  UAB “Markuèiai” kokybës ir procesø vadovui,
Kæstuèiui Soriui, AB “Montuotojas” montavimo firmos Panevëþyje gamybinio-
technologinio skyriaus vadovui,
Graþinai Ptakauskienei, UAB “Staticus” darbø saugos ir sveikatos tarnybos
vadovei,
Irenai Uturienei,  UAB “Markuèiai” kokybës skyriaus vadovei,
Ramûnui Narbuntui, AB “YIT Kausta” konstruktoriø-technologø skyriaus vadovui,
Ingai Okmanaitei,  UAB “Caverion Lietuva” projektø vadovei,
Angelei Radzevièienei, UAB “Naresta” vyriausiajai buhalterei.
Europos Parlamento narys Zigmantas-Povilas Balèytis.
Uþ iniciatyvas ir didþiulá indëlá kuriant bei ágyvendinant magistrantûros studijø
programà „Statinio informacinis modeliavimas“
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto dekanui prof. dr.
Algirdui Juozapaièiui.
Uþ iniciatyvas ir didþiulá indëlá didinant Lietuvos statybos pramonës
konkurencingumà Europos Sàjungos bendrijoje.
UAB “Prorentus“,  generaliniam direktoriui Linui Adomavièiui.
Lietuvos Respublikos Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.
Valstybinës darbo inspekcijos padëkos uþ ilgametá darbà ir socialines
iniciatyvas rengiant atsakingus ir didþiulá dëmesá skirianèius saugiai darbo
aplinkai statybos srities specialistus
Juozui Baranauskui, Vieðosios ástaigos Vilniaus statybininkø rengimo centro
direktoriui,
Rièardui Ðeðtokui, Kauno statybos ir paslaugø mokymo centro direktoriui.
Lietuvos statybininkø asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas.
Seimo narys Simonas Gentvilas Lietuvos statybininko garbës þenklai
Lietuvos statybininkø asociacijos Lietuvos statybininko garbës þenklai uþ
ilgametá atsakingà darbà ir svarø indëlá plëtojant statybos verslà.
Violetai Laurinavièienei, UAB “Darbasta” valdybos pirmininkei,
Antanui Etneriui,  UAB “Egsta” direktoriui,
Þanetai Overlingienei,  UAB “Kortas” generalinei direktorei,
Edvardui Maèiulaièiui,  UAB “Dzûkijos statyba” statybos vadovui,
Andriui Jakui, UAB “Mida LT” vyriausiajam inþinieriui,
Nerijui Macijauskui, UAB “Edrija” betranðëjiniø technologijø projektø vadovui.
Lietuvos statybininkø asociacijos prezidentas  Dalius Gedvilas,
Viceprezidentai Jonas Dumaðius, Alfonsas Jaras, Kæstutis Vanagas;  portalo
Statybø naujienos.lt redaktorë Genë Drungilienë Lietuvos statybininkø
asociacijos padëkos raðtai
Lietuvos statybininkø asociacijos padëkos raðtai statybos srityje dirbantiems
ir nusipelniusiems darbuotojams
Jurgitai Braþinskienei, Vieðosios ástaigos Vilniaus Jeruzalës darbo rinkos mokymo
centro direktoriaus pavaduotojai,
Artûrui Bingeliui, UAB “Dzûkijos statyba” statybos vadovui,
Andriui Onusaièiui, Þilinskis ir Co UAB statybos vadovui,
Vytautui Grigelioniui, AB “YIT Kausta” projekto vadovui,
Andrejui Chlebnikovui,  UAB “HSC Baltic” gamybos planavimo skyriaus vadovui,
Povilui Smaliukui, UAB “Mida LT” bituminiø èerpiø pardavimø vadovui Lietuvoje,
Martynui Mediniui, UAB “Detas” montuotojui,
Sauliui Lisniakui,  UAB “Mida LT” bitumo paruoðimo tarnybos meistrui.
Statybos produkcijos sertifikavimo centro direktoriui Robertui Enciui,
l.e.p. Lietuvos statybos inþinieriøs sàjungos prezidentui Vincentui Vyèiui Stragiui
ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kokybës vadybos centro direktoriui
Ramûnui Setkauskui,  portalo Statybø naujienos.lt redaktorei Genei Drungilienei
”Geriausias 2016 metø statybos inþinierius”
Uþ pavyzdingà ir sàþiningà statybos vadovo darbà, aukðtà profesiná lygá ir
nepriekaiðtingà inþinieriaus reputacijà
Statinio statybos vadovo kategorija, Mindaugui Medeliui.
AB “YIT Kausta” statybos vadovas Statinio statybos specialiøjø darbø vadovo
kategorija Vaidui Baltuðkai.
UAB “Layher Baltic” inþinieriui-konstruktoriui
Polistireninio putplasèio asociacijos prezidentas Èeslovas Ignatavièius.
Statiniø ðiltinimo lyderis 2016.
UAB “Alþa” uþ aukðtus energinio naudingumo rezultatus, gamybos vadovei
Lolitai Viþinienei,
UAB “Bona Mente” uþ prioritetà kokybiðkiems rezultatams, vadovui Ar tûrui
Ragauskui,
Þil inskis ir Co, UAB uþ aktyvià didelës apimties veiklà atnauj inant
(modernizuojant) pastatus,   vadovui dr. Þilvinui Þilinskui,
UAB “Santerma” uþ efektyvià veiklà atnaujinant (modernizuojant) pastatus
Elektrënø savivaldybëje, vadovui Tomui Andriejûnui.
Lietuvos statybininkø asociacijos prezidentas Dalius Gedvilas.
Lietuvos statybininkø asociacijos nario paþymëjimai
UAB HSC Baltic,
UAB Grinda,
Baltic Scaffolders Association (Baltijos pastolininkø asociacija).

TRUPUTIS NUOMONIØ
Oficialiai renginio daliai pasibaigus, ðventës dalyviai aktyviai

dalinosi mintimis. Kai kurie savo nuomonæ pasakë ir mums.
J. LAICONAS: statybininkø ðventë ne tik darbø apþvalga bet ir

dalykinis pasikalbëjimas apie þmoniø gyvenimà, dabartyje ir ateityje.
V. TALMANTAS: deðimtmeèius paskyriau darbui staty-

bininkø profesinëje sàjungoje. Profsàjunginio darbo  svarba
nemaþëja ir mûsø laikais, todël vargu ar tinkamu þingsniu reikëtø
laikyti tà faktà, jog kai kuriø ámoniø profesinës sàjungos  iðstoja
ið profsàjungø federacijos.

Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektûros
fakulteto  mokslininkai sakë, kad ateities paþanga turës bûti susieta
glaudþiais bendradarbiavimo ryðiais tarp mokslininkø ir
gamybininkø.

Statybininkai-inþinieriai màstë, apie inþinieriaus vaidmens
didëjimà ir atsakomybës svarbà ðiuolaikinëse statybvietëse.

* * *
Ðventinë aplinka buvo maloniai paávairinta muzikos atlikëjø

aidais. Ðventë tapo ir malonia laisvalaikio praleidimo forma,
todël girdëjosi padëkos þodþiai ðventës organizatoriams ir
maloniai tariami linkëjimai: iki pasimatymo.

Parengë Jonas DVILINSKAS, LSA vieðøjø ryðiø specialistas ir
Juozas ÐALÈIUS
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MATMINTINIS Estijos kompanijos ,,Miksike” sukurta mintino
skaièiavimo lavinimo programa, kurios pagrindu vyksta tarptautinis
turnyras.  Lietuvoje jis organizuojamas nuo 2005 metø.

Pirmà kartà apie MATMINTINÁ suþinojau penktoje klasëje ið
savo matematikos mokytojo  A. Uldinsko. Iðkart susidomëjau.
Skaièiuoti pradëjome kartu su vyresniu broliu, lenktyniaudavome,
kas surinks daugiau taðkø. Taip MATMINTINIS tapo tarsi
þaidimas, kurá pradëjus sunku sustoti.

Pirmajame respublikiniame MATMINTINIO konkurse
uþëmiau 2 vietà, o tarptautiniame – 7. Ðiuo metu turiu 5 pirmos
vietos diplomus respublikiniuose konkursuose, 3 aukso ir  2
bronzos medalius tarptautiniuose. Pasiekti ðias pergales man
padëjo brolio konkurencija, bei mokytojo paskatinimas ir
palaikymas.

Noriu paminëti, kad mintinas skaièiavimas ugdo loginá
màstymà ir reakcijà, padeda mokykloje mokytis ne tik matematikà,
bet ir kitus dalykus. Be to, konkursas vyksta keliose ðalyse.  Að jau
aplankiau Ukrainà, Estijà,  Latvijà ir Slovënijà. Tai dar viena
prieþastis, kodël dalyvauti ðiame konkurse yra ne tik naudinga,
bet  ir ádomu.

MATMINTINIO jëga
Auklëtoja. Sandra yra puiki, stropi mokinë, kuri yra pavyzdys

visiems bendraklasiams bei mokyklos draugams. Ji dþiugina ir
akademiais pasiekimais, mokosi deðimtukais bei dalyvauja
ávairiose olimpiadose, kuriose taip pat laimi prizines vietas. Dþiugu
ir tai, kad ji yra kukli, draugiðka ir neatsisako padëti tiems, kuriems
reikia pagalbos mokantis. Be to, nors Sandra daug ir sistemingai
mokosi, taèiau visada randa laiko organizuoti ir dalyvauti klasës
ir mokyklos renginiuose. Mûsø mokyklos bendruomenë
didþiuojasi ðia mergaite.

Audronë STOÈKUVIENË, klasës auklëtoja
* * *

Red. pastaba. Dëkojame Kamajø Antano Strazdo gimnazijos
moksleivei Sandrai Macijauskaitei uþ ádomià ir naudingà maþai
þinomà informacijà. Manome, jog ðis  kamajiðkës pavyzdys galëtø
bûti sektinu pavyzdþiu ir kitiems Lietuvos moksleiviams, studentijai  ir
visiems kitiems.

Linkime graþios kûrybingos ateities...
Skaitytojø vardu

laikraðèio STATYBA redaktorius dr. Juozas ÐALÈIUS

Didþiausias dþiaugsmas Iðlauþo pagrindinëje mokykloje –
ugdysime daugiau  vaikø. Tai  nulëmë naujai ásteigta ikimokyklinio
ugdymo grupë, taèiau ðiek tiek padaugëjo mokiniø ir 1-10 klasëse.
Preliminariais duomenimis  ugdysime 45 darþelinukus, o ið viso
netoli - 180 vaikø. Pernai turëjome 20 vaikø maþiau.

Dar labai smagu buvo po atostogø  vël susitikti su kolegomis,
matyti juos ðiek tiek atsipûtusius, pailsëjusius ir vël susitelkusius
naujiems darbams. Mokykloje pradës dirbti naujos tikybos,
informacinës technologijos mokytojos ir ikimokyklinio ugdymo
auklëtojos. Pedagogø bendruomenë atsinaujina ir sëkmingai
ásitraukia á daugybæ ádomiø mûsø mokyklos veiklø. O darbø laukia
daug: ágyvendinti tarptautiná ERASMUS+ projektà su mokiniø

Nauji mokslo metai – nauji dþiaugsmai ir
rûpesèiai

kelionëmis á uþsienio ðalis ir sveèiø priëmimà ið uþsienio, organizuoti
ávairiø dalykø integruotas, savarankiðko mokymosi dienas,
bendramokyklinius renginius, skirtus Lietuvos ðventëms paminëti,
mokiniø lyderystei ugdyti. O kur dar eiliniai kasdieniniai darbai.

Noriu padëkoti visiems mokyklos pedagogams ir kitiems
mokyklos darbuotojams uþ atsakingà ir kruopðtø darbà rengiantis
naujiems mokslo metams, o mokiniams ir tëveliams uþ tai, kad
vasaros metu  ásigijo naujas mokymosi priemones, mokyklines
uniformas, pasiëmë vadovëlius ið bibliotekos.

Þodþiu visa mûsø mokyklos bendruomenë kartu áveikë visus
iððûkius naujais mokslo metais. Linkiu visiems daug sëkmës.

Rasa ÞILINSKIENË, Iðlauþo pagrindinës mokyklos direktorë

Lietuvos þurnalistø draugijos nariai
Saulutë Genovaitë MARKAUSKAITË ir dr. Juozas ÐALÈIUS

TARPTAUTINË KONFERENCIJA
„Þurnalistø saugumas – nauji iððûkiai ir

koordinuotas atsakas“
(Tæsinys. Pradþia Nr. 7 (414))
Konferencijoje ávairiø ðaliø þurnalistai pateikë daug minèiø,

kai kurias ið jø parinkome:
  Þiniasklaida nuolat susiduria su naujais iððûkiais, jø

daugëja;
  Daug neaiðkumø kartais ir bëdø atsiranda dël sunkios

socialinës, ekonominës þurnalisto padëties;
Þodþio laisvë visuotinai lyg ir pripaþástama, bet tuo pat metu

gausu ir ávairiø blokavimo atvejø;
Kartais tyèia skelbiama melaginga informacija. Tai jau nëra

þurnalistika. Tai uþsakymo  vykdymas;
Kultûros þiniasklaida - didelë galia, taèiau ne visuomet tai

yra ágyvendinama;
Svarbu nustatyti vyriausybës ir þurnalisto tarpusavio ryðá, tai

yra kas ir kokius tikslus bando ágyvendinti pasitelkiant
informacines priemones;

Informacija gali bûti suprasta labai skirtingai: vieniems
objektyvi tiesa, kitiems - nemëgstamas melas;

Nereikëtø ginèytis dël nuomoniø skirtumo, svarbu kad
informacija bûtø objektyvi;

Þmonës kartais labai lengvai nori tikëti, kad tai tiesa, taèiau
taip gali nebûti;

Svarbu rasti bûdus nustatyti ar informacijos teikimas gerëja
pvz. trijø metø laikotarpyje;

Svarbu ir þurnalisto politinë kryptis, kuomet jis renka ir
pateikia informacijà;

Informaciniai karai reikalauja daug pinigø;
Strateginë komunikacija - naujas terminas, turintis

dviprasmybiø;
Teisinis þiniasklaidos saugumas reiðkia ir politiniø galiø

stiprëjimà;
Tiriamoji þiniasklaida – bûdas á objektyvumà;
Nuomoniø ávairovë daro didelæ átakà ne tik jaunimo, bet ir

vaikø gyvenimui;
Yra atvejø, kai þurnalistai dirba vyriausybëje. Vieningos

nuomonës dël jø vaidmens nëra.
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1. Pone direktoriau, kà galima bûtø pasakyti apie jûsø
vadovaujamomos firmos ásikûrimo ástorijà ir svarbiausius
nuveiktus darbus?

Daug kam yra þinoma, kad bendrovë „Montuotojas“ yra viena
stambiausiø, o gal ir pati didþiausia statybos bendrovë Lietuvoje.
Bendrovës padaliniai yra ávairiuose Lietuvos miestuose: Alytuje,
Panevëþyje, Klaipëdoje...

Visø firmø darbø pobûdis yra panaðus, tai yra vykdome
gelþbetonio, montavimo konstrukcijø ir ávairiø árengimø
sumontavimo darbus. Kaip þinia, Alytus yra regioninis centras,
kurá daugelis vadina Dzûkijos sostine. Èia buvo kuriamos ávairios
pramonës ámonës.

– Medvininës kombinatas;
– Skydiniø namø statybos kombinatas;
– Mësos kombinatas;
– Ðaldytuvø gamykla „Snaigë“ ir kt.
Kiekvienoje tokioje statybvietëje buvo daug montavimo

darbø. Tai ir buvo mûsø, kaip áprasta sakyti, svarbiausias darbø
frontas.

Techninës paþangos svarba ámonës veikloje
Klemensas MITRULEVIÈIUS,

AB „Montuotojas“, montavimo firmos
Alytuje direktorius, atsako á klausimus

/Nukelta á  7 psl./

3. Metams bëgant statybos bendrovës ne visuomet turi
pakankamà darbø apimtá. Kaip sekasi ðià problemà spræsti Jûsø
firmai?

  Kaip minëjau, dirbame Alytuje, o taip pat ir kituose Lietuvos
miestuose. Mûsø galimybes labai praplëtë prieð du metus ásigyta
uþsienietiðka suvirinimo áranga. Uþ toká naujà suvirinimo agregatà
buvo sumokëta daugiau kaip vienas milijonas litø. Ne kartà man,
o ir kitiems specialistams teko vykti á Skandinavijà ir vesti derytas
dël árangos ásigijimo. Ten bøvo apmokyti ir mûsø inþinieriai bei
darbininkai. Uþsienio specialistai padëjo ðá agregatà sumontuoti
Alytuje, teikë konsultacijas mûsø specialistams praktinëje
veikloje:

1. Automatinë suvirinimo áranga naudojama statybiniø HSQ
sijø virinimui, dvitëjiniø sijø virinimui, tiltø m/k gamybai,didelio
diametro skersmens iki 4 m‘ vamzdþiø, dûmtraukiø, kolonø,
talpø gamybai, virinamø elementø ilgis iki 24 m‘.

2. Ásigijome lakðtø valcavimo stakles 4 velenø. Valcuojami
lakðtai iki 28 mm.storio ir 2,5 m‘ ploèio. Galimybë tiksliai iðvalcuoti
lakðtiná plienà norimo diametro, dûmtraukiø, kolonø , talpø
gamybai, uþtikrinant kokybæ.

3. Taip pat ásigijome naujà plazminá metalo lakðtø pjovimo
árenginá su robotine pjovimo galvute, leidþiantá pjauti metalà
norima kampo nuoþula, uþtikrinant aukðtà pjovimo kokybæ,
naðumà, oro valymà. Pjaunami lakðtai: ilgis- 12 m., plotis- 25 m.,

2. Kaip keitësi montavimo darbø technologija?
Visà laikà sparèiai vyko techninës paþangos diegimas metalo

konstrukcijø gamyboje. Ðiuos darbus galëjo vykdyti tik labai
aukðtos kvalifikacijos darbininkai. Suprantama, kad vadovauti
tokiam gamybos procesui buvo reikalingi ir aukðtos kvalifikacijos
inþinieriai. Mûsø specialistai nuolat këlë ir dabar kelia kvalifikacijà.
Daug bendradarbiaujame su Lietuvos firmomis, o taip pat pagal
galimybes mokomës ir ið uþsienio.
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Techninës paþangos svarba ámonës veikloje
/Atkelta ið 6 psl./

lakðto storis iki 64 mm. Amerikieèiø technologija  ágyvendinta
atstovaujanèios ámonës Latvijoje.

Galima sakyti, kad techninë paþanga sudarë galimybæ mûsø
firmai surasti darbø ir uþsienyje. Dëmesyje turiu, katilinæ Rygoje.
Pavyzdþiui, ðiais metais toje katilinëje jau esame sumontavæ
specialius dûmtraukius, o dabar tæsiame naujø pajëgumø
montavimà kitoje Rygos katilinëje.

Ádomu yra tai, kad tie dûmtraukiai mums buvo nauja, ádomi
technologiniu poþiûriu uþduotis. Jø diametras iki 4 m. Taigi
tokiame vamzdyje laisvai gali vaikðèioti bet kuris specialistas.
Turime viltá, kad sëkmingai uþbaigus ðá darbà atsiras ir naujø
uþsakovø, nes mûsø darbø kokybë yra labai aukðta. Taip pat
ámonë turi modernià diagnostikos aparatûrà, tai yra, tikrinimai
vykdomi rentgeno ir kitø moderniø priemoniø pagalba.

4. Gerbiamas direktoriau, baigësi vasara, o su ja ir daugelio
þmoniø atostogos. Jeigu ne paslaptis, kur atostogavote?

Jau nebe pirmi metai dalá atostogø praleidþiu Prancûzijoje.
Ten gyvena mano dukra. Aplinkybës taip susiklostë, kad ji dar
vidurinëje mokykloje gerai iðmoko prancûzø kalbà. Alytus yra
regionas, kur prancûzø kalbai jau daugelá metø skiriamas didelis

dëmesys. Dukra aukðtàjá mokslà baigë Kaune. Aplinkybës taip
susiklostë, kad susipaþino su prancûzu ir tapo meilës emigrante.

5. Daug kalbama apie Lietuvà, kaip sparèiai iðsivaikðèiojantá
kraðtà. Gal þinote bûdus kaip ðá procesà stabdyti?

Truputá pajuokaujant galëèiau pasakyti, kad jeigu kas toká
bûdà pasakytø, tikriausiai gautø Nobelio premijà. Deja, tikrovë
yra tokia, kad apie emigracijà yra daug kalbama, bet maþai
daroma. Ðiais metais Lietuvà paliko jau daugiau kaip 30 000
þmoniø. Manau, kad ðiuo klausimu dar turës ávykti  ne tik daug
diskusijø, bet ir svarbiø darbø...

6. Koks Jûsø palinkëjimas ðio pokalbio pabaigoje?
Ðiame pramonës rajone esame ásikûræ kelios statybinës

ámonës. Linkiu gerø bendradarbiavimo ryðiø ir visokeriopos
sëkmës. Mûsø firmos vardu siunèiame linkëjimus AB
„Montuotojas“ generaliniam direktoriui Alfonsui JARUI ir
kitiems specialistams. Turëkime viltá, kad rudens derlius bus
ádomus ir naudingas visam statybos sektoriui.

Aèiû uþ atsakymus.
Kalbëjosi Juozas ÐALÈIUS

Prieðkario Lietuvos sostinëje Kaune buvo populiarus ðûkis: „Mes
be Vilniaus nenurimsim“. Atgavus Vilniø ir já paskelbus Lietuvos sostine,
iðkilo reikalas padaryti já lietuviðku ir Kaunas darë viskà, kad jis tokiu
taptø. Vilniuje buvo kuriami Kauno aukðtøjø mokyklø filialai bei
siunèiami Kauno aukðtøjø mokyklø absolventai. Dabar Vilniuje
juokaujama, kad kas antras vilnietis yra buvæs kaunietis.

Nenuostabu, kad idëja sukurti Vilnius–Kaunas dvimiestá – gana populiari ir
aptarinëjama daugiau nei 30 metø. Vienas atkakliausiø dvimiesèio idëjos
propaguotojø yra buvæs kaunietis ið Ðanèiø prof. Jurgis Vanagas. Jo pastangomis
prasidëjo ðios idëjos realizavimas. Sprendimas sukurti dvimiestá yra fiksuotas
Lietuvos Bendrajame plane. Lietuvos Bendrasis planas yra dokumentas, kuriuo
privalo vadovautis savivaldos institucijos, kurdamos savo Bendruosius planus.

Kaip kartas ðiuo metu savivaldybës ðiuos planus ir sudarinëja. Visuomenë
turëtø papraðyti Lietuvos dabartinæ centrinæ valdþià, kad ði Vilniaus, Kauno
ir Kauno raj. savivaldybëms primintø, kad toks sprendimas yra ir bûtinà já
detalizuoti savo Bendruosiuose planuose. Tuo turëtø bûti suinteresuotos ir
Vilniaus bei Kauno savivaldybës. Prof. Jurgis Vanagas savo straipsniuose,
moksliniuose darbuose ir pasisakymuose konferencijose yra labai detaliai
iðaiðkinæs, kokià didþiulæ ekonominæ, socialinæ ir kultûrinæ naudà duotø
dvimiesèio idëjos realizavimas.

Atrodo, kad dabar pats palankiausias laikas tai padaryti. Dabartinë Seimo
vadovybës nuostata – dalá Vyriausybiniø institucijø perkelti á Kaunà. Kauno
meras Visvaldas Matjoðaitis ir jo administracija imasi ryþtingø veiksmø,

Vilnius – Kaunas dvimiestis
prikeldama Kaunà ið ekonominës ir kultûrinës stagnacijos.

Palankiai dvimiesèio kûrimo idëjà priima ir Kauno rajono meras Valerijus
Makûnas, kuris mano, kad Karmëlava gali bûti tarpinë grandis Vilniaus ir
Kauno dvimiestyje.

Dar viena palanki sàlyga realizuoti dvimiesèio idëjà yra ES ásipareigojimas
prijungti Vilniø prie Rail Baltica. Ðá prijungimà racionaliausia daryti prie
Karmëlavos oro uosto. Toks sprendimas Karmëlavà paverstø Lietuvos vartais
á pasaulá, o greitojo geleþinkelio 250 km/val. trasa vilnieèiams leistø Karmëlavà
pasiekti per 20 min. Tie keli mënesiai, kai Karmëlava buvo pagrindinis Lietuvos
oro uostas, parodë, kad kaunieèiai puikiai susitvarkë su ðia uþduotimi.

Jeigu Lietuvos Vyriausybë, realizuodama savo Bendrojo plano sprendiná,
planuotø greitojo keleivinio geleþinkelio trasà nuo vakarinio Vilniaus pakraðèio,
tokiu atveju Vilniaus gyvenamøjø rajonø gyventojai Karmëlavos oro uostà
pasiektø greièiau nei Vilniaus, kuris randasi rytiniame pakraðtyje.

Nereikia uþmirðti, kad bræsta laikas, kai bus apsispræsta dël Vilniaus 8 km
metropoliteno trasos, kuria jau prieð 40 metø buvo numatyta sujungti Vilniaus
miesto centrà su miesto vakarinëje dalyje esanèiu Pilaitës gyvenamuoju
rajonu. Lietuvos verslininkai, susibûræ á nekilnojamojo turto plëtros asociacijà
(LNTPA) Vyriausybei siûlo pastatyti vyriausybinius pastatus miesto pakraðtyje,
o dabar eksploatuojamus miesto centre, parduoti.

Jeigu viena dalis vyriausybiniø pastatø bûtø Pilaitëje, o antra Karmëlavoje
ir tarp jø bûtø tik 20 minuèiø kelio greituoju traukiniu, Lietuvos gyventojams
þymiai pagerëtø susisiekimas su Vyriausybës ástaigomis, nes Karmëlava yra
netoli Lietuvos geografinio centro, ið kurio ir Vilnius bûtø ranka pasiekiamas.

Dvimiesèio idëjos realizavimui bûtina sukaupti kritinæ masæ pilieèiø, kurie
supranta ðio Lietuvos Bendrojo plano sprendinio reikðmæ, ásivaizduoja jo
átakà Lietuvos þmoniø gyvenimui bei turi valios ðá sprendiná ágyvendinti.

Juozas ZYKUS,
pilieèiø asociacijos „Metro sàjûdis“

valdybos pirmininkas
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2017 m. rugpjûèio 23 d. Lietuvos sporto muziejaus ir Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos kvietimu
Kaune apsilankë Panevëþio rajono Raguvos seniûnijos, Ðilø
bendruomenës delegacija, kurios sudëtyje buvo Panevëþio rajono
savivaldybës vyr. specialistas Alvidas Savickas, Raguvos seniûnijos
atsakinga darbuotoja Vida Bernatonienë, Ðilø bendruomenës
pirmininkë Regina Turulienë, mokytojos Rita Danilevièiûtë ir
Ingrida Buèinskienë, Ðilø bendruomenës narës Vanda
Miliauskienë, Albina Kierienë, Jovita Ðimuliûnienë  bei 22 – jø
asmenø vaikø ir jaunimo delegacija. Atvykæ sveèiai  visø pirma
aplankë Kauno miesto ledo arenà, po to pabuvojo Vytauto

Ðilø bendruomenës vieðnagë Sporto muziejuje

Didþiojo Universiteto Sporto centre bei ,,Bangos“ sporto
muziejuje, kurá pristatë ðio muziejaus ákûrëjas ir puoselëtojas

Vincas Franckaitis bei turëjo galimybæ aplankyti ir patirti maloniø
áspûdþiø besimaudydami ,,Girstuèio“ plaukimo baseine.

Atvykusius sveèius á sporto muziejø pasitiko ne tik graþus
bûrys Olimpieèiø bei sporto veteranø, bet ir ,,Àþuolyno“
instrumentinis vokalinis ansamblis. Èia atvykusiems sveèiams buvo
vaizdþiai papasakota ne tik apie Lietuvos sportiná gyvenimà, jo
laimëjimus, bet ir parodytas istorinis 1991 m. videofilmas apie IV
–øjø Pasaulio lietuviø þaidyniø  dalyviø vieðnagæ ,,Baltijos kelyje“
ir Ðilø gyvenvietëje. Visi atvykæ sveèiai uþ ilgametæ, nuoðirdþià
draugystæ buvo ne tik graþiai pagerbti ir apdovanoti, o muziejaus
Vytautø Augustaièiø sporto kiemelyje prie didþiulio simbolinio
kamuolio áamþinti, paliekant atminimà apie apsilankymà muziejuje.
Muziejaus Olimpinëje pastogëje visi turëjo galimybæ su sveèiais 
ne tik pabendrauti, bet ir padainuoti bei paðokti. Prieð iðvykstant,
sveèiai nuoðirdþiai dëkojo uþ pakvietimà bei iðreiðkë viltá,  kad
draugystë tarp Ðilø ir Kauno sporto  þmoniø niekada nenutrûks,
o mes èia galësime atvykti dar ne vienà kartà.

Pranas MAJAUSKAS, sporto muziejaus direktorius

Maironio Lietuviø literatûros muziejuje buvo surengta
Garbës kraðtotyrininko, dailininko Leono Ernesto
Juozonio darbø paroda. Dëmesingumo ir padëkos þodþiø
sulaukë ðio graþaus renginio organizatoriai.

Norëtume tikëti, kad daug nuveikæs praeities
áamþinimui kraðtotyrininkas Leonas Juozonis bûtø
su dëmesiu sutiktas Lietuvos kultûros vadovø tarpe
ir taptø pamokanèiu pavyzdþiu, ieðkoti ir rasti lëðas,
kurios bûtø paskirtos paties Leono Juozonio kûrybos
iðsaugojimui, iðleidþiant knygas, albumus...

Vienos Alytaus ámonës direktoriaus pavaduotojas
mûsø laikraðtyje yra raðæs: „KITIEMS TIKRAI
PADËSIU, KAI DAR DAUGIAU TURTO TURËSIU...

Pamatykime, tuos kam reikia pagalbos. Bûkime
geranoriðki.

Su pagarba
Dr. Juozas Ðalèius

GERBIAMIEJI!
Kultûros ir meno gerbëjai!

Kur jûs?

STUDENTIÐKOS MINTYS
Visi, Visur Viskà Valgo.


Studijø kelionëje papluðëkime, bet

gráþæ bûtinai pailsëkime.


Vienoje ámonëje pasklido þinia,
kad vadovas ruoðiasi atostogauti.
Pavaldiniai, ypaè moterys norëjo
þinoti uþ kokiø jûrø ir mariø
virðininkas iðvyks.

Vyresnysis bendradarbis buvo
papraðytas suþinoti tikrà tiesà.  Gráþæs
ið vadovo  jis pakartojo vadovo mintá:

Prie jûros bûsiu net tris paras.


