
ktU leidykla „technologija“ 
balandžio 29 – gegužės 12 d. išleido:

Šiuos ir kitus leidinius galite rasti leidyklos tinklalapyje  
leidykla.ktu.lt

NAUJOS KNYGOS

1. Marija Eidukevičiūtė, Jūratė Mikučionienė, Kęstutis Tarase-
vičius „Teorinės mechanikos savarankiško darbo užduočių rinkinys. 
Dinamika“. Mokomoji knyga. Leidinys skirtas ištęstinių studijų stu-
dentams savarankiškai išmokti teorinės mechanikos dinamikos kur-
są.

2. Darius Zabulionis „Betonas ir armatūra: pagrindinės konstruk-
cinės savybės“. Mokomoji knyga. 

3. Milda Paulikaitė „origin of Philosophy. A. Maceina‘s Contri-
bution“. Mokomoji knyga. 

4. „Electrical and Control Technologies.“ ECT 2010. Procee-
dings of the 5th International Conference an Electrical and Control 
Technologies. Atsakingasis redaktorius Algimantas Navickas.

5. „Elektros ir valdymo technologijos“. ECT 2010. 5-osios tarp-
tautinės konferencijos straipsnių rinkinys. Atsakingasis redaktorius 
Algimantas Navickas.
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katedros prof. Leonardas Rinke-
vičius, buvęs KTU SA preziden-
tas Skirmantas Bajoras ir buvęs 
KTU SA (tuometinės KTU SS) 
viceprezidentas Deividas Pra-
spaliauskas. Dar po vieną narį į 
valdybą deleguos Universitetas 
ir Studentų atstovybė.

Asociacijos veiklai vertinti 
buvo išrinktas kontrolės komi-
tetas, kurį sudarys Ekonomi-
kos ir vadybos fakulteto dekanė 
prof. Gražina Startienė, absol-
ventės Vida Juškienė ir Asta Ja-
nonytė. Pastaroji išrinkta komi-
teto pirmininke. 

„Per pastarąjį dešimtmetį 
buvo daug bandymų įkurti KTU 
ALUMNI klubą. Tačiau tai pa-
daryti nelengva, jei tokia idėja 

„nuleidžiama iš viršaus“. Ji gali 
būti sėkmingai įgyvendinta tik 
tada, kai yra didelis būrys žmo-
nių, norinčių bendros veiklos. 
Tad smagu matyti, kad šiandien 
susirinko daugiau nei 100 ini-
ciatorių. Tikiu, kad tai bus sė-
kmingos ALUMNI veiklos pra-
džia“, – džiaugėsi Universiteto 
rektorius prof. Raimundas Šiau-
čiūnas.

KTU absolventai 
vienijasi

Savaitė Suomijoje išsiver-
žus Islandijos ugnikalniui
kristina OkUnytė, 
Dovilė Pankaitė, 
aurimas RUDŽiOniS,
ktU Ekonomikos ir vadybos 
fakulteto studentai

Intensyvi „Erasmus“ programa 
„Mobile and Interactive Marketing, 
IT for Convergence Internet Mar-
keting & eBusiness Management“ 
vyko balandžio 11–22 d. Suomijo-
je. Jau dešimtus metus intensyvią 
„Erasmus“ programą organizuo-
janti TAMK (Tampere Universi-
ty of Applied Sciences) dėstyto-
ja Pirko Varis šiemet į programą 
pakvietė studentus ir dėstytojus 

iš 16 aukštųjų mokyklų, esančių 
12-oje Europos valstybių: Nyder-
landuose, Vokietijoje, Austrijoje, 
Bulgarijoje, Graikijoje, Didžiojo-
je Britanijoje, Airijoje, Vengrijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje, Suomijoje 
ir Lietuvoje. Šiųmetė programa iš 
tiesų įsiminė daugeliui, nes noras 
ilgiau pasilikti Suomijoje kai kam 
virto realybe: ugnikalnio išsiverži-
mas Islandijoje tapo ne tik esmine 
tema, bet ir užkirto kelią patogiau-
sia transporto priemone – lėktu-
vu – grįžti namo.

Daugiau nei savaitę trukusios 
programos metu studentai prista-
tinėjo pranešimus, klausė kompe-

tentingų dėstytojų paskaitų ir da-
lyvavo vienoje iš keturių seminarų 
sesijų. Seminaruose buvo nagrinė-
jamos tokios temos kaip elektroni-
nis marketingas, trimačio vaizdo 
medžiagos kūrimo ypatybės, tin-
klalapių dizainas, kultūrinių skir-
tumų įtaka įmonių tinklalapiams, 
duomenų bazių pritaikymas vers-
lui, Flash, kaip marketingo prie-
monė.

organizatoriai buvo paruošę 
ne tik dieninę, rimtąją paskaitų da-
lį, bet ir daugybę pramogų: išliki-
mo ekspediciją, apsilankymą zoo-
logijos sode, karaokės vakarus ir, 
žinoma, „Erasmus“ vakarėlius. Be 
viso to, kasdien galėjome džiaug-
tis suomiškos pirties malonumais 
ir maudynėmis lediniame ežere!

Viešėdami Suomijoje įgavo-
me žinių apie elektroninį verslą ir 
priemones jam skatinti, turėjome 
galimybę susitikti ir pabendrauti 
su studentais iš įvairių šalių. Dėl 
ugnikalnio išsiveržimo kelionė ta-
po įdomesnė ir leido pagilinti Eu-
ropos geografijos žinias planuojant 
maršrutus namo, taip pat išsiaiš-
kinti, kur tiksliai yra Lietuva.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
dalyviams ir organizatorei P. Varis, 
dėstytojai Elenai Vitkauskaitei ir 
profesoriui Rimantui Gataučiui už 
suteiktą galimybę puikiai praleisti 
laiką ir įgyti žinių bei patirties!

Žydrūnė ŠEGŽDaitė 

KTU žygeivių klubas „Ąžuo-
las“ puoselėja gražią tradiciją – 
kiekvieną pavasarį sodinti ąžuolus 
Lietuvos miškuose. Šiemet ši akci-
ja vyko balandžio 24–25 d. gam-
tiškai ir istoriškai unikalioje vie-
toje – Punios šile. Buvo sodinami 
nauji ąžuoliukai, taip pat tvarkomi 
anksčiau pasodintų medelių apriši-
mai ir kuoleliai, kertamos nereika-
lingos medelių atžalos. Pasibaigus 
darbams ąžuoliečiai vakarojo prie 
laužo, o kitą dieną aplankė įdo-
miausias šilo vietas, susipažino su 
savita šio krašto augmenija ir gy-
vūnija.

Pirmoji ąžuolų sodinimo akci-
ja buvo surengta 1986 metais sie-
kiant suvienyti žygeivius bendrai 
veiklai. „Narių ,,Ąžuolo“ klube 
buvo daug, tačiau trūko vienybės. 
Todėl pabandėme iškelti visiems 
bendrą tikslą – atsodinti nykstan-
čius Lietuvos ąžuolynus“, – prisi-
minė vienas pirmųjų šios akcijos 
iniciatorių, buvęs „Ąžuolo“ vadas 
Audrius Peseckas.

A. Peseckas pasakojo, kad pir-
moje talkoje dalyvavo vos devyni 
žmonės, ir oras buvo nedėkingas – 

lietus ir šlapdriba, bet ąžuolai bu-
vo pasodinti. Vėliau akcija pradėta 
organizuoti kiekvieną pavasarį ir 
renginys tapo masiniu. Susirinkda-
vo iki 50 žmonių, vykdavo talka, 
vakaronė, po pasodintais ąžuolais 
buvo teikiami gintarai, vėliau visi 
traukdavo į žygį po šilą.

Dabar vyresniajai ąžuoliečių 
kartai smagu matyti prieš dvide-
šimt ir daugiau metų sodintus me-

džius. Gaila, kad ne visi prigyja, 
tačiau, kaip sakė Punios šilo giri-
ninkas: „Ąžuolus sodinti – tai ne 
morkas sėti. Praeina daug laiko, 
kol sodinukas medžiu pavirsta.“ 
Tačiau abejonių, kad ąžuoliečiai 
ir toliau kiekvieną pavasarį sodins 
ąžuolus, nekyla. Tai daroma ne tik 
dėl klubo pavadinimo – ąžuolas 
simbolizuoja lietuvybę, mūsų isto-
riją, šaknis.

Ąžuolus sodinti – tai ne 
morkas sėti

Jau vienuolika metų neblės-
ta KTU Studentų atstovybės ge-
rumas ir noras praleisti dieną 
kartu su vaikais iš globos namų. 
Šiais metais renginyje „Padova-
nokime šypseną“ dalyvavo net 
123 vaikai iš penkių vaikų glo-
bos namų: Vilkijos, Pagynės, 
Apuolės, „Atžalyno“ ir „Pasto-
gės“.

Studentai vaikus mokė čiuož-
ti Kauno ledo arenoje, kartu žai-
dė boulingą, o neįgalūs vaikučiai 
tuo metu mėgavosi saldumynais 
šokolado fabrike, susipažino su 
skanėstų gamybos procesu.

Kartu su Alisa vaikai keliavo 
po stebuklų šalį žiūrėdami ani-
macinį filmą kino teatre. Vėliau 
visi į dangų leido didžiausias 
savo svajones, kurias nuskraidi-
no margaspalviai balionai.

„Kaip gera matyti laime 
spindinčias vaikų akis – jiems 
suteiktas džiaugsmas grįžta de-
šimteriopai!“ – įspūdžiais da-
lijosi renginio organizatorius 
KTU Tarptautinių studijų cen-
tro studentų atstovybės narys 
Aistis Baronas.

Parengė Miglė Plytninkaitė

Studentai skraidino 
besišypsančių 
vaikų svajones

Folkloro festivalyje – 

”Goštautos“ pievų muzika
Gegužės 8–9 dienomis Kaune 

praūžė studentų folkloro festiva-
lis „o kieno žali sodai?“, kuria-
me dalyvavo ir mūsų Universite-
to folkloro ansamblis „Goštauta“. 
KTU folkloro nariai linksmino 
žiūrovus ne tik gražiomis lietu-
viškų vestuvių dainomis ir šo-
kiais, bet ir pienių bei pievų žolių 
muzika. Iš viso festivalyje pasi-
rodė aštuoniolika Lietuvos aukš-
tųjų mokyklų studentų folkloro 

ansamblių ir modernaus folkloro 
grupių, taip pat svečiai iš Latvi-
jos. 

Festivalyje vyko ne tik kon-
certai, bet ir kultūrinės dirbtuvės, 
kuriose etnologai mokė tradici-
nio šokio, muzikavimo, daina-
vimo paslapčių. Vieni galėjo da-
lyvauti sutartinių pamokėlėje, 
kiti mokytis šokti polką, groti 
cimbolais, skambinti kanklėmis, 
pūsti dūdmaišį ar ragus, išmėgin-

ti kitus liaudies muzikos instru-
mentus. 

Po koncertų visi šėlo liaudiš-
koje vakaronėje, rungėsi įvairio-
se varžytuvėse. Festivalį užbaigė 
puikus spektaklis „Lietuvininkų 
vestuvės“, kuris supažindino su 
Mažosios Lietuvos regiono ves-
tuvių papročiais ir tautiniais kos-
tiumais. 

„Goštautos“ ir „S. a.“ inf.

KTU ALUMNI – tai 
savotiška dirva, ku-
rią šiandien, įsteig-
dami organizaciją, 
suarsime, o ką joje 
sodinsime, priklau-
sys nuo mūsų pačių 
iniciatyvos

intensyvi „Erasmus“ programa „Mobile and interactive Mar
keting, it for Convergence internet Marketing & eBusiness Ma
nagement“ vyko balandžio 11–22 d. Suomijoje

Asmeninio archyvo nuotr.

ktU žygeivių klubas „Ąžuolas“ tęsia gražią tradiciją – ąžuolų 
sodinimą lietuvos miškuose

Žygeivių klubo „Ąžuolas“ archyvo nuotr.

Vaikai skraidino į dangų balionus, ant kurių buvo pritvirtinti 
lapeliai su užrašytomis jų svajonėmis

Gintarės ŽALTAUSKAITėS nuotr.


