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1956 m. baigęs Kauno Jono Jablonskio vidurinės mokyklos septynias klases,
Algimantas Aleksynas įstojo į Kauno politechnikumą studijuoti Pramoninę civilinę statybą
(PCS).
Pirmuosius vadovavimo ir organizacinio darbo įgūdžius A. P. Aleksynas įgijo
planuodamas ir organizuodamas Kauno politechnikumo dešimties sporto šakų varžybas,
organizuodamas ir dalyvaudamas respublikos bei Baltijos šalių technikumų spartakiadose.
Studijuojant antrame kurse buvo išrinktas politechnikumo sporto kolektyvo tarybos pirmininku.
Mokslas ir sportas jį lydėjo visus studijų metus: nuo pat studijų pradžios buvo politechnikumo
krepšinio ir tinklinio rinktinių narys, vėliau tapo ir krepšinio komandos kapitonu.
„Politechnikume teorinis mokymas buvo glaudžiai derinamas su gamybinėmis
praktikomis, kurias atlikdavome Kauno statybos tresto padalinių statybos objektuose.
Studijuojant antrame ir trečiame kursuose gamybinių praktikų metu teko dirbti fizinį darbą
statybininkų brigadose. Čia gavau pirmuosius dailidės ir betonuotojo darbo įgūdžius. Taip pat
susipažinau ir pramokau dažytojo amato, dirbdamas apdailininkų brigadoje baigiamame statyti
penkių aukštų gyvenamajame name. Ketvirtame kurse praktikos metu teko padirbėti darbų
vykdytojo padėjėju“, – prisimena savo studentiškas praktikas A. Aleksynas.
1960 m. įgijęs techniko statybininko kvalifikaciją, pagal tuometinę tvarką, Algimantas
Aleksynas buvo paskirtas į Kauno statybos trestą, Gelžbetoninių gaminių gamyklą Nr. 2,
įsikūrusią Petrašiūnuose. Jaunam specialistui teko padirbėti meistru techninės kontrolės skyriuje,
formavimo cecho meistru.
„Buvo nelengva, kadangi trūko patirties ir žinių, – įspūdžius pasakoja A. Aleksynas. –
Iki šių dienų prisimenu pirmąjį mano mokytoją, formavimo cecho viršininką Petrą Gužą. Tai
buvo puikus specialistas, gyvenimo užgrūdintas žmogus. Jis man padėjo įsisavinti gamybos
techninio organizavimo ir bendravimo su žmonėmis pagrindus. Tuo metu gaminome plataus
asortimento gelžbetoninius ir betoninius gaminius, skirtus statybos tresto objektams.“
1967 m. vasario 10 d., būdamas 25 metų, A. Aleksynas tapo jauniausiu gamyklos
direktoriumi Statybos ministerijos sistemoje – jam patikėta vadovauti Kauno gelžbetoninių
konstrukcijų gamyklai Nr. 2. Tuomet jis dar nežinojo, kad tuo keliu eis kelias dešimtis metų.
Kauno gelžbetoninių konstrukcijų gamyklai jis vadovavo iki 1976 metų.
1969 m. A. Aleksynas baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus
statybininko kvalifikaciją.
1976 m. kovo 15 d. ministro įsakymu buvo paskirtas Kauno stambiaplokščių namų
gamyklos direktoriumi. Gamyklai sustiprėjus, 1979 m. A. Aleksynas grįžo į kolektyvą, kur buvo
dirbęs jau 16 metų.
1978 m. sujungus Kauno gelžbetoninių konstrukcijų gamyklas Nr. 1 ir Nr. 2 buvo
sukurtas gamybinis susivienijimas „Gelžbetonis“, pavaldus statybos trestui „Kauno statyba“.
1982 m. rugpjūčio mėnesį A. Aleksynui buvo pasiūlyta užimti gamybinio susivienijimo
„Gelžbetonis“ generalinio direktoriaus pareigas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę įvyko dideli

pokyčiai, taip pat ir statybų sektoriuje, kuris veikė ir gelžbetonio pramonę. Iki 1990 m. Kaune,
priklausydamos įvairioms žinyboms, dirbo 11 gelžbetonio ir betono gamyklų. Po dviejų metų jų
liko vos penkios.
1993 m. prasidėjus gelžbetonio profilio įmonių privatizacijai, susivienijimas
„Gelžbetonis“, statybos ministro įsakymu, buvo išskaidytas į tris atskiras gamyklas – GKG Nr. 1
Vilijampolėje, GKG Nr. 2 Pramonės rajone ir GKG Nr. 4 Aleksote. GKG Nr. 2 bazėje įsikūrė
AB „Kauno gelžbetonis“, kurio bendrovės valdyba A. Aleksyną paskyrė AB „Kauno
gelžbetonis“ generaliniu direktoriumi.
Siekiant geresnių bendrovės veiklos rezultatų buvo būtina perorganizuoti gamybą, keisti
produkcijos asortimentą, modernizuoti technologinius procesus. 1995 m. balandžio mėnesį
Vokietijoje, Miunchene, vyko pasaulinė betono pramonės technologijų ir statybinių mašinų
paroda „BAUMA 95“. Pirmą kartą vienoje vietoje įmonės atstovai pamatė tiek daug betono
pramonės technologinių įrengimų ir statybinių mechanizmų. Investicijos diegiant pažangias
technologijas ir gamybos procesų automatizavimas sudarė sąlygas gaminti geros kokybės
produkciją optimaliomis sąnaudomis.
Bendrovėje sėkmingai darbuojasi du A. Aleksyno sūnūs. Edvinas, baigęs KTU Statybos
fakultete bakalauro ir magistro studijas, 1995 m. pradėjęs konstruktoriumi, dabar yra Gamybos ir
rinkodaros direktorius. Mindaugas, baigęs KTU Vadybos fakultete bakalauro ir magistro
studijas, 2002 m. pradėjo vadybininku, o dabar yra įmonės UAB „Zatyšių karjeras“ direktorius“.
Algimanto Aleksyno, bendrovės „Kauno gelžbetonis“ generalinio direktoriaus, darbas
sulaukė aukšto įvertinimo ne tik sovietmečiu. 2005 m. birželio mėn. 7 d. jam buvo įteiktas
Lietuvos pramoninkų konfederacijos „Profesijos riterio“ ženklas; Lietuvos statybininkų
asociacija 2006 m. rugpjūčio mėn. 23 d. jį pagerbė „Lietuvos statybininko garbės ženklu“.
Tarp gausių A. Aleksyno apdovanojimų – ir Lietuvos Respublikos prezidento Valdo
Adamkaus padėka, įteikta 2001 m. rugsėjo mėn. 14 d., bei Lietuvos Respublikos ministro
pirmininko A. Kubiliaus padėka, įteikta 2012 m. rugsėjo mėn. 14 d.
Kauno technikos kolegija didžiuojasi absolventu Algimantu Povilu Aleksynu 57 metus
dirbančio gelžbetonio ir betono pramonėje, iš jų daugiau nei 50 metų einančio vadovo pareigas.
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