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Antrajai kadencijai LVA Senato pirmininku iðrinktas
prof. A. P. Matusevièius
Į klausimą kaip profeso
rius vertina senatorių pasi
rinkimą, (prof. A. P. Matu
sevičius antrajai kadencijai
išrinktas LVA Senato pirmi
ninku), jis atsakė: – „Turbūt,
dar nenusibodau žmonėms
arba vis dar esu reikalingas“.
Šis kruopštus, nuolat ge
rai nusiteikęs, nevengiantis
sakyti tiesą į akis ir jaučian
tis pareigą savo aukštajai
mok yklai, bend ruom en ei,
stud ent ams, žmog us, dar
be viso šito yra labai kuklus.
Prisipažinsiu nelengva buvo
įkalbėti gerbiamą profesorių
papasakoti apie save. Jokiu
būdu nepagalvokite, kad jis
išd id us, ties iog jis sak ės i
nežinantis ką čia jam reikės
papasakoti. Sup až ind in ęs
su kai kuriais Senato nuo
statais ir paklaustas, kodėl
beveik prieš pusę amžiaus
jis pasirinko būtent veteri
narinės medicinos studijas
ats ak ė: – „Mane paskatino

giminaitis ir patikėkite, jeigu
kas laiką atsuktų atgal aš ir
vėl norėčiau studijuoti LVA,
stengč iaus i pas is emt i dar
daugiau žinių“.
Svarb u ir tai, jog prieš
įstodamas į LVA profeso
rius jau buv o baig ęs ag
ronomijos studijas, ir kaip
pats sak o, trup ut ėlį rag a
vęs agronomo duonos, bet

pask ui jį paė m
 ė į kar in ę
tarn yb ą. Atlik ęs tarn yb ą
iš kart o prad ėjo mok yt is
LVA, baig ęs stud ijas dir
bo Vet er in ar ijos inst it ut e,
vėliau grįž o į Akad em iją.
Anot profesoriaus, „per gy
venimą dirbau tik dviejose
darb ov iet ės e, tuo lab ai
did žiuojuosi. Veterin arijos
institute išdirbau beveik 22

metus, man vadovavo nuo
stabus žmogus – eruditas,
diplomatas, mokslus baigęs
Čekijoje prof. M. Babenskas,
o taip pat prof. E. Danilevi
čius. Daug ką gyvenime aš
išmokau būtent iš jų. Šian
dien galėčiau pasakyti ir tai,
jog esu be galo dėk ing as
sav o žmon ai, kur i vis ad a
sudarydavo puikias sąlygas

Interviu su buvusiu LVA SA prezidentu Kæstuèiu Maþeika
Pasikalbėti apie praeitį,
apie šį bei tą ir kai kuriuos
ateities planus sutiko bu
vęs Studentų atstovybės
(SA) prez id ent as, dip lo
muotas veterinarinės me
dicinos gydytojas Kęstutis
Mažeika.
Kodėl kažkada Jūs nu
sprendėte studijuoti būtent
LVA? Tai buvo atsitiktinis
pas ir ink im as ar, tark im,
gyvenimo svajonė?
Mok ykloje ger ai sek ės i
biologija ir chemija, tada ir
pag alv ojau, kad neb log ai
būtų savo gyvenimą susie
ti su medicina. Iš pradžių

bandžiau stoti į KMU, bet
vėliau įstojau į LVA, dabar
to visai nesigailiu. Visada
nor ėjau stud ijuot i Kaun e,

nes šis miestas man labai
patiko, o ir sesuo jau studi
javo Kaune.
Gal ats im en at e sav o

pirm ąs ias dien as Aka
demijoje? Kaip tada jau
tėtės?
Kažk ur i vien a pirm ųjų
dienų giliai įstrigo atmintin.
Aš atvykau į Kauną liepos
mėnesį, tada Akademijoje
buv o tik kelet as sus ig ū
žusių skolininkų. Eidamas
nuo sporto rūmų galvojau,
įdomu kiek kartų aš dar eisiu
šiuo keliu. Tada jaučiausi
nevisai saugiai, buvo ir tokių
mom entų, kai atrodė, kad
mane išmaudė po „šaltu du
šu“. Keisti buvo ir studentai,
kurie palikę tėvų namus, pa
jutę laisvę nesuvokė ką daro.
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Doktorantø kursai Dani joje
Įspūdžiai iš Nordic dokto
rantų kursų „Clinical-and Bio
medical research and scientific
methods. Experimental design
in clinical studies. Clinical inter
vention and evidenced-based
medicine“ I dalies Danijos
Karališkame veterinarijos ir že
mės ūkio mokslų universitete,
Kopenhagoje.
Epid em iolog in iai tyr im ai
ir eksperimentų planavimas
vieni iš svarbiausių klausimų
su kurių sprendimų būdais turi
būti susipažinęs kiekvienas
mokslin ink as. Mūs ų kelio
nės tikslas buvo susipažinti
su epid em iolog in ių tyr im ų
organizavimu ir teisingo eks
perimento plano pasirinkimo
galimybėmis. Epidemiologi
jos mokslas atsirado XIX a.
viduryje, ėmus tirti epidemijų
protrūkius. Tačiau epidemio
loginių tyrimų atlikimas – tai
naujas patyrimas mūsų šalyje.
Epidemiologiniai tyrimai – tai

moksliniai (daugiausia – „hu
man“ medicinos, veterinarinės
med ic in os mokslų) tyr im ai,
kuriais siekiama nustatyti (sta
tistinius arba priež astin ius)
ryšius tarp numanomų rizikos
veiksnių ir baigčių (dažniau
siai – su sveikata susijusių
baigčių). Pagrindinės dvi epi
demiologinių tyrimų grupės:
eksp er im ent in iai tyr im ai ir
stebėjimo tyrimai. Manome,
kad šiuose kursuose įgytos
žinios leis išvengti klaidų ne tik
jau vykdomuose moksliniuose
tyrimuose, bet ir atskleis nau
jas galimybes kuriant (pasi
renkant) bendrus projektus ir
eksperimentinius tyrimus.
NOVA organizacija sutei
kia galimybę ne tik tobulėti
veterinarijos moksluose, bet
ir artimiau susipažinti su Skan
dinavijos šalimis, jų kultūra ir
savitu laisvalaikio praleidimu.
Neapsakomą įspūdį paliko
Kop enh ag os sen am iest is,
liūdnai jūroje ant akmens ry

mant i und in ėlė, Kar alien ės
rūmai su sargyba ir begali
nis gyvenimo tempas, kuris
apima kiekvieną ten viešintį
svečią. O ką bekalbėti apie
geriausiu pasaulyje pripažintu
alaus „Carlsberg“ gamyklą,
kurią ant savo pečių laiko ke
turi didžiuliai drambliai, ir jos
produkcijos degustavimą. To
gali pavydėti kiekvienas. Lais
valaikis praleistas bendramin
čių kompanijoje palieka gerus
prisiminimus apie aplankytą
šalį visam gyvenimui.
Tad nor ėt um e par ag int i
doktorantus – nepraleiskite

prog os, pag ilint i sav o spe
cialybines žinias ir pažinkite
mūsų kolegų Skandinavijos
šalyse kasdienybę. Manome,
kad kiekvienas iš Jūsų atras
drąs os nep ab ūgti svetimos
kalbos ir aplinkos, kurią tikrai
verta pažinti. NOVA doktoran
tų kursai tai – aukštos kvalifi
kacijos dėstytojai, naujausios
žinios ir patyrimas.
Tikr ai pars iv eš it e daug
naujų įspūdžių ir patirsite gerų
emocijų!!!
Savo įspūdžiais dalinosi:
doktorantės Birutė Karvelienė
Užkrečiamųjų ligų katedra  
ir Jolita Balsytė

jasis – Marijanas Minalka), o
taip pat GTF 4-kursis Pranas
Jocius. Nors ir šįmet nugalė
jo dėstytojai, tačiau studentų
meistr išk um as pas teb im ai
auga. Todėl, komplektuojant
akademijos komandas daly
vavimui miesto pirmenybėse,
nusprendėme į II-ąją koman
dą įtraukti ir K. Mažeiką. Ir
neapsirikome!
Kauno m. varžybų rezulta
tai pranoko visus mūsų lūkes
čius. „Akademiko“ I-oji komanda
(Rimgaudas Šidiškis, Kęstutis
Dubauskas ir Robertas Šidiškis),
sugavusi 5,26 kg žuvies, tapo
miesto čempione (jau penktą
kartą nuo 1999 metų). Ypač
įspūdingai mūsiškiai pasirodė
antrąjį varžybų turą, kai visi savo
sektoriuose užėmė pirmąsias
vietas. Tokį rezultatą pagerinti

neįmanoma, jį gali tik pakartoti.
Asmeninėje įskaitoje LVA žvejų
rezultatai taip pat puikūs. Pir
majame penketuke – net keturi
mūsų atstovai: Rimgaudas Ši
diškis – I vieta (2,86 kg, 2 taškai),
K. Mažeika – II vieta (1,58 kg, 4
taškai), K. Dubauskas – IV vieta
(0,92 kg, 4,5 taško) ir Robertas
Šidiškis – V vieta (1,48 kg, 5
taškai). Labiausiai mus visus ir
varžovus nustebino K. Mažeikos
pasirodymas – koks debiutas!
Visi šie pasiekti būrelio rezultatai
negali nedžiuginti ir teikia gražių
vilčių ateičiai.
Kartu norėtume padėkoti LVA
adm in istr ac ijai, sut eik us iai
galim yb ių įsig yt i kok yb išk o
inventoriaus. Tai tikrai nemaža
dalimi lėmė tokį sėkmingą mū
sų būrelio pasirodymą.
R. Šidiškis
„Akademiko“ žvejų būrelio
pirmininkas

Sëkmingas sezonas
LVA „Akademiko“ žvejų bū
relis – vienas iš seniausių ir po
puliariausių Akademijos kolek
tyvų, vienijantis nemažą būrį
LVA darbuotojų, kuriuos jungia
bendras pomėgis, apibūdina
mas vienu žodžiu „žūklė“.
Būrelio veikla nenutrūksta
ištisus metus, bet ypač mūsų
žvejai suaktyvėja žiemą, kai
ledas sukausto ežerus ir upes.
Tada mus galima sutikti ir ant
Kauno ar Kuršių marių ledo, ir
žuvingiausioje Lietuvos upė
je Minijoje, ir ant Dzūkijos ar
Aukštaitijos ežerų. O kur dar
įvairaus lygio poledinės žūklės
varžybos, kuriose būrelis visa
da noriai dalyvauja. Šiais me
tais šaltukas pradėjo kaustyti
vandens telkinius jau gruodžio
mėnesį. Džiaugėmės anks
tyva žiema, bet kartu ir nuo
gastavom, ar ilgai tas ledas
išsilaikys. Mūsų džiaugsmui,
žiemužė šįmet įsisuko ilgam,
net kovo pabaigoje, dar visai
nesijautė pavasario dvelksmo.
O ledo storumėlis – 60–80
cm! Tikrai nelengva pragręžti
tokio storio ledą, o per dieną
tenka išgręžti kelias dešimtis

tokių ekečių.
Nuo 1988 kasmet vyksta
mūsų tradicinis mačas tarp
LVA ir KTU žvejų. Šįmet var
žybos vyko ant Vandžiogalos
tvenkinio ledo. Šį kartą laimė
jo LVA žvejai (LVA komanda
sugavo 5,64 kg žuvies, KTU
– 4,30 kg). Bendras susitiki
mų rezultatas 9:8 Akademi
jos naudai. Pirmą kartą taip
pat varžėsi abiejų aukštųjų
mokyklų emeritų komandos.
Mūs ų Akad em iją ats tov av o
prof. Viktoras Šarkūnas (ku
ris neseniai šventė 80-metį)
ir Pov ilas Raud on ius. Vis ų
nuostabai nugalėjo mūsiškių
tandemas, o varžybų pabai
goje profesoriaus pagautas
graž uolis pugžlys nulėm ė
mūsų emeritams pergalę. Pa
čiam V. Šarkūnui – asmeninę
III-ąją vietą.
Na ir dar vienos varžybos,
kurios vyko tuo pačiu metu ant
Vandžiogalos tvenkinio ledo –
tai mačas tarp LVA studentų
ir dėstytojų. Studentų komanda
atrodė gana grėsmingai – du
studentų atstovybės prezidentai
(buvęs – Kęstutis Mažeika ir nau
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LVA pradëta modernizuoti Paukðèiø lesalø ir paukðtininkystës pro
duktø laboratorija

Savo mintimis apie labo
ratorijos modernizavimą,
maisto produktų kokybės
situaciją Lietuvoje ir ES,
naujus maisto kokybės ge
rinimo būdus, įrangą bei ko
kybiškesnį mokymą sutiko
papasakoti Paukščių lesalų
ir paukštininkystės produk
tų laboratorijos jaunesnio
sios mokslo darbuotojos
Asta Racevičiūtė-Stupelie
nė ir Vilma Šašytė.
Pastaruoju metu ES krei
piam as did elis dėm es ys į
maisto produktų kokybę, nau
jų maisto kokybės gerinimo
būdų ir technologijų paiešką.
Maistinių kiaušinių gamyboje
jų dužimas sudaro apie 2–3
proc. ir iki 15 proc. kiaušinių
gaunama su retu lukštu, tai
blogina maistinių ir inkubacinių
kiaušinių kokybę. Inkubaci
nių kiaušinių kokybė Lietuvo
je tiriama tik fragmentiškai.
Šias problemas reikėtų spręsti
kompleksiškai, t. y. vertinant

daugelį veiksnių: genetinę
medžiagą, paukščių lesini
mą, paukščių laikymo tech
nologinius parametrus ir kt.
Taip pat Lietuvos kiaušinių
gamintojams trūksta išsamių
rekomendacijų apie kiauši
nių kokybės vertinimą, įvairių
pašarinių priedų įtaką jų ko
kybei. Pastaruoju laikotarpiu
užsienyje plečiamas kiau
šinių asortimentas, kuriami
funkciniai kiaušiniai, kurie
pasižymi geresne maistine
vert e, kur i teig iam ai vei
kia žmonių sveikatingumą.
Man yt um e, kad Liet uv oje
reikėtų plėsti maistinių kiau
šinių asortimentą, plačiau
informuoti visuomenę apie
teig iam as maistin es kiau
šinių savybes,tai padidintų
kiaušinių gamintojų konku
rencingumą.
Liet uv os vet er in ar ijos
akad em ijoje prad ėt a mo
dernizuoti Paukščių lesalų
ir paukštininkystės produk

Fiziologijos disciplinos testas
Studentai pirmą kartą Aka
demijos istorijoje laikė fizio
logijos disciplinos testą pa
ruoštą pagal kompiuterines
programas ir skirtą atsiskaityti
kompiuteriu. Tai nėra pirmasis
tokio pobūdžio testas, kadangi
50 VF ir 30 GTF studentų to
kius testus jau laikė anksčiau,

tiktai raštu. Paklausta apie
studentų atsiliepimus Anato
mijos ir fiziologijos katedros
docentė R. Želvytė pasakė,
jog egzamino forma – tes
tas yra lengviau ir pačiam
stud ent ui, objekt yv esn is
vert in im as bei trump esn ė
egzamino trukmė. Tiesiog

tų laboratorija, kurioje dirba
kvalifikuotų specialistų grupė
galinti teikti metodinę pagal
bą, gerinant inkubacinių ir
maistinių kiaušinių kokybę.
Iš projekt o „Par am os ko
kybiškų produktų gamybos
ir kokybės tyrimo sistemos
plėtrai“ lėšų, laboratorija yra
įsig ijus i Jap on ų gam yb os
kiaušinių vertinimo įrangą
bei daugiafunkcinį kiaušinių
testerį, kuriuo nustatomas
kiauš in io svor is, balt ym o
aukštis, trynio spalvos in
tensyvumas, Hafo vienetas.
Gerhardt Soxtherm (ranga
riebalų nustatymui Soksleto
met od u), kiauš in io lukšt o
tvirtumo nustatymo įranga,
džiovinimo spinta.
Moderni kiaušinių kokybės
įranga padeda ištirti kiaušinių
kokybę. Ši įranga padeda
kokybiškiau mokyti Lietuvos
veterinarijos akademijos Gy

vulininkystės technologijos
fakulteto bakalaurus, magist
rantus ir doktorantus bei Vete
rinarinės medicinos fakulteto
studentus. Džiugu, jog dabar
galime išsamiau ir objektyviau
informuoti visuomenę apie
teigiamą kiaušinių maistinę
vertę.
Kiaušinių kokybės tyrimai
ir Lietuvoje, ir Pabaltijyje per
pastaruosius 15 metų buvo
vykdomi tik iš dalies, naudo
jant senus tyrimo metodus
bei įrangą. Tik patobulinus
kiauš in ių kok yb ės tyr im ų
metodus bei įrangą, atsirado
galimybė atlikti kokybiškus
ir tarptautinius reikalavimus
atitinkančius eksperimentus.
LVA informacija

taip lengviau, nes atsaky
mą arba žinai arba ne. Pa
kalbintos ką tik iš kabineto
po egzamino išėjusios VF
Maisto saugos I k. studen
tės L. Griniova ir V. Pruso
vaitė teigė, kad dar sunku
kažką spręsti, nes jos tik
pirmakursės ir žinoma, tai
vien as pirm ųjų egz am in ų
Akademijoje. Į klausimą ką

jos man o apie egz am in ą,
pagal naująją kompiuterinę
programą, studentės atsakė,
kad šis testas turi daug pri
valumų. Pirmasis būtų tas,
labai gerai, kad egzamino
nereikia laikyti žodžiu. Stu
dentės minėjo, kad egzami
nas žodžiu užimtų pakanka
mai daug laiko. Svarbu ir tai,
jog kompiuteris po kiekvieno
atsakymo neparodo rezulta
to, kad studentas nepatirtų
streso. Toks egzamino po
būdis joms nebuvo naujiena,
kadangi prieš egzaminą dės
tytojai informavo kaip vyks
rezultatų patikrinimas.
LVA informacija
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gramą bei apgynusiems bai
giamuosius darbus, įteikti ve
terinarijos gydytojo diplomai.

Kov o 3 d. Kauno Arkivyskupijos
kur ij oj e 75-iems LVA Vet er in ar ij os
fakulteto absolventams, baigusiems
veterinarinės medicinos studijų pro

Kov o 31 d. 21-am Lietuvos veteri
narijos akademijos Gyvulininkystės
technologijos fakulteto magistrantui
buvo įteikti magistro diplomai.

Pirmà kartà Lietuvos istorijoje susitiko vyskupai ir universitetø rektoriai
Vasario 8 d. Kauno Arki
vyskupijos kurijoje susitiko
Lietuvos vyskupai ir univer
sitetų rektoriai. Istorinio su
sitikimo metu aukštųjų mo
kyklų ir bažnyčios vadovai
diskutavo apie akademinio
jaun imo sielovadą, būd us
ir kelius, kaip išugdyti ne tik
gerą specialistą, bet ir dva
singą asmenybę.
Artimiausiu metu ketina
ma pasirašyti memorandu
mą, kuriuo bus siekiama ne
per prievartą, bet gera valia

ugdyti jaunimo pilietiškumą,
dvasines vertybes ir tautinį
identitetą. Lietuvos univer
sitetų rektorių konferencijos
prezidentas prof. Vytautas
Kaminskas teigia, kad vie
nas iš svarbiausių tiek aukš
tųjų mokyklų, tiek bažnyčios
tikslų – parengti ne tik gerus
specialistus, bet ir dvasingus
žmones, kurie kurs ir lems
Lietuvos bei Europos ateitį.
LURK Viešųjų ryšių ko
miteto informacija

LVA veteranø klubo nariø susirinkimas
Idėja įkurti LVA veteranų
klubą pirmą kartą kilo dar
2002 m. gegužės 15 d. ve
teranų iniciatyvinės grupės
susirinkime. 2002 m. birželio
13 d. jau buvo išrinkta LVA
vet er an ų klub o vald yb a:
pirmininkas J. Vaitkus, pa
vaduotojas J. Čepulis, sek
retorė V. Buržienė. Valdyba
kasmet organizuoja dvi pa
žintines keliones po Lietuvą.
Kiekvienais metais vyksta
visuotiniai susirinkimai, ku
riuose dalyvauja rektorius ir
kiti rektorato nariai. Užmegz
ti ryšiai su Kauno technolo
gijos universiteto veteranų
klubo „Emeritus“ vadovybe.

LVA veteranai prisideda or
ganizuojant veterinarijos ir
zoo t echn ik os mokslin ink ų
jubiliejų minėjimus.
Šių metų kovo 10 dieną
vyk o LVA vet er an ų klub o
narių susirinkimas. Dabar
LVA veteranų klubas vieni
ja 30 nar ių. Vis uot in iam e
veteranų susirinkime buvo
patvirtinti LVA veteranų klu
bo nuostatai ir išrinkta nauja
klubo valdyba: R. Karazija,
E. Neverauskienė, J. Vait
kus. Klubo narių susirinkime
dalyvavo LVA rektorius prof.
habil. dr. H. Žilinskas ir Se
nato pirmininkas prof. habil.
dr. A. Matusevičius. Profe

Uþeina asilas á uþeigà:
– Man praðome 20 gramø degtinës.
– Kodël tiek maþai?
– Man tik dël kvapo, o kvailumo man ir taip uþtenka.
– Kas tave taip suþalojo? – klausia þmogelis savo apibin

soriai išsamiai papasakojo apie Akademijoje vykstančias
permainas, pasiruošimą LVA – 70-ties metų sukakčiai ir
atsakė į veteranų klausimus.
Doc. dr. J. Vaitkus

tuoto kaimyno.
– Taigi mano paties ðuo sukandþiojo.
– O kaip èia taip atsitiko?
– Tai va, gráþau namo blaivas ir nepaþino.
– Tëti tu jau miegi?
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Profesoriui Rimantui Karazijai – 70
Kovo 22 d. profesorius
Rimantas Karazija šventė
savo 70-metį. Pagerbti pro
fesorių tądien susirinko kole
gos, artimieji, buvę studentai
ir bend rad arb iai. Nes tig o
gėlių, nuoš ird žių žod žių,
padėkų, sveikinimų. Profe
sorius sakė, kad pasijuto net
truputėlį nejaukiai dėl tokio
susirinkusiųjų jam skiriamo
dėmesio ir netik. Tie, kurie
negalėjo dalyvauti atsiuntė
sveikinimo laiškus. Niekas
ger iau neg ali pap as ak ot i
apie žmog aus gyv en im ą,
kaip kolegos, artimieji, buvę
bendradarbiai, sustabdytos
tam tikrų įvykių akimirkos
ir nuveiktų darbų mozaika.
Per šventę buvo rodomos
nuotraukos – tikri gerų dar
bų įrodymai, to laikotarpio
atspindžiai ar tiesiog gyve
nimo fragmentai.
„Kiekv ien as žmog us –
vienintelis ir nepakartoja
mas. Todėl ir vertingas. Ne
nuo mūsų prasideda pasau
lio ir žmogaus pažinimas. Ir
dabartis prasidėjo ne šian
dien, pirmieji jos brėkštančio
ryto spinduliai nušvito seniai
sen iai, amž ių glūd um oje.
Visada už mūsų visų nuga
ros stovi Laikas ir pro mūsų
petį stebi įspaustas pėdas
žemėje. Galima sakyti, kad
tą mažą, vaikišką pėdą 1936
m. kovo 22-ąją Kupiškyje

valstiečio darbininko šeimo
je gim ęs palik o Rim ant as
Karazija. Tuo metu Rimanto
tėvai turėjo 5 ha žemės, laikė
gyvulių, be to, tėvas turėjo
dar ir valdišką pašto vežiko
darbą, perimtą iš savo uoš
vio, vežiojusio siuntas nuo
1873 metų. Šeimoje augo
5 vaikai.
Tikriausiai čia, Kupiškio
žemėje, prasiskleidė patys
pirmieji R. Karazijos meilės
daig ai Tėv yn ei, pras id ėję
nuo meilės tam, gal ir ne
did eliam žem ės plot eliui,
kuriame buvo įspaustos jo
tėvų pėdos”. Šiais žodžiais
prorektorius mokslui prof.
dr. A. Sederevičius kreipėsi
į susirinkusiuosius.

– O ko reikia?
– Duok 10 litø.
– Miegu að jau, sûneli miegu.

Štai keletas įdomių ap
mąstymų, pojūčių nuotrupų
arba ištrauka iš biografijos,
rašytos paties profesoriaus
R. Karazijos: „Įdomiu ir sun
kiu 1976–1992 laikotarpiu
Akademijai ėjau rektoriaus
par eig as, dėm es į skyr iau
mokymo bazės plėtrai, dar
buotojų mokslinės ir pedago
ginės kvalifikacijos kėlimui,
buities ir darbo sąlygų geri
nimui, Akademijos ryšiams
su užs ien io aukšt os iom is
mokyklomis. Likimas lėmė
būti Nepriklausomos Lietu
vos Rektorių konferencijos
pirmuoju pirmininku (1989–
1992), Atkurto Lietuvos ve
terinarijos gydytojų sąjungos
pirm in ink u (1988–1992),

dirbti sunkiu laikotarpiu Lie
tuv os Resp ublik os žem ės
ūkio ministru (1992–1994),
LR Užsienio reiklų ministro
patarėju (1995), LR nepa
prastuoju ir įgaliotuoju amba
sadoriumi Latvijos Respub
likoje (1995–1999). Dirbau
sunkų, žmogų alinantį savo
valst yb ės kūr im o darb ą.
Dirb au, skub ėjau, klyd au,
taisiau kitų ir savo darbo klai
das. Baisu šiandien pagalvo
ti, ar pavyks mūsų valstybei
sutramdyti jau spėjusias įsi
šaknyti tautoje žmogaus go
dumo visuotinas apraiškas,
grėsmingai iškilusias mūsų
Valstybės ateities kelyje.
1992 m. gruodžio 20 d.
išvažiavau į Vilnių ir pradėjau
darbą Lietuvos Respublikos
Žem ės ūkio min ist er ijoje.
Kaun e, Akad em ijoje, lik o
begalės nebaigtų darbų ir
kasdieniniuose darbuose pa
skendę buvę bendradarbiai”.
LVA bendruomenės nariai
šviesios sukakties proga linki
profesoriui Rimantui Karazi
jai naujų atradimų, džiaugs
mo, sveikatos bei dvasinės
ramybės.
LVA informacija

– Protingi þenkite deðinën, o graþûs kairën, – ásakë liûtas.
Varlë tupi viduryje ir nekruta. Ánirðæs liûtas ðaukia:
– Varle, ko delsi?
– Juk negaliu susidvejinti !

Miðko laukymëje susirinko visi gyvûnai.
Kalbasi du krokodilai.
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Antrajai kadencijai LVA Senato pirmininku iðrinktas
prof. A. P. Matusevièius
darbui.“

(tęsinys 6 psl.)
(atkelta iš 1 psl.)
Dar po keleto atsiminimų
profesorius priduria: – „Sa
vaitgalius visada stengda
vaus i praleist i su šeim a.
Vasarą labai daug dirbda
vau, tad žmoną su sūnumi
išleisdavau kur nors atos
tog aut i. Nor ėd av au, kad
atsipalaiduotų nuo buitinių
rūpesčių ir pakeliautų. Prisi
menu kokie jie buvo laimingi,
kai grįžo iš tuometinio Le
ningrado. Jiems patiko šio
miesto architektūra, istorinės
įžymybės, muziejai, o ypač
baltosios naktys.“
Papasakojęs apie savo
jaunystės draugus, prisimi
nęs ir tuos, kurių jau nėra,
šyptelėjęs tar ė: – „Laik as
nenumaldomai bėga, atro
do viskas buvo lyg ir ne taip
seniai“.
Pasidomėjau ir apie tai,

ar būna kartais kokių nesu
sip ratim ų, ginč ų ar klaid ų
Senato priimamuose spren
dim uos e. „Grub ių klaid ų
dar nep as it aik ė, kad ang i
sprendimą priima žmonės
prieš tai perskaitę ir įsigilinę
į pateikiamus dokumentus
ar klausymus“. Akademijoje,
tarp bendruomenės narių lyg
ir viskas gerai, mano profe
sorius: – „Niekas piktybiškai
nekonfliktuoja, o jeigu kada
kyla kokie ginčai, jie grei
tai išs prend žiam i. Galb ūt,
dab ar žmon ės jau mok a
išklausyti vieni kitus“. A. P.
Matusevičius nepatenkintus,
priešt ar aujanč ius koleg as
ar stud ent us, pirm iaus ia
stengiasi išklausyti, nepai
syd am as to ar kyla aštr i
diskusija, ar ne. „Aš ieškau
komp rom is o, pats vis ad a
stengiuosi sakyti tiesą į akis
ir visai natūralu, kad noriu
išgirsti ir kitų nuomonę“. Se

nato pirmininkas patenkintas
dabartiniais Senato nariais,
o apie tuos, kurių šį kartą
neišrinko, jis tepasakė tiek:
– „Tokia buvo rinkėjų valia,
aišku, galbūt, neišvengta ir
asm en in ių nuos tat ų prieš
vieną ar kitą kandidatą, bet
aš viliuosi, kad dabartinis
Senatas dirbs taip pat vaisin
gai. Turime narių iš kitų įstai
gų, o tai manau tik į naudą.
Žmogaus iš šalies nuomonė
kartais būn a lab ai svarb i.
Anksčiau kiek abejojau dėl
studentų narystės Senate,
bet dabar galiu tik pridurti,
kad jie puikiai prigijo“.
Pap raš yt as pap as ak o
ti apie studentus, kuriems
dėst o, prof es or ius ats a
kė: – „Yra tokių, kurie labai
trokšta žinių, nori mokytis ir
išmokti, bet yra ir tokių, kurie,
švelniai tariant, nečia pate
ko. Aš būdamas studentu
dirbau sanitaru klinikose ir

džiaugdavausi, kai leisdavo
operuoti. Dabar kai kurie stu
dentai vengia nekvalifikuoto
darbo“.
Baigę pokalbį apie darbą
pasišnekėjome apie laisva
laikį. Nustebino tai, kad Se
nato pirmininkas be knygų
skaitymo, buvimo gamtoje,
susitikimų su draugais labai
mėgsta slidinėti. Prisipažino,
kad tais laikais, kai tarnavo
arm ijoje, buv o tap ęs net
slidinėjimo čempionu. „Ilgai
saugojau slides atnešusias
man pergalę“. Profesorius
turi dar vieną pomėgį. Jis
– aistringas sodininkas. Iš
davė paslaptį, kad savo sode
augina įvairius vaismedžius
ir turi dvi obelis, į kurių kiek
vieną šaką įskiepyta skirtin
ga obuolių veislė. Kiekvieną
pavasarį jis negali atsispirti
norui nepatikusios veislės
šaką nupjauti ir įskiepyti kitą.
Jolanta Jonikienė

Interviu su buvusiu LVA SA prezidentu Kæstuèiu Maþeika
(tęsinys 6 psl.)
(atkelta iš 1 psl.)
Ar Jūs niek ada nebu
vote įsivėlęs į linksmybių
sūkurį?
Mano tėvai labai liberalūs,
demokratiški. Gyvendamas
pas juos, aš niekada nejau
čiau jokio suvaržymo, todėl,
ir atvykęs į Kauną, aš elgiau
si taip, kad neprarasčiau tė
vų pasitikėjimo, nenuvilčiau
jų, o taip pat ir savęs.
Ar teko būnant LVA SA
prezidentu spręsti rimtas
problemas, susijusias su
studentų elgesiu? Ar buvo
studentų, kurie kėlė daug
rūpesčių?
Žinoma, visko buvo: ne
tvarka bendrabučiuose, pa
skaitų nelankymas ir žinoma
skolos. Dabar manau, kad to
galima išvengti, jeigu pirmąjį
pusm et į stud ent ams dau

giau dėmesio skirtų kurato
rius, tiesiog paaiškintų jiems
kai kuriuos momentus, kad
jie suvoktų ką reikia daryti.
Ar tai tik vienintelė pro
blem a? Ką Jūs man ot e
apie tuos, kurie įstoja į Aka
demiją tik norėdami gauti
diplomą?
Yra tokių, bet jų yra visur.
Gaila, kad žmonės negalvoja
rinkdamiesi specialybę, o vė
liau vengia praktinio darbo.
Nors būna ir taip, kad ilgainiui
jų nuomonė keičiasi. Galiu
pasakyti vieną pavyzdį. Man
džiugu, jog viena mano pa
žįstama įsidarbino klinikose,
nors anksčiau teigė, kad nie
kada negalėtų dirbti gydomojo
darbo.
Kodėl taip yra? Gal stu
dentai tiesiog nepasiruošę
operuoti, skrosti ir t. t., gal

– Mano þmona po mirties tikrai laiminga.
– Kodël?
– Manau, kad ið jos odos pagamino nemaþai piniginiø, ir ji
pagaliau turi pakankamai pinigø.
Vaþiuodamas ið medþioklës, vyras skambina þmonai:
– Brangioji, visà mënesá nepirksim mësos!

jiems reikėtų psichologo
pagalbos? (Man teko gir
dėti, kad kai kurie tiesiog
bijo kažką ne taip padaryti).
Galbūt psichologijos pa
skaitos ar psichologo pagalba
padėtų įveikti jiems tą baimę,
bet yra ir tokių, kurie tingi. Ir
dar vienas labai svarbus mo
mentas, reikia, kad pasikeistų
požiūris į veterinarijos mokslą.
Kodėl ir kokiu būdu?
Trūksta informacijos, dau
gelis vis dar įsivaizduoja, kad
mes tik skrodžiam lavonė
lius, vaikštom purvini... To
nėra. Akademijoje vykdomi
moksliniai tyrimai, atliekamos
įvairios operacijos, vyksta
konf er enc ijos, sem in ar ai.
Pakeisti aplinkinių nuomonę
teks mums patiems, reikia
paprasčiausiai parodyti tikrąjį
Akademijos veidą ir visuo

menei suteikti kuo daugiau
informacijos.
Jūs gavote diplomą –
ką jis jums reiškia? Kokie
ateities planai? Ką manot
apie metus praleistus Aka
demijoje?
Išsipildė mano svajonė. Aš
nesigailiu, kad taip likimas
pasisuko ir man teko studi
juoti LVA. Ateities planai...
likau Akademijoje, Karjeros
centre, ką gi stengsiuosi ir
toliau dirbti. Gyvenime lai
kausi vieno principo – vie
nas lauke ne karys, vertinu
komandinį darbą, turiu neiš
sipildžiusių svajonių. Galbūt
tiek, nenoriu atskleisti visų
savo planų, bent jau kol kas.
Dėkoju už pokalbį.
Jolanta Jonikienė

– Tu kà? Briedá nuðovei?
– Ne, visà algà pragëriau.
Ðliauþia dvi gyvatës ir viena sako:
– Klausyk kartais neþinai ar að nuodinga?
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Sportas

Susitikimas, kurio visi laukë …
Vasario 24 d. į LVA spor
to rūmus rinkosi įvairių laidų
Akademijos absolventai, bu
vę sportinio skyriaus tinklinio
sekcijų nariai, kurie studijų
metais gynė LVA garbę įvai
riose tinklinio varžybose.
Atidarymo metu Senato
pirmininkas prof. A. Matuse
vičius dalyviams ir svečiams
palink ėjo įdom ių varž yb ų
akimirkų tinklinio aikštelėje,
gerų emocijų. LVA studenčių
aerobikos grupė dalyvius pa
sveikino šokiu.
Tinklinio varžybose da
lyvavo 4 komandos, kurios
žaidė ratų sistema. Tai Aly
taus apskr. VMVT, Telš ių
apskr. Plungės VMVT, Kau
no apskr. VMVT ir Kauno m.
veteranai-tinklininkai. Trys,
aukščiau minėtos koman
dos surinko po lygiai taškų
o nugalėtojais, po atkaklios
kovos tapo Kauno m. vete
ranai-tinklininkai.
Varž yb oms pas ib aig us,
prie kav os puod elio vyk o
tinklinio seminaras 1947–
2006 m.

Prof. R. Kar az ija daug
ką papasakojo apie tinklinio
sekc iją, kur ios pirm in ink u
buvo studijų metais, vėliau
eidamas VF dekano bei LVA
rektoriaus pareigas.
KMU dėstytojas R. Lia
chov ič ius, dirb ęs su LVA
tinklininkais 1966–1975, pa
pasakojo apie didelį tų laikų
stud entų mėgusių tinklinį,
entuziazmą: tai G. Mikutov
skis, P. Vilimas, V. Radžius,
K. Ambrulevičius ir kt. Jie
dalyvavo šioje tinklinio šven
tėje.
Nuo 1980 m. LVA tinklinin
kus treniravo E. Vyskupaitis.
Prisiminimais dalinosi bu
vę jo auklėtiniai, tai – Aly
taus apskr. Miškų urėdas S.
Kvedaras, Klaipėdos apskr.
VMVT viršininkas A. Bauža,
Bais iog alos Gyv ulin ink ys
tės inst it ut o dir ekt or iaus
pavaduotojas V. Uchockis,
Radviliškio raj. Savivaldybės
švietimo sk. vedėjo pava
duotojas V. Jakavičius, Kau
no m. tardymo izoliatoriaus

viršininko pavaduotojas E.
Stulauskas ir daugelis kt.
V. Mogenienė, buvusi LVA
merginų rinktinės kapitonė ir
komandos žaidėja R. Ginei
kienė, kurios šiame turnyre
aikštelėje niekuo nenusilei
do vyrams, prisiminė studijų
laikus ir palinkėjo nepamiršti
šios inteligentiškos sporto
šakos.
Vet er an ai doc. J. Špa
kauskienė ir doc. J. Vaitkus
sakė, jog jaunystėje praleis
tas laikas tinklinio aikštelėje,
varžybose, stovyklose, dės

tytojų ir studentų susitikimai,
palieka gražius prisiminimus
visam gyvenimui.
LVA rekt or ius prof. H.
Žilinskas, dėkodamas, kad
atvykusieji nepagailėjo savo
laiko susirinkti į šį seminarątinklinio turnyrą skirtą LVA
70-čiui, kiekvienam dalyviui
įteikė suvenyrą – puoduką
su LVA ženklu.
Eligijus Vyskupaitis
Kūno kultūros katedros
vedėjas

Studentø stalo teniso èempionatas
Vas ar io 25 d. Vyt aut o
Didžiojo universiteto spor
to salėje, vyk o aukšt ųjų
mok yklų stud ent ų stal o
ten is o čemp ion at as. LVA
rinkt in ė įveik ė VDU mer
ginų ir vaikinų komand as.
LVA rinkt in ei atstovauja
VF ketv irt ak urs iai: Dov ilė
Venckutė, Joana Griciūtė,
Indrė Banevičiūtė, Mantas
Prapuolenis, antrakursis –
Julius Fiodorovičius, GTF
antrakursė – Laura Celie
šiūtė, trečiakursis – Sigitas
Trakšelis.
Trenerių ir komandų at
stovų pasitarime vyko dis
kus ijos apie šios sport o
šakos populiarinimą, ypač
tarp aukštųjų mokyklų mer
ginų.

Akademijos studentai dėkoja doc. V. Vaitkui ir prof. J.
Šiugždaitei (stalo teniso sekcijos globėjams) už pagalbą
ruošiantis šiam čempionatui.
Eligijus Vyskupaitis
Kūno kultūros katedros vedėjas

Komandiniai rezultatai:
Vaikinai
Merginos
1. VGTU
1. VPU
2. VPU
2. VU
3. LKKA
3. KMU
4. KTU
4. LVA
5. MRU
5. VDU
6. KMU
7. LŽŪU
8. KU
9. LVA
10. VDU

– Neþinau, o kas?
– Supranti kà tik ásikandau á lieþuvá!

– Þinoma, kad prisileidþia, – sako ðeimininkas. – Kaip
kitaip jis ákàstø.

– Ar tas ðuniukas þmones prisileidþia? – klausia didelio
bulterjero ðeimininko vienas gyvûnø mylëtojas.

–
Kas tave taip suþalojo? – klausia þmogelis savo
apibintuoto kaimyno.
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Minëjimai
Vasario 22 d. LVA minė
jome prof. Konrado Juozo
Aleksos 125-ąsias gimimo
met in es, kov o 15 d. doc.
Juozo Šleivos 100-ąsias gi
mimo metines.
Griežti, suprantantys, pa
tyrę nemažai likimo smūgių
žmonės – dėstytojai, iškilios
asmenybės, dvasios aristok
ratai, dabar net negalėčiau

pasakyti, kodėl man įstrigo
šie žodžiai.
Džiugu, kad istorija gali
sujungti praeitį su dabartimi,
o tradicija pagerbti kažkada
prieš mus gyvenusius žmo
nes, buvusius Akademijos
darbuotojus vis giliau įsišak
nija. Malonu, kad Gyvulinin
kystės katedroje tai tęsiasi
jau ne vienerius metus. Anot,

GYVULININKYSTËS
SPECIALISTAS
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LVA rektoriaus prof. habil. dr.
H. Žilinsko: „Reikia suprasti,
kad praeitis niekur nedings
ta, neišnyksta ir svarbiausia
tai, kad ir to meto žmones ir
dabartinę LVA bendruomenę
vienija tas pats noras, kad
Akademija gyvuotų ir kles
tėtų“. Minėjimuose dalyvavo
gim in aič iai, LVA vet er an ų
klubo nariai, Gyvulininkystės

katedros kolektyvas. Sunku
būtų išvardinti visų pavar
des, nors manau, tai ir nebū
tų tikslinga, nes aš tikiu, kad
išėjusieji vis dar jaučia jiems
skiriamą dėmesį ir pagar
bą. Norisi padėkoti visiems,
kurie stengiasi, kad praeitis
nenugrimztų užmarštin.
Jolanta Jonikienė
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