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VGTU docentui –
nusipelniusio Lietuvos
standartizacijos darbuotojo

Alekso Jauniaus nuotr.

Garbės Ženklas

Svečiai iš Baltarusijos atvyko
ieškodami glaudesnių
bendradarbiavimo galimybių

VGTU lankësi Baltarusijos valstybinio universiteto pirmasis prorektorius profesorius Michailas Þuravkovas bei šio universiteto mokslininkø ir
vadovø delegacija.

Edita Jučiūtė

Inþinerinës grafikos katedros docentas dr. Pranas Gerdþiûnas.

Už nuopelnus standartizacijos srityje mūsų universiteto Inžinerinės
graﬁkos katedros docentas dr. Pranas
Gerdžiūnas apdovanotas Nusipelniusio Lietuvos standartizacijos darbuotojo Garbės Ženklu.
„Šį Garbės Ženklą priimu kaip visų
mūsų universiteto Inžinerinės graﬁkos katedros darbuotojų triūso įvertinimą. Džiaugiuosi, kad mūsų ne vienerių metų darbas visuomeniniais pagrindais pagaliau sulaukė pripažinimo. Per palyginti trumpą laiką buvo
paruošta bei patvirtinta per 100 Lietuvos nacionalinių standartų, sukurta
Lietuvos standartų bazė. Mūsų kaimynai latviai ir estai dar tik prade-

da šį darbą“, – sakė doc. dr. Pranas
Gerdžiūnas.
Pranas Gerdžiūnas yra Lietuvos
Standartizacijos departamento Technikos komiteto „Techniniai gaminių
dokumentai“ ilgametis pirmininkas.
Šis komitetas buvo įsteigtas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ir iškilus būtinybei pereiti nuo GOST-ų
prie Lietuvos nacionalinių standartų.
Komitetas tvarko visus su technine
dokumentacija susijusius standartus
Lietuvoje ir bendradarbiauja su atitinkamomis Europos standartizacijos
įstaigomis.

Sausio 14 d. VGTU lankėsi Baltarusijos valstybinio universiteto pirmasis prorektorius profesorius Michailas
Žuravkovas bei šio universiteto mokslininkų ir vadovų delegacija.
Šis universitetas – vienas iš didžiausių mokslo įstaigų šalyje. Šiuo
metu Baltarusijos valstybiniame uni-

versitete studijuoja 25 tūkst. studentų,
yra daugiau nei 20 fakultetų.
Susitikime su VGTU mokslo prorektoriumi prof. Raimundu Kirvaičiu,
pirmuoju prorektoriumi prof. Edmundu Kazimieru Zavadsku bei Mokslo
direkcijos direktoriumi doc. Valentinu Skaržausku buvo tartasi dėl studentų mainų bei kitų bendradarbiavimo galimybių.

Svečius iš Baltarusijos domino
VGTU inovacijos studijų procese bei
aktyvi mūsų universiteto dalyvavimo ES programose praktika. Kadangi
Baltarusijos valstybiniame universitete pradėtos doktorantų ir magistrantų
studijos anglų kalba, svečius domino
ir VGTU studijų anglų kalba patirtis,
jaunųjų mokslininkų bendradarbiavimo galimybės ir perspektyvos.

Stebuklai nenugrimzta užmarštin

„Inžinerijos“ informacija

Vanda Zubelytė
VGTU bibliotekos Galerijoje A
buvo atidaryta unikali Aušrelės Kalnėnaitės - Ratkevičienės ir Henriko Ratkevičiaus meninių pašto ženklų paroda.
Į renginį atvyko ne tik jų autoriai, bet ir
Pašto ženklų leidybos skyriaus viršininkas Vytautas Jastiuginas, jo pavaduotojas Gytautas Statulevičius, vyr. specialistas Mečislovas Kereševičius, specialistės Astutė Varnienė, Birutė Pakalkienė ir Regina Stadagienė. Tai žmonės –
pašto ženklų kūrėjai, leidėjai ir žinovai,
daugelį metų dirbantys šioje mažai visuomenei pažįstamoje, bet labai reikšmingoje srityje, dalijosi mintimis apie
tai, kas yra pašto ženklas ir kaip tuose
miniatiūriniuose meno kūriniuose galima užkoduoti ir pristatyti pasauliui Lietuvos krašto istoriją, kultūrą, papročius,
įžymius žmones, gamtą ir pan.

Pasak dailininko Henriko Ratkevičiaus, pašto ženklų kūryba – įdomus
ir gana speciﬁnis procesas. Čia mažiausiai reikia literatūrinio pasakojimo ir galioja taisyklė: „Minimalioje
erdvėje – maksimum informacijos.“
Mažame kelių centimetrų plotelyje
reikia atspindėti istorinio fakto ar temos mintį. Svarbiausios pašto ženklo
savybės – patrauklumas akiai ir meniškumas. Jo sėkmė labiausiai priklauso nuo tikslaus minties perteikimo, gero piešinio valdymo, spaudos
atlikimo speciﬁkos. Šiuo metu pašto ženklo dailininkui vis svarbesnis
tampa geras kompiuterinių programų valdymas.
Parodoje dailininkai pristato keletą pašto ženklų serijų: „Įžymūs Lietuvos žmonės“, „Raudonoji knyga“,
„Lietuvai – 1000 metų“, „Iš Lietuvos
pašto istorijos“.

Alekso Jauniaus nuotr.

Pašto ženklų paroda

Universiteto bendruomenës nariai pagerbë mûsø studento, Lietuvos nepriklausomybës gynëjo Rolando Jankausko atminimà.

Sausio 13 d. universiteto bendruomenės nariai pagerbė mūsų studento,
Lietuvos nepriklausomybės gynėjo
Rolando Jankausko atminimą. Sausio
2 d. jam būtų sukakę 40 metų...
Gėles prie atminimo paminko padėjo pirmasis prorektorius Edmundas
Kazimieras Zavadskas, mokslo prorektorius Raimundas Kirvaitis, Humanitarinio instituto direktorius Povilas
Tamošauskas, Studijų direkcijos direktorius Vytautas Plakys, Mokslo direkcijos direktorius Valentinas Skaržauskas, Žiniasklaidos ir renginių direkcijos direktorius Arnoldas Šneideris bei šios direkcijos darbuotojai,
leidykos „Technika“ direktorė Eleonora Dagienė, SA prezidentas Justinas Krūgelis.
Prisiminimais apie to meto įvykius
pasidalijo prof. Edmundas Kazimieras

Zavadskas. Jis pažymėjo, kad Sausio
13-osios įvykiai ir žmonės, žuvę gindami nepriklausomybę, bus amžinai
gyvi mūsų širdyse.
Norėtųsi trumpai priminti mūsų
žuvusiojo studento istoriją. „Rolandas Jankauskas su jaunesniu broliu
Mariumi ir draugais atėjo prie televizijos bokšto dar prieš baisiųjų įvy„...ir dar rusenanti viltis – gal ne
jis? Bet jokių abejonių nekėlė jūreiviški marškinėliai...“
kių pradžią. Nė vienas nenujautė, kad
po valandos žmonės čia bus šaudomi,
traiškomi tankais. Pasipylus šūviams,
kilus sumaiščiai, broliai pametė vienas kitą. Marius puolė gelbėti apsvaigintos sprogimų savo draugės. Parė-

jęs namo Rolando nerado. Jo artimieji, dar nieko nenujausdami, laukė visą
dieną. Vakare pradėjo ieškoti. Sunku
beatpažinti. Ir dar rusenanti viltis – gal
ne jis? Bet jokių abejonių nekėlė jūreiviški marškinėliai...“ (Žiniatinklis
„laisvė. lt“ , str. „Sausio 13-oji tautos
atmintyje“).
Tie trylika žuvusiųjų 1991 metų
sausio 13- tą dieną buvo ne kariai, ne
politikai, o paprasti žmonės. Jie negalvojo apie pareigą tėvynei, didvyriškumą, šlovę ar kokius nors apdovanojimus.
Visus vienijo laisvės dvasia ir laisvės troškimas. Tai buvo mūsų stiprybė. Ir ji laimėjo prieš brutalią ﬁzinę
jėgą. Tai buvo stebuklas. O stebuklai
nenugrimzta užmarštin.
„Inžinerijos“ informacija
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Pažintis su naujausiomis
technologijomis
Geotechnikos katedros docentas Rimantas Mackevičius dalyvavo seminare Varšuvoje, skirtame naujoms pamatų
ir atraminių sienų įrengimo technologijoms. Docentas sutiko pasidalinti mintimis apie šį renginį.
Į seminarą Varšuvoje vykau sudėtingų pamatų ir atraminių sienų grunte statybos bendrovės „Kellere Grundbau“ kvietimu. Jo teorinė dalis vyko
viešbučio „Novotel Centrum“ konferencijų salėje, kurioje susirinko per
200 geotechnika besidominčių specialistų iš Lenkijos, Anglijos, Švedijos, Rusijos ir Lietuvos. „Keller“ ﬁrmos Lenkijos padalinio „Keller Polska“ vadovų pranešimai buvo konkretūs, aiškūs, iliustruoti naujaisiais gamybos pavyzdžiais.
Po pietų vyko ekskursijos į 3 įdomiausius pamatų statybos objektus Varšuvoje, kuriuose dalyvauja „Keller“.
Pirmasis bene pats svarbiausias ir
įdomiausias – naujojo Nacionalinio
stadiono statyba, kuri prasidėjo 2008
metų spalį, o pasibaigti turėtų 2011
metų vasarą. 2012 metais čia turėtų
vykti Europos futbolo čempionatas.

Vytautas Kazimieras
SAKALYS
1931 11 20 –2009 01 13
Gimė 1931 m. lapkričio 20 d. Utenos apskrityje, Kuktiškių kaime, ūkininko šeimoje. Mokėsi Utenos berniukų vidurinėje mokykloje, kurią
baigė 1951 m. Jau mokykloje Vytautas pamėgo sportą ir su juo susiejo
visą tolimesnį savo gyvenimą. Baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Kūno
kultūros institutą. Kaip gabus ir įvairiapusis sportininkas atstovavo instituto rinktinei sunkumų kilnojime,
imtynėse, akademiniame irklavime,
lengvosios atletikos, krepšinio, tinklinio varžybose. Labiausiai Vytautą traukė tinklinis. Jis buvo pakviestas į Kauno tinklinio rinktinę. Bai-

Naujasis stadionas statomas kadaise buvusio Lenkijos pagrindinio „Dešimtmečio stadiono“ vietoje, bet bus
visiškai kitoks.
Futbolo aikštės lygis bus 8 m. aukštesnis už senojo stadiono, po juo bus
„...statybvietėje matomos tuo pat
metu dirbančios per dešimtį galingų mašinų: viena gręžia, kita kala,
trečia vibruoja. Viskas vyksta darniai ir sklandžiai. Įspūdingas vaizdas!“
įrengtas 2 aukštų požeminis garažas
automobiliams. Patogiose šiuolaikinėse
tribūnose tilps apie 55 tūkst. žiūrovų.
Kadangi senasis stadionas buvo
statomas pilant gruntą ir griuvėsius,
likusius nuo karo suniokotos Lenkijos sostinės, įrengti naujojo stadiono
gęs studijas darbinę veiklą pradėjo
Žemės ūkio akademijoje – treniravo šios aukštosios mokyklos tinklininkus. Jo treniruojamos komandos
greitai tapo respublikos pirmenybių
prizininkėmis. Nuo 1956 m. Vytautas pradėjo dirbti Vilniaus Pedagoginiame institute. Čia treniravo rankinio komandą ir pats žaidė Lietuvos rinktinėje. Jo vadovaujama VPI
komanda ne kartą tapo respublikos
pirmenybių prizininke. Išugdyti trys
rankinio sporto meistrai.
Nuo 1971 m. Vytauto Sakalio veikla susieta su VGTU. Ištisą dešimtmetį (1980–1991 m.) vadovavo Kūno
kultūros katedrai. 1983 m. jam buvo
suteiktas docento vardas.
Vytautas šalia pedagoginio ir trenerio darbo sėkmingai dirbo visuomeninį sporto organizacinį darbą Lietuvos Rankinio federacijoje. 1959–
1961 m. buvo šios federacijos prezidentas.
1963 m. Vytautui Sakaliui už aukštus pasiekimus buvo suteiktas sporto
meistro, o už vaisingą trenerio darbą
1975 m. – suteiktas Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas. Jis apdovanotas medaliais „Lietuvos sportui
atminti“ ir VGTU jubiliejiniu aukso medaliu.

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
TERMOIZOLIACIJOS INSTITUTAS
VGTU Termoizoliacijos institutas skelbia viešà konkursà šioms
pareigoms uþimti:
Akustikos laboratorijoje – 2 vyresniøjø mokslo darbuotojø,
Fiziniø cheminiø tyrimø laboratorijoje – 1 vyresniojo mokslo darbuotojo,
Statybiniø medþiagø laboratorijoje – 1 mokslo darbuotojo.
Pretendentai pateikia: prašymà, mokslo laipsná ir pedagoginá mokslo
vardà liudijanèiø dokumentø atspaudus, gyvenimo ir mokslinës veiklos
CV, moksliniø darbø, parašytø per pastaruosius 5 metus, sàrašà ir atspaudus.
Dokumentai priimami iki vasario 17 d. adresu:
Linkmenø g. 28, LT-08217 Vilnius
Tel.: 275 0001, 273 1075. El. p. termo@aiva.lt
Staiga mirus kûno kultûros katedros dëstytojui doc. Vytautui Kazimierui SAKALIUI, nuoširdþiai uþjauèiame velionio šeimà ir artimuosius.
Kûno kultûros katedros darbuotojai

Nuoširdþiai uþjauèiame VGTU Humanitarinio instituto Lietuviø kalbos katedros lektoræ Angelikà PETRËTIENÆ
dël mylimo tëvelio mirties.
Lietuviø kalbos katedra

Skaudþià netekties ir liûdesio valandà Vilniaus Gedimino technikos
universiteto bendruomenë uþjauèia
Personalo direkcijos direktoræ Reginà ÞEMKIENÆ dël mylimos Mamos mirties.

pamatus nebuvo paprasta. Stambios
bendrovės šiuo metu trimis pamainomis be pertraukos įrenginėja pamatus: gręžtinius bei kaltinius polius
(iki 28 m. gylio), metalines spraustasienes (špuntą), inkarus, žvyro bei betono kolonas grunte.
Pastarosios kolonos įrengiamos
„Keller“ bendrovės sukonstruotais giluminiais vibratoriais.
Statybvietėje matomos tuo pat
metu dirbančios per dešimtį galingų
mašinų: viena gręžia, kita kala, trečia vibruoja. Viskas vyksta darniai ir
sklandžiai. Įspūdingas vaizdas!
Kitas objektas – nauja transporto
arterija, įrengiama ne tik žemiau natūralaus paviršiaus, bet ir žemiau gruntinio vandens lygio.
Sprendžiant sudėtingus inžinerinius uždavinius, įrengiamos nelaidžios vandeniui metro storio gelž-

R E K T O R AT E
(2009-01-07)
Išklausyta fakultetø dekanø ir prorektoriø informacija.
Aptarta EUA ekspertø ataskaita.
Aptartos nuotolinio mokymo perspektyvos.
Pristatyta 2008 m. kapitalinës statybos ir rekonstrukcijos darbø ataskaita.
Aptarti bendrieji klausimai.

Graþaus 75 metø jubiliejaus proga
sveikiname mûsø katedros docentà
Jonà ADAMONÁ
ir linkime jam stiprios sveikatos, geros
nuotaikos, neblëstanèios energijos ir tikros
kasdieninës laimës.
Tegul Jums bûna laimingas šis jubiliejus,
atneša ramybæ, palaimà ir viltá.
Kûno kultûros katedros darbuotojai

betoninės tranšėjinės sienos grunte, naujausios „Super-Jet“ dvifazės
srautinės injekcijos būdu daroma horizontali izoliuojanti gruntinio betono plokštė.
Trečiajame objekte būsimam pastatui pelkėtame sklype įrengiami dau-

giau nei 20 m. ilgio gelžbetoniniai
sraigtiniai poliai.
Bendrovės „Keller Polska“ atstovai pritarė minčiai, kad norintys specializuotis geotechnikos srityje VGTU
studentai galėtų atlikti šioje ﬁrmoje
gamybinę praktiką.

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
 praneša, kad 2009 m. sausio 16 d. 13
val. VGTU Senato posëdþiø salëje (Saulëtekio al. 11, Vilnius) bus ginama Renatos
CHADYŠIENËS daktaro disertacija tema:
„Ultravioletinës spinduliuotës pokyèiø
aplinkoje tyrimas ir vertinimas“ (technologijos mokslø sritis, aplinkos inþinerija
ir kraštotvarka – 04T).
Mokslinis vadovas doc. dr. Aloyzas
GIRGÞDYS (Vilniaus Gedimino technikos
universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inþinerija ir kraštotvarka – 04T).
Konsultantas dr. Raselë GIRGÞDIENË
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Pranas BALTRËNAS (Vilniaus Gedimino technikos
universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inþinerija ir kraštotvarka – 04T).
Nariai: prof. habil. dr. Donatas BUTKUS
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
technologijos mokslai, aplinkos inþinerija
ir kraštotvarka – 04T), habil. dr. Elena Danutë MARÈIULIONIENË (Botanikos institutas, biomedicinos mokslai, ekologija ir
aplinkotyra – 03B), prof. habil. dr. Jonas
MAÞEIKA (Geologijos ir geografijos institutas, fiziniai mokslai, geologija – 05P),
prof. habil. dr. Dmitrijus STYRO (Vilniaus
Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inþinerija ir kraštotvarka – 04T).
Oponentai: prof. dr. Arûnas BUKANTIS
(Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, geografija – 06P), dr. Vaidotas VAIŠIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
technologijos mokslai, aplinkos inþinerija
ir kraštotvarka – 04T).
 praneša, kad 2009 m. sausio 21 d. 14
val. VGTU Senato posëdþiø salëje (Saulëtekio al. 11, Vilnius) bus ginama Rasos
ZABARAUSKAITËS daktaro disertacija
tema: „Skurdo matavimas ir maþinimo
kryptys Lietuvoje“ (socialiniø mokslø sritis, ekonomika – 04S).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Algis
ŠILEIKA (Vilniaus Gedimino technikos
universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Romualdas
GINEVIÈIUS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).
Nariai: prof. habil. dr. Jonas MACKEVIÈIUS (Vilniaus universitetas, socialiniai
mokslai, ekonomika – 04S), prof. habil.
dr. Aleksandras Vytautas RUTKAUSKAS
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
socialiniai mokslai, ekonomika – 04S), prof.
habil. dr. Leonas SIMANAUSKAS (Vilniaus
universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S), doc. dr. Rima TAMOŠIÛNIENË
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).
Oponentai: prof. habil. dr. Borisas MELNIKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas – 03S), doc. dr. Dalia ŠTREIMIKIENË (Lietuvos energetikos institutas,
socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

 praneša, kad 2009 m. sausio 22 d. 10
val. VGTU Senato posëdþiø salëje (Saulëtekio al. 11, Vilnius) bus ginama Astos
ANIKËNIENËS daktaro disertacija tema:
„Dabartiniø vertikaliøjø þemës plutos
judesiø tyrimas ir modeliavimas taikant
geodezinius matavimus (Lietuvos teritorijos pavyzdþiu)“ (technologijos mokslø
sritis, matavimø inþinerija – 10T).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Algimantas ZAKAREVIÈIUS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos
mokslai, matavimø inþinerija – 10T).
Konsultantas habil. dr. Saulius ŠLIAUPA
(Geologijos ir geografijos institutas, fiziniai
mokslai, geologija – 05P).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Petras PETROŠKEVIÈIUS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai,
matavimø inþinerija – 10T).
Nariai: doc. dr. Vladislovas Èeslovas AKSAMITAUSKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, matavimø inþinerija – 10T), habil. dr.
Valentinas BALTRÛNAS (Geologijos ir
geografijos institutas, fiziniai mokslai, geologija – 05P), prof. habil. dr. Stanislavas
SAKALAUSKAS (Vilniaus universitetas,
technologijos mokslai, matavimø inþinerija – 10T), prof. habil. dr. Jonas SKEIVALAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, matavimø
inþinerija – 10T).
Oponentai: prof. habil. dr. Algimantas
ÈESNULEVIÈIUS (Vilniaus pedagoginis
universitetas, fiziniai mokslai, geografija – 06P), doc. dr. Eimuntas Kazimieras
PARŠELIÛNAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai,
matavimø inþinerija – 10T).
Daktaro disertacijas galima perþiûrëti
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
bibliotekoje.
 praneša, kad 2009 m. sausio 22 d. 14
val. VGTU Senato posëdþiø salëje (Saulëtekio al. 11, Vilnius) bus ginama SONATOS
TOLVAIŠIENËS daktaro disertacija tema:
„Krûvininkø pernaša ultraplonuosiuose
mangano oksidø sluoksniuose“ (fiziniø
mokslø sritis, fizika – 02P).
Mokslinis vadovas habil. dr. Saulius
BALEVIÈIUS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas fiziniai mokslai, fizika
– 02P).
Konsultantas prof. habil. dr. Antanas ÈESNYS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas doc. dr. Artûras JUKNA (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P).
Nariai: prof. habil. dr. Steponas AŠMONTAS (Puslaidininkiø fizikos institutas, fiziniai
mokslai, fizika – 02P), prof. habil. dr. Algirdas AUDZIJONIS (Vilniaus pedagoginis
universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P),
prof. habil. dr. Antanas ÈENYS (Vilniaus
Gedimino technikos universitetas, fiziniai
mokslai, fizika – 02P), dr. Viktoras VAIÈI-

KAUSKAS (Fizikos institutas, fiziniai mokslai, fizika – 02P).
Oponentai: prof. habil. dr. Eugenijus
ŠATKOVSKIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P), dr. Asta GUOBIENË (Kauno
technologijos universitetas, fiziniai mokslai, fizika – 02P).
Daktaro disertacijà galima perþiûrëti
Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir
Puslaidininkiø fizikos instituto bibliotekose.
 praneša, kad 2009 m. sausio 26 d. 10
val. VGTU Senato posëdþiø salëje (Saulëtekio al. 11, Vilnius) bus ginama VALENTINO VARNAUSKO daktaro disertacija tema: „Atspariø dilimui apvirintø
paviršiø formavimas ir tyrimas“ (technologijos mokslø sritis, mechanikos inþinerija – 09T).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas VALIULIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos
mokslai, mechanikos inþinerija – 09T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. dr. Vytautas TURLA
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos
inþinerija – 09T).
Nariai: prof. habil. dr. Mykolas DAUNYS (Kauno technologijos universitetas,
technologijos mokslai, mechanikos inþinerija – 09T), prof. habil. dr. Mindaugas
Kazimieras LEONAVIÈIUS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inþinerija – 09T),
doc. dr. Nikolaj VIŠNIAKOV (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inþinerija –
09T), dr. Nerija ÞURAUSKIENË (Puslaidininkiø fizikos institutas, fiziniai mokslai,
fizika – 02P).
Oponentai: prof. habil. dr. Algis BRAÞËNAS (Kauno technologijos universitetas,
technologijos mokslai, mechanikos inþinerija – 09T), prof. habil. dr. Andrejus Henrikas MARCINKEVIÈIUS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos
mokslai, mechanikos inþinerija – 09T).
 praneša, kad 2009 m. sausio 26 d. 14
val. VGTU Senato posëdþiø salëje (Saulëtekio al. 11, Vilnius) bus ginama Mindaugo STANKEVIÈIAUS daktaro disertacija
tema: „Skendinèiøjø nešmenø sedimentacijos Nemuno baseino šlapþemiuose
tyrimai“ (technologijos mokslø sritis, aplinkos inþinerija ir kraštotvarka – 04T).
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Saulius VAIKASAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai,
aplinkos inþinerija ir kraštotvarka – 04T).
Konsultantas habil. dr. Alfonsas RIMKUS (Lietuvos þemës ûkio universitetas,
technologijos mokslai, aplinkos inþinerija
ir kraštotvarka – 04T).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. dr. Antanas LUKIANAS
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
technologijos mokslai, aplinkos inþinerija
ir kraštotvarka – 04T).
Nukelta á 3 p.
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Nugalėtojų laurai – VGTU architektūros studentėms

Gilma Gylytë.

Vanda Zubelytė
Tradiciniame Lietuvos architektų
sąjungos renginyje „Geriausi architektūros studentų baigiamieji darbai
2008“, skatinančiame pažangių architektūros idėjų sklaidą bei atsispindinčiame aukštųjų architektūros mokyklų
mokymo rezultatus ir kokybę, nugalėtojų laurus pelnė dvi Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentės
Gilma Gylytė ir Vaiva Rinkūnaitė.
Geriausiu magistro studijų baigiamuoju darbu pripažintas Gilmos Gylytės projektas „Miestas. Kalėjimas Pagiriuose, Vilniuje“, o geriausiu bakalauro darbu išrinktas Vaivos Rinkūnaitės
projektas „Krematoriumas Vilniuje“.

modelio humanizavimui“ –įteikdamas
diplomą, kalbėjo Vilniaus vyriausiasis
architektas Artūras Blotnys.
Gilmos Gylytės projektas taip pat
pelnė Vilniaus miesto mero ir Miesto
plėtros departamento apdovanojimą
„Už aktualumą Vilniaus mieste“.
Geriausiu bakalauro studijų baigiamuoju projektu pripažintas VGTU
studentės Vaivos Rinkūnaitės darbas
„Krematoriumas Vilniuje“. Pasak komisijos nario Šarūno Kiaunės, autorė
sugebėjo subtiliai, lakoniškomis priemonėmis sukurti stiprų emocinį krūvį – tai matyti projekto sprendiniuose,
jo pateikimo formoje. Krematoriumas
pasižymi ir charakteringu įvaizdžiu, ir
logiška funkcine schema.
Šiuo metu Vaiva tęsia magistrantūros studijas Romoje, La Sapienza universitete, pasirinkusi internacionalinę
programą „Kompleksinio architektūrinio projekto valdymas“. Praktikos
vyksta ne tik Italijoje, bet ir kitose
šalyse, pvz. Ispanijoje (Barselonoje),
Vokietijoje (Hamburge, Berlyne). Įdomu, kad La Sapienza universitetas turi
daug ryšių su įžymiomis architektūros studijomis, profesionaliais architektais iš įvairių pasaulio šalių. Pasak
Vaivos, tiesioginis kontaktas padeda

Vaiva Rinkûnaitë.

„Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų
studentų kūrybiniais laimėjimais, taip
pat VGTU Architektūros fakulteto –
kaip architektų kalvės, potencialu, –
sakė Architektūros fakulteto dekanas
prof. dr. Rimantas Buivydas.
Gilma Gylytė pasiūlė pačiame
sostinės centre, prie Lukiškių aikštės esantį kalėjimą perkelti į miesto
pakraštį. Naujasis kalėjimas – tai savotiškas miestelis su gatvėmis, pastatais, centru. Kompleksas būtų įgilintas – įkastas į žemę, todėl iš visų
miestelio perspektyvų kalinamasis
matytų aukštą betoninę sieną tarsi
bausmės išraišką.
„Gilma pateikė patrauklų sprendimą miesto centro, o kartu ir kalėjimo

Geriausiu bakalauro darbu išrinktas V. Rinkûnaitës projektas „Krematoriumas Vilniuje“
(darbo vadovas – doc. A. Ambrasas).

Gilma Gylytë pasiûlë paèiame sostinës centre, prie Lukiškiø aikštës esantá kalëjimà perkelti á
miesto pakraštá (darbo vadovas – doc. S. Mikštas).

Magistrantø darbai

Vertinga dovana VGTU
Architektūros skaityklai

Troleibusai Šiauliuose:
idėja gali virsti realybe?
Troleibusų transporto linija Šiauliuose? Toks klausimas šiauliečių jau
nestebina. Šią originalią idėją savivaldybei raštu anksčiau pateikė maestro Saulius Sondeckis, o pernai lapkritį VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto magistrantė Olga Balašova „Inžinerijos“ redakcijai papasakojo apie
troleibusų transporto įrengimo galimybes šiame mieste. Dabar Olga šia
tema rašo magistro darbą.
– Kodėl ėmėtės rašyti darbą „Šiaulių
miesto troleibusų transporto įrengimo
galimybių analizė“?

Dëstytojø padovanoti El CROQUIS numeriai perduoti Architektûros fakulteto skaityklai, jie
bus naudingi ir bûsimiesiems architektams.

VGTU Architektūros fakulteto dėstytojai Audrius Ambrasas, Gintaras
Čaikauskas, Andrė Baldišiūtė, Rolandas Palekas ir Saulius Pamerneckis,
pasitikdami 2009 metus fakulteto bendruomenei įteikė vertingą dovaną –
visame pasaulyje profesionalų ir architektūros studentų itin aukštai vertinamo almanacho El CROQUIS, išsamiai pristatančio pasaulinio garso architektų kūrybą ir iškiliausias šiuolaikinės architektūros reiškinius, 17 numerių rinkinį. Per tris tūkstančius litų
kainavusią dovaną nupirkę dėstytojai
yra susibūrę į viešąją įstaigą „Architektūros fondas“, ne vienerius metus
užsiimančią švietėjiška, globėjiška,
mecenatiška veikla ir ugdomai architektų kartai rodo aukščiausios etinės
prabos santykio su profesija ir pedagogine veikla pavyzdį („Architektūros fondas“ taip pat yra įsteigęs profesoriaus A.Dineikos vardo stipendi-

ją AF studentui/ei, išleidęs Naujosios
architektūros gidą Vilnius 1900-2005
ir įgyvendinęs kitus projektus).
Dėstytojų padovanoti El CROQUIS
numeriai perduoti Architektūros fakulteto skaityklai, kurios lentynos
pastaraisiais metais buvo sparčiai pildomos naujais leidiniais. Gausėjantys
fondai leidžia tikėtis, kad artimiausioje ateityje VGTU AF skaitykla taps
pačia didžiausia ir geriausiai sukomplektuota architektūros srities leidinių kaupykla ir specializuotos informacijos skleidėja Lietuvoje, o persikėlus į naujas patalpas istoriniuose
grafo Tiškevičiaus rūmuose, ji bus
prieinama ne tik VGTU studentams
ir dėstytojams, bet ir platesniam architektūra besidominčiųjų ratui, taps
svarbiu kultūros židiniu Vilniaus senamiestyje.
Architektūros fakulteto informacija

geriau įsigilinti į pateikiamas temas, o
informacija iš pirmų lūpų dažnai būna
daug aiškesnė. Šiuo metu būsimai architektei yra itin svarbu turėti galimybę pamatyti įvairių šalių aukšto lygio
architektūrą ir kuo geriau su ja susipažinti. Tai plečia akiratį ir lavina asmeninius gebėjimus.
Parodoje „Geriausi architektūros
studentų baigiamieji darbai 2008“
šiemet pateikė darbus 16 studentų iš
4 aukštųjų architektūros mokyklų:
Kauno technologijos universiteto,
Vilniaus dailės akademijos, Vilniaus
dailės akademijos Kauno dailės instituto ir Vilniaus Gedimino technikos
universiteto.
Baigiamuosius architektūros studentų darbus vertino komisija, sudaryta iš profesionalų architektų, nedėstančių Lietuvos aukštosiose architektūros
mokyklose: tai architektai A. Andrijauskas (Klaipėda), Š. Kiaunė (Kaunas), M. Nagelė (Vilnius) ir V. Vilutytė (Vilnius). Vertinant darbus buvo atsižvelgiama į jų konceptualumą, originalumą, estetišką pateikimą.
Nugalėtojams buvo įteikti renginio
mecenatės bendrovės „Maxit“ prizai,
o visiems parodos dalyviams – diplomai.

– Šio miesto viešojo transporto ateitis siejama su geresniu keleivių pervežimu. Troleibusas kaip transporto priemonė yra daug ekonomiškesnis ir ekologiškesnis už autobusą. Tokiam pat
atstumui nuvažiuoti jam reikia beveik
dvigubai mažiau energijos negu autobusui. Troleibusų naudojimas Šiauliuose sudarytų prielaidas sumažinti
eismą pagrindinėje gatvėje, suteiktų

gyventojams galimybę gyventi švaresniame mieste ir važiuoti patogiu
transportu. Nagrinėti magistriniame
darbe troleibusų linijos įdiegimo galimybes man pasiūlė docentas G.M. Paliulis, o idėją iškėlė universiteto docentas J. Gajauskas – Vilniuje veikiančio
šiauliečių klubo narys.
– Ar pasiteisins Šiauliuose troleibusų
linija?

– Kilometro šios linijos nutiesimas
atsieina apie 2,6 milijono litų. Šiau-

liuose linija nusidriektų per 5 km, tad
susidarytų nemaža suma. O kur dar išlaidos troleibusų įsigijimui ir pan.? Ži-

noma, per trumpą laikotarpį tai neatsipirks, tačiau įvertinus pigią ir patikimą troleibusų eksploataciją, naudą miesto ekologijai, sistema tikrai
pasiteisintų.
– Kodėl Jums atrodo, kad troleibusų
linija aktuali būtent Šiauliuose, o ne
Klaipėdoje ar Panevėžyje?

– Naujos transporto priemonių sistemos atsiradimas aktualus kiekvienam
miestui, turinčiam transporto problemų.
Šiauliams labai reikia naujos ir modernios transporto sistemos. Troleibusų
transporto viziją priimtina ir miesto gyventojams. Šiaulių savivaldybės taryba
ketina parengti galimybių studiją.

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
Atkelta iš 2 p.
Nariai: prof. habil. dr. Pranas BALTRËNAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inþinerija ir kraštotvarka – 04T), prof. habil.
dr. Donatas BUTKUS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos
mokslai, aplinkos inþinerija ir kraštotvarka – 04T), prof. habil. dr. Brunonas GAILIUŠIS (Lietuvos energetikos institutas,
technologijos mokslai, aplinkos inþinerija
ir kraštotvarka – 04T), prof. dr. Petras PUNYS (Lietuvos þemës ûkio universitetas,
technologijos mokslai, aplinkos inþinerija
ir kraštotvarka – 04T).
Oponentai: prof. habil. dr. Narimantas Titas ÞDANKUS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inþinerija ir kraštotvarka – 04T), doc. dr. Aušra
ZIGMONTIENË (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai,
aplinkos inþinerija ir kraštotvarka – 04T).

 praneša, kad 2009 m. sausio 28 d. 14
val. VGTU Senato posëdþiø salëje (Saulëtekio al. 11, Vilnius) bus ginama AUŠROS STANKIUVIENËS daktaro disertacija tema: „Nelaimingø atsitikimø rizikos
valdymas ir optimizavimas statyboje“
(technologijos mokslø sritis, statybos inþinerija – 02T).
Mokslinis vadovas prof. dr. Petras ÈYRAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos inþinerija – 02T).
Konsultantas doc. dr. Sigutë VAKRINIENË (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 01P).
Disertacijos gynimo taryba
Pirmininkas prof. habil. dr. Leonas USTINOVIÈIUS (Vilniaus Gedimino technikos
universitetas, technologijos mokslai, statybos inþinerija – 02T).
Nariai: prof. dr. Donatas ÈYGAS (Vilniaus
Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos inþinerija – 02T),

prof. habil. dr. Jurgis Algirdas JUOZULYNAS (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, visuomenës sveikata – 10B),
prof. habil. dr. Romualdas MAÈIULAITIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos
inþinerija – 02T), prof. habil. dr. Vytautas
STANKEVIÈIUS (Kauno technologijos
universiteto Architektûros ir statybos institutas, technologijos mokslai, statybos inþinerija – 02T).
Oponentai: dr. Rasa APANAVIÈIENË
(Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inþinerija –
02T), doc. dr. Valentinas PODVEZKO
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).
Daktaro disertacijas galima perþiûrëti
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
bibliotekoje.
Rektorius
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Monograﬁjoje – savitas
požiūris į tikrovę ir kūrybą
Knygos pristatymui vadovavęs
VGTU pirmasis prorektorius prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas, pastebėjo, kad per 4 metus parašyti 29 straipsniai ir išleista trečioji
knyga dar kartą įrodo didelį Tomo Kačerausko darbštumą ir didelę mokslininko potenciją. Tam pritarė ir Kultūros, ﬁlosoﬁjos ir meno instituto mokslininkas dr. Naglis Kardelis.
Monograﬁjos autorius doc. dr. Tomas Kačerauskas už sukurtą gerą kūrybinę aplinką dėkojo tėvams, šeimai, Vilniaus Gedimino technikos
universiteto vadovams, monograﬁjos redaktorėms, fotografui, dailininkams bei VGTU leidyklos „Technika“ direktorei.

Edita Jučiūtė
Gedimino klube buvo pristatyta Filosoﬁjos ir politologijos katedros vedėjo doc. dr. Tomo Kačerausko monograﬁja „Tikrovė ir kūryba. Kultūros
fenomenologijos metmenys“.
Monograﬁjoje ﬁlosoﬁškai nagrinėjamas tikrovės ir kūrybos santykis,
pateikiami egzistencinės fenomenologijos metmenys, fenomenologiniu pjūviu nagrinėjami žmogiškosios
egzitencijos reiškiniai. Kaip kalbėjo knygos autorius, į fenomenologijos metodą jis žvelgė nedogmatiškai,
kūrybingai.
Humanitarinių mokslų daktaras
Žibartas Jackūnas knygos pristatymo
vakare teigė, kad monograﬁja įdomi
savitu, atviru interpretaciniu požiūriu
į visus gyvenimo reiškinius. Tai, pasak kalbėjusiojo, ryški Tomo, kaip ﬁlosofo, žymė. Monograﬁjoje aprėptas
itin platus ﬁlosoﬁjos tradicijų kontekstas – nuo antikinės ﬁlosoﬁjos iki lietuvių ﬁlosofo Antano Maceinos.

Doc. dr. Tomo Kaèerausko autografai.

Gedimino klube pristatyta nauja doc. dr. Tomo Kaèerausko monografija.

Mugėje – puokštė kalėdinių giesmių

„Moralas“

ateinančioms kartoms

„Gabijos“ archyvo nuotr.

JAV patentų biuro komisijos nariui ekspertui Charlesui H. Duelliui, priskiriami 1899 m. pasakyti žodžiai: „viskas, kas galėjo būti išrasta, buvo išrasta“ – nors, gal būt, jis to ir nesakė. Tad paskutinis žodis tenka aktoriui ir
humoristui Peteriui Ustinovui: „jei pasaulis staiga susisprogdintų, paskutinis girdimas balsas būtų eksperto, teigiančio, kad tai – neįmanoma.“
O štai, ką sakė – profesoriai, senatoriai, prezidentai, įvairių teorijų kūrėjai,
generolai ...

„Gabija“, pradëjusi 2008 metø koncertiná sezonà Pilaitës Šv. Juozapo baþnyèioje, uþbaigë já koncertu Pilaitës prekybos centre „Pupa“.

Giedrė Stonkutė
Sukasi šoka snaigės ir iš tolo moja
apsnigtos medžių šakos. Balta pasaka už lango priminė, kad šventės jau
beldžiasi į duris. Bet kartais šventinė
nuotaika kažkur iškeliauja, ir tu niekaip negali jos prisišaukti. Išeini ieškoti. Gal rasi kur klaidžiojančią gatvėse ar įsipynusią į atsklindančią
melodiją.
Mažyčiai mediniai kioskeliai, šviežia duona ir sūris, Kalėdinė muzika,
vidury miesto pravažiuojantis vežimaitis, kinkytas arkliuku. Šventinės nuotaikos ieškoti padeda ir Pilaitės mikrorajone prie prekybos cen-
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tro „Pupa“ vykstanti Kalėdinė mugė.
Sukvietusi amatininkus, Užupio bei
Pilaitės bendruomenės narius, ji siūlo kartu pasidžiaugti artėjančiomis
„...galbūt ir šventinė nuotaika,
išgirdusi skambančią dainą, įsidrąsino ir nusprendė grįžti į jos laukiančius namus ir širdis...¨
šventėmis. O kas gali geriau padėti džiaugsmui rasti kelią į širdį jei ne
daina, sklandanti tarp Užupio menininkų paveikslų? VGTU akademinis choras „Gabija“ šios mugės lankytojams gruodžio 20 d. padovanojo

baltą puokštę kalėdinių giesmių. Tai
buvo ne tik dovana praeiviams, bet
ir gražus šventinis palinkėjimas vieni kitiems.
Galbūt ir šventinė nuotaika, išgirdusi skambančią dainą, įsidrąsino ir
nusprendė grįžti į jos laukiančius namus ir širdis.
Simboliška, jog „Gabija“, pradėjusi 2008 metų koncertinį sezoną Pilaitės mikrorajono Šv. Juozapo bažnyčioje, jį visai atsitiktinai užbaigė koncertu Pilaitės prekybos centre
„Pupa“ Kalėdinės mugės metu. Beje,
šį koncertą organizavo buvusi gabijietė Agnė Brūzgė – statybinės organizacijos „EIKA“ projektų vadovė.

„Gabija“ dar kartą kviečia
pasiklausyti Kalėdinių giesmių
Kiekvienais metais VGTU choras „Gabija“ naują koncertinį sezoną pradeda giedojimu vis kitoje Vilniaus bažnyčioje ir koncertą skiria buvusio ilgamečio choro vadovo Felikso Viskanto gimtadieniui.
Š. m. sausio 25 d. 11.15 val. (po Šv. Mišių) choras koncertuos Švenčiausios Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčios koplyčioje (Aušros Vartų g. 7B) tuo primindamas laikus, kai šios bažnyčios pašonėje prieš 45-erius
metus „Gabija“ pradėjo savo veiklą. Nors koplytėlė nedidukė, tačiau visus,
ypač buvusius gabijiečius, maloniai kviečiame pasiklausyti. Juk tai paskutinis sekmadienis, kai dar skambės Kalėdinės (ir ne tik) giesmės.

***
Oksfordo universiteto prof. Erasmus Wilson, 1878 m.: „kalbant apie apšvietimą elektros, daug argumentų jau buvo pasakyta tiek už, tiek prieš, bet
aš manau, kad galiu neabejodamas teigti, jog po parodos Paryžiuje apie tokį
dalyką niekada daugiau nebeišgirsime.“
JAV senatorius Simon Cameron, 1861 m.: „man jau nusibodo šis dalykas, vadinamas mokslu… Per paskutiniuosius kelerius metus išleidome jam
milijonus ir atėjo laikas tai sustabdyti.“
***
Daktaras Walter Gross, 1940 m.: „vadinamoji Einšteino teorija yra tik sąmonės, užterštos liberaliomis ir demokratinėmis nesąmonėmis, kliedesiai, visiškai nepriimtini vokiečių mokslo vyrams.“
***
Seras Walter Scott (1771–1832): „šis jaunas beprotis siūlo apšviesti Londono gatves – spėkite kuo – garais! Pasakė reaguodamas į „jaunojo bepročio“ siūlymą miestų apšvietimui naudoti dujas.
***
JAV prezidentas Ronald Reagan, 1980 m.: „apie 80 proc. mūsų oro užterštumo atsiranda dėl augalijos išskiriamų angliavandenių, taigi nepersistenkime, ribodami žmogaus sukurtų įrenginių išmetamų medžiagų kiekį.“
***
Evoliucijos teorijos kūrėjas Charles Darwin, 1859 m.: „aš nematau jokių
priežasčių, dėl ko mano knygoje išdėstyti požiūriai turėtų įžeisti kieno nors
religinius jausmus.“
***
Generolas Douglas Haig, 1915 m.: „kulkosvaidis yra labai pervertintas,
dviejų tokių ginklų tūkstančiui vyrų yra daugiau nei pakankamai.“
Tokių „perliukų“ šimtais pasakyta ne tik anuomet, jų kasdien prisakoma
ir šiandien. Jeigu esate savo srities specialistas, yra du būdai savo vardą išsaugoti visiems laikams – arba sukurti kažką naujo, arba teigti, kad to padaryti neįmanoma.
Jūsų dėmesiui pateikiau kelis žmonijos gyvenimus pakeitusius išradimus,
kuriuos padovanojo atsitiktinė akimirka ir išradėjų įžvalgumas, be kurių šiandien neįsivaizduojame gyvenimo, ir regis, jie visada buvo šalia mūsų, nors
buvo pasmerkti mirčiai.
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