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LVA lankësi
profesorius
Andreasas Henselis
Birželio 4 d. LVA lankėsi Vokietijos
rizikos vertinimo instituto prezidentas,
veterinarijos mokslų daktaras, profeso
rius Andreasas Henselis.
Profesorius LVA skaitė pranešimus
mokslinink ams bei stud entams apie
naujoves Vokietijoje ir Europoje maisto
saugos bei rizikos vertinimų srityse, ben
dradarbiavimą su socialiniais partneriais,
mokslo naudą maisto saugai ir kt.
LVA informacija

LVA prorektorius mokslui prof. dr.
A. Sederevičius tapo Komunikabiliau
siu 2007 metų mokslininku. Birželio 8
d. šią nominaciją jam suteikė Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerija.

Tarptautinë konferencija
Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės vertinimo laboratorija ir
Didžiosios Britanijos gyvulininkystės mokslų draugija (BSAS) birželio
6–7 d. LVA organizavo konferenciją „Mėsos kokybė ir sauga vartoto
jams: nuo tvarto iki stalo“. Ši konferencija – tai tąsa bendrų renginių
su kitomis šalimis.
Tęsinys 4 p.

Kov o 30 d. mag istr o baig im o di
plomai įteikti 35 GTF absolventams.
Balandžio 19 d. 23 GTF Neakivaizdinio
skyriaus absolventai gavo bakalauro
diplomus.
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Po SMD konferencijos
1. Prašome trumpai prisistatyti.
2. Kuo, Jūsų nuomone, svarbi SMD patiems studentams?
3. Kaip vertintumėte šių metų XXXVI SMD konferenciją? Gal ką nors reikėtų
tobulinti ar keisti, o galbūt priešingai, viskas vyko sklandžiai?
4. Papasakokite apie savo mokslinius tyrimus ir darbo (publikuoto SMD leidi
nyje) svarbą šios dienos mokslui?
5. Jūsų, kaip SMD nario (-ės), ateities planai?
Jolanta JONIKIENĖ
1. Esu Ugnė Žymantai
tė, VF trečiakursė. Gimiau ir
augau Kaun e. Dar besimo
kydama mokykloje pasirin
kau gamtos mokslų kryptį.
Nors aug au mieste, visada
mylėjau gyv ūnus: šun is ,
bulius, kiaules, višč iuk us,
nutrijas. Ir šiuo metu mano
nam uos e gyv en a mylim as
boks er ių veislės šun elis,
kur is yra ne tik išt ik im as
man o šeimos draugas, bet
ir atostog ų palyd ov as. Ne
sen iai prad ėjau aug int i ir
akvariumo gyventojus.
Baig usi mokyklą turėjau
du norus: stud ijuoti farma
ciją arb a vet er in ar iją. Ma
no tėvai taip pat yra baigę
LVA, tod ėl man iau, kad
tęst i jų prad ėt ą kelią būtų
įdomu. SMD org anizuotoje
konferencijoje dalyvavau an
trą kartą. Pirmąjį, 2006 m.,
buvo baisu kalbėti prieš di
delę aud it or iją, buv au tik
antr ak urs ė. Tač iau 2007
met ų SMD konf er enc ijoje
j a u b u v o d a u g d r ą s i a u .
Draug e su Viršk in im o fi
ziol og ij os ir pat ol og ij os
mokslin io cent ro darb uo
tojais (pak viest a dėst yt o
jos doc. dr. R. Želv yt ės),
atlik au tyr im us.
2. Man au, kad stud ijos
yra visav ert ės ne tik tuo
met, kai stud ent as sten
g i a s i i š g i r s t i d ė s t y t o j o
žod žius ar ger ai mok os i,
bet ir tad a, kai sport uoja,
šok a, dain uoja, dalyvauja
SMD. Dalyv av im as SMD
v e i k l o j e n a u d
 ing
 as stu
dent ams. LVA mokslin ės e
lab or at or ijos e, priž iūr im i
dėst yt ojo ar mokslo dar
b u o t o j o , s t u d e n t a i g a l i
atlikt i ned id elius moksli
nius darb us, o atlikę tris
darb us, jau tur ėt i ir bai
giam ojo darb o med žiag ą.
SMD – svarb i stud ent ams,

nes jie išm okst a būt i sa
v a r a n k i š k i , o r g a n
 i z u o t i ,
suv ok ia moksl in io darb o
priv alum us ir sunk um us.
3. Šių met ų SMD konf e
renc ijos pran eš im ai buv o
apie skirt ing os rūš ies gy
vūn us, taip pat ir egz ot i
nius, tai labai sudomino.
4. Mokslinio darbo prad
menis įgijau Virškinimo fizio
logijos ir patologijos mokslinio
centro laboratorijoje, kurioje
atliekami atrajotojų (daugiau
sia karvių) didžiojo prieskran
džio turinio tyrimai, mikrobio
loginiai tyrimai, analizuojami
virškinimo gerinimo metodai.
Turėjau galimybę susipažinti
su rumen tyrimo metod ik a,
sverti pašarus, atlikti gautų
rezultatų skaičiavimus. Šian
dien ypač svarbu, kad visos
su pašarais gaunamos maisto
medžiagos būtų visiškai pa
naudojamos ir įsisavinamos,
nes tai sąlygoja didesnę pro
dukciją, o pašariniai priedai,
tokie kaip LEVUCELL® SC
kult ūr a, užt ikr in a efekt yv ų
pašaro virškinimą ir pieno pri
milžio didėjimą.
5. Stud ijuot i lik o 2,5 me
tų, planuoju sėkmingai baig
ti stud ijas ir įgyt i vet er in a
rijos gyd yt ojo kvalifi k ac iją.

1. Esu Akvilė Ežerskytė.
Mokausi VF, 3 kurse. Gimiau
Klaipėdoje, dabar studijuoju
Kaune. Nuo vaikystės sva
jojau tapti veterinarijos gydy
toja, todėl labai džiaugiuosi,
eidama svajonės link.
Šarūnas Vanagas. Gimiau
Kaune, dabar studijuoju ve
terinarinę mediciną. Esu tre
čiakursis.
2. A. E.: SMD – puiki ga
limybė jaunam mokslininkui
išbandyti savo jėgas, susi
pažinti su naujais žmonėmis.
Be to, čia galima lavinti orato
riaus įgūdžius, išmokti įveikti
auditorijos baim ę. Man au,
kad SMD yra šauni mokykla,
kurioje įgytos žinios ir patirtis
labai pravers ateityje.
Š. V.: SMD padeda įtvir
tinti įgytas žinias, jas pritaikyti
praktiškai. Be to, yra galimybė
pab end rauti su žmon ėm is,
dirbančiais tam tikroje srityje,
susidaryti nuomonę apie dar
bo privalumus bei trūkumus
(mūsų atveju tai būtų ornito
loginės stoties darbuotojai).
3. A. E.: SMD konferenci
joje, dalyvavau pirmą kartą,
tod ėl nelab ai galėč iau pa
lyginti su vykusiomis konfe
renc ijom is. Man au, visk as
vyko sklandžiai, tačiau buvo
gaila, kad sus ir ink o maž ai
klaus yt ojų. Ate it yje tok ios
SMD konf er enc ijos galėt ų
tapti tiek Akademijos studen
tų, tiek dėstytojų švente. Būtų
smagu, jei tą dieną nebūtų
paskaitų, dalyvautų pranešė
jai iš kitų aukštųjų mokyklų,
galbūt net svečiai iš užsienio.
Š.V.: Šiemet konfe-ren
cijoje dalyvavau pirmą kar
tą, manau, kad viskas vyko
puikiai. Galbūt šiek tiek trūko
didesnio studentų dėmesio.
4. A. E.: Su kolega Šarūnu
Vanagu tyrėme zylių migraciją
Ventės Rage. Paukščių mig
racija yra labai svarbus tyrimo

objektas, nes jis gali lemti
daug dalyk ų kasd ien iam e
žmogaus gyvenime. Daugelis
yra girdėję, kad paukščiai gali
pernešti įvairias žmogui ir gy
vūnams pavojingas ligas. Be
to, migracijos metu iškyla su
sidūrimų su lėktuvais grėsmė.
Taigi, mokslininkas turi nuolat
stebėti ir registruoti paukščių
skaičiaus svyravimus, mig
racijos kelių kitimus (didelę
įtaką daro klimato atšilimas),
kad prireikus galėtų panaudo
ti šias žinias. Tada bus gera
gyventi mums visiems – tiek
žmonėms, tiek paukščiams.
Š.V.: Manau, kad šis dar
bas daug iau yra svarb us
mums patiems – patyrėme
naujų įspūdžių, susipažinome
su įvairiais žmonėmis, galėjo

me įvertinti savo galimybes.
5. A. E.: Norėčiau ir toliau
dalyvauti SMD veikloje. Sem
tis patirties ir kaupti žinias
tolesniam darbui ateityje.
Š.V.: Sakoma: „Žmogus
planuoja – Dievas juokiasi“.
Ate it yje stengs im ės, kad
būsimi darbai pranoktų anks
tesnius tiek kokybe, tiek ak
tua lum u. Svarb iaus ia, kad
1. Esu Agn ė Sub ač iū
tė, VF ketvirtakursė, studentų
mokslinės draugijos pirmininkė.
2. SMD savo veikla skatina
studentų saviraišką. Pirmo ar
antro kurso studentui dar ne
lengva suvokti, koks turi būti
mokslinis-tiriamasis darbas.
Mokslinio darbo pristatymas
– tai dar vienas sunkumas,
nes reik ia prieš aud it or iją
informatyviai, įdomiai, beje,
per trumpą laiką (10 min.)
pristatyti savo darbą.

Tęsinys 6 p.
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Įspūdžiai iš išvykos pas ūkininką A. Kučinską
Kovo 29-ąją Neužkrečiamųjų ligų
katedros doc. A. Černauskas pakvietė
mus, ketvirtakursius, į pažintinę kelio
nę, kurioje galėjome įgyti ir praktinių
įgūdžių.
Išvykoje dalyvavo ne tik studen
tai, bet ir Užkrečiamųjų ligų katedros
Patologijos skyriaus darbuotojai: A.
Pockevičius, J. Gintautas, kelionės va
dovas – A. Černauskas. Mūsų kelionės
tikslas buvo aplankyti avių fermą, esan
čią Kalviuose, Rokiškio r. Šiame ūkyje
Merinosų veislės avių bandą sudaro
900 ėriavedžių, 100 avinų. Prieauglio
fermoje būta net apie 500.
Nuvažiavę pirmiausia apžiūrėjome
gyvulius, kur jie laikomi, patikrinome
jų sveikatingumą, stebėjome, kuo jie
šeriami. Daugiausia dėmesio skyrė
me dažniausiai pasitaikantiems avių
susirgimams: nagų puviniui, ektopara
zitams. Dėstytojai mums parodė, kaip
reikia paruošti nagas, vėliau mes ir
patys išvalėme jas bei atlikome gydymo

proc ed ūr as. Apt ar ėm e
ektoparazitų lokalizaci
jos vietas ant avių kūno,
nem až ai suž in ojom e
apie šių susirgimų profi
laktiką ir gydymą.
Ūkininkas pasakojo,
kad, prieš išginat avis į
gan yklą, vykd oma de
helmintizacija, vitamini
zacija. Avims duodama
laiž om os ios drusk os,
miltų.
Grįždami namo dar il
gai diskutavome ir dalijo
mės patirtais įspūdžiais.
Džiaug ėm ės, kad ne
mažai sužinojome apie
avių auginimą, susirgimus, problemas,
su kuriomis susiduria jas auginantys
ūkininkai.
Šios išvykos labai naudingos stu
dentams, todėl norėtume paprašyti,
kad Akad em ijos dėst yt ojai dažn iau

rengtų profesinių įgūdžių formavimo
išvykas į įvairius respublikos ūkius.
Jūratė Banytė, Vilma Stogytė,
VF IV kurso studentės

Profesinių įgūdžių formavimo akimirkos

Stambiųjų gyvūnų klinikoje trūksta
pac ient ų, tod ėl nėr a galim yb ių for
muoti praktinius įgūd žius. Lab ai ap
sidžiaugėme, kai dėst ytojas A. Čer
nauskas mus pakvietė pamatyti, kaip
gydomi gyvūnai, atliek am os kitok ios
diagnostinės proced ūros. Baland žio
18 d. išvykome į karv ių ferm ą esan
čią Alytaus r. „Atžalyn o“ žemės ūkio
bend rov ėje. Mus pas it ik o malon ūs
ferm os darbuotojai, bend rov ės vyr.
veterinaras S. Jusas. Parodė mums

ferm ą, gyv ulius.
Ferm oje gyv uliai
laikomi ant gilaus
kraiko. Didelį įspū
dį pad ar ė lim uz i
nų veislės galvijai.
Jie įspūd ing o dy
džio, jų ekst erje
ras skir ias i nuo
kit ų mūs ų krašt o
galvijų eksterjero.
Taip pat mat ėm e
milžinišką limuzinų
veislės bulių. Visą
laik ą mus lyd ėjo
veterinaras. Laikas
tirpte tirpo, nes vet.
gydytojas pasakojo
įdom ias ist or ijas
apie stambiųjų gy
vulių laikymą ir sa
vo darbo specifiką. Išmokė leisti vaistus
į veną, į raumenis, taip pat informavo
apie vaistus, dažniausiai vartojamus
fermoje, jų dozes, privalumus ir trūku
mus. Parodė, kaip paprasta ir lengva
paimti kraują iš uodegos kraujagyslių.
Fermoje virė darbas, visi gaudė gyvu
lius ir ėmė kraują iš uodegos krauja
gyslių. Baigus darbus S. Jusas visus
pak viet ė arb at os, pap as ak ojo apie
ypatingų pacientų ligų diagnozavimą

ir gydymą, parodė nuotraukas.
Iš fermos nuvykome į Žuvinto rezer
vat ą. Aplank ėm e Žuv int o muz iejų,
klaus ėm ės rez erv at o dir ekt or iaus
A. Pran aič io pas ak ojim o. Nors pūt ė
žvarb us vėjas, neats is pyr ėme norui
pas iv aikšč ioti nauju apž valg os take
liu ir apž iūr ėt i graž ųjį Žuvint ą.
Grįž ę į aut ob us iuk ą linksmi ir ku
pini įspūdžių patraukėme namo.
Viliuosi, kad ši šauni išvyka nepas
kutinė. Mes turime formuoti profesi
nius įgūdžius, kurių labai reikia, kad
taptume, kaip doc. G. Daunoras sako,
gydytojais iš didžiosios raidės.
Ramunė Dobilaitė-Karaliūnie
nė,
VF IV kurso studentė
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Veterinarų diena
mybės vyko gegužės 10 d. Akademijos stadione. Skambant trankiai muzikai,
studentai susirinkusiuosius vaišino ŽŪM „Nemateko“ šašlykais, keptu paršeliu,
tikrino bendruomenės narių istorijos žinias. Vakare linksminosi klube „Combo“.
LVA informacija

Tarptautinės veterinarų
dienos proga LVA Studentų
atstovybė surengė šaunią
šventę Akademijos dėstyto
jams ir studentams. Links

Tarptautinė konferencija
Atkelta iš 1 p.
2004–2006 m. tokio po
būdžio mokslinės konferen
cijos vyko Krokuvos žemės
ūkio universitete. Šįmet su
sirinkę Lietuvoje, mokslinius
pranešimus skaitė: Anglijos,
Lenkijos, Graikijos, Slovė
nijos, Bulgarijos, Danijos,
Švedijos, Latvijos, Estijos ir
Lietuvos mokslininkai.

Padidėję rinkos reikala
vim ai maist o prod ukt ams,
mės ai bei jos gam in iams,
verčia mokslininkus ieškoti
būd ų, kaip pagaminti visų
rūš ių gyv ulių ir paukšč ių
aukštos biologinės vertės,
saug ią, ger ų kulin ar in ių ir
technologinių savybių mė
są. Aptardami užsienio ša
lyse vykdomus mokslinius
tyrimus bei taikomus tyrimų
metodus, mokslininkai ieš
kojo, būdų kaip koop
 eruo
tis bendroje ES erdvėje ir
spręsti aktualiausias mėsos
sektoriaus problemas.
Konferencijos organiza
cinio komiteto pirmininkas
doc. V. Jukna, paklaustas
apie konferencijos svar
bą, atsakė, kad tikisi, jog
konferencija turės įtakos
Lietuvoje gaminamos mė

sos ir jos produktų kokybės
gerinimui, saugos ir konku
rencingumo didinimui.
Išklausę mokslinius pra
nešimus, konferencijos da
lyviai tarėsi, kurioje šalyje
susitiks 2008-aisiais.
Po dviejų įtemptų darbo
dienų, konferencijos daly
viams buvo surengta ekskur
sija į Trakus ir Vilnių.
Jolanta Jonikienė
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Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys
LVA, atstovaujama rektoriaus H. Žilinsko,
ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
atstovaujama prezidento J. Kraujelio, pasirašė
bendradarbiavimo sutartį.
LVA rektorius H. Žilinskas ir UAB „Aconi
tum“ generalinis direktorius V. Vilius, siekda
mi, jog pakiltų Lietuvos mokslo lygis, kad būtų
pagerintas būsimų veterinarijos, maisto sau
gos ir gyvulininkystės specialistų rengimas,
pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

LVA tarptautinio
bendradarbiavimo naujienos
Erasmus 20-metis. Gegužės 24 d. LVA minėjo Erasmus programos veiklos 20-metį. Studentai ir dėstytojai klausėsi prorek
torės studijoms Gražinos Januškevičienės, dekanės Albinos Aniulienės ir Tarptautinių ryšių skyriaus vadovo Alvido Šarlausko
pranešimų. Veterinarinės maisto saugos studentė Erika Bulotaitė pasidalijo įspūdžiais po Erasmus studijų Švedijos agrarinių
mokslų universitete. Pasveikinti Švietimo mainų paramos fondo padėkas, už aktyvią veiklą Erasmus programoje, gavę e. doc.
p. dr. Mindaugas Malakauskas ir doc. Vigilijus Jukna. Visi ragavo „Erasmus“ torto, vaišinosi kava.

Akademijai įteikta Erasmus universiteto chartija. Birželio
pirmosiomis dienomis Europos Komisija paskelbė paraiškų Eras
mus universiteto chartijai gauti rezultatus. Lietuvos veterinarijos
akademijai įteikta Erasmus universiteto chartija 2007–2013 metams.
Chartija suteikia teisę dalyvauti visoje Erasmus veikloje ir nustato
pagrindinius principus ir reikalavimus veiklai vykdyti bei įpareigo
ja laikytis nuostatų, išdėstytų LVA Erasmus politikos pareiškime.
Daugiau informacijos – kitame numeryje.
Erasmus studentų atranka. Gegužę studijoms pagal Erasmus
programą 2007–2008 m. m. nominuoti 12 Veterinarijos fakulteto ir
3 Gyvulininkystės technologijos fakulteto studentai. Jie vyks studi
juoti į Vengrijos, Danijos, Austrijos, Čekijos, Suomijos, Ispanijos ir
Turkijos universitetus. Studentus kviečiame į likusias laisvas studijų
vietas užsienio universitetuose 2007/08 m. m.
Buvę Erasmus studentai nepamiršta Akademijos. 2005–
2006 m. m. LVA pagal Erasmus programą studijavęs studentas iš
Vokietijos Stefan Meyer viešėjo Akademijoje. Įvyko susitikimai su
šiuo metu LVA studijuojančiomis Erasmus studentėmis iš Čekijos,
Įprastinis dviejų dienų posėdis truko tik pora valandų.
Šiuolaikinės informacinės komunikacijos priemonės padeda
taupyti laiką. Birželio 12 d. BOVA koordinacinis komitetas posė
džiavo virtualioje erdvėje. Susitikimas truko 2 valandas vietoje
įprastų poros dienų, įskaitant kelionę. Jame LVA atstovavo
Veterinarijos fakulteto dekanė Albina Aniulienė ir Tarptautinių
ryšių skyriaus vadovas Alvidas Šarlauskas, projektų koordina
torė Kristina Kavaliauskaitė. Susitikime svarstyti BOVA kursų
organizavimo, NOVA-BOVA universitetų bendradarbiavimo ir
kiti aktualūs klausimai.

Maisto saugos ir gyvūnų higienos katedros vedėju B. Bakučiu,
Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais.
Erasmus dėstytojų vizitai. Kovą – gegužę LVA pagal Eras
mus dėstytojų mainų programą lankėsi du dėstytojai iš Lenkijos,
Varmijos ir Mozūrijos universiteto Olštyne, dr. Krzystof Kozlow
ski ir prof. Jozef Szarek, doc. Vita Antane iš Latvijos žemės ūkio
universiteto bei Erasmus koordinatorius doc. Bulent Ulutas iš
Turkijos Adnan Menderes universiteto. Vizitų tikslai – paskai
tos LVA studentams, tolimesnio bendradarbiavimo aptarimas.
Erasmus studentės sėkmingai baigia studijas. Brno ve
terinarijos ir farmacijos mokslų universiteto (Čekija) studentės
Zuzana Kadrliakova, studijuojanti veterinarinę mediciną, ir Sylva
Havelkova, studijuojanti veterinarinės maisto saugos studijų
programos dalykus, baigė vieno semestro Erasmus studijas.
LVA dėstytojai jas įvertino kaip labai pažangias studentes.
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Pro memoria

Atsisveikinome su didelio nuoširdumo, darbštumo kolege, dėstytoja, docente, daktare Janina Kriauziene.
Gyvieji esame skubinami laiko. Laikas – ir draugas, ir priešas. Laimė žmogui – gėris, meilė, valia.
Aukščiausiasis mums davė Žemę, kad mokėtume ja naudotis, davė Šventąjį Raštą, kad jį skaitytume
ir juo gyventume. Valia, tikėjimas – pagrindinės žmogaus savybės. Iš mūsų, gyvenančių žemėje, labai
nedaug tereikia – būti sąžiningiems, paslaugiems, pareigingiems, teisingiems, dėmesingiems. Tomis
gyvenimiškomis tiesomis gyveno mūsų kolegė, Lietuvai pagražinti draugijos valdybos narė, šios drau
gijos pirmininkė LVA.
Kartais klausydamiesi žmogaus gyvenimo istorijos neišgirstame jo nebylaus pagalbos šauksmo, sie
los, širdies ar sąmonės balso. Jaunas ir sveikas žmogus – skendėdamas savo minčių verpetuose ar
paniręs rūpesčiuose, neretai nepastebi kenčiančiojo. Gerbkime ir mylėkime vieni kitus čia ir dabar, kad
vėliau nejaustumėm kaltės, jog per mažai skyrėme laiko tam, kuris dar visai neseniai buvo šalia mūsų.
Vanda Lazdauskienė, LVA Muziejaus vedėja

LVA minėjome docentės J. Kauneckienės
100-ąsias gimimo metines. Minėjimą organizavo
Veteranų klubas bei Anatomijos ir fiziologijos kat
edros darbuotojai.
LVA informacija
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Po SMD konferencijos

3. XXXVI SMD. Šios draugijos pirmininkė esu tik pirmus metus, tačiau konferencija vyko
pakankamai sklandžiai. Žinoma, jai pasibaigus supratau, jog yra daug dalykų, kuriuos norė
čiau pakeisti ar patobulinti. Gaila, kad dėl tam tikrų priežasčių šiais metais nepavyko surengti
tarptautinės SMD, bet tikiuosi, kad kitais metais pavyks.
4. Prieš porą metų, padedant prof. Linui Daugnorai, ėmiau domėtis darbinių ir sportinių ar
klių stuburo pažeidimais, jų atsiradimo priežastimis bei pasekmėmis. Šiais metais ankstesnius
savo tyrimus pratęsiau praktikos Suomijoje metu. Būtent ten mačiau arklių stuburo patologijas
(apie kurias yra labai mažai informacijos), todėl mano darbas tapo dar įdomesnis, išsamesnis
ir aktualesnis, nes pati labai domiuosi arkliais.
5. Artimiausi plan ai – atn aujinti SMD intern etin į puslap į, surengti tarptautinę SMD kon
ferenciją.
Žinoma, labiausiai norėčiau, kad dar daugiau studentų susidomėtų SMD veikla ir įsitrauktų į ją.
1. Esu Vita Sabaitė, VF penktakursė, SMD narė ir draugijos pirmininkės pavaduotoja.
2. Kiekvienas studentas, dalyvaudamas SMD, įgyja bendravimo įgūdžių, nebijo kalbėti prieš
auditoriją, atsakinėti į jiems užduodamus klausimus, įgauna pasitikėjimą savimi. Turi galimybę
pagilinti žinias toje srityje, kuri juos domina, praplėsti akiratį, rinkti svarbią informaciją, bendrauti
su įvairiais žmonėmis, atlikti tyrimus, sisteminti turimas žinias, ir, be abejo, parašius tris moksli
nius darbus studentui sudaromos sąlygos nerašyti baigiamojo darbo.
3. Planavome organizuoti tarptautinę konferenciją, tačiau dėl techninių kliūčių ji neįvyko, bet
šios minties neatsisakome, galbūt kitais metais...
Konferencijoje netrūko mokslinių darbų, darbai buvo stiprūs, įdomūs, tačiau pasigedome dau
giau klausytojų. Stebino mažas studentų susidomėjimas, dalyvavo darbų vadovai ir tik SMD nariai.
4. Kiekviename darbe iškeliamos naujos problemos. Apie laukinių paukščių (gandrų) parazi
tozes Lietuvoje mažai žinoma, todėl patirties ir žinių teko semtis kaimyninėje šalyje – Lenkijoje.
Čia mane ornitologas Andrzej Kruszewicz maloniai priėmė, aprodė savo kliniką, leido tęsti tyri
mus, pasidalijo savo patirtimi ir žiniomis, padovanojo savo išleistų žurnalų, kuriuose rašė apie
laukinių paukščių ligas.
5. Labai toli į ateitį nežiūriu, gyvenimas parodys, bet norėčiau dirbti gydomąjį darbą.
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Išg ird usi ats iliep im us
apie „Džigūno“ 60-mečio ju
biliejinį koncertą, Niurnber
go lietuvių bendruomenės
pirm in ink ė Ast a pak viet ė
mūsų kolektyvą dalyvauti
lietuvių bendruomenės Vokie
tijoje rengiamame ren-ginyje.
Į renginį, be „Džigūno“,
vyko ir kolektyvas „Širšės“.
Už 37 asmenų delegaci
jos kelionę į Vokietiją buvo
atsakingas LVA sekretorius
A. Banys.
Nauji įspūdžiai, naujos
pažintys ir naujos patirtys.
Tokios buvo nuotaikos... Kal
bos apie gyvenimą, dainos ir
šurmulys sutrumpino kelionę
iki Berlyno. Rytą buvome jau
prie pat Brandenburgo vartų.
Mus sutiko žavios gidės –
vietinės lietuvaitės, įdėmiai
klausėmės jų pasakojimo,
vėliau suskubome kas į zoo
logijos sodą, kas į televizijos
bokštą, kas pasmaguriauti
į kavines. Labai viliojo Ber
lynas, atjaunėjęs naujomis
statybomis ir architektūros
sprendimais.
Tą patį vakarą atvykome
į Niurnbergą. Mus pasitiko
ponia Asta, Nerijus ir Rasa
– lietuvių draugijos žiedas
Niurnbergo mieste. Jaunimui
ši kelionė buvo pirmoji tokia
tolima, praleista grupėje, bu
vo smagu, kad teko gyventi
drauge.
Kitą rytą Birutė jau kėlė
visus valgyti lietuviškų šal
tibarščių su garuojančiomis
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bulvėmis. Vėliau buvo suor
ganizuota ekskursija po prieš
karinius, Hitlerio sumanytus,
gigantiškus objektus – cepelino
tribūną paradams priimti, spor
to aikštyną, Kongresų rūmus.
Kultūros rūmuose, kurie atrodė
tokie artimi, iš medžio konstruk
cijų ir lengvo stiliaus, gražiomis
erdv ėm is, rod os, žvilgt elė si

džiaugėsi renginiu.
Kitą rytą ponia Birutė vėl
pradžiugino lietuviška karšta
sriuba, tad po pusryčių lei
domės į senamiestį. Miestas
per karą beveik nenukentėjęs,
išlaik ęs vid ur amž ių dvas ią.
Žavėjo savo senove: pilimi
su bokštų kuorais ir ant kalno
stūksančia gynybine siena,

Viešnagė Vokietijoje
pro langą ir pamatysi Kuršių
marias.
Reng in io prad žioje Ast a
su Ras a susirinkusiems pa
pasakojo apie Lietuvą, krašto
ypatumus, simb olius. Vėliau
konc ert av om e, sulauk ėm e
daug plojimų ir nuoširdžių palin
kėjimų. Na, o jau pati vakaronė
buvo tikras nuotaikų ir polėkių
pliūpsnis. Visi noriai bendravo,
šoko ir dainavo. Vietiniai lietu
viai klausėsi mūsų pasakojimų
ir patys klausinėjo apie Lietu
vą. Gyrė mūsų pasirodymą ir

didžiuliais pastatais, katedra ir
bažnyčiomis, rotuše ir turtingų
pirklių namais, kuriuos puošia
nedideli ir labai dailūs balko
nėliai. Fotografavomės prie
šio miesto įžymybės Diurerio
sukurto meno šedevro – di
džiulio triušio. Sukome laimės
ratelį aikštės koplytstulpio tvo
roje. Džiaugėmės geru oru ir
ta miesto dvasia. Mus globojo
vietinė lietuvaitė Elena ir pa
slaugusis ponas Romas.
Grįžę ir kiek užkandę, vie
ni ilsėjosi, kiti spėjo sužaisti

draugiškas krepšinio rungty
nes Lietuva – Vokietija, kurias
rezultatu 65–48 laimėjo lietu
vaičiai. Atrodo, mūsų vaikinai
moka ne tik šokti! Po to ėjome
į miest o švent ę, vadinamą
Žydr ųjų liepsn elių nakt imi.
Per šventę prie katedros ir
aikštėse statomos estrados,
pav iljon ai prek yb ai, vykst a
koncertai ir pasilinksminimai,
muzikavimas, sklinda kalbos
ir dainos, skraido žydri ba
lionai ir už vieno muziejaus
bilietą galima apžiūrėti dešimt
muziejų. Visi statiniai, aikštės
apšviestos įvairiomis žydro
mis šviesomis.
Mažai numigę, atsisveiki
nome su mielais, jau drau
gais tapusiais, šeimininkais.
Kai kam buvo sunku sulaikyti
ašaras, bet viskas kada nors
baigiasi ir belieka tikėtis, kad
tai nebuvo paskutinis mūsų
susitikimas.
Pask ut in is mūs ų sus to
jim as Vok iet ijos žem ėje –
nuostabusis Drezdenas. Šis
miest as pak er ėjo daug elį,
savo žavingais rūmais, karalių
meno kūrinių saugyklos kom
pleksu, skverais, renovuoja
mais pastatais ir fontanais.
Kupini įspūdžių, dainuoda
mi, klausydamiesi linksmų gy
venimiškų istorijų, pasakojimų
nuotrupų iš buvusių kelionių,
netrukom grįžti į Lietuvą.
Kelionėje patirti įspūdžiai
sustiprino kolektyvo tarpusa

Krepšinio turnyras Rektoriaus taurė-2007

Vasario – gegužės mėnesiais LVA vyko krepšinio turny
ras – Rektoriaus taurė-2007. Dalyvavo aštuonios komandos:
VF I, II, III, IV, V kurso bei GTF I, II, III kursų krepšininkai.
Į atkrintamąsias varžybas pateko visos komandos, kurios
tarpusavyje žaidė vieno rato sistema. Finaliniame ketverte
pergalę iškovojo ir į finalą pateko GTF III k. krepšininkai,
įveikę VF III k. sportininkus rezultatu (75:42). Kitame pusfi
nalyje GTF pirmakursiai nugalėjo VF ketvirtakursius (73:51).
Didžiajame finale, čempionais tapo GTF III kurso studentai
(kpt. Laurynas Vadopalas), nugalėję GTF I kurso studentų
rinktinę rezultatu (65:44) (kpt. Egidijus Rimkevičius). Geriau
siems kiekvienos komandos žaidėjams prorektorius moks
lui prof. A.Sederevičius įteikė prizus. Varžybų vyr. teisėjas
lektorius D. Velička padėkojo studentams už jų aktyvumą ir
pakvietė LVA krepšinio rinktinės narius ruoštis ir dalyvauti
XXIII SELL studentų žaidynėse.
Kūno kultūros katedros informacija

Tęsinys 8 p.
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Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys
Trejų metų bendravimas sutvirtintas
sutartimi, kurią birželio 7 d. pasirašė
LVA rektorius H. Žilinskas ir Belgrado
gyvulininkystės instituto direktorius S.
Aleksic.
Kauno darbo biržos Jaunimo darbo
centre buvo pasirašyta bendradar
biavimo sutartis tarp LVA ir Jaunimo
darbo centro.

Viešnagė Vokietijoje

Atkelta iš 7 p.
vio santykius, pajutome toleranciją vieni kitiems.
Goda Aleksandrovaitė, VMS II k. studentė,
dr. Gediminas Gerulis

GYVULININKYSTĖS
SPECIALISTAS

2007 m. birželis – rugsėjis
Nr. 3 (1149)

Adresas: Tilžės g. 18, Kaunas

Redaktorė: Jolanta Jonikienė. El. paštas jonikiene@lva.lt
Nuotraukos: Jolantos Jonikienės,
iš autorių asmeninių albumų.
Leidinio dizainas: Jūratės Ruzienės.
Laikraštis leidžiamas 1000 egzempliorių tiražu.
Laikraštį spaudai parengė VšĮ „Terra Publica“.

