
2016 m. kovo mėn. 16 d. fakulteto studijų programų Žemės ūkio mechanikos inžinerija ir 
Transporto inžinerija studentai išvyko į kasmetinę pažintinę kelionę į pramonės įmones. Tai 
žinomos Lietuvoje ir užsienyje įmonės – UAB „Patikima linija“ (www.rimo.lt), UAB „Karbonas“ 
(www.karbonas.lt), UAB „Baltic CNC technologies“ (http://www.baltec‐cnc.com), UAB Surfkolita“ 
(www.surfkolita.lt) 

UAB „Patikima linija“ įkurta ir vadovaujama Fakulteto absolvento magistro Rimanto Blažulionio 
savo veiklą plečia jau 25 metus. Kaip ir kiekvieną pavasarį Rimantas paaukojo laiko tam, kad 
supažindinti su įmone „gimtojo“ fakulteto studentus. R. Blažulionio idėja ir pastangos ją 
įgyvendinti padarė įmonę gerai žinomą tarp Europos automobilių vežėjų. Įmonė stabiliai 
konkurencinga ir yra šio transporto priemonių gamintojų trejetuke Europoje. Šiandieną per savaitę 
įmonėje surenkami 5-6 autovežiai su priekabomis, gaminami įvairios paskirties transporteriai..., 
darbas čia intensyvus, tačiau patrauklus jo ieškantiems. Įmonei reikalingi konstruktoriai ir kiti 
specialistai. Kolektyve jų yra ir ne vienas ASU absolventas.  

Studentus stebino itin intensyvus darbas visuose gamybiniuose padaliniuose – paruošimo, 
(medžiagų pjovimo, lenkimo), suvirinimo, dažymo, surinkimo, serviso ir kt.). Bet kuriam 
sprendimui priimti sugaištama... tiesiog minutės. Jokių palauk, jokių rytoj. 

Neliko neaplankytas ir įmonės rūsys..., su sportiniais automobiliais ir sporto trofėjų kolekcija. 
Rimantas patyręs lenktynininkas, pasižymėjęs ne tik 1000 km ENEOS trasoje. Jo finansuojama 
„RIMO Racing“ komanda Lietuvą deramai atstovauja ir Europos lygmens renginiuose, remia ir 
Lietuvą garsinančius Paryžiaus – Dakaro lenktynininkus.   

   
Įmonės veikla studentams buvo pristatyta ir cechuose, ir konstruktorių darbo vietose 



 
Atsisveikinimo nuotrauka 

 

Su įmone UAB „Karbonas“ ir jos veikla studentus supažindino pardavimo ir marketingo vadovas 
Mindaugas Mozūras ir gamybos vadovas Romas Kričena. 

Susižavėjimo žvilgsnių į metalo apdirbimo įrangą netrūko įmonėje Karbonas. Įmonė savo veiklą 
pradėjusi kaip metalo pjovimo paslaugas (pjovimas vandens – abrazyvo čiurkšle, degiosiomis 
dujomis / plazma, lazeriu) teikianti įmonė, šiandieną rinkos poreikių skatinama išplėtė ne tik 
gamybinius plotus, bet ir paslaugų spektrą. Įmonėje išpjauti įvairaus metalo ruošiniai ne tik 
sulenkiami, suvirinami, bet ir mechaniškai apdirbami, dažomi...  

Teko stebėti susižavėjusius studentų žvilgsnius į „gigantiškas“ firmos OKUMA frezavimo stakles, 
kompiuterizuotas firmos Bystronic lenkimo stakles ir daug kita. 

 
Kas yra UAB „Karbonas“? 



    
Modernūs UAB „Karbonas“ įrenginiai 

Šalia senojo įmonės gamybinio – administracinio pastato jau iškilęs erdvus naujasis..., vadinasi ir 
Lietuvos metalo apdirbėjams susirasti darbo (ir uždarbio), galima. 

 

UAB „Baltec CNC technologies“ studentams pristatė įmonės vyriausias technologas dr. Edvinas 
Dubinskas. Tai jau kelioliktas pažintinis ASU studentų vizitas šioje įmonėje. Pirminė pažintis su 
įmonės veikla vyko mokymų centre. O vėliau ji tęsėsi jau darbo vietose. Nuostabu matyti 
kiekvienais metais didinančią gamybinius plotus bei naujus įrenginius juose įmonę. 

 

    
Dr. Edvinas Dubinskas įmonės mokymo centre ir mechaninio apdirbimo ceche  

     
Tarp UAB „Baltec CNC tehnologies“ darbuotojų ir studijų programos Žemės ūkio mechanikos inžinerija 

studentas Gytis Gabalis.  



Įmonė UAB „Baltec CNC technologies“ yra stabiliai dirbantis ir plečiantis teikiamų paslaugų 
įvairovę metalo apdirbėjas Kaune. Įmonė gerai žinoma užsienyje, iš kur atkeliauja dauguma 
užsakymų. Ir šiemet įmonė baigia įrengti naujus gamybinius plotus... 

 

Paskutinė išvykos stotelė buvo UAB „SURFKOLITA“, tai įmonė teikianti ir gamybos ir mašinų 
detalių remonto paslaugas. Čia studentai pamatė ir išgirdo veikiantį viršgarsinį plazmotroną, jau per 
25 metus naudojamą detalių padengimui. Šią įmonę studentai nuolat aplanko jau per 10 metų. Čia 
atlieka ir profesinės veiklos praktiką. 

 
UAB „SURFKOLITA“ direktorius dr. Aleksandr Bojadžan su studentais prie įmonėje remontuojamo 

lokomotyvo aširačio. 

Sakyčiau ”dienos fraze“ tapo gerb. Aleksandr Bojadžan palinkėjimas studentams: sėkmingai baigti 
studijas ir rasti sau vietą Lietuvoje. Jei nežinotume, kad A. Bojadžan yra armėnų tautybės ir yra 
Kauno armėnų bendruomenės pirmininkas, nesuvoktume susidarančios situacijos 
kontraversiškumo. Jei tokie žmonės sako, kad Lietuvoje gyventi gera, gal iš tiesų taip ir yra??? 

 

Vytenis Jankauskas 


