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Pokalbis su prorektoriumi plëtrai
„Aš nesu suaugęs su kė
de. Gerai jaučiausi dirbda
mas ūkio fermoje, institute,
Akademijoje ar ministerijoje.
Ir manau, kad visur gerai
sek ės i. Nem ėgst u stov ėt i
vietoje. Vertinu tuos žmo
nes, kurie vienoje įstaigoje
dirba 30 metų, toks yra jų
pasirinkimas. Tačiau manau,
jog save galima ir reikia iš
bandyti visur. Taip įgyjama
nauja patirtis. Manau kiek
viename darbe reikia dirbti
gerai ir svarbu mokėti save
realizuoti. Nepriimtinas pa

vydas ir intrigos. Nesuprantu
tų, kuriems šis jausmas ne
svetimas. Jei nori to ką turi
ar pasiekė kitas – to reikia
siekti, o nepavydėti. Labiau
siai vertinu žmogiškuosius
sant yk ius, komp et enc iją
ir pas it ik ėjim ą. Nuo ger o
mikr ok lim at o inst it uc ijoje
priklauso jos sėkmė“. Apie
darbą, praeitį ir ateitį suti
ko pasikalbėti LVA prorek
torius plėtrai Raimundas
Mockeliūnas (buvęs Lietu
vos Respublikos Švietimo
ir mokslo viceministras).

universitetø tinklui – 10 metø
Liet uv os vet er in ar ijos
akademija nuo 1996 metų
yra BOVA universitetų tinklo
narė. BOVA – Baltijos šalių
mišk ų, veterinarijos ir že
mės ūkio universitetų tinklas
(angl. The Baltic Forestry,
Veterinary and Agricultural

University Network), įkurtas
1996 metais ir skirtas plėtoti
bet arp į bend rad arb iav im ą
studijų srityje skatinant dės
tytojų ir studentų mobilumą
tarp keturių su žemės ūkiu
susijusių universitetų Baltijos
šalyse, o taip pat palaikyti
glaudžius ryšius su Šiaurės
šalių universitetais. Per 10
veiklos met ų tink las dau
giausiai organizavo tarptau
tinius kursus magistrantams,
o paskutiniaisiais metais taip
pat kviečia į kursus skirtus
doktorantams bei dėstytojų
kompetencijoms ugdyti. Ke
letas dėstytojų ir mokslinin
kų grupių kuria tarptautines
magistrantūros programas.
Lietuvos veterinarijos aka
demijos rektorius prof. Hen
rikas Žilinskas 2004–2006
metais užima BOVA rekto

riaus pareigas, kurias nuo
2007 metų pradžios perduos
į Latvijos žemės ūkio univer
siteto rektoriaus prof. Juris
Skujans rankas.
Spalio 26–27 dien om is
BOVA atšventė veiklos 10metį. Jubiliejinėje konferen

Kantrybës nebaigtiems darbams uþbaigti,
Kûrybinio impulso naujiems pradëti,
Lengvos laimës rankos, stiprios sveikatos,
Dþiugios ðventinës nuotaikos linkiu
Ðv. Kalëdø ir Naujøjø metø proga.

cijoje vykusioje Jelgavos ir
Vecaucės rūmuose (Latvijos
žemės ūkio universitetas)
dalyvavo virš 70 žmonių iš
Baltijos šalių universitetų ir
svečiai iš NOVA universitetų
tinklo (analogiškas universi
tetų tinklas Šiaurės šalyse).

Redaktorë
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Pokalbis su prorektoriumi plëtrai
Tęsinys 2 p.
Atkelta iš 1 p.
Prieš 1,5 metų išėjote
dirbti į Švietimo ir mokslo
ministeriją, liko nebaigti
darbai. Ar grįžęs atgal į
Akad em ij ą pas teb ėj ot e
pokyčius?
Aš buvau atsakingas už
projektų rengimą struktūri
niams fondams. Keletas šių
projektų prieš 1,5 metų dar
buvo nebaigti rengti, todėl šių
darbų ėmėsi dr. A. Šaloms
kas. Jis tęsė darbus, keletui
projektų buvo suteiktas finan
savimas. Kai kurių vykdymas
dar vyksta. Grįžęs į Akade
miją pastebėjau daug pasi
keitimų ir studijų bei mokslo
srityse, o taip pat ir išorinių
(daug renovuotų, rekonst
ruotų patalpų, naujų pastatų).
Visa tai mane be galo džiu
gina. Išsiplėtė tarptautiniai
ryšiai, šiandien yra daugiau
galimybių vykti į užsienį. Aš
sav o ruošt u nor ėč iau pa
kviesti studentus aktyviau
vykti į kitas šalis, nepraleisti
progos susipažinti su tų šalių
kultūra ir tradicijomis, išmokti
ar patobulinti užsienio kalbos
įgūdžius, įgyti naujų žinių, su
rasti kontaktų, kurie ir ateityje
būtų naudingi.
Jūsų dabartinė veikla
LVA?
Projektų, lėšų koordina
vimas, įvairios informacijos
apie Europos fondus kaupi

mas ir jos sklaida, darbo gru
pių, kurios vykdytų projektus
organizavimas. Taip pat ku
ruoju Tarpt aut in ių ryš ių ir
Informacinių sistemų skyrius.
Ar Jūs netapsite pasy
vesniu sulėtėjus gyvenimo
tempui, juk ministerijoje jis
buvo kur kas   intensyves
nis?
Man au ne. Min ist er ijoje
darb as lab ai int ens yv us,
reikėjo greitai priimti spren
dim us ir kart ais žaib išk ai
orientuotis situacijose, kar
tais būdavo sunku planuoti,
stresinė būsena, daugybė
nenumatytų situacijų. Akade
mijoje – gyvenimas rames
nis ir streso žymiai mažiau.
Manau įgyta patirtis ir ryšiai
min ist erijoje bus nau ding i
dirbant Akademijoje. Mano
gyvenimo credo – nėra ne
įmanomų darbų, o kiekvienoj
situacijoj galima rasti tinka
mą sprendimą ar kompromi
są. Kryptingai dirbant viską
galim a pas iekt i ir išm okt i.
Darbai – visiškai nesvarbu
kur dirbtum, turi būti padaryti
laiku ir gerai. Reikia pasitikėti
savimi, žmonėmis ir žinoma
turėti bendraminčių koman
dą. Gali būti pats žymiausias
mokslin ink as, bet vien as
daug nenuveiksi.
Prorektoriau, Jums ži
nomos abi medalio pusės
– dirbote ir ministerijoje, ir
akademijoje, važinėjote po

Europos šalis. Žinodamas
Švietimo ir mokslo ministe
rijos veiklos sritis ir  požiūrį
į aukštąjį mokslą jo refor
mas, ką Jūs galėtumėte pa
sakyti apie mūsų aukštąją
mokyklą ir jos ateitį?
Skand in av ijos šalys e,
Austrijoje, Anglijoje ir kitose
Europos valstybėse – moks
lo ir studijų institucijos yra
žymiai stambesnės. Institu
tai integruoti į aukštųjų mo
kyklų sudėtį. Manau vykstant
glob aliz ac ijos proc es ams
mažoms institucijoms bus
sunkiau išlikti, parodyti savo
veiklą ir konkuruoti, daryti
įtaką viešųjų ryšių prasme,
gauti lėšų plėtrai ir atnauji
nimui. Džiugu, kad pasta
raisiais metais mes turime
daug mokslinės produkcijos,
kad LVA užima trečiąją pozi
ciją tarp geriausiųjų Lietuvos
universitetinių aukštųjų mo
kyklų. Akademiją lenkia tik
Vilniaus ir Gedimino techni
kos universitetai. Nedidelei
aukštajai mokyklai tai labai
svarbus įvertinimas ir pripa
žinimas. Lietuvoje yra kele
tas mažų aukštųjų mokyklų,
todėl manau ateityje ir Lie
tuvoje aukštosios mokyklos
turėtų stambėti. Akademijos
ateitį aš ir matau būtent šia
me kontekste, mes turime
išlikti stiprūs savo srityje – tai
svarbiausia. Norėčiau matyti
Akademiją kaip veterinarinės

medicinos, maisto saugos
ir gyvulininkystės mokslų ir
studijų centrą, kuriame dirbtų
akademijos ir institutų moks
lininkai, dėstytojai ir studentai.
Tam turime pasiruošti sutvar
kydami ir atnaujindami infra
struktūrą. Juk mes savo nišą
rinkoje turime ir galime dar
ją plėsti. Tada būtų didesnės
galimybės konkuruoti šalies ir
tarptautiniame kontekste bei
būtų didesnė konkurencija tarp
mokslininkų viduje. Būtų atlie
kama daugiau įvairių tyrimų, o
ir tarptautiniuose projektuose
dalyvauti būtų lengviau.
Ko pal ink ėt um ėt ben
druom en ės nar iams ir
Akad em ij ai art ėj anč ių
švenčių proga?
Norėtųsi, kad žmonės iš
liktų tolerantiški ir geranoriš
ki vieni kitiems, kad būtume
kūr yb išk i ir mums sektųsi
įgyvendinti numatytus pro
jektus ir atlikti užsibrėžtus
darb us, kad vald žios dė
mesys mokslui ir aukštajam
mokslui neapsiribotų tik kri
tika, o remtųsi ženkliomis in
vesticijomis į šią sritį. Linkiu,
kad ir ateinančiais metais
mus visus lydėtų sėkmė.
Dėkoju Jums.
Jolanta Jonikienė

universitetø tinklui – 10 metø
Tęsinys 2 p.
Atkelta iš 1 p.
Iš Lietuvos veterinarijos
akad em ijos konf er enc ijo
je dalyvavo rektorius prof.
H. Žilinskas, Veterinarinės
medicinos fakulteto dekanė
doc. A. Aniulien ė, Maist o
saugos ir higienos katedros
e. doc. p. M. Malakauskas ir
projektų koordinatorė K. Ka
valiauskaitė.
Dvi dienas vykusioje kon
ferencijoje pranešimus skai
tė BOVA rektorius prof. H.
Žilinskas, NOVA rektorius
prof. P. Jensenas, Karališ
kosios Švedijos žemės ūkio
ir miškininkystės akademijos

prez id ent as, buv ęs NOVA
rektorius prof. M. Carlsso
nas, BOVA koo rd in ac in io
komiteto pirmininkas doc. H.
Tullus, aktyvus NOVA-BO
VA trumpų kursų dalyvis, o
dabar LVA e. doc. p. M. Ma
lakauskas, o taip pat Latvijos
žemės ūkio ministras M. Roze.
Pranešimuose net tik apžvelgti
dešimtmečio veiklos rezultatai,
bet aptartos ir ateities bendra
darbiavimo perspektyvos besi
keičiančioje Europos švietimo
erdvėje, o taip pat BOVA ir NO
VA bendradarbiavimas tiesiant
tiltus tarp Baltijos ir Šiaurės
šalių mokslininkų ir dėstytojų.
Intensyvios ir labai vertingos

diskusijos įvyko nacionaliniu
ir tarptautiniu pagrindu suda
rytose darbo grupėse, iš kurių
gautas dabartinės veiklos ko
kybinis įvertinimas ir naujos
bei originalios idėjos ateičiai.
Visų dalyvių pasisakymuo
se pripažinta, kad šiuo metu
vykstantis bendravimas BOVA
ir NOVA-BOVA tinkluose yra
unikalus darinys Baltijos šalyse
neturintis daug analogų Euro
poje, ir pagal veiklos rezultatus
galintis būti pavyzdžiu kitoms
institucijoms. Čia vystomos
idėjos atitinka Europos aukšto
jo mokslo filosofiją ir strategiją.
Daug naudingų faktų pateikta
ir 10 metų sėkmingo bendra

darbiavimo jubiliejaus progai
pažymėti išleistoje knygoje
„BOVA-10 years of successful
cooperation in studies of agri
culture, forestry and veterinary“.
Per iškilmingą vakarienę
Vec auc ės rūm uos e buv o
įteikti apdovanojimai ir pa
reikštos padėkos labiausiai
BOVA univ ers it et ų tink lo
gyvavimo ir vystymo prisidė
jusiems asmenims. Gyvūnų
veisimo ir genetikos kated
ros doktorantei R. Skinkytei
įteiktas padėkos raštas už
sėkmingą BOVA koordina
torės LVA darbą 2003–2004
metais.
Kristina Kavaliauskaitė
Projektų koordinatorė
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Konferencija – tarsi postûmis naujiems moksliniams tyrimams
Spalio 26 d. vyko konfe
rencija ,,Gyvulininkystės pro
duktų, maisto žaliavų ir maisto
sauga, kontrolė ir rizikos veiks
niai”. Lietuva privalo užtikrinti
ES galiojantį gyvulininkystės
produktų, maisto žaliavų ir
maisto produktų kokybės ir
kontrolės lygį. Be jokios abe
jonės, tai didžiulis iššūkis vi
soms šioje srityje veikiančioms
institucijoms, kurių efektyvaus
darbo dėka galime tikėtis, kad
mūsų maistas bus visavertis,
kokybiškas, mitybos reikalavi
mų prasme, ir saugus. Maisto
saugos „Nuo tvarto iki stalo“
požiūris apima maisto saugą
visose jo gamybos grandyse.
Maisto kokybė priklauso nuo

gyvulių veislės, jų sveikatos, gyvulių gerovės, jų laikymo,
šėrimo, žaliavų perdirbimo technologinių procesų kontrolės,

maist o prod ukt ų laik ym o,
įpakavimo, transportavimo,
sand ėliav im o, pard av im o.
Mokslininkui svarbu visa tai
įvertinti, tirti, numatyti rizikos
veiksnius. Ir dar, tenkinti di
dėjančius, nuolat kintančius
vart ot ojo por eik ius, netg i
kurti naujus maisto produk
tus, t. y. gam int i funkc inį
maistą. Į konferenciją susi
rinkę mokslininkai ir spren
dė šias prob lem as. Vyk o
tur in ing as, pras ming as ir
įdomus bendravimas, dis
kusijos, tyrimų rezultatų ap
tarimas, dalijimasis patirtimi,
idėjomis.
LVA informacija

Studentø sporto ðventë skirta LVA 70-èiui

2006-ieji, tai Akademijos
jub iliejin iai met ai. Spalio
16 d. į sporto rūmus rinko
si stud ent ai, kur ie nor ėjo
pas iv arž yt i kok ioje nors
sporto rungtyje ir pasirodyti,
kokie jie greiti, stiprūs, taik
lūs. Aktyviausi buvo VF ir
GTF pirmakursiai. Varžybos
pras id ėjo merg in ų baud ų
mėt ym o ir vaik in ų trit aš
kių konkursais. Taikliausia,
įmetusi 8 iš 10 baudų – VF
I k. studentė Dalia Kacinke
vičiūtė, aplenkusi 6 baudas
įmetusią, VF penktak urs ę
Indrę Banevičiutę. Tritaškių
konkurse finale surinkęs 11
taškų nugalėjo VF penkta

kursis – A. Boronikovas, jis
aplenkė 9 taškus surinkusį
GTF pirmo kurso studentą
T. Lukauską.
VF ir GTF krepšinio rink
tinių mačą rezultatu 37:33
laimėjo GTF rinktinė, kapi
tonas L. Vadopalas. Virvės
traukime (2 merginos + 4
vaik in ai) galyn ėjos i tikr ai
stiprios komandos. Po at
kaklios kovos nugalėjo VF
III kurso komanda, kapitonas
K. Tarvainis.
Salės riedulys – naujas,
įdomus ir studentų mėgia
mas žaidimas. Pagrindinis
rungtynių laikas baigėsi ly
giosiomis 6:6. Teko mušti

devynių metrų baidinius. Čia
taiklesnė buvo VF V kurso
kom and a, kap it on as – M.
Lapėnas, 9:8 nugalėjusi VF
trečiakursius, kapitonas T.
Bendikas.
Salės futbolo varžybose
su VF komanda, kapitonas
– Š. Badaras rungtyniavo
GTF rinktinė. Rungtynes 7:3
laimėjo GTF futbolininkai,
kurių lyderiais buvo broliukai
dvyniai V. ir G. Martinaičiai.
Studentų sporto šventę
stebėjo akademijos rekto
rius bei VF ir GTF dekanai,
kurie domėjosi ir patarė stu
dentams.
Stud ent ai buv o apd o

van oti akad em ijos vad ovų
priz ais ir pak viesti dar ak
tyv iau dalyv auti įvairiuose
LVA reng in iuos e.
Malon u buv o išg irst i I
kurso studentės atsiliepimą
apie šventę:
„Niekada negalvojau, kad
akademijos rektorius man
paspaus ranką, įteiks prizą,
palinkės sėkmės moksle bei
sporte ir kartu nusifotogra
fuos“.
Tęsinys 5 p.
Eligijus Vyskupaitis
Kūno kultūros katedros
vedėjas

Dëstytojai – darbuotojai seka studentø pavyzdþiu
Lapkričio 20 d. LVA dės
tytojai-darbuotojai rinkosi į
sporto rūmus, kad parodytų
savo stiprumą, vikrumą, taik
lumą. Varžybose dalyvavo
8 komandos, 2 moterys + 2
vyrai. Kai kurios komandos
nesugebėjo įtraukti dailio
sios lyt ies ats tov ių, tod ėl
startavo tik vyrai. Organiza
toriai džiaugėsi, kad jaunėja
dalyvių amžius.
Taikl iaus iai šaud ė D.
Min elg ien ė, sur ink us i 49
tšk. bei E. Šliž ius ir V.
Ober ausk as sur ink ę po
46 tšk. Smig in io rungt yje
taikliausi: V. Martinaitis 247

tšk. ir D. Minelgienė – 199
tšk. Baudas taikliausiai me
tė I. Alionienė – 6 baudos ir
A. Pockevičius – 8 baudos.
Estafečių rungtyje grei
čiaus ia buv o „Pat olog ijos
kvarteto“ komanda (kapito
nė V. Babrauskienė ir 3 jos
vyrai!) – laikas 0.55 s. 150
kg svorį traukti geriausiai
sekėsi ūkio skyriaus koman
dai „Gudručiai“ (kapitonas R.
Lasauskas). 30 metrų svorį
nutraukė per 0,8. 28 s.
Šventės metu pirmą kar
tą turėjo progos pasirodyti
LVA rok o stiliaus muz ik ą
atliek ant i grup ė. Sport o

švent ės pab aig oje dėst y
tojai – darb uot ojai (vyr ai)
pas ik eisd am i žaid ė salės
riedulį. Po varžybų, rekto
rius H. Žilinskas apdovano
jo nugalėtojus ir prizininkus
atm in im o dov an ėl ėm is,
pasidžiaugė, kad LVA dar
buotojus sudomino sporto
švent ė, kur i buv o skirt a
akademijos 70-čiui, linkėjo
akad em ijos darb uot ojams
sportuoti ir pavasarį daly
vauti Kūno kultūros katedros
rengiamose sporto šventė
se. Akad em ijos vad ov as
šįk art dalyv av o tik smig i
nio varžybose, o pavasarį

pažadėjo dalyvauti sporto
šventėje.
Kvieč iam e vis us LVA
dirb anč iuos ius antrad ie
niais ir ketv irt ad ien iais
piet ų pert rauk os metu pa
žaisti krepšinį, salės riedu
lį, badmintoną, stalo tenisą
bei naud otis tren iruokliais
esanč iais sunk iosios atle
tik os salėje.
Tęsinys 5 p.
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Istorija neturi pabaigos...
Istorija yra tai, ką mes žinome, taria
mės žiną arba siekiame žinoti apie praeitį.
Iš mūsų asmeninės patirties, iš tėvų
ir draugų, artimųjų pasakojimų atklysta
atmintis. Taigi, trys sąvokos – sesės:
praeitis, istorija ir atmintis. Ar galime pa
bėgti nuo praeities ir jeigu galime, kiek
toli ir kaip ilgai? Istorinės chronologijos
jausmas, įdėmus žvilgsnis į šiandieną,
supratimas, kad istorija neturi pabaigos
yra tie, kertiniai akmenys, kurie buvo
svarbūs V. Lazdauskienei, Akademijos is
torijos muziejaus vedėjai, imantis knygos
puslapiuose atkurti praeitį, susisteminti
Akademijos istorijos muziejuje saugomos
informacijos fragmentus.
Mūsų istorinėje I auditorijoje ir buvo
pristatyta V. Lazdauskienės knyga „Iš pra
eities atėjome“. Kiekvienos knygos kelias
iki skaitytojo – ilgas, sudėtingas, juolab V.
Lazdauskienei, pirmą kartą besistengian
čiai išleisti knygą. Išgirdome, kas tos V.
Lazdauskienės mintis inspiravusios jėgos,
kokius tikslus kėlė autorė ruošdama kny
gą, kodėl būtent tuos žmones paminėjo
ir pagerbė savo knygoje.

Buvo perskaitytos ištraukos: apie dr.
J. Savickį, palikusį pėdsaką Lietuvos ve
terinarijos istorijoje, pareiškusį minčių ir
LVA atidarymo proga 1936 m. žurnale
„Veterinarija ir zootechnija“:
Perskaitėme knygoje ir Monsinjo
ro K. Vasiliausko 1999 metais Svečių
knygoje įrašytas mintis: „Šviesi mokslo
šventovė, brandinanti mūsų tautos atei
ties gerovės kūrėjus“.
Be to, pateiktas pluoštelis K. Skab
lausko, Mato Veito mokinio, prisimini
mų, užrašytų 1926–1927 m. Kalbėju
sieji – Akademijos Garbės profesorius
daktaras J. Vaitkus, Lietuvai pagražinti
draugijos vardu doc. J. Kriauzienė,
doc. S. Mork eliūn ien ė, D. Šatien ė,
prof. S. Danius, E. Vyskupaitis, R. Pivo
rienė akcentavo, kad V. Lazdauskienės
knyga – mums visiems dovana, kad
galime daugiau sužinoti apie Akade
mijos istorijos įvykius ir prisiminimais
pagerbti žmones, kurie buvo susiję
su veterinarija.
Literatūrinę popietę savo dainomis
praskaidrino Babtų kultūros centro fol
kloro ansamblio „Vėrupė“ dainininkės,

vadovaujamos Jurgos LazdauskaitėsTotylienės.
V. Lazdauskienė, įteikdama Angelus,
dėkojo visiems, kurie jai padėjo, ją parėmė
ir jai patarė.
Ji savo darbštumu parodė, kad kiek
vienas galime ką nors nuveikti bendram
labui. Tik įvertinkim ir branginkim savąjį
gyvenamąjį laiką, jį užpildydami prasmin
gais darbais. Pabaigsiu šiais filosofo,
istoriko Vosyliaus Sezemano žodžiais:
„O ateities numatyti neįmanoma, jeigu
kartu nebus kreipiamas dėmesys ir į pra
eitį. Kultūrinis gyvenimas yra organiškas
procesas ir tegali į priekį žengti tiek, kiek
tauta moka sunaudoti tą nacionalinės
ir dvasinės energijos atsargą, kuri buvo
sukaupta protėvių ir tėvų kartų, t. y. kiek
ji pažįsta pati save. O toks savęs pažini
mas reikalauja, kad tauta rūpintųsi ne tik
šios dienos darbais, bet ir įsisąmonintų
savo praeitį bei savo istorinio palikimo
prasmę...“.
Violeta Bakutienė
Studijų skyriaus vedėja

Kiek kainuoja pasaulio dziudo jaunimo viceèempiono medalis
Per Pasaulio dziudo jaunimo čem
pionatą Dominykoje spalio viduryje, kaip
sakė treneris Zenius Vencevičius, jo auk
lėtinis LVA GTF II kurso studentas Alius
Bračiulis pasirodė nepriekaištingai. Pirmo
je kovoje pirma laiko nugalėjo amerikietį,
antroje – Rusijos sportininką, trečioje – la
bai pajėgų japoną. Finale Alius minimalia
persvara pralaimėjo prancūzui ir tenkinosi
sidabro medaliu. Treneris pasakojo, jog
pralaimėjo ne Alius, bet teisėjas nesąži
ningai teisėjaudamas suteikė galimybę
prancūzui tapti čempionu. Išvykimui į
Dominyką treneriui Z.Vencevičiui reikėjo
pačiam surasti 30 tūkstančių litų, kurių
reikėjo kelionei ir pragyvenimui. Pašelpė
Alytaus įmonės, bičiuliai, giminės, bet rei
kėjo paimti ir iš banko paskolą. Lietuvos
dziudo federacija visiškai neparėmė.
Treneris ant dziudo federacijos ne
pyksta, nes jis teigia: „kokią federa
ciją išsirinkom, tokią ir turim“. Dziudo
imtynių treneris savo klube „Alytis“ turi
parengęs stiprių kovotojų, kurie garsino

ir garsina Alytų ir Lietuvą, nors trene
rio žodžiais energija eikvojama ne ten
kur reikia. Treneris yra ir vadybininkas,
vairuotojas, masažuotojas, rėmėjų ieš
kotojas ir salės remontininkas. Tokia
veikla gali greitai nusodinti „akumu
liatorius“, dėsto mintis Aliaus treneris.
Grįžęs iš Pasaulio dziudo čempio
nato, Alius Bračiulis buvo gražiai pa
gerbtas LVA senato posėdyje. Tikimės,
jog studentui šis malonus pagerbimas
suteikė daugiau jėgų treniruotėms ir
varžyboms. Lapkričio pradžioje Kaune

Alius antrą kartą tapo suaugusiųjų dziu
do čempionu svorio kategorijoje iki 100
kg. Treniruotės, varžybos ir išvykos at
ima daug laiko. Studentas praleido kai
kurias paskaitas, neatliko laboratorinių
darbų, neapsigynė koliokviumų, todėl
visomis pastangomis stengiasi pasivyti
kurso draugus moksluose.
Linkime sportininkui ir jo treneriui
sėkmės baigiant šių metų sezoną ir
laukiame sugrįžtant gruodžio pabaigo
je iš Pietų Korėjos, kur vyks Pasaulio
studentų dziudo čempionatas, su ap
dovanojimu.
Kaip ir kiekvienais metais LVA Kūno
kultūros katedra renka geriausią aka
demijos sportininką. 2006 m. geriausiu
išrinktas Alius Bračiulis.
Sveikiname!
Eligijus Vyskupaitis
Kūno kultūros katedros vedėjas
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Dëstytojai – darbuotojai seka studentø pavyzdþiu
Atkelta iš 3 p.
Sveikiname visus mėgstančius kū
no kultūrą ir sportą su artėjančiomis
Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais,
link ime vis ok er iop os sėkm ės, išlikt i
sveikiems ir susitikti sporto aikštelėse
kitais metais.
Eligijus Vyskupaitis
Kūno kultūros katedros vedėjas

I

II

Eil. K O M A N D A
SMIGINIS
ŠAUDYMAS
Nr.				
		
T
V
T
V
1. Ūkio d.„Gudručiai”
455
V 140
V
2. Gyvūnų veisimo
430
VI 142
IV
3. L. Kriaučeliūno klinika 558
V
167
I
4. Keturi vėjai
370
VII 132
VII
5. Patologinis kvartetas 597
II
165
II
I
6. Administracijos
585
III 161
III
7. „Chemikių vyrai”
323
VIII 126
VIII
8
Gyvūnų mit.-fiziol.kat. 650
I
136
VI

III
BAUDŲ
ESTAFETĖS
METIMAS			
T
V
L
V
20
II
56.07
II
9
VIII 1,08.41
VI
9
VII 1,10.26
VII
19
III
1,08.07
V
24
I
0,55.00
I

SVORIO
TRAUKIMAS
L
V
0,8.28
I
8
0,9.10
VI
0,9.16
IV
0,8.32
II

10
9
13

0,9.60
0,9.04
0,9.37

V
VI
IV

1,02.08
1,11.36
1,07.09

III
8
IV

VII
III
V

IŠ VISO
TAŠKŲ
55221 (15)
64868 (32)
41776 (25)
77354 (26)
33537 (21)
88683 (33)
16445 (20)

Varžybų vyr. teisėjas: E. Vyskupaitis                                                Varžybų sekretorius: A. Raupelis

Atkelta iš 3 p.

Studentø sporto ðventë skirta LVA 70-èiui

VIETA
II
VII
IV
VI
22112 (8)
V
VIII
III

66

			 	             Akademija šiandien	            2006 m. gruodis – sausis Nr. 6 (1146)

Priëmimas Prancûzijos Respublikos ambasadoje
Respublikos mokslininkai
vykdydami įvairius projektus
ar domėdamiesi specialybes
naujov ėm is vykst a į įvai
rias ES šalis. Lapkričio 25
d. Pranc ūz ijos amb as ad a
Lietuvoje ir jos ambasado
rius Guy Yelda organizavo
susitikimą su mokslininkais
dalyvavusiais mokslinėse iš
vykose į Prancūziją. Į priėmi
mą Prancūzijos ambasadoje
buvo pakviesti Neužkrečia
mųjų ligų katedros dėstytojai
G. Daunoras ir A. Černaus
kas. Akademijos dėstytojui
e. doc. p. G. Daunorui teko
dalyvauti ilgalaikėje dviejų
metų stažuotėje Prancūzijos

Maisons d,Alfort veterina
rijos mokykloje. Doc. dr. A.
Černauskas pagal Tempus
programos projektą 1997 m.
buvo išvykęs į Prancūzijos
Turo miesto regiono priva
čias veterinarijos gydyklas,
o 2002 m. du mėn es ius
domėjosi naujovėmis Mai
sons d,Alfort veterinarijos
mokykloje. Susitikimo metu
buvo aptarti tolesni bendra
darb iav im o ir draug yst ės
stiprinimo ryšiai tarp abiejų
šalių mokslininkų.
LVA informacija

Lietuvos veterinarijos gydytojø asociacijos XXXV suvaþiavimas
2006 metų spalio 20 die
ną Liet uv os vet er in ar ijos
akad em ijoje įvyk o Liet u
vos veterinarijos gyd ytojų
asociacijos (LVGA) XXXV
suv až iav im as. Suv až iav i
me užregistruota 350 daly
vių. Suvažiavime dalyvavo
Liet uv os Resp ublik os Že

mės ūkio ministrė prof. K.
Prunsk ien ė, Seim o nar ys
A. Vrubliauskas, Valstybi
nės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktorius e. prof.
p. K. Lukauskas, Lietuvos
vet er in ar ijos akad em ijos
rektorius prof. H. Žilinskas ir
kiti svečiai. Vyko veterinarijos

farmacijos įmonių paroda.
Suvažiavimo dalyviai išklau
sė LVGA metinę veiklos ata
skaitą, Revizijos komisijos ir
Garbės teismo ataskaitas.
Aktyviausi LVGA nariai buvo
apdovanoti Valstybinė mais
to ir veterinarijos tarnybos
bei Liet uv os vet er in ar ijos

gydytojų asociacijos padė
kos raštais. Koncertavo LVA
meno kolektyvai „Džigūnas“,
„Kupolė“ ir „Juventus“. Vyko
LVGA sekcijų darbas, semi
narai, paskaitos.
LVGA informacija

Tegul mirusiøjø atminimas amþinai lieka mûsø ðirdyse
Spalio 24 d. Biologinės
chemijos katedros kolektyvas
minėjo 100-ąsias Biologinės
chemijos katedros vedėjo
doc. Jokūbo Žirniausko gimi
mo metines. Mintimis grįžę į
praeitį buvę mokiniai, bendra
darbiai, LVA veteranų klubo
nariai, LVA muziejaus vedėja
pasakojo apie šio žmogaus
gyvenimo ir darbų rezultatus.
Kaskart nubraukdama aša
rą, buvusi studentė ir ilga
metė docento bendradarbė,
doc. Remigija Bukaveckienė
vis prisimindama J. Žirniaus
ką, dėkojo už likimo jai suteik

tą galimybę pažinti šį žmogų.
Atrodė, kad tos ankstesnės
katedros gyvenimas paliko
neišdildomą pėdsaką tuomet
dirbusiųjų širdyse.

Amžinybės ratas, amži
nas būties ir nebūties kar
tojimasis. Pasaulis jau taip
surėdytas, kad niekas jame
nestovi vietoje. Vieni žmo

nės keičia kitus, nenumal
doma laiko tėkmė veja dieną
po dienos. Ir net tada, kai
atrodo, jog visai neturime
laiko, visgi nors trumpam su
stokime ir prisiminkime tuos,
dėk a kur ių mes šiand ien
galime būti ten kur esame.
Norėtųsi padėkoti žmonėms
saugantiems savo širdyse
praeitį.
Jolanta Jonikienė
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Šių metų pavasarį buvo
laimėtas Tarptautinių ryšių
skyriaus parengtas Leo
nardo da Vinči mobilumo
projektas „Veterinarinės
medicinos studentų prak
tinių įgūdžių tobulinimas
moderniose ES klinikose“.
Šiame projekte dalyvavo
pirm iej i stud ent ai – VF
penktakursiai Jovita Aba
rytė ir Virginijus Kanapė.
Daugiau kaip 3 mėnesius
jie staž av os i Suom ij oj e,
privačioje Hiuvinkos (Hy
vinkää) ark lių klin ik oj e.
Leonardo da Vinči projekto
koordinatorė Kristina Sajū
tė grįžusiems iš stažuotės
stud ent ams sur eng ė du
susitikimus su dėstytojais
ir stud ent ais, kur ių me
tu jie dalinosi stažuotės
įspūdžiais, informavo apie
įgytus įgūdžius, demonst
rav o vaizd in ę med žiag ą
bei sutiko pasikalbėti su
Tarptautinių ryšių skyriaus
projektų koordinatore Kris
tina Kavaliauskaite.
Jovita Abarytė
Kodėl stambūs gyvūnai
ir būtent arkliai?
5 metus lankiau konkūrinį
jojimą. Meilę žirgams jaučiu
nuo mažens, būdama darže
lyje prašiau tėvų, kad leistų
laikyti arklį balkone ir svajo
jau ištekėti už indėno, kuris
turėtų daug arklių.
Jūsų įspūdžiai iš kelio
nės? Pagrindiniai skirtu
mai tarp klinikų čia ir ten?
Pagrindinis skirtumas –
greitas ir efektyvus darbas,
taip pat pac ient ų gaus a,
diagn oz av im o apar at ūr a,
laboratorija bei darbo pasi
skirstymas. Viso šito lyg ir
trūksta Lietuvoje.
Kok ios ark lių lig os ir
susirgimai dažniausiai pa
sitaikė? Gydymo metodai?
Diegliai, suk elt i įvair ių
priežasčių; šlubavimai. Me
dikamentiniai, chirurginiai.
Kaip prae id av o Jūs ų
įprasta diena klinikose?
Keldavomės 7 val. 7. 30
jau būdavome klinikoje. Ap
žiūr ėd av om e pac ient us,
duodavome jiems medika
mentus. 8.30 pacientus ap
žiūrėdavome su veterinarijos
gydytoju ir aptardavome jų
būklę. 9 val. vykdavo pokal
bis biure (analizuodavome

Kuo ji skyrėsi nuo dienos
čia Lietuvoje?
Dirbi tol, kol yra pacientų.
Kartais eidavome pietauti tik
5–6 val. vakaro. Kitas dalykas
– pas mus nėra vizitacijų, netgi
mūsų Akademijos klinikose.
Kaip Jus priėmė klini Hiuvinkos arklių klinikoje ji bū
davo netgi 2 kartus per dieną
koje?
Neb uv o spec ialaus su – rytinė ir vakarinė. Suomijoje
tik im o. Priė mė pap rast ai, klinika dirba 24 val. per parą,
365 dienas per metus. Nuo
oficialiai ir gan šaltai.
Ar jautėte žinių stygių 7.30 val. iki 16 val. dirba pa
cientų poliklinika, naktį budi
būdami klinikoje?
Negalėčiau savęs lyginti gydytojas.
Ar gydytojai vyksta pas
su gydytojais. Buvo ir tokių
pa
cientus į namus?
sit ua c ijų, kad a než in ojau
Taip, klinika turi ambulato
kaip elgtis, nes stigo žinių.
Naud oj ot ės tam tikr a riją. Vykstama pas pacientą
apar at ūr a, kur ią galb ūt jei pacientas neturi galimy
bės atvykti pats, jei to labai
matėte pirmą kartą?
Buvo tokių aparatų, ku pageidauja paciento savinin
riuos mat ėm e pirm ą kar kas, kai nereikia sudėtingos
tą – skaitmeninis rentgeno įrang os arb a jei gyv ulys
apar at as. Laz er is, kur iuo serga užkrečiama liga. Taip
naudotis neteko, bet ir kli pat kai tam tikrais atvejais
nikoje juo mokėjo naudotis negalima transportuoti gy
tik 2 žmonės. Dar nustebino vulio. Bet tok io pob ūd žio
3 metrų ilgio endoskopas, paslauga kainuoja nemažus
naudojamas gastroskopijai. pinigus. Kelis kartus ir man
Laboratorijos įranga taip pat teko važiuoti. Pirmą kartą vy
buvo moderni, kad užtikrintų kome išimti kabių pas buvusį
klinikos pacientą, antrą kar
greitą tyrimų atlikimą.
Jūsų kolegė Jovita mi tą vykome apžiūrėti arklio,
nėjo apie žavėjimąsi ar kuriam buvo lėtinis dantenų
kliais nuo vaikystės ar Jūs kraujavimas, taip pat vyko
taip pat ruošiatės speciali me paimti mėginį tyrimui.
Su kok iais teig iam ais
zuotis tik su stambiaisiais  
ir neigiamais dalykais su
gyvuliais?
Nuo trečiojo kurso apsi sidūrėte stažuotės metu?
Iš pradžių personalas ne
sprendžiau daugiau speciali
zuotis su stambiais gyvuliais žinojo kas mes tokie (tokio
ir arkliais. Mane labai domi statuso studentai atvykę sta
žuotis pagal Leon
 ardo da Vinci
na chirurgija.
pro
j
ek
t
ą)
ir
ką
su
mumis daryti,
Kodėl būtent arkliai?
Aš negaliu pasigirti tokia juk mes buvome pirmieji. To
pat irt im i kaip Jov it a, nors dėl dalį neigiamų dalykų būtų
kažkada bandžiau jodinėti. galima pateisinti. Po poros
Man labiau patinka stam savaičių viskas pakrypo į ge
būs gyvuliai, be to Lietuvoje rąją pusę.
Ar keliavote po šalį?
trūksta šios srities specia
Tris kartus buvau Helsin
listų. Visame pasaulyje su
arkliais dirba specializuoti kyje pas savo kolegas. Dau
arklių gydymo specialistai, giau kelionėms trūko laiko,
Suom ijoje netg i yra toks reikėjo įtemptai dirbti.
kvalif ik ac in is vet er in ar ijos
Tęsinys 8 p.
gydytojo laipsnis.
Ar jūs manote, kad lietu
viams reiktų pasekti tokiu
pavyzdžiu?
Galb ūt, nes vis ų galų
meistru nebūsi. Geriau gilin
tis vienoje srityje ar sferoje,
nei visose po truputį.
Kuo ypatinga buvo Jū
sų eilinė diena klinikose?

Po staþuotës Suomijoje
tam tikrų pacientų atvejus
ar apžvelgdavome moksli
nius straipsnius). Nuo 10.30
pras id ėd av o pac ient ų pri
ėmimas. Apie 13 val. pietūs,
priklausomai nuo pacientų
skaičiaus. Nuo 14 val. tęsda
vome pacientų priėmimą. 16
val. baigdavosi darbo diena,
kas antrą dieną budėdavome
klinikoje. Likdavome ten, jei
atveždavo gyvulius, kuriems
reik aling a skub i pag alb a,
(pvz. diegliuojančius arba
susižalojusius). Kas antras
savaitgalis būdavo laisvas.
Kas Jus stebino stažuo
tės metu?
Žmonių šaltumas ir abe
jingumas. Nebuvo nei pri
ėmimo, nei išlydėjimo va
karėlio.
Kaip vertinate savo bu
vimo laiką Suomijos Hiu
vink os ark lių klin ik oj e?
Su kok iais teig iam ais ir
neigiamais dalykais susi
dūrėte stažuotės metu?
Labai džiaugiuosi kad at
likau praktiką šioje klinikoje,
įgijau pat irt ies, suž in ojau
daug naujų dalykų, atsivėrė
naujos galimybės. Pirmąjį
mėnesį buvo sunkoka, nes
mano vadovė veterinarijos
gydytoja nevisada norėdavo
kalbėti angliškai ir kažkiek
ignoravo mane. Tačiau ilgai
niui viskas pasikeitė. Verta
buvo vargti dėl geresnės at
eities: „ką išmoksi ant pečių
nenešiosi“.
Ar siūl yt um ėt e vykt i
stažuotis kitiems studen
tams? Jei taip, kodėl?
Taip, tikr ai taip ir netg i
būtinai! Įgysite daugiau patir
ties, išmoksite naujų dalykų,
sutvirtėsite ir užsigrūdinsite.
Susirasite naujų draugų, kils
daugiau minčių ir idėjų, pa
tobulėsite.
Virginijus Kanapė
Kok ie buv o Jūs ų pir
mieji įspūdžiai atvykus į
Suomiją?
Aukštesnis ekonominis ly
gis. Žmonės, pastatai, trans
portas darė įspūdį.
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Po staþuotës Suomijoje
Jūsų ateities planai?
Jų nenorėčiau išduoti.
Ar siūlytumėt vykti kitiems stu
dentams?
Atkelta iš 7 p.
Taip, būt in ai. Mums reik ia semtis
Galbūt galėjome pasidaryti laisvesnę
dienotvarkę, bet mes atvykome įgyti naujų patirties iš kitų valstybių, įgyti žinių,
žinių. Abiem keliauti buvo sudėtinga, todėl pamatyti kaip organizuojamas darbas.
Tarkim, aš sužinojau, kas yra interna
ir susilaikėm nuo kelionių.
tūra. Internatūra – naujovė ir pačioje

Suomijoje. Būtent šioje klinikoje gydyto
jos dirbo pagal internatūros programą.
Nors jos ir negalėjo savarankiškai priimti
sprendimų, bet galėjo daug dirbti šalia
profesionalų.
Dėkoju  už pokalbį.
Kristina Kavaliauskaitė
projektų koordinatorė

Linksmø ðvenèiø!
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