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Studentai vis dažniau skun-
džiasi akademine korupcija bei 
nesąžiningumu aukštajame 
moksle. Sprendimo būdų idė-
jas bei vizijas studentus išsa-
kyti kviečia Lietuvos studentų 
sąjunga (LSS) gruodžio 9 dieną 
sostinėje inicijuojamoje projek-
to „Skaidrios studijos“ konfe-
rencijoje.

„Studentai, nuogąstaujan-
tys dėl esamo nesąžiningumo 
bei korupcijos savo aukštojoje 
mokykloje, turėjo puikią gali-
mybę ne tik analizuoti šią temą, 
bet ir pateikti savo viziją, kaip 
ją spręsti  Studentų sąjungos 
iniciuojamame projekto „Skai-
drios studijos“ rašto darbų kon-
kurse.

Nespėję išnagrinėti akade-
minio nesąžiningumo temos 
raštu bei turintys savo poziciją 
šiuo klausimu studentai bus 
išgirsti projekto „Skaidrios stu-
dijos“ rengiamos konferencijos 
metu“, - teigė projekto „Skai-
drios studijos“ koordinatorė 
Dalia Norvaišaitė.

Pasak D. Norvaišaitės, kon-
ferencijoje bus rengiama disku-
sija „Antikorupcinių priemonių 
veiksmingumas aukštajame 
moksle“, kurioje dialogą už-
megs studentai su skirtingų 
institucijų atstovais, svečiais bei 
rašto darbų konkurso „Skai-
drios studijos“ komisijos daly-
viais.  

Tokiu būdu, koordinato-
rės teigimu, siekiama skatinti 
studentus aktyviau domėtis ir 
analizuoti korupcijos pasekmes 
aukštosiose mokyklose, kurti 
aktyvią akademinio jaunimo 

Studentų atstovai: 
ar įmanomas 
aukštasis mokslas 
be korupcijos?
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B ū k  S A V A S !
Ieškome iniciatyvių ir kūrybingų žurnalistų, vadybininkų, 

maketuotojų, IT specialistų, norinčių bendradarbiauti kuriant 
Lietuvos studentų laikraštį „SAVAS“.

Jei esi atsakingas, tau savas studentiškas gyvenimas, 
mėgsti bendrauti ir lengvai valdai plunksną, o gal nori įgyti 
vadybinių ar maketavimo įgūdžių? Jei taip, tu esi tai, ko mes 
ieškome. Kviečiame prisijungti prie mūsų kolektyvo.

SAVAS – būtent ta vieta, kur gali išbandyti savo jėgas ir 
įgyti praktinės patirties ateičiai. Čia tave visada sutiks links-
mas ir draugiškas kolektyvas, kurio senieji nariai prireikuspa-
gelbės ar patars.                                              

Artėjant egzaminams 
imame stresuoti, atrodo, 
visa informacija, kurią „grū-
dome“ per visą pusmetį sau 
į galvą dingsta. Ir dėl visko 
kalta ta nelemtoji egzami-
nų baimė. „SAVAS“ paruošė 
jums krūvą patarimų, kaip 
mokytis lengviau ir nugalėti 
stresą prieš egzaminus. Taip 
pat turime jums dar vieną 
gerą žinią. Šis „SAVO“ nu-
meris dar nepaskutinis šiais 
metais. Jau kitą antradienį, 
vos po septynių dienų, ieš-
kokite šventinio, savo my-
limiausio ir seniausio stu-

dentiško laikraščio „SAVAS“. 
Darbingos, linksmos ir nuo-
taikingos savaitės, gero skai-
tymo ir iki kito antradienio! 

SAVAS redakcija

S V E I K I  V I S I !

„SAVAS“ misija 
– atsakingai infor-
muoti skaitytojus ir 
veikti juos duodant 

nepriklausomo 
mąstymo pavyzdį 
bei suteikti jau-
niems žmonėms 

praktinės patirties 
ateičiai.

Redakcija laukia Jūsų 
laiškų bei kritinių 

straipsnių!
Kritiniai straipsniai turi 

būti pasirašyti autoriaus pa-
varde, nurodant adresą ir 
telefoną. Redakcija pasilieka 
sau teisę trumpinti straips-
nius ir keisti jų pavadinimus. 
Straipsniai taip pat gali būti 
redaguojami, jeigu jų turi-
nys prieštarauja įstatymams 
ar gero tono normoms. Bet 
kuriuo atveju, autorius apie 
tai bus informuojamas.
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poziciją bei plėsti visuomenėje 
vyraujantį korupcijos suvokimą.

Konferencijoje taip pat bus 
apdovanoti konkurso „Skai-
drios studijos“ geriausių rašto 
darbų autoriai.  Be to, apsilan-
kę konferencijoje galės pasi-
rašyti deklaraciją „Aš už skai-
drias studijas“. Konferencijoje 
be studentų, taip pat dalyvaus 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT), Lietuvos žurnalistų sąjun-
gos (LŽS), Tarptautinės teisės 
ir verslo aukštosios mokyklos 
(TTVAM) ir Lietuvos studentų 
sąjungos (LSS) atstovai.

Primename, jog paplitu-
sį akademinį nesąžiningumą 
ir akademinę korupciją, nee-
fektyviai taikomas sankcijas ir 
studentų toleranciją nesąžinin-
gam kolegų elgesiui Lietuvos 
studentų sąjunga pastebėjo dar 
2009 metų pavasarį drauge su 
Vytauto Didžiojo universite-
to studentų atstovais šia tema 
vykdytoje studentų apklausoje. 
Apklausoje, su teiginiu, jog aka-
deminis nesąžiningumas yra 
problema Lietuvos aukštosio-
se mokyklose, sutiko 71 proc. 
iš daugiau nei 900 apklaustųjų 
respondentų. Atsižvelgus į ap-
klausos rezultatus, LSS Tarybo-
je buvo inicijuojama sudaryti 
specialią akademiniam nesąži-
ningumui spręsti skirtą darbo 
grupę. Šiuo metu akademinės 
korupcijos mažinimo srityje ak-
tyviai veiklą tęsia LSS Akademi-
nio proceso ir socialinių reikalų 
komitetas.

Lietuvos mokslo taryba kreipėsi 
į LR Švietimo ir mokslo ministeriją 
prašydama išaiškinti mokslo ir stu-
dijų įstatymo 93 straipsnio 6 dalies 
baigiamosios nuostatos taikymo ri-
bas. Ši nuostata 2010 m. gali sukelti 
doktorantūros proceso nesklandu-
mų, prognozuoja taryba ir akade-
minė bendruomenė.

Minėtoje nuostatoje sakoma, 
kad universitetai teisę vykdyti dok-
torantūrą kartu su valstybės moks-
lo institutais ar universiteto mokslo 
institutais turi iki 2010 m. sausio 1 
d. 

Todėl kyla pagrįstas klausimas, 
kaip dabartiniai tarpinstitucinių 
programų doktorantai turėtų tęsti 
studijas pasibaigus 2009-iesiems.

Pagal Švietimo ir mokslo minis-
terijos atsakyme pateiktą nuomo-
nę, esamiems doktorantams turi 

Prognozuojama, kad ekonomi-
nio sunkmečio laikotarpiu Lietuvo-
je, lyginant su ankstesniais metais, 
išaugs jaunų žmonių migracijos 
srautai. Vien per pirmuosius devy-
nis šių metų mėnesius iš Lietuvos 
emigravo daugiau asmenų nei per 
visus 2008 metus, o iš visų išvykusių 
šalies gyventojų – daugiau nei 40 
proc. sudaro būtent jauni žmonės. 
Pastaraisiais metais ypač išaugo ir 
studijuoti į skirtingas Europos vals-
tybes išvykstančių lietuvių skaičius.

„Iki šiol, didžioji dalis iš šalies iš-
vykstančių jaunų žmonių emigruo-
davo ieškodami darbo. Nedidelė 
dalis – šeiminiais tikslais. Tačiau 
pastaraisiais metais pastebimos ir 
kitos tendencijos. Vis daugiau jaunų 
žmonių į kitas Europos bei pasaulio 
valstybes išvyksta būtent studijų 
tikslais. Kol kas studijuoti išvyksta 
apie 11 proc., tačiau atsižvelgiant 
į tai, kad Europoje studijos dažnai 
jau yra pigesnės nei Lietuvoje bei 
į mokslo kokybę – tikėtina, kad šis 
skaičius turėtų tik augti,“ – komen-
tuoja Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos (LiJOT) prezidentas Šarūnas 
Frolenko.

Lietuvos mokslo taryba: šiuo metu 
vykdomos doktorantūros studijos 
bus baigtos pagal senąją tvarką

Ekonominis sunkmetis neigiamai paveiks 
jaunimo migracijos srautus

būti sudarytos sąlygos baigti dok-
torantūrą ta tvarka, pagal kurią jie 
buvo priimti.

„Tokia tvarka padės išlaikyti tęs-
tinumą ir pereinant prie naujųjų 
Doktorantūros nuostatų“, - sako 
tarybos pirmininkas prof. Eugenijus 
Butkus. Naujų Doktorantūros nuos-
tatų projektą LR Švietimo ir mokslo 
ministerijai taryba numačiusi pa-
teikti gruodžio mėnesį.

Pasak E. Butkaus, naujieji Dok-
torantūros nuostatai turėtų būti 
taikomi tik naujai priimamiems 
doktorantams. Disertacijų gynimui 
eksternu senųjų nuostatų tvarka tu-
rėtų būti taikoma dar du metus po 
naujųjų įsigaliojimo.

Tarybos teigimu, šiam senųjų 
ir naujųjų doktorantūros nuostatų 
perimamumui pritaria ir akademinė 
bendruomenė. Šie principai turėtų 

Tikėtina, kad Lietuvoje emigra-
cija tik augs. Tokį spėjimą vakar 
vykusiame Jaunimo reikalų tarybos 
išplėstiniame posėdyje apie jauni-
mo migraciją, išsakė dr. Audra Si-
pavičienė, Tarptautinės migracijos 
organizacijos Vilniaus biuro vado-
vė: „Pastebime, kad žmonės bando 
išvykti visais įmanomais būdais, o 
kadangi legalių kelių emigruoti, 
dėl ekonominio sunkmečio ir dar-
bo vietų stygiaus tikslo valstybėse, 
mažėja, lietuviai renkasi ir šešėlinę 
ekonominę, nelegalų, socialinių ga-
rantijų neteikiantį darbą“.

Dažniausios išvykimo priežas-
tys yra keblumai susirandant darbą 
Lietuvoje ir įsitvirtinant gyvenime 
baigus mokslus bei išėjus ši tėvų 
namų (siekis įsigyti būstą, išsimo-
kėti paskolas ir pan.). Nors iki 2008 
m. daugiau tokių asmenų išvykda-
vo trumpesniam laikotarpiui ir jau 
buvo prasidėję grįžimo į Lietuvą 
srautai, šiuo metu jie vėl sulėtėjo. 
Pasak specialistų, trumpalaikis iš-
vykimas nekelia žalos, jei asmenys 
išvyksta turėdami tikslą grįžti. Dau-
giau keblumų kelia tie emigrantai, 
kurie tikslo valstybėje jau yra pra-

leidę 5-6 metus ir joje įsitvirtinę. 
Tikėtina, kad jie ir liks pasirinktoje 
šalyje.

Jaunimo reikalų tarybos posė-
dyje, apibūdindama šiuolaikinio 
emigranto iš Lietuvos portretą, 
Statistikos departamento generali-
nio direktoriaus pavaduotoja Dalia 
Ambrozaitienė sakė, kad dažniau-
siai tai jaunas, 25-29 metų amžiaus 
žmogus, nedirbantis arba iki išvy-
kimo bent metus neturėjęs darbo. 
Prieš tai buvęs įsidarbinimas galėjo 
būti pramonės, prekybos, nekilno-
jamojo turto srityje; tiek vedęs, tiek 
nevedęs. Tokie asmenys emigruoja 
daugiausiai į JAV, Airiją bei Jungtinę 
Karalystę.

Primename, kad Jaunimo reika-
lų taryba – iš 12 asmenų sudaryta 
patariamoji institucija. Pusę Tarybos 
narių skiria Lietuvos jaunimo orga-
nizacijų taryba (LiJOT) iš jaunimo 
atstovų, o pusę – valdžios instituci-
jos. Kartą per mėnesį Taryba rengia 
išplėstinius posėdžius, kuriuose na-
grinėja aktualiausias jaunimo pro-
blemas. Į šiuos posėdžius kviečiami 
ir visi susidomėję asmenys.

būti išdėstyti LR Vyriausybės nuta-
rime, kuriuo bus tvirtinami naujieji 
nuostatai.
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STUDENTAI, nors egzaminų sesija artėja – 
NESTRESUOKIME !
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Gerda Aleksiūnaitė

Paskutinį lapkričio penktadienį 
Vilniaus pedagoginio universiteto 
Technologijų edukologijos studentai 
nusprendė nieko nepirkti ir paskatinti 
kitus kūrybiškai praleisti laiką neiš-
leidžiant pinigų, tuo prisidėdami prie 
pasaulinės „Nepirk nieko!“ dienos.

Rengiantis šiai dienai studentai pa-
stebėjo, kad žmonės dabar daugiau įpra-
tę leisti laisvalaikį prekybos ir pramogų 

centruose ir yra pamiršę kitas laisvalaikio 
praleidimo formas: knygų skaitymą, kū-
rybinius darbus – veiklą, kuri nereikalauja 
pinigų ir neskatina vartojimo.

„Nepirk nieko!“ diena pasaulyje
„Nieko nepirk!“ arba kitose šalyse 

vadinama „Pasipriešinimo pirkiniams“ 
diena lapkričio paskutinį savaitgalį 
minima daugelyje Europos valstybių, 
JAV ir Kanadoje. Šią dieną, prieš ka-
lėdinių pirkinių „bumą“, skatinama 
susimąstyti apie pirkinio būtinumą. 
Juk artimiesiems daug labiau reikia 
nematerialių dovanų: jūsų dėmesio, 
meilės, gero žodžio ar patarimo. Tokią 
iniciatyvą taip pat palaiko aplinkosau-
gos ir „žaliųjų“ organizacijos, kadan-
gi ši minima diena įgauna ekologinį 
atspalvį – mažesnis pirkimas mažina 
transportavimo sąnaudas, gamybos 
intensyvumą ir gamtos taršą. 

Nieko nepirkdami vieną dieną nepa-
keisime pasaulio ir nesužlugdysim šalies 
ūkio. Tačiau svarbu, kad pirkėjai susimąs-
tytų, ką ir kodėl jie perka, bei pagalvotų, 
ar vis didėjantis vartojimas iš tiesų reiškia 
gyvenimo kokybės gerėjimą.

Siūlė kūrybą ir knygų skaitymą
VPU studentai, norėdami atkreipti 

dėmesį į „Nepirk nieko“ dienos svarbą, 
gamtos išsaugojimo ir saikingo vartojimo 
problemas, suorganizavo Eko kūrybinės 
dirbtuvės, ekodizaino parodą ir knygų 
pasikeitimo akciją. Šios prasmingos idėjos 
buvo pristatytos Gamtos mokslų fakul-
tete. Didelio praeivių dėmesio sulaukė 
eko dirbtuvės, kuriose buvo demons-
truojamas pynimas iš laikraščių, eglučių 
komponavimas iš rudeninių medžių lapų, 
originalus dovanų pakavimas bei kompo-
zicijų kūrimas iš šakelių ir samanų. Susido-
mėjęs akademinis jaunimas teiravosi apie 

gamybos technologijas bei jas išbandė 
patys. Įdomu buvo stebėti knygų pasi-
keitimo akciją, kuriai buvo sunešta kelios 
dešimtys knygų. Akademinėje aplinkoje 
vykusi akcija patraukė ne vieno studento 
ir dėstytojo dėmesį, nes jie ne tik apžiū-
rėjo atneštas knygas, bet ir patys aktyviai 
jomis keitėsi, patarinėjo besirenkantiems, 
kurios yra įdomios ar naudingos. Techno-
logijų edukologijos bakalauro studentai 

surengė ekodizaino parodą taip išreikš-
dami savo ekologinį sąmoningumą ir 
kūrybiškumą gaminiams naudodami tik 
gofro kartoną. Taip viso renginio metu 
akcentuota ekologinė kultūra neliko ne-
pastebėta.

Užsieniečiai susidomėjo Eko kūryba
Kūrybinės dirbtuvės ir ekodizaino 

parodą aplankė ir tuo metu universi-
tete viešėję Slovėnijos, Estijos, Latvijos 
universitetų atstovai. Ypatingo dėmesio 
sulaukė Eko kūrybos dirbtuvės. Svečiai 
pintus krepšius iš laikraščių apžiūrinėjo 
iš visų pusių bandydami suvokti, kad jie 
pagaminti tik iš laikraščio susuktų lazde-
lių, žavėjosi paprastos konstrukcijos, bet 
labai puošniai atrodančia eglute iš rude-
ninių medžių lapų. Kūrybos metu svečiai 
iš užsienio studentų klausinėjo, iš kur 
jie semiasi idėjų tokiems darbams, kur 
naudoja pagamintus gaminius, kokias 
technologijas naudoja jiems atlikti. Kūry-
bos eigoje pagaminti darbai buvo pado-
vanoti svečiams atvykusiems iš užsienio.

Akivaizdu, kad „Nieko nepirk“ die-
na yra mažai žinoma visuomenėje, jos 
populiarumą nustelbia prekybos ir 
pramogų centrų skelbiamos akcijos, 
nuolaidos ir kiti specialūs pasiūlymai. 
Tačiau, jei kiekvienas susimastytų apie 
savo pirkimo ypatumus, daugeliui 
būtų galima diagnozuoti nesaikingą 
pirkimą. Galbūt „Nieko nepirk“ arba 
„Pasipriešinimo pirkiniams“ diena leis 
sustoti ir pagalvoti apie tai, ką ir kodėl 
mes perkame. Juk savo rankomis su-
kurtas daiktas ir gerai praleistas laikas 
su artimaisiais gali atnešti daugiau 
laimės nei prekybos centre nusipirktas 
nukainuotas bereikšmis daiktas.

Ar gali nepirkti?
Donatas Kriukas ir Inga Radionovaitė

Žygių vakare – 
įspūdingiausios kelionių 
akimirkos

Ar norėtumėte sužinoti, kokie 
jausmai apima, savaitę praleidus 
tamsiame urve ir juo nukeliavus 
daugiau nei du kilometrus? Ko-
piant į viršūnę ir kylant aukščiau 
debesų? Keliaujant aplink pasau-
lį iš žemyno į žemyną? 

KTU Žygeivių klubas „Ąžuo-
las“ rengia žygių vakarą, kurio 
metu bus pristatomos įspūdin-
giausios šių metų kelionės. Apie 
žygiuose patirtus išbandymus ir 
linksmas akimirkas pasakos pa-

tys žygių dalyviai – „Ąžuolo” bei 
kitų žygeivių klubų nariai. 

Renginyje bus rodomos nuo-
traukos ir filmai apie žygius į 
Altajaus ir Tian Šanio kalnus bei 
kopimą į El Capitan viršūnę Ka-

lifornijoje. Lietuvos tūkstantme-
čiui paminėti skirtą ekspediciją 
„Gilyn į žemės centrą” (giliausią 
pasaulio urvą Kruberio-Voronja) 
pristatys jai vadovavęs speleolo-
gas Aidas Gudaitis. 

Savo įspūdžius iš kelionės 
aplink pasaulį papasakos „Ąžuo-
lo“ klubo nariai, kelionėje pralei-
dę beveik metus ir ką tik grįžę iš 
Pietų Amerikos. 

Žygių vakaras vyks gruodžio 
10 d., ketvirtadienį, 18.30 val., 

KTU Auloje (A.Mickevičiaus g. 
37). Laukiame visų, mėgstančių 
ir norinčių keliauti! 

Artėjant egzaminų sesijai stu-
dentus jau pradeda kankinti stresas 
– nepavydėtina būsena, kurią ade-
kvačiai įvertinti ir kontroliuoti tikrai 
nėra lengva. Visi esame patyrę, kad 
psichikos būsenos sukelia tam tikras 
fiziologines reakcijas. Nervindamie-
si dėl svarbaus egzamino, pajun-
tame kirbėjimą skrandyje, dingsta 
arba, atvirkščiai, sustiprėja apetitas. 
Nerimaudami dėl to, kad reikės vie-
šai kalbėti, imame lakstyti į tualetą. 
Susikivirčijus su šeimos nariu, ima 
nepakenčiamai skaudėti galvą. Tiek 
kasdieniniai įvykiai, tiek kritinės gy-
venimo situacijos sukelia emocinės 
įtampos būseną, lydimą nerimo ir 
baimės. Kad sužinotume, kokią įta-
ką mūsų organizmui daro stresas, 
kaip reikėtų elgtis norint sumažinti 
nepageidaujamo streso lygį, dirbti 
produktyviai, lengviau įsiminti nau-
ją informaciją, kalbiname Danutę 
Puchovą, baigusią kinų filosofijos 
ir medicinos mokyklą „Neijdžing”, 
o dabar kompanijos „Tiens“, gami-
nančios biologiškai aktyvius maisto 
papildus, lektorę.

Nuolatinis įtampos jausmas 
atveria duris sveikatos sutriki-
mams 

Kad būtų galima stresą paša-
linti, aišku, pirmiausia reikia žino-
ti, kaip jį atpažinti, ir kuo jis gali 
mums pakenkti. Streso simptomai 
ne visiems yra vienodi. Bemiegės, 
kupinos nerimo naktys prieš at-
siskaitymus, nenoras, neturėjimas 
laiko arba labai dažnai ir tingėji-
mas pasidaryti valgyti, suprastėję 
santykiai su artimaisiais, nepasiti-
kėjimas savimi, irzlumas, išsiblaš-
kymas, nepagrįstas kaltės jausmas, 
susirūpinimas, nugaros, kaklo, 
galvos skausmai, nuovargio ir su-
sierzinimo malšinimas alkoholiu 
ar nikotinu – tai vienos iš studen-
tams aktualiausių streso pasekmių. 
Tačiau, anot D. Puchovos, dažnai 
mes patys susikuriame sau proble-
mas pernelyg jautriai reaguodami į 
paprastas gyvenimo situacijas. „Jei 
negali pakeisti situacijos, pakeisk 
požiūrį į susiklosčiusią situaciją“,- 
teigia filosofė-medikė. Taip mes 
išvengsime blogos savijautos, liksi-
me jauni, energingi, pilni beprotiš-
kų idėjų studentai!

Stresas – nebūtinai kenksmingas
Visų pirma, kaip pavyzdį, įro-

dantį streso naudingumą, galime 
paminėti efektyvų sportininką. Ar 
galėtume jį įsivaizduoti be stre-
so? Sportininkas privalo išmokti 
kontroliuoti savo baimes, įtampą 
ir padidinti savo emocinę savi-
tvardą tam, kad nepageidaujamas 
stresas nepakenktų jo sveikatai. 
Todėl moksliškai įrodyta, jog be 
streso poveikio neįmanomas joks 
poslinkis teigiamų pokyčių link. 
Mūsų organizmas, anot psicholo-
gų, nuolat siekia tobulumo ir todėl 
stengiasi užsikrauti kuo didesnį 
krūvį, kuris būtų neįprastas: sun-
kesnis, ilgesnis, tai yra, stresinis. D. 
Puchova taip pat mano, jog stre-
sas yra neatsiejama mūsų gyveni-
mo dalis, tačiau ilgalaikė, niekaip 
nepraeinanti stresinė būsena yra 
kenksminga žmogaus organizmui 
ir reikia tokio streso vengti. Kad 
nervinė įtampa netaptų kenks-
minga, lektorė teigia, jog būtina 
streso metu susikaupusią energiją 
išeikvoti (kaip tai daro sportinin-
kai). „Mūsų kultūroje negalima net 
lėkščių daužyti norint išlieti blogas 
emocijas. Japonijoje dažnai stre-
są patiriantiems žmonėms kabina 
iškamšas, pavyzdžiui, viršininko 
tam, kad išlietų nereikalingą ener-
giją ir kuo mažiau pakenktų sau 
neužlaikydami savyje pykčio, kas 
labiausiai sukelia stresą“. Todėl, jei 
neleisime stresui mūsų valdyti – jis 
nebus mums žalingas.

Kinų medicina skatina prisi-
taikymą prie aplinkos sąlygų

 D. Puchova aiškina, jog kinų 
medicina yra mokslas apie sveika-
tos išsaugojimą ir ilgaamžiškumą. 
„Pagal kinų mediciną, mes ilgiau 
išliksime sveiki ir gyvybingi, jeigu 
prisitaikysime, adaptuosimės prie 
aplinkos sąlygų. Mums nusilpus, 
stresas trumpina mūsų gyveni-
mą, eikvodamas mūsų gyvybišką 
energiją. Kovoti su stresu nereikia, 
esmė yra suprasti, kas tai yra stre-
sas, ir tinkamai reaguoti į įvykius, 
mūsų laikomus grėsmingais ir 
sunkiais. Jei mūsų adaptacinės sa-
vybės yra tinkamos, jokie aplinkos 
faktoriai pakenkti negalės“. Taigi 
patariama stiprinti prisitaikymo 

prie bet kokių aplinkos faktorių sa-
vybes.

Keturi egzaminai per savaitę – 
kaip pasiruošti ir nestresuoti? 

Šį klausimą išgirdusi sveikatos 
žinovė D. Puchova nusišypsojo: „Per 
savaitę tikrai neišmoksi keturių da-
lykų iš karto“. Tokiu atveju ji pataria 
egzaminams ruoštis iš anksto (bent 
jau prieš savaitę). Taip pat nereikia 
baimintis, jog anksti išmokta infor-
macija pasimirš, atvirkščiai, visos 
žinios pateks į ilgalaikę atmintį ir 
berašant egzaminą kai kas netgi ne-
sistengiant atsigamins (aišku, prieš 
egzaminą viską reikėtų dar kartą 
pakartoti). O jeigu anksčiau pasėdėti 
prie knygų nepavyko ir trūko vienos 
nakties pasiruošimui, D. Puchova pa-
taria bent jau išlikti blaivaus proto ir 
nuėjus į egzaminą neužmiršti to, ką 
moki. Ir kaip liaudies išmintis bylo-
ja: „ko neprivalgei- to neprilaižysi“. 
Tikrai neverta kęsti bemiegių naktų, 
nes tai išeis tik į blogą: sukels stresą ir 
trukdys ruoštis kitiems egzaminams.

Stresinė, nedarbinga būsena – 
įveikiamas reiškinys

D. Puchova, paklausta, kaip eg-
zaminų sesijos metu studentams 
išvengti perdėtos įtampos (kai tiek 
daug egzaminų beveik vienu metu), 
labiau susikaupti, geriau įsiminti 
naują informaciją, pateikia keletą 
būdų kaip tai padaryti:

1. Tinkamas ritmas. Studentai 
turėtų eiti miegoti iki 23val. ir keltis 
kuo anksčiau (6-7val.). Bet koks nak-
tinis darbas sukelia savaiminį stresą 
žmogaus organizmui.

2. Reguliarus maitinimasis. 
Svarbu yra vengti gyvulinių riebalų, 
alkoholio, kofeino, daugiau vartoti 
vaisių ir daržovių, praturtintų vita-
minais ir ląsteliena. Būtina valgyti 
mažiausiai tris kartus per dieną.

3. Judėjimas. Jis turėtų būti 
kasdienis: mankšta, fizinis darbas, 
pasivaikščiojimas, bėgiojimas, važi-
nėjimas dviračiu. Tai natūraliausias 
būdas sudeginti streso metu orga-
nizme susidariusias kenksmingas 
medžiagas, sustiprinti organizmą, 
nervų sistemą, pagerinti nuotaiką.

4. Tinkamas nusiteikimas. Su-
sirasti mėgstamą užsiėmimą, kuris 
teiktų vidinį pasitenkinimą. Labai ra-
minančiai veikia MEZGIMAS. Megz-

damas žmogus ne tik nusiramina, 
bet ir puikiai įgyvendina savo kūry-
binius norus.

5. Pertraukų darymas mokan-
tis. Išbandyti atsipalaidavimo pra-
timus – kasdien skirti nors kelias 
minutes giliojo kvėpavimo pilvu 
pratimams. Taip pat tuo metu galite 
atgaivinti protą šviežiomis sultimis.

6. Buvimas būsenoje „DZIN“. 
Būdamas iš dalies (nes visiškai į ją 
pasinerti negalima) šioje būsenoje, 
žmogus patiria mažiau beprasmio 
nerimo, baimės ir taip gali daugiau 
išmokti, prisiminti, nes iš baimės 
galima labai lengvai viską pamirš-
ti. Šioje būsenoje žmogus mažiau 
nervuojasi dėl tų dalykų, kurių ne-
įmanoma pakeisti. O bereikalingas 
jaudinimasis blogą situaciją tik dar 
labiau blogina. Labai svarbu yra 
stresinės situacijos keliamų reika-
lavimų nelaikyti sau reikšmingais ir 
suvokti situaciją kaip paskatą plėtoti 
savo sugebėjimus. Atsidurti „Dzin“ 
būsenoje padeda valerijonas, meli-
sa, pipirmėtė, jonažolė, citrina, me-
dus. Taip pat patartina vieną kartą 
per savaitę pasilepinti levandų alie-
jaus vonia (ypač tinka po sunkaus 
egzamino).

7. Džiaugsmas dėl paprasčiau-
sių dalykų. Reikia išmokti džiaugtis 
saulės šviesa, suprasti, kokie mes 
laimingi turėdami draugų. Nuoširdi 
šypsena ir juokas – geriausi streso 
priešnuodžiai.

VISKAS BUS „OK“

Galiausiai, kaip pataria D. Pucho-
va, yra svarbu užmigti su mintimi, 
jog diena buvo šauni (nesvarbu, kad 
galbūt nepadarei didžių žygdarbių) 
ir atsibusti, nusiteikus praleisti dar 
šaunesnę dieną. Kiekviena diena 
duoda kažką nauja, kiekvieną die-
ną žmogui yra suteikiama galimybė 
dar vienu laipteliu pakilti tobulinant 
save (įdomu, argi ne? Pasinaudo-
kim!). O įtampa yra natūrali gyve-
nimo dalis, nes neįmanoma visiškai 
išvengti pokyčių ar netikėtų įvykių. 
Tereikia vadovautis liaudies patarle, 
kad linksmas būdas yra geras vais-
tas, o prislėgta siela išsekina kūną.
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MRU
prieš smurtą šeimoje

Atrodo, kad šiuo nelengvu 
Lietuvai laikotarpiu, kai įsisiū-
buoja krizė ir kiaulių gripas, ne-
įmanoma rasti kažko teigiamo, 
nuotaikingo ir įdomaus. Vis dėl-
to, tai – netiesa, nes Lietuvoje 
dar turime žmonių, kurie sugeba 
mąstyti pozityviai ir inovatyviai. 
O tiksliau – kurti unikalius ir labai 
patrauklius produktus studentų 
projekte IDĖJA 2009.

Pirmoji idėja – gardus, saldus 
ir originalus „BiteWooD“ pieštu-
kas su saldymedžiu. Kuo jis ypa-
tingas? Pieštukas valgomas! O ką 
apie tai sako patys kūrėjai?

Papasakokite apie savo idėją ir 
jo pranašumus. 

Mūsų produktas „BiteWooD“ 
yra visiškai „crazy“ idėja, sutei-
kiantis galimybę pažvelgti į gy-
venimą kitu kampu. Tai klasikinio 
pieštuko ir saldymedžio sinergija. 
Vienas iš tų dalykų, kuris duoda 
ne „1+1=2“, bet „1+1=5“ efek-
tą. Didžiausias pranašumas – 
nervinės įtampos „nuėmimas“ ir 
kūrybiškumo stimuliacija.

Kas tas saldymedis? Dar vie-
nas saldainis, kenkiantis dantims?

Tai augalas, augantis tik Pietų 
Amerikos stepėse. Pieštuke bus 
naudojamos jo šaknys, kurios yra 
50-150 kartų saldesnės už cukrų. 
Ir šis augalas tikrai nekenksmin-
gas dantims, netgi priešingai, turi 
naudingųjų maistinių savybių.

Kaip kilo mintis sukurti valgo-
mą pieštuką?

Vienas daug tylintis vaikinas 
(aut. p. komandos narys), pasiūlė 
„liuksišką“ idėją. Maistingą, ne-
matytą ir kūrybišką.

Kokiai auditorijai skirtas „Bite-
WooD“?

Mūsų auditorija – jauni, maiš-
tingi žmonės, norintys išbandyti 
netradiciškas naujoves. Bet, aiš-
ku, nebūtų pamiršti ir vyresnio 
amžiaus žmonės.

Ar planuojate įgyvendinti šią 
idėją?

Žiūrėsime, kaip seksis IDĖJO-
JE. Valgomas pieštukas yra labiau 
eksperimentas – jei žmonės pa-
laikys mūsų sukurtą produktą, 

MRU ketvirtakursiai skatina
rūšiuoti šiukšles universitete

IDĖJA 2009:
Studentų kūrybiškumo metamorfozės

Lapkričio 25 dieną pasaulyje 
ir Lietuvoje buvo minima Tarp-
tautinė kovos prieš moters prie-
vartą diena. Propaguodamas 
harmoningos ir darnios šeimos 
idėją Moterų informacijos cen-
tras iki gruodžio 10 dienos orga-
nizuoja įvairius renginius, kuriais 
tikimasi supažindinti visuomenę 
su opia smurto problema.

 Mykolo Romerio universite-
to studentų iniciatyvinė projekto 

„Smurtas prieš moteris“ grupė 
„Gabija“ dalyvavo viename iš ren-
ginių – apskrito stalo diskusijo-
je „Smurtas šeimoje... Ką daryti 
kitaip Lietuvoje?“, kurioje svečiai 
iš Skandinavijos šalių, taip pat 
Jungtinių Amerikos Valstijų bei 
Latvijos dalinosi gerąja patirtimi 
su dalyviais iš Lietuvos.

Lietuvoje kasmet išmetama apie 
3 mln. tonų atliekų, tačiau tik apie 
15 % perdirbama. Likusios šiukšlės 
kaupiasi toliau – greitai šiukšlės ne-
betilps į sąvartynus. Kad taip nenu-
tiktų visuomenei būtina susivienyti ir 
spręsti šią problemą kartu. 

Mykolo Riomerio universiteto 
(MRU) Viešojo administravimo IV 
kurso studentų grupė „Demosas“ 
pradeda projektą „Atliekų rūšiavimo 
skatinimas universitete“ ir kviečia 
visas Lietuvos aukštąsias mokyklas 
jungtis.

Šiuo projektu siekiama įdiegti 
atliekų rūšiavimo sistemą MRU. Su-
derinus formalumus su administra-
cija, universitete buvo pastatytos 
šiukšliadėžės, skirtos atliekoms – 
plastikui, popieriui, stiklui ir kitoms 

Akivaizdu, jog Skandinavijos 
šalys yra pažengusios spren-
džiant smurto šeimoje problemą 
ir sukaupusios nemažai teigiamų 
pavyzdžių. Oslo universiteto tei-
sės specialybės studentės pasa-
kojo, kaip Norvegijoje taikomos 
naujosios technologijos (pavo-
jaus signalai, paremti GPS ir GSM 
sistemomis), tam, kad potenci-
alios smurto aukos pajutusios 
grėsmę galėtų greitai ir patogiai 
susisiekti su budinčiais pareigū-
nais. Taip pat merginos pristatė 
savo organizacijos „Jurk“ veiklą. 
17 Oslo universitete studijuojan-
čių merginų kasmet padeda apie 
3000-čiams nuo smurto kenčian-
čių moterų konsultuodamos ir 
rengdamos projektus, informuo-
jančius apie moterų teises.

Elena Stasiūnaitė 

Paulius Garbaravčius

– rūšiuoti. Grupės manymu, tai puiki 
iniciatyva, atkreipsianti visuomenės 
dėmesį į ekologines problemas.

Prieš pateikdami projektą MRU 
valdybai, „Demosas“ atliko Viešojo 
administravimo fakulteto bendruo-
menės nuomonės tyrimą pateikdami 
anketas. Tiek studentai, tiek darbuo-
tojai pritarė, jog esant galimybei, 
prisijungtų prie šiukšlių rūšiavimo. 
Galbūt „žalias“ požiūris sklando ir 
kituose universitetuose, tačiau į tai 
nėra atkreipiamas dėmesys.

Kol visuomenės nuomonė bus 
tokia vangi atliekų rūšiavimo at-
žvilgiu, šiukšlės nevaldomai kaup-
sis toliau. Būk ekologiškas, rūšiuok 
šiukšles ir paskatink tai daryti savąją 
Aukštąją mokyklą!

tada galėsime imtis šio „saldaus“ 
verslo.

Antroji idėja apie produktą 
„Oxy“. Tai – deguonies kokteilis. 
Pirmąsyk apie jį girdite? Apie tai 
daugiau papasakos Vilius Sta-
nislovaitis, deguonies kokteilio 
„Oxy“ kūrėjas.

Kaip gimė deguonies koktei-
lio idėja?

Mane „užkabino“ deguonies 
baras, kurį pamačiau žiūrėda-
mas „Simpsonus“. Vienoje se-
rijoje barmenas personažas Mo 
įkūrė naują modernų deguonies 
barą. Simsonas Homeris išmė-
gino šią paslaugą ir pabandęs 
nebegalėjo atsisakyti  – deguo-
nis jam buvo kaip narkotikas. 
Tuomet mane ši idėja ir sudo-
mino, o vėliau pradėjau domė-
tis, kas tai yra, kiek tai kainuoja 
ir kur tai jau yra realizuota. Po 
kelių mėnesių sužinojau, kad 
įmanoma gaminti ir deguonies 
kokteilį. 

Kodėl būtent deguonies kok-
teilis?

Tokias inovacijas kaip, pavyz-
džiui, pavojaus signalai, diegti 
ir taikyti Lietuvoje galbūt dar 
anksti, tačiau kalbėti apie smur-
tą šeimoje reikia jau dabar, nes 
problemos pripažinimas visuo-
menėje yra pirmasis žingsnis 
užkertant kelią nusikaltimui. Su-
prasdama problemos aktualumą 
grupė „Gabija“ norėtų paskatinti 
ir kitus studentus, nelikti abe-
jingiems, dalyvauti socialinėse 

akcijose. Galbūt norėtų paska-
tinti ir prisidėti prie organizacijų, 
kovojančių su smurtu prieš mo-
teris, veiklos, nes, kaip rodo jau 
minėtų studenčių iš Norvegijos 
pavyzdys, kelių ar keliolikos 
žmonių grupė veikdama drauge 
gali padaryti daug.

Daugiau informacijos
www.gabija.tk

Nes tai įdomu, nauja, skanu ir 
sveika.

Deguonies kokteilis būtų vien-
kartinio panaudojimo, t.y. tik už-
sisakai ir iškart suvartoji?

Taip, jį reikia suvartoti per ke-
lias minutes, nes, laikui bėgant, 
jo turinys ir naudingosios savy-
bės dingsta.

Nebijote, kad nuo per didelės 
deguonies dozės klientai gali ap-
svaigti?

Organizmas iš kokteilio ne-
gauna tokio deguonies kiekio, 
kuris jam pakenktų. Atvirkščiai 
– deguonis organizmą veikia tik 
teigiamai: padidina kraujotaką, 
sustiprina imuninę sistemą, kas 
dabar yra ypač svarbu, suteikia 
žvalumo ir geros  nuotaikos.

Trimis žodžiais įtikinkite mane 
nusipirkti deguonies kokteilį.

Kokteilis įkvepia gyventi!
Pamatyti ir įvertinti šiuos bei 

kitus studentų produktus, taip 
pat pasiklausyti kavos tinklo 
„Coffee Inn“, reklamos agentū-
ros „Milk“ ir interneto sprendimų 
kompanijos „Gaumina“ praneši-
mų apie tikrąją idėjų virtuvę ga-
lėsite jau gruodžio 16 d. LITEXPO 
parodų rūmuose.

Daugiau informacijos
www.ideja.info 

Dauguma jau girdėjo apie pa-
saulyje išplitusią „epidemiją“, kuri 
okupuoja išlavintus žmonių protus 
kartu su vadinamuoju kiaulių gri-
pu. Taip, tai spalvingų, ‘‘protingų“, 
švarių ir aplinką tausojančių žaliųjų 
automobilių virusas. Tiesa, žalioji 
epidemija plinta kur kas ilgiau, bet 
gerokai lėčiau ir ne taip keldama 
mirtino susižavėjimo visos žmoni-
jos protuose kaip H1N1 virusas. Ar 
gamintojų fantazija pasirodė esanti 
ribota, ar kitos priežastys padiktavo 
šią tendenciją? 

Automobilių pramonės atsto-
vai tiesiog „pagavo“ gerą pajamų 
šaltinį – pasaulyje skelbiamos vis 
grėsmingesnės visuotinio atšilimo 
prognozės, o transportas yra vie-
nas iš didžiausių teršėjų, sukeliančių 
šį reiškinį. Taigi kovos su visuotiniu 
atšilimu bumo apimtą žmoniją ga-
lima nesunkiai sudominti mažesnę 
neigiamą įtaką aplinkai darančiais 
automobiliais.

Per pastaruosius kelerius me-
tus gamintojai pristatė vis daugiau 

ekologiškų automobilių: hibridinių, 
varomų etanoliu, elektromobilių, 
vandenilinių. Jie veikia aplinkai drau-
gišku būdu, naudoja mažiau neat-
sinaujinančių gamtinių išteklių rei-
kalingų kurui, išmeta žymiai mažiau 
dujų, taip stilingai dūmų užsklanda 
puošiančių mūsų miestus bei suke-
liančių visuotinį atšilimą. Kai kurie 
automobilių gamintojai pastaruoju 
aspektu kelia itin ambicingus tikslus. 
Toyota iki 2020 metų siekia anglies 
dioksido (CO2) emisiją sumažinti iki 
0 gramų. 

Populiariausi yra hibridiniai au-
tomobiliai, kurie varomi vidaus de-
gimo ir elektrinio variklių tandemo. 
Paleidus variklį įsijungia vidaus degi-
mo variklis, kuris „apšildo“ automo-
bilį. Jam sušilus įsijungia elektrinis 
variklis. Šis, priklausomai nuo ga-
mintojo ir modelio, gali veikti kol pa-
siekiamas didesnis nei 45 km/h grei-
tis arba iki pirmo sustojimo. Sustojus 
prie šviesoforo, variklis užgęsta ir 
vėl užsikuria paspaudus greičio pe-
dalą. Visus reikalingus skaičiavimus 
ir nustatymus atlieka kompiuteris, 
kuris valdomas vien greičio pedalo 
paspaudimu. 

Žalieji automobiliai – ateities kasdienybė
Visame pasaulyje daugiausiai 

parduodama Toyota Prius hibridų. 
Keista, tačiau Lietuva šiuo atveju 
nėra anomalija, šis modelis mūsų 
rinkoje taip pat dominuoja. Prius 
gaminamas jau dešimt metų, nuo-
lat tobulinamas, visi šio modelio 
leidimai gavo aukščiausią įvertini-
mą saugumo kategorijoje – penkias 
žvaigždutes.

Žaliųjų automobilių prekyba 
ypač skatinama labiau išsivysčiu-
siose valstybėse. Tai svarbu bū-
simų pirkėjų apsisprendimui, nes 
hibridai apie 10000 litų brangesni 
už įprastus modelius. Įmonės ska-
tina savo darbuotojus premijomis, 
o klientus – nuolaidomis, jei šie 
renkasi hibridinį automobilį vietoje 
transporto priemonės su vidaus de-
gimo varikliu. JAV vyriausybė eko-
nominio sunkmečio prispaustiems 
automobilių gamybos koncernams 
paramą skyrė tik tuo atveju, jei šie 
sutiko investuoti į ekologiškesnes 
technologijas. „Bank of America“ – 
vienas didžiausių JAV bankų – 3000 
JAV dolerių premija skatino savo 
darbuotojus, pasirinkusius hibridinį 
automobilį.

Tiesa, Lietuvoje taip pat įvyksta 
stebuklų ne vien per Kalėdas. Štai 
nuo 2008 metų „Hansa lizingas“ pir-
masis pabaltijo šalyse ėmė skatinti 
ekologiškesnių automobilių parda-
vimą pritaikydamas palankesnes fi-
nansavimo sąlygas. Buvo sudarytos 
sąlygos tokį automobilį pirkti išper-
kamosios nuomos būdu be pradinio 
įnašo, o išsimokėjimo laikotarpis 
buvo pratęstas iki 7 metų, pasiūly-
ti geresni KASKO draudimo tarifai. 
Tačiau valstybė žaliųjų automobilių 
prekybos skatinimu neužsiima.

Akivaizdu, kad žmonija nesirinks 
brangesnio produkto, kol nebus vys-
tomos skatinimo programos ir prie-
monės. Net ir aktyvus žiniasklaidos 
indėlis informuojant apie pasaulio 
žalojimo mastus ir alternatyvas pra-
žūtingai ateičiai nebus pats efekty-
viausias kol nebus bendradarbiavi-
mo su vyriausybe ir kitomis valdžios 
institucijomis. Tačiau lieka akivaizdu, 
kad žalieji automobiliai jau netoli-
moje ateityje taps dominuojančia 
transporto rūšimi pradedant indi-
vidualiais automobiliais ir baigiant 
viešuoju transportu.
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Indrė Tankeliavičiūtė

Sėkmingų verslo idėjų 
įgyvendinimas kaime

VDU REKTORIUS SUSILAŽINO 
SU FILOSOFAIS

Gruodžio 11 dieną 18 valandą 
Kauno apskrities viešojoje biblio-
tekoje (Radastų g. 2) įvyks antrasis 
mėgėjiškų trumpametražių filmų 
festivalis – konkursas „kinomanai.lt 
2010“. Ta proga lalbamės su festivalio 
sumanytoju ir kūrybinės kino mėgėjų 
svetainės www.kinomanai.lt įkūrėju 
Herbertu Alksnevičiumi.

R. Kas tas tipiškas kinomanas? Ar 
tai neįvertintas vestuvių filmuotojas, 
ar savęs neatradęs dantų technikas?

H.A. Labiau - savęs netradęs dan-
tų technikas. Nes vestuvių filmuotojai 
kažkodėl nekuria filmų. Tam reikia 
idealizmo. Šiaip, pagal žodžio struk-
tūrą kinomanas - kino manijos apsės-

tas žmogus, kinomaniakas. O pagal 
prasmę - kino mylėtojas, sinefilas. Jau 
vien kinomanai.lt pavadinę svetainę, 
visus apgavom, pridėjom dar vieną - 
kūrybinę - prasmę ir verčiam sinefilus 
ne vien gėrėtis kinu

bei jį vertinti, bet ir pabandyti 
sukurti ką nors pačiam. Jie mums to 
neatleidžia, nesgi puikiai supranta, 
kad nepavyks. Jie sau nutūpę bitės 
kinomanų forumą ir protingai pos-
tringauja apie kiną. Mes jiems nerimti. 
Kaip ir kino profesionalams. Bet tegu 
mums, kinomanai.lt svetainėje, tai 
nerūpi. Sau bandome daryti filmus ir, 
suprantama, mokomės iš savo klaidų. 
Tipiški kinomėgėjai. Šiais, interneto 

laikais, kinomanu tapti labai lengva 
– užtenka prisiregistruoti svetainėje 
kinomanai.lt. Todėl čia daugiausia vai-
dinti norinčių merginų.

R. Žinoma, kad kinas – viena 
brangiausių meno šakų. Iš kur 
kinomanai gauna pinigų savo fil-
mams. Gal jie vagia, ar prekiauja 
kontrabandine degtine?

H.A. Visko gali būti. Smalsu, bet 
juk registruojantis neklausi žmogaus, 
kur dirba jo tėtis ar žmona? Įtariu, kai 
kurie iš mūsų narkotikų prekeiviai, 
prostitutės ar raketų pardavėjai Pa-
pua naujosios Gvinėjos gentims... o iš 
kur jie ima temas savo filmukams, aa? 
Kad kinas labai brangus - tai jau pase-
nusi klišė. Kino žmogui kiek duosi pi-
nigų - išleis visus. ar geresniai kamerai, 
ar šviesoms,

kranams, itin brangiems akto-
riams... nežinia ar nuo to filmas bus 
geresnis. Štai gruodį pristatysim pilno 
metro vaidybinį filmą, kuris padarytas 
už kelis tūkstančius litų, kuriuos beje 
išleidome daugiausiai brendžiui. Nors 

vaidino M. Jampolskis, A.Štukytė, aps-
kritai, aktoriai noriai dirba už dyka kai 
idėja juos domina. Tiesa, aparatūrą 
susiskolinom iš draugų. Laukite prem-
jeros.

R. Gruodžio 11 dieną Kaune 
vyks antrasis kinomanų festivalis 

„Kinomanai.lt2010“. Kodėl 2010?
H.A. Tam, kad mūsų filmai per dvi 

savaites nepasentų. Be to smagu pra-
dėt švęst naujuosius anksčiau, negu 
prasideda visas tas triukšmas su ka-
lėdomis.

R. Kuo šis festivalis skirsis nuo 
pirmojo ir kas pasikeitė kinomanų 
pasaulyje per metus?

H.A. Pirmasis buvo tobulas, pir-
mąkart dažniausiai sekasi. Šiemet 
užtai dėl organizacijos ramu - nes ją 
patikėjome rimtesniems žmonėms už 
mus, kinomanus. O filmais?... tikrai 
nepašiurpinsim krizės iškamuotos 
šalies. Lietuviški filmai lietuviams blo-
gi. Nebent tas mūsų dantų technikas 
susuktų filmą apie savo paslaptingai 
dingstančius pacientus... Nuolat ki-
nomanuose laukiame stebuklų, gal 
jie driokstels festivalio metu? Negaliu 
nieko žadėti, nes filmai ir autoriai bus 
daugiausiai nauji. Smalsu.

R. Ką žadat kviesti į festivalio 
vertinimo komisiją. Ar tai bus kie-
mo draugai?

H.A. Ką iš kino žmonių pagausim 
tamsioje tarpuvartėje, dar prigrasin-

Lapkričio 16 dieną žemės ūkio 
ministerija kartu su jaunimo vers-
lumo skatinimo iniciatyva „Projektų 
rengimo akademija“ organizato-
riais parengė diskusiją, kurios metu 
svarstė apie pažangių verslo idėjų 
įgyvendinimo kaime perspektyvas. 

Projektų rengimo akademija – 
tai socialiai atsakinga iniciatyva, 
kurios pagrindinis tikslas yra skleisti 
novatoriškas verslininkystės idėjas 
ir suteikti studentams žinių ir įgū-
džių, reikalingų sėkmingai investi-
cinių projektų vadybai. Jau trečius 

metus organizuojamos jaunimo 
verslumo skatinimo iniciatyvos 
studentai įrodė, kad pažangios ir 
alternatyvios verslo idėjos gali būti 
sėkmingai įgyvendinamos Lietuvos 
kaimo vietovėse. Parengę investici-
nius projektus savo pačių sugalvo-
toms modernioms verslo idėjoms 
studentai patvirtino, kad tinkama 
verslo idėja kaime gali atnešti ap-
čiuopiamą finansinę naudą.

„Šiais metais tiek studentams, 
tiek verslininkams norėjome paro-
dyti, kad neverta pasiduoti pesimis-
tinėms nuotaikoms, nes verslo gali-
mybių yra net ir iš pirmo žvilgsnio 
nepatraukliai atrodančiame kaime. 
Džiugu, kad originalios studentų 
idėjos buvo tiksliai apgalvotos, pa-
grįstos ir apskaičiuotos. Kai kurie iš 

studentų netgi ėmė realiai svarstyti 
apie savo idėjų įgyvendinimą," - 
teigė „Projektų rengimo akademi-
jos" iniciatorius, strateginės plėtros 
ir projektų vadybos kompanijos 
„Advanced Advice" direktorius Ilja 
Malkin.

Akademijos metu studentai pa-
rengė penkis investicinius projektus 
pažangioms verslo idėjoms, įgyven-
dinamoms kaime. Buvo skaičiuota, 
ar atsipirktų steigti privačius senelių 
namus, kaimo turizmo sodybą, gyvo 
alaus bravorą, auginti energetinius 

gluosnius, iš kurių gaminamas bioku-
ras ir statyti vėjo jėgaines. Studentų 
atliktos aplinkos analizės bei finansi-
niai skaičiavimai įrodė, kad visos idė-
jos finansiškai atsipirktų, tačiau tam 
reikalinga Struktūrinių fondų parama 
bei patobulinta teisinė bazė.

„Džiugu, kad perspektyvūs stu-
dentai įrodė, jog modernų verslą 
galima plėtoti ir Lietuvos kaime. Ži-
noma, norint kai kurias iš idėjų realiai 
įgyvendinti dar tektų palūkėti, nes 
mūsų verslo aplinka ir teisinė bazė 
tam dar nėra visiškai palanki," - teigia 
investicinių projektų vertinimo komi-
sijos narys, Lietuvos verslo darbdavių 
konfederacijos generalinis direkto-
rius Danas Arlauskas. 

Kompetentingos vertinimo ko-
misijos sprendimu, geriausiu inves-

ticiniu projektu bei jo pristatymu 
vienbalsiai buvo pripažintas projek-
tas apie energetinių gluosnių augi-
nimą ir panaudojimą. Šio projekto 
rengėjai: Augustė Šedytė, Mindau-
gas Čiaplinskas ir Janina Stanci-
kaitė. Diskusijoje dalyvavęs vienas 
iš projekto rengėjų ir iniciatorių 
Mindaugas Čiaplinskas teigė, kad 
projekto išskirtinumas – efektyvus 
alternatyvios energijos šaltinis, už-
tikrinantis aukštą naudingumo koe-
ficientą ir nulinę emisija. Diskusijoje 
taip pat dalyvavo projekto „Kaimo 
turizmo sodyba“ rengėjas, buvęs 
sportininkas, Gintautas Šalkauskas. 
Kaimo turizmo sodyba išsiskiria 
tuo, kad yra orientuota į laisvalaikio 
ir komandos formavimo paslau-
gų teikimą. Apie privačius senelių 
namus diskutavo viena iš projekto 
kūrėjų Eglė Žukauskaitė: „Šie na-
mai daugiausiai orientuoti į išeivius 
ar emigrantų tėvus, kurie yra gana 
pasiturintys, nes vieno mėnesio ap-

sim kad negalėtų išsisukti, tie ir bus 
komisija. Pernai sąrašiukas buvo įspū-
dingas. Gal šiemet jau atsiras savano-
rių, na kurie patys norėtų sumaišyti 
mus su žemėmis?

R. Kokie pagrindiniai reikalavimai 
festivalio filmams? Ar gali patekti į 
programą krikštynų video?

H.A. Filmai privalo būti vaidybi-
niai, tema laisva, trukmė - iki 15 min. 
Krikštynų video atrodytų kaip iš kito 
pasaulio. Pasijuoktume.

R. Kiek filmų numatote parodyti 
programoje?

H.A. Kas tilps į valandą - pusan-
tros. Svarbu kad žiūrovai neapmėtytų 
kepurėmis.

R. Ką patartumėt gimnazistui, ku-
ris nori kurti filmus, bet tėvai jam

nenuperka video kameros?
H.A. Šimtąkart geresnę kamerą 

gali gauti iš kinomanų, jei žinoma tas 
gimnazistas turi gerą galvą, vaizduo-
tę ir nesusireikšminęs. Kinomanuose 
galima susirasti savo komandą, sudo-
minti žmones savo gera idėja, draugų 

dėka susirinkti gerus aktorius ir su-
organizuoti tokius filmavimus, kokių 
tėveliai net nesapnavo. Gal kiek uto-
piškai skamba, bet tai tiesa. Kinas tai 
komandinis sportas.

R. Kuo skiriasi kino mėgėjas nuo 
profesionalo?

H.A. Niekuo. Šukuosena gal. Ki-
nomėgėjas nebent toks degančiomis 
akimis. Profu būti ganėtinai nuobodu.

R. Ar šiais metais išvysime pro-
gramoje profesionalų, ar studijuo-
jančių kino meną studentų darbų? 

H.A. Jau vis daugiau būsimų pro-
fų kiša nosį į kinomanus. Kadangi mes 
gyvuojame jau 4 metus gal užsiaugi-
nome kai kuriuos. Internetas azartiš-
kas kaip ir kinas.

R. Kas pagal kinomaną yra ge-
ras kinas?

H.A. Kai gali pasakyti:"Vau!" Krite-
rijai tie patys, juos geriausiai žino kino 
kritikai, tegu jie būna sveiki ir nepikti. 
Nesgi mes, kinomanai, vėlgi pradėsi-
me ginčytis, ar geriau žiūroviškas ki-
nas, ar labiau meninis. Gal kinomanui 
geriausias tas filmas, kuriuo kritikai 
jam nenužudo noro dirbti toliau. Būk 
naivus arba dirbk stipriau.

R. Kur galima pamatyti praėju-
sio festivalio filmus?

H.A. www.kinomanai.lt. Arba pas 
mane svečiuose.

R. Ačiū už pokalbį.

www.aku.lt

Festivalis – konkursas 
„kinomanai.lt 2010“.

Trečią lapkričio ketvirtadienį 
minimą UNESCO Pasaulinę Filoso-
fijos dieną Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto studentai išprovokavo 
universiteto rektorių netradicinėms 
lažyboms. Vytauto Didžiojo univer-
siteto filosofijos studentai įsiparei-
gojo naujoms knygoms surinkti 10 
000 litų, o rektorius prof. hab. dr. 
Zigmas Lydeka jų sėkmės atveju 
universitete atidaryti specializuotą 
Filosofijos skaityklą.

Specialiai šiam tikslui buvo sukur-
tas akcijos tinklapis www.100x100.
lt, kurio pavadinimu siekiama paro-
dyti, jog surinkti 10 000 litų nėra taip 
sunku, kaip gali atrodyti iš pirmo 
žvilgsnio – tereikia, kad 100 žmonių 
paaukotų po 100 litų.

VDU filosofijos dėstytojai ir 
studentai šiandien neturi speciali-
zuotos skaityklos, kurioje būtų pa-
siekiamos visos universitete esan-
čios filosofijos studijoms reikiamos 
knygos. Pasak studentų, kai kurias 
reikiamas knygas jie randa univer-
siteto bibliotekos fonduose, tačiau 
dalis jų yra perneštos į įvairias uni-
versiteto skaityklas ar tiesiog yra 
paliktos Filosofijos katedroje. Tai 
trukdo kokybiškoms studijoms bei 
neleidžia pasakyti, kiek ir kokių fi-
losofijos knygų apskritai yra univer-
sitete. 

Pasak vieno iš akcijos iniciato-
rių trečio kurso filosofijos studen-
to Žyginto Beručkos, „bandėme 
skaičiuoti, kiek gi mums aktualių 
filosofijos knygų yra universitete, 
tačiau tai padaryti neįmanoma dėl 
specifinės, specializuotai literatūrai 

nepritaikytos universiteto katalogų 
sistemos. Tai ypač aktualu rašant 
bakalauro ar magistro studijų bai-
giamąjį darbą, kai tenka naudoti 
ypač daug antrinės literatūros. Jau 
dabar, vos pradėjęs rūpintis kursinio 
darbo rašymu, susiduriu su proble-
momis. Ieškodamas literatūros savo 
temai, turiu iš karto tikrinti bent ke-
lias vietas, susidomėjęs bibliotekoje 
esančios knygos pavadinimu, turiu 
atstovėti eilę, sulaukti fonduose 
esančios knygos kartais tik tam, kad 
tik metęs akį į ją, suprasčiau, kad ji 
man netinkama. Turbūt nesume-
luosiu sakydamas, kad dabar litera-
tūros paieška užima vos ne tiek pat 
laiko, kiek pats darbo rašymas.“ Už 
surinktas lėšas universitete esančias 
filosofijos knygas ketinama padary-
ti prieinamas visiems studentams 
– tam įrengtoje skaitykloje, taip pat 
nupirkti trūkstamų Aristotelio, Hei-
deggerio, Kanto, fenomenologijos 
knygų. 

Anot universiteto rektoriaus Z. 
Lydekos, „Vytauto Didžiojo univer-
sitetas visuomet buvo viena libera-
liausių aukštųjų mokyklų Lietuvoje, 
tad nenuostabu, kad jis nuolatos 
garsėja iniciatyviais ir aktyviais stu-
dentais. Filosofų pasiūlytos lažybos 
čia nėra išimtis. Ir nors lažybose yra 
priimta siekti savo pergalės, prisi-
pažinsiu, kad širdies kertelėje ser-
gu už studentus.“ Džentelmenišku 
susitarimu lažybų pabaiga yra šių 
metų gruodžio 31 d.

Projekto tinklalapis:
www.100x100.lt 

gyvendinimo kaina siekia apie 4000 
Lt. Šiuose namuose senjorai galės 
džiaugtis ne tik šilta namų aplinka 
ir savo bendraamžių kompanija, bet 
ir gaus visas būtinas socialines ir 
medicinines paslaugas“.

Šiais metais norą dalyvauti 
„Projektų rengimo akademijoje" iš-
reiškė daugiau nei pusantro šimto 
studentų iš įvairių Lietuvos univer-
sitetų. Iš jų, konkurso būdu, profe-
sionalūs personalo atrankos speci-
alistai atrinko 15 magistrantūros ir 
3-4 kurso bakalauro studentų, kurie 
beveik mėnesį laiko dalyvavo inten-
syviuose verslo praktikų vedamuo-
se mokymuose.

„Sėkmingi verslo pavyzdžiai 
įkvepia, suteikia impulsą ir žinias 
vystyti tikslams,“ – teigė „Projektų 
rengimo akademijos“ iniciatorius 
Ilja Malkin. Kitais metais akademija 
žada rengti projektą apie inovacijas.



Mums reikės:
250g margarino
Stiklinė pieno
10 g sausu mielių
Du šaukštai cukraus
500g miltų

Įdarui: 
cinamono, 
kiaušinio, 
cukraus

1. Pašildyti pieno, bet neperkai-
tinti ir jame ištirpinti mieles bei cu-
krų. Ištirpinti margariną ir atvėsinti. 

2. Į dubenį su pienu įpilti at-
vėsintą margariną, suberti miltus, 
minkyti, kol tešla nebelips prie ran-
kų. 

3. Tada ant stalo pabarstyti mil-
tų ir iškočioti tešlą. Patepti iško-
čiotą tešlą plaktu kiaušiniu, plonu 
sluoksniu pabarstyti cukraus ir ci-
namono. Tada truputį spaudžiant 
suvynioti tešlą, ją supjaustyti gaba-
liukais ir sudėti į kepimo popieriu-
mi išklotą skardą.

4. Bandeles  aptepti kiaušinio 
plakiniu. Kepti 180  laipsnių orkai-
tėje kol gražiai pakils ir pagels.

Knygos -
Hermanas Hesse ir Witold Gmbrowicz

Emilija Koženevskaja
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Henriko Kelnerio studentiškas receptas

Foto: Autorių

Beveik 600 tūkst. žmonių po-
puliarioje svetainėje „Youtube“ 
perklausė karjerą pradedančios 
dainininkės Ledi Ais dainą „Jis“ 
(„Jis vertas knygos viršelio...“). 
Gal ir sunku patikėti, bet ši daina 
„Youtube“ net dvigubai popu-
liaresnė už „69 Danguje“ kūrinį 
„Skrisim“, kuris šioje svetainėje 
klausomiausias iš visų šios kul-
tinės merginų grupės hitų. Kas 
toji paslaptinga dainininkė, po-
puliarumu lenkianti didžiausias 
žvaigždes ir turinti itin savito 
tembro balsą? Kodėl minėtoje 
pasaulinio garso svetainėje skir-
tingai nei daugelis lietuvių atli-
kėjų ji iš tautiečių susilaukia tik  
pagyrų? Kas jos prodiuseris? 

Į visus klausimus galbūt jau 
seniai reikėjo atsakyti, tačiau lau-
kėme tinkamos progos. Ir ji atėjo. 
Netrukus radijo stočių eteryje su-
skambės trečiasis Ledi Ais singlas 
„Nauja diena“, kuris turėtų tapti 
oficialaus prisistatymo visuome-
nei dalimi.  

Atlikėja neabejoja, kad beveik 
metus įrašinėta linksma disco sti-
liaus daina išsyk sušildys Kalėdų 
belaukiančių tautiečių širdis. Kiek 
vėliau internete ir televizijų ete-
ryje bus galima pamatyti ir šios 
dainos vaizdo klipą, kuris šiuo 
metu kaip tik pradedamas mon-
tuoti.  Bet apie viską nuo pradžių.

Ingrida Babiliūtė – toks tikra-
sis Ledi Ais vardas. Šiemet vidu-
rinę baigusi 19-metė elektrėniš-
kė šiuo metu Vilniaus Gedimino 
technikos universitete studijuoja 
kūrybinių industrijų specialybę. 
Mergina prisipažįsta, kad muzi-
kai silpnybę jaučia nuo mažens. 
Muzikos mokykloje Ingrida baigė 
net dvi specialybes – fortepijono 
ir chorinio dainavimo, vėliau dai-
navo popchore. 

Tačiau svajonė išgarsėti su 
savo kūryba taip ir būtų liku-
si neįgyvendinta, jei dainininkė 
nebūtų sutikusi jauno prodiuse-
rio Žilvino Žusino, kurį labiausiai 
išgarsino darbas su grupe SEL ir 
jos lyderiu Egidijumi Dragūnu. 

Gyvenimas 
be rūpesčių – 
STUDENTAVIMAS? 

Bandelės bandelytės studento suraitytos
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Ilona Ginaitytė

Ingrida ir Žilvinas susipažino įra-
šų studijoje per popchoro įrašų 
sesiją. „Išgirdęs jos išskirtinį balsą 
supratau, kad su šia mergaite pa-
vyktų sukurti įdomų popmuzikos 
projektą. Netrukus pasiūliau jai 
savo, kaip prodiuserio, paslau-
gas“, - prisimena jis. 

O Ingridos atmintyje labiau 
nei pirmasis susitikimas įsirėžė 
debiutinės dainos „Laukiu tavo 
laiško“ įrašai, mat jie vyko per 
17-ąjį jos gimtadienį. Šią dainą iš 
karto apsiėmė groti šalies radijo 
stotys. 

Kol kas didžiausiu hitu reikė-
tų vadinti antrąjį Ledi Ais kūrinį 
„Jis“, kurį jaunoji atlikėja parašė 
pati. Skirtingai nei kitos atlikėjos 
ar merginų grupės, Ingrida apie 
vaikinus šioje dainoje atsiliepia 
be jokių feministiško pykčio gai-
delių.

Kodėl Ingrida pasirinko tokį 
keistą pseudonimą? „Paauglystė-
je man prilipo pravardė Ledinukė, 
nes būtent taip pasirašinėdavau 
bendravimui skirtose svetainė-
se. Buvau taip pripratusi prie 
pravardės, kad šaukiama vardu 
neatsiliepdavau“, - netradicinio 
sceninio vardo (Ledi Ais - aliuzija 
į „Lady Ice“, kas išvertus iš anglų 
kalbos reiškia „ledinė dama“) at-
siradimo istoriją papasakoja ji. 

Kodėl prieš dvejus metus 
karjerą pradėjusi dainininkė iki 
šiol gana pasyviai rodėsi sceno-
je ir visuomenėje? „Priežasčių ne 
viena. Visų pirma, aktyviai dirbti 
mums trukdė atstumas. Juk ji iki 
šio rudens gyveno Elektrėnuose. 
Be to, Ingrida mokėsi paskutinė-
se klasėse, todėl turėjo daug lai-
ko skirti mokslams“, - atskleidžia 
prodiuseris Ž.Žusinas. Jis neabe-
joja, kad Ledi Ais neužtruks įsi-
tvirtinti lietuviškoje scenoje - tam 
ji turi užtektinai talento ir ryžto. 
Dainininkė prodiuseriui atsilygi-
na komplimentu: „Su Žilvinu eks-
perimentuojame, neprisirišame 
prie vieno stiliaus, todėl dirbti 
kartu labai įdomu.“ 

niam
niam...

Hermann Hesse
STEPIŲ VILKAS

Vokiečių rašytojo, Nobelio pre-
mijos laureato Hermano Hesės 
romanas, parašytas 1927 m., apie 
dvasios ir gyvenimo, mąstytojo 
ir menininko priešpriešą. Knygos 
herojus Haleris – žmogus ir kartu 
stepių vilkas – „iš tų, kurių likimas 
– ypač stipriai patirti visą žmogaus 
gyvenimo abejotinumą kaip asme-
ninę kančią ir pragarą“.  

Scenos naujokė Ledi Ais 
svetainėje „Youtube“ 
populiarumu lenkia 
žvaigždes

Studentas – tai statusas, kuris 
pasako daug ką apie asmenį. 
Visų pirma tai asmuo, kurio 
pagrindinis užsiėmimas yra 
mokslas, bei tobulėjimas. Antra 

– tai asmuo, kuris nori linksmintis, 
tačiau dažniausiai neturi pinigų. 
Toks žmogutis tobulėja, semiasi 
žinių iš aplinkos, bei turi daug 
laisvo laiko. 

Šio statuso žmonės dažniausiai 
buriasi į draugų ratus, organizacijas, 
kompanijas, susigalvoja sau 
mielą veiklą. Tai laikas, kada 
kiekvienas studentas, jeigu iš 
tiesų studentauja (nedirba, bei 
nėra mokslo „gumbas“) gali 
skirti laiką sau ir dėl savęs. Kada 
mes dar leisime sau nedirbti? 
Kada leisime sau daryti tai, ką 

Foto: R.Rylaitė

niam
niam...

1.

2.

3.

4.

5.

norime? Norime vidurnaktį 
suvalgyti ledų – prašome, juk 
rytoj mums nereikia keliauti į 
darbą, o tik į studijas, kuriose 
galime „prasnausti“. Norite dar 
pašokti klube – prašome, juk 
mums rytoj nėra posėdžio, kur 
reikia protingai atrodyti – tai viso 
labo prezentacija, kurios metu 
galėsime skaityti viena akimi 
nuo „špargalkės“. Norime iki ryto 
šnekėtis su grupės draugais po 
atviru dangumi – prašome, juk 
ryte nereiks vežti vaikų į darželį. 

Taip, toks laikas vadinamas 
studentavimu, nors daugelis 
studentų šiuo metu yra priversti 
nebestudentauti, o vergauti 
dėl diplomo. Kuo ta vergystė 
pasireiškia? Ogi bandoma 
derinti studijas, darbą, bei 
asmeninį gyvenimą. Nukenčia 
arba studijos, arba darbas, arba 
asmeninis gyvenimas. |Juk 
negali suspėti būti ir studijose, 
ir darbe, ir su savo „chebryte“, 
tuo pačiu su savo vaikinu, kuris 

ir taip lieka po darbo ir studijų 
– t.y  jau nebe antrame plane, o 
kažkelintame. 

Daugelis galėtų su šiais 
žodžiais nesutikti – pagalvoti: 
ne, aš visur spėju! Sutinku, gal ir 
spėjate, bet tada nuskriaudžiate 
patį svarbiausią asmenį – Save. 
Kodėl? Ogi, todėl, kad sau 
laiko nebeturite. Tikriausiai 
nebeprisimenate, kada paskutinį 
kartą leidote sau paskaityti 
įdomią, su studijomis nesusijusią 
knygą ar pasivartyti šiltame 
guolyje.

Tokia jau žiauri tiesa: jei 
turi laiko – neturi pinigų ir 
atvirkščiai. Tiesiog dirbti visada 
suspėsime, o studentauti bei 
mėgautis gyvenimu dėl savęs 

– tik dabar, tik šiuo metu, kai 
esame jauni, nenuspėjami ir 
turime auksinį pasiteisinimą – 
MES ESAME STUDENTAI. :)

Pranešk 
karščiausią 

naujieną
Kažkas tavo bendrabutyje sudaužė 

langą ir išsisuko nenubaustas? Pranešk, 
mes tai ištirsime.

Dėstytojas reikalauja kyšio? 
O gal tavo kambario draugas pavogė 

bandelę iš universiteto valgyklos?
Pranešk SAVUI el.paštu savas@savas.lt 

Anonimiškumą garantuojame.
Nelik abejingas neteisybei!

Witold Gombrowicz
TRANSATLANTAS

Lenkų rašytojas Vitoldas Gom-
brovičius – viena ryškiausių XX a. 
avangardo figūrų. Nuo 1939 m. 
gyveno Argentinoje, nuo 1964 
m. – Prancūzijoje. Literatūros tra-
dicijas laužantis, groteskiškas au-
toriaus romanas „Transatlantas“ 
(1953) griauna tautinius mitus, vi-
suomenės stereotipus ir atskleidžia 
žmogiškąją tikrovę, kur „paskutinė 
instancija yra žmogus, o ne kokia 
nors absoliuti vertybė“. 1967 m. už 
romaną „Kosmosas“ Gombrovičius 
pelnė tarptautinę leidėjų įsteigtą 
literatūros premiją, kurios pirmieji 
laureatai buvo Samuelis Beckettas 
ir Jorge Luisas Borgesas. 
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Kiškis ant viso miško rėkia:
- Kas primušė mano brolį?
Išlenda iš tankumyno meška:
- Aš primušiau.
- Taip jam ir reikia.

***

- Kartais tenka gailėtis, kad tavo 
draugas nebuvo didelė kiaulė, - at-
siduso alkanas Vinipuchas, skrudin-
damas paršelį ant laužo...

***

Pasakoja čiukčia kaip medžiot į tun-
drą ėjo:
- Einu, einu žiūriu - briedis. Pykšt, 
pykšt - ragai, mėsa. Einu toliau, 
žiūriu - lokys. Pykšt, pykšt - kailis. 
Einu toliau žiūriu - geologas, pykšt, 
pykšt - degtukai.

***

Žmona visaip bando atkreipti vyro 
dėmesį. Pagaliau nusirengia ir sako:
- Na, kaip mano naujas kostiumas?
Vyras taip pažiūri ir sako:
- Galėtum bent jau išsilyginti.

***

Grįžo į žemę kosminis laivas pi-

***

Eina vyras gatve, jį užpuola bandi-
tas:
- Pinigus atiduok!
- Neturiu.
- Maukis kelnes!
- Paskutinės.
Banditas šoka vyrui ant nugaros:
- Tai nors iki kampo panešėk!

***

Sėdi Petka su Čepajevu medy, o 
prie medžio staiga pribėga dram-
blys ir pradeda jį purtyti.
Petka sako:
- Gal čia pas jį lizdas, a?
- Durnas tu Petka, jie gi urvuose 
gyvena!

***
Įsibėgėjus krizei.
- Tai - nuo nuovargio, tai - nuo ner-
vinės įtampos, o tai - nuo depresi-
jos.
- Ačiū, daktare, ačiū... O išskyrus 
degtinę, nieko daugiau neturite?

***

Moterys būna dviejų tipų: tos, ku-
rios nežino ko nori, ir tos, kurios 
nori
nežinia ko.

***

12 psl. SAVAS 13 psl. SAVAS

Kas tai?..
Dar viena nuotrauka ir tas pats 

klausimas: "Kas tai?" Žiūrint į šį vaiz-
dinį fantazijai ribų nėra.  O būtent ją 
mes čia ir vertiname.

Atsakymų laukiam elektroniniu 
paštu:

savas@savas.lt.
Vertinsim už originalumą.

Prizas - 
nepamainomas daiktas žvarbiais 

rudens rytais - originalus  skaisčiai 
raudonas SAVAS puodelis arbatai 

/ kavai :)

DĖMESIO!
Nugalėtoją paskelbsime 

paskutiniame šių metų laikraščio 
numeryje.

Tad kantrybės - dovanas rasite 
po Kalėdų eglute :)
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V i e t o j  n u o b o d ž i o s  p a s k a i t o s

Užduotis "Sudoku":
Kiekvienoje eilutėje visi skaiciai turi 
būti skirtingi, gerai skaičiuoji? :)

lotuojamas tarptautinio ekipažo 
- ruso ir vietnamiečio. Po skrydžio 
spaudos konferencija, žurnalistai 
klausia vietnamiečio:
- O kodėl jūsų rankos visos mėly-
nos?
- Tai čia rusas visą laiką per jas dau-
žė, kad nieko neliesčiau.

***

Petriukas klausia tėčio:
- Tėti, atspėk, koks traukinys labiau-
siai vėluoja?
- Eeee...Nežinau. O koks?
- Tas, kurį tu žadėjai man pado-
vanoti dar praėjusio gimtadienio 
proga!

***

- JAV mokslininkai teigia, kad iš kar-
vių mėšlo galima gaminti baldus.
- Ne tik baldus. – pritaria Rusijos 
automobilių gamintojai.

***

Kauno zoologijos sode liūtui valgy-
ti buvo nupirktas ir į narvą įleistas 
triušis. Kas vyko po to niekas pa-
aiškinti negali, tačiau tokios gėdos 
liūtas dar niekada nepatyrė…

***

Draugė draugei:
- Kaip tu gali šitaip apgaudinėti 
savo vyrą?
- O ką, žinai kitokių būdų?

anekdotai

Už galvosūkius ir anekdotus
dėkojame:

Liko tik paskutinis turas, kurio metu jūs turite iš penkių pateiktų kūrinių išrinkti labiausiai vertą 
Lietuvos studentų laikraščio “SAVAS“ kūrybinio konkurso nugalėtojo vardo. 

Tai galite padaryti užėję į www.savas.lt ir atidavę savo balsą už jums labiausiai patikusį kūrinį.

Jei per paskaitas mėgsti piešti karikatūras ar 
šiaip kanors įdomaus keverzoti, kviečiame skanuoti 

ar fotografuoti savuosius šedevrus bei siųsti juos 
mums:

savas@savas.lt

Labiausiai pavykusias keverzones spausdinsime 
kituose "SAVO" numeriuose.

 „SAVAS”  skelbia 
Studentiškiausio patiekalo

konkursą
Tavo keptų bulvių trokšta visas bendrabutis?

Tiesiog mėgsti gaminti? O gal žinai patį pigiausią ir skaniau-
sią patiekalą arba tiesiog esi sukaupęs daug receptų, kuriais 

nori pasidalinti su kitais studentais?
O gal tai tu esi tikras kulinarijos virtuozas, kuris ir iš kirvio 

išverda sriubą – rašyk mums!
„SAVAS“ pagamins, paragaus ir nufotografuos tavo pasiū-

lytą patiekalą ir būtinai išspausdins jį Lietuvos studentų 
laikraštyje „SAVAS“.

Patiekalus siųsk adresu: savas@savas.lt

“SAVO” kūrybinis konkursas jau eina į pabaigą!

“SAVAS” skelbia naują konkursą!!!

Autorius: Rasa Joni

Foto: Aurelija Taločkaitė
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horoskopai
ASTROLOGAS IR KITŲ GALŲ
MEISTRAS GOTfRIDAS KRUJALSKIS

NEMOKAMAI !

anekdotai
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Studentų brolija ir seserija ba-
rake.lt kalbina Gitaną Nausėdą, 
mokslininką, finansų analitiką, SEB 
banko prezidento patarėją. Apie 
geriausius pinigų taupymo būdus, 
ekonomimės krizės teigiamias ir 
neigiamas puses, emigraciją.

- Nuo kelių metų reiktų pra-
dėti kaupti santaupas?

- Kuo anksčiau tai pradėsite 
daryti, tuo geriau. Santaupos yra 
žmogaus gebėjimas atsisakyti kaž-
ko, ką galėtum įsigyti šiandien var-
dan to, kad galėtum tvirčiau jaustis 
ir daugiau sau leisti ateityje. Jau-
nam žmogui tai padaryti yra dar 
sunkiau nei pagyvenusiam, tačiau 
tuo daugiau pagarbos gebėjimas 
sutaupyti kelia. 

- Kokie geriausi taupymo bū-
dai?

- Nėra universalių receptų. 
Daug kas priklauso nuo to, kuriam 
laikui taupote. Jei pinigus galima 
atidėti 5-10 ar daugiau metų, skir-

„Geriausi pinigų taupymo būdai“

Kas tu ?
-Geroji fėja!
- O kodėl su kirviu???
- Nuotaikos ner...

***

Sėdi žvejys ant Nilo kranto. Meš-
kerioja. Žuvys nekimba. Staiga iš 
vandens iškiša galvą krokodilas ir 
klausia:
- Tai ką, nekimba?
- Nekimba.
- Nuobodu, ar ne?
- Mhm...
- Karšta, saulė kepina?
- Jo...
- Gal norėtum išsimaudyti?

***

Skelbimai:
- Įdomiam kūrybiniam darbui reika-
lingi krovikai.
- Keleiviai, reikalaukite, kad trolei-
buse visada būtų vairuotojas!
- Parduodu tualetinį vandenį. Kibi-
rais!!!
- Perku spalvotas vyriausybės narių 
nuotraukas ir šautuvą su optiniu 
taikikliu.
- Parduodu cigaretes "bond". Tel: 
007-007. Kviesti Džeimsą.
- Dingo šuniukas su trimis kojomis. 
Ypatingas požymis - kai šlapinasi, 
griūna.
- Siūlome gerai apmokamą darbą 
aiškiaregiui. Kur ateiti, žinote patys

***

Anūkėlis su seneliu nuotraukas var-
to, kur senelis dar jaunas. Vienoje 
nuotraukoje grupė uniformuotų 
žmonių.
-Seneli, o kas čia toks, nemalonus 
toks?
-Tai Hitleris, anūkėli. Labai blogas 
žmogus, daug liaudies išnaikino.
-O kodėl tu šalia stovi ir ranką į vir-
šu tiesi?
-Tai aš jam sakau: sustok, blin, ką tu 
darai!

***

Tikybos mokytoja klausia Petriuko:
-Kas viska mato ir girdi?
-Mūsų kaimynė.

***

-Brangioji, šiandien darbovietėje 
mokymai. Galima mane šiandien 
šiek tiek vėliau atneš?...

***

Ei, Studente,
Ieškai kambarioko ar 

kambariokės?

Nori parduoti knygą ar 

išnuomoti butą?

Siųsk savo skelbimą

savas@savas.lt

ir mes jį būtinai 

išspausdinsime!

čiau juos investicijoms į akcijas. 
Skirtingai nei nekilnojamasis tur-
tas, tokios investicijos nereikalauja 
didelio pradinio kapitalo – gali už-
tekti ir 100 litų. Jei atidėtų pinigų 
Jums prireiks jau po kelių mėnesių, 
pasitenkinčiau terminuotuoju in-
dėliu banke arba lengvai parduo-
damomis obligacijomis. 

- Kaip Jūs taupėte studijų 
metais?

- Štai čia turėčiau nuleisti akis 
žemyn ir lengvai nurausti... Gyve-
nau nuo stipendijos iki stipendijos, 
todėl bendrabutyje neturėjome 
nei atliekamų pinigų, nei atlieka-
mo maisto. Viskas buvo suvarto-
jama iš karto. Tačiau tai nereiškia, 
kad reikia sekti mano blogu pa-
vyzdžiu. Juk mes studijavome gū-
džiais sovietiniais laikais :)

- Nuo ko priklauso Lietuvoje 
tvyrančio sunkmečio trukmė?

- Nuo mums svarbių eksporto 
rinkų atsigavimo. Galime kalti prie 

Vakar Vilniaus centre įsikū-
rusiame restorane „Čili kaimas“ 
SEL lyderis Egidijus Dragūnas 
susitiko su lietuvių vaikais iš Bal-
tarusijos. Pelesos ir Rimdžiūnų 
lietuviškųjų mokyklų mokslei-
viai iš pradžių kukliai pasitiko 
atlikėją. Tačiau jo kalbinami po 
truputį įsidrąsino ir netrukus 
ratu apsupo SEL lyderį prašyda-
mi autografų. Smagiai nusitei-
kęs Egidijus vaikams įteikė savo 
kompaktinių diskų, kad kelio-
nė autobuse atgal namo būtų 
linksma. Jo kalbinami vaikai pa-
sakojo apie kalėdinę šventę LR 
prezidentūroje ir susitikimą su 
Lietuvos prezidente Dalia Gry-

kryžiaus dabartinę vyriausybę už 
jos nepadarytus arba blogus dar-
bus, tačiau kol nepakils mūsų lie-
tuviškų prekių pardavimo rinkos 
užsienyje, nepakilsime ir mes. Ma-
nau, kad jau po 6-12 mėnesių gy-
vensime daug optimistiškesnėmis 
nuotaikomis, o tikrasis atsigavimas 
turėtų prasidėti 2011 m. 

- Ar galima išnaudoti krizę?
- Krizė įveikia žmonės, kurie 

gyvena principu – „jei sumažėjo 
mano pajamos, privalau ne karpyti 
savo išlaidas, o didinti savo paja-
mas !”. Vienas tiesiog pradeda dar 
daugiau dirbti, kitam, žiūrėk, kyla 
puiki verslo idėja. 

- Ką patartumėte jau besi-
kraunantiem jauniem žmonėm 
lagaminus?

- Sunkus klausimas .... Nenoriu 
moralizuoti, nes neturiu tam teisės. 
Išvažiuojama ne iš gero gyvenimo. 
Dažnai išvažiuojama mokytis, stu-
dijuoti. Pastaruoju atveju sveikinu, 
linkiu sėkmės, tačiau raginu su-
grįžti. Kai važiuojama tiesiog už-
sidirbti, vėlgi kodėl reikia stabdyti, 
jei žmogus tiesiog neturi pasirinki-
mo. Tačiau ir susiklosčius tokioms 
aplinkybėms – nepamirškite Lietu-
vos !. Ne visada čia bus taip sunku, 
kaip dabar !

Milena Puchova

Reaguodami į "Lietuvos Res-
publikos alkoholio kontrolės 
įstatymą" Kauno Vytauto Didžio-
jo universiteto (VDU) studentai 
trečiadienį surengė teatralizuotą 
akciją, kuria norėjo išreikšti savo 
poziciją klausimu, kuris, organi-
zatorių nuomone, kertasi su uni-
versiteto laisvo bendravimo prin-
cipais. 11 valandą K.Donelaičio 
gatvėje esančio VDU pastato fojė 
buvo pastatytas stalas, aplink kurį 
susėdę studentai simboliškai var-
tojo alų bei vyną. „Šia akcija no-
rėjome pasakyti, kad neformalus 
ryšys tarp studentų ir dėstytojų 
laisvu nuo paskaitų ar darbo metu 
yra svarbus. Juk bendraujame kaip 
mokame. Kas mėgsta arbatą, kas 
vyną ar alų. Juk visada norisi išger-
ti ir pasišnekėti su dėstytoju apie 
problemas, mokslus, gyvenimą. 
Galų gale, juk tai įdomūs žmonės“. 
–sakė vienas iš akcijos organizato-
rių Tomas Šinkūnas.

 Pasak T. Šinkūno, aplinkiniai 
reagavo paprastai. Nesureikšmin-
dami ir ramia sąžine. “Tik viena 

budėtoja, labai aktyviai bandė 
įrodinėti, jog Oxfordo universitete 
studentai su dėstytojais negeria 
alaus. Na, iš esmės tai buvo pro-
testas prieš įstatymą. Universitete 
niekas nesikabinėja per daug, bet 
kodėl aš turiu sėdėti ir žinoti, kad 
pažeidinėju įstatymą. Juk taip ir 
bandoma galų gale kontroliuoti 
visuomenę, per baimę. Šiuo atveju 
noriu, kad ateityje būtų taip: kad 
ne bijotume ateinančių policinin-
kų, su mintimi, kad jei pasakysi ką 
nors prieš, jie suims tave, aptalžys 
areštinėje, o kad jie labiau padės, 
pasistengs suprasti, padėti. Tačiau 
tai tik tolima svajonė“, – pasakojo 
T.Šinkūnas.

„Šia akcija siekiame parody-
ti, jog nereikia nei perdėti, nei 
sumenkinti alkoholio vartojimo 
– palikti jį kaip pasirenkamą da-
lyką, nes galų gale prieisim prie 
įsakymų už ką, kaip rašyti pažy-
mius, su kokiomis uniformomis 
eiti į universitetą ir panašiai. Taip 
pat nenorime nueiti į kraštutinu-
mus, bet visgi, manome, jog prie 

VDU fojė studentai surengė akciją kurios 
metu simboliškai vartojo alkoholį

SEL lyderis susitiko su vaikais 
iš Baltarusijos

įdomaus vakaro pokalbio alus nei 
kliudo, nei maišo. Tiesiog tavo as-
meninis pasirinkimas. Tuo labiau, 
juk turime begalę pavyzdžių, ypač 
užsienio universitetuose, kai nuei-
ti į universiteto barą išgerti alaus 
ar arbatos yra normalu ir tai nėra 
perdedama. Juk tai kyla tiesiog iš 
paprasto, normalaus žmonių ne-
laikymo kaltais iš prigimties. Nie-
kas nevadina niekieno alkoholikais 
ar vagimis. Pas mus kartais būna 
atvirkščiai. Iš esmės su šia nuosta-
ta ir kovojame“,- tęsė pasakojimą 
Tomas.

Pasak vaikino, idėja kilo iš pa-
prasto noro išreikšti savo požiūrį 
apie esančias problemas univer-
siteto viduje. Netylėti, o prisiimti 
nors dalelę atsakomybės už ne-
viešuose pokalbiuose sakomus 
žodžius. „Praeitą trečiadienį atli-
kome akciją prieš draudimą eiti 
su krepšiais į biblioteką. Dabar 
iki vasaros semestro bus bando-
masis laikotarpis, kai galima eiti 
su krepšiais“,- dalinosi patirtimi T. 
Šinkūnas.

bauskaite, broliais pranciško-
nais, gyrė „Čili kaimo“ maistą.

Daugiau nei aštuoniasdešimt 
moksleivių dovanų gavo ir Sta-
no knygą „Neįtikėtinos istorijos“. 
Rusijoje gimęs ir sėkmingą kar-
jerą Lietuvoje  padaręs atlikėjas 
taip pat norėjo susitikti su vai-
kais, tačiau prieškalėdinių darbų 
lavina tam sutrukdė.

Pasak „Čili kaimo“ tinklo di-
rektorės Kristinos Vasiliauskai-
tės, „Čili kaime“ ne pirmą kartą 
vaišinami Lietuvoje viešintys vai-
kai. Neseniai restorane viešėjo ir 
vaikai iš Kaliningrado.

AVINAS. Dėl netikėtai sumažėju-
sios potencijos, pajėgumų galite 
patirti nemalonių atsitikimų, tad, 
jeigu esate vyriškosios lyties at-
stovas, venkite moterų (jei neno-
rite patirti gėdos jausmo).

JAUTIS. Venera sako man i ausį, 
kad tavęs laukia praplikusi negra-
ži panelė už kampo ir jai nesvarbu 
tavo lytis.

DVYNIAI. Ledo lytis įsibraus į jūsų 
gyvenimą, tad galite jausti atšali-
mą – visgi ledas šaltas.

VĖŽYS. Jūsų laukia geras spyris į 
užpakalį už nepadorius darbelius. 
Paguoda, kad bent darbeliai buvo 
malonūs.
 
LIŪTAS. Nusimato kelionė į džiun-
gles, juk jus reikia gražinti į natū-
ralią aplinką. RAR... ;)

MERGELĖ. Žinote paslaptį? Nėra 
negražių merginų yra (negaliu sa-
kyti ko mažai, reklama būtų). Tad, 
jei norite būti graži, vietoj makia-
žo geriau rankinuke nešiokitės 
degtinės buteliuką.

SVARSTYKLĖS. Kas sunkesnis kilo-
gramas vinių ar kilogramas pūkų? 
Jeigu žinai, tai išbandyk tuos kilo-
gramus smūgiais sau ant kojų. 

SKORPIONAS. Dėl Neptūno pasi-
sukimo, tavęs laukia kažkas, tur-
būt kita diena. :D

ŠAULYS. Nusimato, kad šventei 
arba švęsi gimtadienį, tad gerų 
sprendimų tikrai nepadarysi.

OŽIARAGIS. Neišpasakytas grožis 
palies jūsų gyvenimą, tad ir jūs 
pagaliau tapsite gražus.

VANDENIS. Neišvengsi to, kas ne-
išvengiama, neįvykdysi to, kas ne-
įmanoma, bet litrą išgersi visada.

ŽUVYS. Kadangi lietaus nebenusi-
mato, tik sniegai ir sniegai, tad iš 
vandens mėgėjo teks (prisitaikyti 
kaip kariamam šuniui) tapti „snie-
geniu“ arba tiesiog seniu besme-
geniu.
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Super Savas back in town

Super Savas back in 
TOWN

Super Savas vėl merginų medžioklėn susiruošė

Girdėjo kad BMW merginas 
traukia.(nesvarbu kad jam 

20 metų)

bet jei leidžia "paimt už 
kairio" ar yra skirtumas?

ir galop jie susijungė

o PABAIGĘS išvažavo... namo...

Žinoma merginti reikia 
pradėt nuo šokio,

šokis juk suartina ir IR 
pagaliau Super Savas išbandė 
prancūzišką bučinuką

Kaip Super Savas šventė
CEMENTOFKĘ :)

nes šokant ranka 
gali nuslsysti žemiau

Ir ištikro traukia tik 
tokias popierines,

PRAEITAME NUMERYJE 

SKAITĖTE:


