ROMUALDAS ARVYDAS JANUŠAS
Buvęs ilgametis UAB „Kelprojektas“ direktorius
Kauno politechnikumo Autokelių tiesimo ir
eksploatavimo (AKES) specialybės absolventas
(studijas baigė 1961 m.)

„Gimiau 1942 m. spalio 30 d. Vilniuje. Pirmąją klasę pradėjau lankyti Radviliškyje, o nuo
1950 m. mokslą tęsiau Kaune. Kauno VII-oje vidurinėje mokykloje baigiau aštuntąją klasę.
Dėl „finansinių“ motyvų nutariau mokytis Kauno politechnikume. O finansiniai motyvai
tokie: stipendija ir galimybė penkeriais metais anksčiau tapti savarankišku. Į Mechanikos skyrių
nepakliuvau, todėl nutariau studijuoti kelių mokslus. Kitos specialybės man atrodė neįdomios.
Gyvenimas parodė, kad pasirinkimas buvo tinkamas.
Atmintyje liko politechnikumo laikų dėstytojas J. Malakas, kuris dėstė medžiagų atsparumą
ir kelių disciplinas. Dėstytojas J. Malakas buvo labai įdomus žmogus. Kito tokio dėstytojo gyvenime
sutikti neteko. Mes supratome, kad dėstytojas – tikras gamybininkas, praėjęs ilgą praktinės veiklos
kelią. Jo paskaitos buvo įdomios, emocingos, su gamybinių prisiminimų įtarpais.
B. Belovas buvo mokyklos direktorius, dėstė fiziką. Jis per paskaitą keletą minučių skirdavo
ir mūsų bendrajam išsilavinimui ugdyti. Dėstytojas buvo labai kultūringas, tolerantiškas, ramus.

Kauno politechnikumą baigiau 1961 m. Dirbau Panevėžio kelių ir tiltų statybos valdyboje
meistru. 1962 – 1965 m. tarnavau kariuomenėje, vėliau dirbau VPI „Lietkelprojekte“, „Centrinėje
kelių ir tiltų laboratorijoje“. 1973 m. baigiau Vilniaus inžinerinį statybos institutą, o nuo 1991 iki
2009 m. dirbau UAB „Kelprojekto“ direktoriumi. Galiu pasidžiaugti, kad UAB „Kelprojekte“ buvo
labai geras, darbštus kolektyvas. Bendromis pastangomis esame pasiekę gerų rezultatų“, - prisimena
R. A. Janušas.

Romualdui Arvydui Janušui vadovaujant, UAB „Kelprojektas“ prisidėjo prie daugelio
išskirtinių projektų įgyvendinimo. Galima išskirti Karaliaus Mindaugo tilto statybą Vilniuje, kurio
projektą parengė įmonės Tiltų skyrius. Kaip stambūs ir labai reikšmingi projektai yra Kauno
geležinkelio tunelio rekonstrukcija, tarptautinė magistralė „Via Baltica“, pietinis Vilniaus aplinkkelis
ir kiti.
Kauno technikos kolegija didžiuojasi absolventu Romualdu Arvydu Janušu, visą savo
prasmingą gyvenimą skyrusiu Lietuvos kelių, tiltų, viadukų projektavimui ir statybai, naujų
technologijų ir medžiagų diegimui.
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