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Redaktoriaus žodis 
     Pradedame naują erą. Naują todėl, kad viskas nauja: Kolegijos 
pavadinimas – Lietuvos verslo kolegija; laikraščio pavadinimas – 
„LTvk laikraštis“; nauji mokslo metai – juk rugsėjis. 
     Kalbėdama dar birželio mėnesį iškilmingoje Diplomų įteikimo 
šventėje sakiau žodžius, kurie labai gražiai sieja tai, kas buvo, su tuo, 
kas jau yra ir kas dar bus. 

     Šiandien norėčiau pacituoti didžiojo lietuvininko Mikalojaus 
Daukšos žodžius: „Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne 
šalies gražumu, ne miestų ir pili ų tvirtumu gyvuoja tautos, bet 
daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą“. Šiandien M. 
Daukšos pasakymą „savo kalbą“ nor ėčiau interpretuoti kaip kalbėjimą 
iš širdies į širdį, kaip atvirumą ir mūsų visų artumą. Sienos, kad ir 
kokios tvirtos, sugriūna. Pinigai, kiek jų bebūtų, yra išleidžiami. 
Popierius, kad ir koks kokybiškas, dūlėja, plyšta, galų gale išnyksta. 
Žmogiškumas, šalia esančiojo petys, nuoširdumas – štai toji kalba, kuri 
padeda mums išlikti. Dėkoju už mums įteiktą Jūsų neįkainojamą dovaną 
– galimybę kalbėtis iš širdies į širdį. Pastatą, vadinamą Lietuvos verslo 

kolegija, pastatė ne statybininkai, o Jūs, mielieji studentai, absolventai, 
dėstytojai. Ateidami į paskaitas čia Jūs kuriate savo aukštąją mokyklą 
ir mus, Jūsų dėstytojus. Manyčiau, tai - lygiaverčiai mainai, kurie, 
verslo kalba kalbant, duoda didžiulę pridėtinę vertę – žinias ir 
žinojimą, kad esi kūrėjas ir dalis to, kas vadinama akademine 
bendruomene, kad esi mūsų valstybės dabartis, nes esi paruoštas ir 
pasiruošęs kurti čia ir dabar. 

     Su Naujaisiais (mokslo) metais visus. Tegul jie būna šviesūs, 
džiaugsmingi, studentiški. 

     „LTvk laikraštis“ ir šiemet pasižada jus, mielieji skaitytojai, 
džiuginti naujomis rubrikomis, sudominti įdomiais faktais, informuoti 
apie svarbiausius įvykius LTVK bendruomenės gyvenime, linksminti 
anekdotais ir kitokiais juokingais nutikimais. 

Raimonda Tamoševičienė,  
„LTvk laikraščio“  redaktorė 
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Lietuvos verslo kolegijos adresas – Turgaus gatvė 21 Klaipėdoje! 
     2012 m. Mokslo ir žinių diena Kolegijos bendruomenei buvo ypatinga – viešai pristatytas ypatingasis projektas, kurio pavadinimas Lietuvos verslo 
kolegija, o adresas Turgaus gatvė 21 Klaipėdoje. Taigi šių metų rugsėjo 3 d. oficialiai baigta patalpų rekonstrukcija ir Kolegija šventė įkurtuves, 
kuriose dalyvavo gausus būrys Kolegijos bendruomenės, socialinių dalininkų, statybininkų, Klaipėdos miesto administracijos, įvairių organizacijų 
atstovai. Keletas įkurtuvių akimirkų – fotoreportaže. Daugiau – LTVK facebooc. 

          
Lietuvos verslo kolegijos                   Rimantas Taraškevičius prisimena,         Iškilminga atidarymo  ceremonija:                                       Kolegijos bendruomenės 
pastatas Klaipėdos                             kad inicijavo pastato perdavimą               juostelę kerpa (iš kairės): Kolegijos direktor ė                           atstovai, sveikintojai, 
miesto centre                                      LTVK kaip paramą aukštajam                doc. dr. Angelė Lileikien ė, Klaipėdos miesto savivaldybės                                 svečiai 

mokslui būdamas tuomečiu                      administracijos direktor ė Judita Simonavičiūtė, UAB 
Klaip ėdos miesto meru                              „Konsolė“ generalinis direktorius  Kazys Skutulas 
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KAS YRA LTVK? 
 

 
 

Šie mokslo metai prasidėjo kiek keistai. Mat 
studentai ir dėstytojai, ėmęsi ieškoti, kaip 
įprastai, Vakarų Lietuvos verslo kolegijos 
Šilutės pl. 2 Klaipėdoje, jos... neberado. 
„LTvk laikraštis“  kreipiasi į Kolegijos 
steigėją, direktor ę doc. dr. Angelę Lileikienę 
su keletu klausimų, padėsiančių patenkinti 
laikraščio skaitytojų ir Kolegijos bendruo-
menės smalsumą, kaip ir kodėl VLVK virto 
LTVK. 

Kolegija per savo gyvavimo laikotarpį trečią 
kartą keičia pavadinimą: 1994 m. įkurta 
Klaip ėdos aukštesnioji referentų mokykla 
2000 m. tapo Vakarų Lietuvos verslo 
kolegija.. Kokią žinią, kam ir kodėl nuo 
2012 m. rugsėjo stengiasi perduoti jau 
Lietuvos verslo kolegija? 

     Norėčiau patikslinti. Pirmasis institucijos 
pavadinimo keitimas vyko, kai 
aukštesniosios mokyklos reorganizavosi ir 
LR Vyriausybės nutarimu perėjo į aukštesnę 
pakopą – kolegijas. Žinoma, kad nebeliko 
prasmės vadintis „referentų mokykla“, nes 
1994 metais pradėję vykdyti tik vieną studijų 
programą, pereidami į Kolegijos statusą, mes 
startavome jau su trimis studijų 
programomis: Įstaigų ir įmonių admi-
nistravimas, Verslo vadyba ir Prog-
ramavimas kompiuteriams. Todėl 2001 m. 
mūsų institucijos pavadinimas buvo logiškas 
ir priimtinas – Vakarų Lietuvos verslo 
kolegija. 2012 metai – naujas etapas 
Kolegijos istorijoje, nes per 11 veiklos metų 
pastebėjome, kad išaugome iš Vakarų 
regiono ir mūsų veikla yra platesnė nei 
apimanti tik Vakarų Lietuvos regioną. Tam 
įtakos daro ir dirbantis Šiauliuose fakultetas. 
Be to, šiais metais įregistravome ir skyrių 
Vilniuje. Todėl, manau, tikslinga buvo 
pavadinime „nuimti“ „Vakarų“. Priėmėme 
sprendimą Kolegijos pavadinimą pakeisti į 
Lietuvos Verslo Kolegija( angl. Lithuania 
Business University of Applied Sciences). 
Sutrumpintai LTVK. Taigi būtinybę tikslinti 

Kolegijos pavadinimą padiktavo pats laikas 
ir situacija rinkoje. 

Dėl kokių priežasčių pasikeitė Kolegijos 
adresas Klaipėdoje – dabar jau Turgaus 
gatvė 21? 

     Čia jau reikia padėkoti Klaipėdos miesto 
valdžiai, nes ji palaikė mūsų iniciatyvą ir 
suteikė pačiame miesto centre patalpas. Tai 
naudinga abiem pusėms: Kolegijai, nes mes 
turime puikiai įrengtas patalpas studijoms, 
studentai puikiai jaučiasi galėdami po 
paskaitų pasivaikščioti po senamiestį. 
Miestui naudinga tai, kad apmirusį Klaipėdos 
miesto senamiestį užpildė jaunimas, pradėjo 
virti gyvenimas, mūsų studentų visur pilna: 
gatvėse, kavinėse, parduotuvėse, 
bibliotekose. Šis projektas įgavo realią 
išraišką, kuomet Kolegija pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos 
miesto savivaldybe dėl bendradarbiavimo 
vykdant du projektus: „Atgaivink 
senamiestį“  ir „Klaip ėda – sveiko gyvenimo 
miestas“. Prie šių projektų sėkmingo 
įgyvendinimo prisideda ir mūsų Kolegija. 

Ką simbolizuoja ir kokią žinią perduoda 
LTVK ženklas? 

     Tai simbolizuoja, kad mes atėjome ir 
ilgam.... Tai simbolizuoja, kad Kolegija yra 
reikšminga regionui ir ją palaiko miesto 
vadovybė. Mes esame reikšmingi ir užimame 
deramą vietą tarp kitų aukštųjų mokyklų. 

Kuo, Jūsų akimis žiūrint, LTVK yra 
išskirtinė aukštoji mokykla? 

Tai, kad atstovaujame regionams, jiems 
esame reikalingi ir naudingi, tai, kad 
Kolegijoje dirba aukštos kvalifikacijos 
dėstytojai, tai, kad Kolegijoje studijos 
kokybiškos, inovatyvios ir atitinkančios 
darbo rinkos poreikius. 

Kokią LTVK įsivaizduojate po 10 metų? 

Laikas bėga greitai, tie 10 metų prabėgs kaip 
viena diena. Žinau, kad ir toliau mūsų laukia 
sunkūs darbo metai, norint išlikti tokiems pat 
reikšmingiems. Todėl visai Kolegijos 
bendruomenei linkiu entuziazmo, 
kūrybiškumo, inovatyvumo išlaikant tokias 
pat pozicijas. Neužmirškime, kad šiais 
metais pagal „Veido“ žurnalo reitingus tarp 
nevalstybinių kolegijų užėmėme garbingą 2 
vietą, kai prieš metus buvome 3 vietoje. Tai 
rodo, kad mes sėkmingai dirbame ir tai 
pastebima. Todėl linkiu, įvertinant visus 
pokyčius, esamas sėkmes ir nesėkmes, 
aiškiai suvokti Kolegijos tikslus, siekius ir 
nuoširdžiu darbu prie to prisidėti. 

Ko palinkėtumėte „LTvk laikraščio“ 
skaitytojams? 

Laikraščiui - būti įdomiam, informatyviam, 
atspindinčiam Kolegijos gyvenimo 
akimirkas. Studentams – įdomiems, 
smalsiems, nešantiems LTVK vardą išdidžiai 
iškelta galva. 
 

Klausimus LTVK direktorei pateikė 
Raimonda Tamoševičienė,  

„LTvk laikraščio“  redaktorė 
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LIETUVOS VERSLO KOLEGIJOS ATSTOVAI SUSITIKO SU  
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADORIUMI DUBLINE 

 

     Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Dubline J. E. 
Vidmantas Purlys (nuotraukoje antras iš 

kairės) rugsėjo 20 dieną su Lietuvos verslo 
kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms 
Genovaite Avižoniene (nuotraukoje pirma iš 
dešinės) tarėsi, kaip toliau stiprinti 
bendradarbiavimą su Airijos aukštosiomis 
mokyklomis ir skatinti užsienio lietuvius 
mokytis Lietuvos aukštosiose mokyklose. 
     Diskutuota apie Lietuvos verslo kolegijos 
organizuojamas nuotolines studijas, kuriose 
gali dalyvauti ir svetur gyvenantys tautiečiai, 
taip pat apie galimybes studijas rengti 
Airijoje. 

     Padedant ambasadai, rugpjūčio mėnesį 
Lietuvos verslo kolegija pradėjo 
bendradarbiauti su trimis nepriklausomomis 
Airijos kolegijomis. 
     Rugsėjo 19–20 dienomis Lietuvos verslo 
kolegijos atstovai lankėsi Airijoje, kur 
susipažino su Airijos kolegijų vadovais, 
infrastruktūra, partnerių taikomais mokymo 
metodais. 

Laura Žarnauskaitė, 
Rinkodaros ir plėtros skyriaus vadovė 
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KAS JIS, A++ NAMAS? 
     Visai šalia Klaipėdos, Lelių gyvenvietėje, 
duris atvėrė energijos beveik nenaudojantis 
A++ gyvenamasis namas (tokie namai dar 
vadinami „pasyviaisiais“). Šia proga į 
seminarą Klaipėdos technologijų parke buvo 
pakviesti Klaipėdos miesto savivaldybės, 
aukštųjų mokyklų bei statybinių organizacijų 
atstovai. Patirtimi apie statybą dalinosi šio 
projekto įgyvendintojai. Jie atskleidė, kokios 
medžiagos, įranga ir technologijos buvo 
panaudotos statant pirmąjį energijos beveik 
nenaudojantį namą. Kas yra energijos beveik 
nenaudojantis arba „pasyvusis“ namas? 

 
Šitokio, 140 kv.m įrengto namo kaina yra apie 600 
tūkst. litų. Nuotrauka straipsnio autorės. 

     „Pasyvieji, energijos beveik 
nenaudojantys namai, dar vadinami ateities 
namais. Pagal ES direktyvas jau po 
dešimtmečio statyti bus galima tik tokius - 
aplinkai draugiškus namus. Šie namai ne tik 
saugo aplinką, bet ir padeda sutaupyti. 
Apskaičiuota, kad gyvenant pasyviajame 
name per 30 metų galima sutaupyti iki 140 
000 litų. Jeigu dujų ir elektros kaina ir toliau 
kils, sutaupyta suma gali būti dar didesnė - 
su kiekvienu energijos šaltinių pabranginimu 
tokių namų ekonominis efektas tik didėja. 
Tokiuose namuose energijos sunaudojimas 
beveik lygus nuliui arba yra labai mažas, kur 
didžiąją sunaudojamos energijos dalį sudaro 
atsinaujinančių išteklių energija", - teigė 
energijos beveik nenaudojančių namų 
klasterio „Ecovizija“ projektų vadovas 
Gediminas Butkus.  

     Šiek tiek faktų apie „pasyviuosius“ 
namus:  

- namo sandarumas apsaugo ne tik nuo 
šalčio, bet ir nuo karščio vasarą, 

- dėl minimaliausio energijos poreikio 
yra minimaliausios šildymo išlaidos, 

- ventiliacinė sistema iš oro pašalina 
dulkes, žiedadulkes, smulkias daleles 
(privalumas žmonėms, kenčiantiems 
nuo alergijos), 

- šilumos izoliacija be pagrindinės 
funkcijos dar leidžia išvengti drėgmės 
ir grybelio atsiradimo, 

- maksimalus garso lygis 25dB (A), tai 
reiškia, kad vėdinimo sistemos 
veikimas yra negirdimas, 

- A++ namo eksploatacijos metu 
neišskiriamas CO2, todėl toks namas 
yra draugiškas aplinkai ir laikomas 
ekologišku. Didžiąją sunaudojamos 
energijos dalį sudaro atsinaujinančių 
išteklių energija,  

- pasyviųjų namų išlaikymas kainuoja 
90 proc. mažiau nei įprastų, 

- šilumos energija ≤ 
15kWh/(m2/metus). 

Kaip gi atrodo namas, turintis tokias 
charakteristikas? 

     Mėgstantys įmantrias architektūrines 
formas tikriausiai nusivils.  

 
Baltai nudažytoje namo dalyje yra virtuvė ir 
svetainė. Ši patalpa yra pagrindinė, todėl yra labai 
šviesi, aukšta ir erdvi. Nuotrauka straipsnio autorės. 

     Klaipėdiečių pastatytas namas yra vieno 
aukšto 140 kv.m, apšiltintas storu 
termoizoliacijos sluoksniu, itin sandarus, 
šildomas elektra. Viduje pastatyti davikliai, 
kurie sureaguoja į lauko temperatūros 
pokyčius ir išjungia šildymo sistemą. Namas 
buvo pastatytas jau praėjusią žiemą ir per 
didžiuosius speigus, išjungus šildymo 
sistemą, per parą vidaus patalpų oro 
temperatūra nukrito vos pusę laipsnio. 
Lauke, esant 30 laipsnių šalčiui, viduje išliko 
+21°C temperatūra. 
     Ant stogo sumontuotas saulės kolektorius. 
Saulės energija skirta vandeniui pašildyti. 
Dabartiniai saulės kolektoriai yra labai 
veiksmingi ir saulės Lietuvoje pakanka bet 
kuriuo metų laiku. 
     Visos charakteristikos yra labai geros, 
bet... iki šiol matavimai atlikti 
neapgyvendintame name. Statytojai nutarė, 
kad įrengtas namas nebus parduotas - jis bus 
eksperimentinis, stebimas dvejus metus. Šią 
žiemą ten apsigyvens keturių asmenų šeima, 
kuri sutiks dalyvauti eksperimente. 
Klaipėdos universiteto mokslininkai atliks 
išsamius tyrimus, kiek namas yra 
ekonomiškas, kaip galima taupyti energiją, ar 
viduje bus geras mikroklimatas, kokia namo 
gyventojų savijauta, kokios jų emocijos. 
Matavimų rezultatai bus pateikti visuomenei. 
     Pabaigoje galima būtų pridurti keletą 
pastebėjimų, kurie turbūt ne vienam 
perskaičiusiam sukels ypatingų jausmų, tarp 
kurių tikriausiai bus ir lengvo pavydo: 
- iš dušo galima išbėgti tiesiai į pievą, nes yra 
durys; 
- seminaro metu svetainėje stalas buvo 
apkrautas įvairiausiais valgiais (ir gėrimais 
taip pat), o kvapo nesijautė visiškai, nes labai 
gera ventiliacija; 
- taip tiksliai užsidarančių ir sandarių durų ir 
langų gyvenime nesu mačiusi; 
- jei stipriau pašviečia saulė į tuos didžiulius 
langus, žaliuzės lauko pusėje nusileidžia 
automatiškai.... 

Danutė Kiškienė,  
Technologijų katedros vedėja 
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ATSINAUJIN ĘS EKONOMISTŲ KLUBAS KVIE ČIA NAUJUS NARIUS 
     Ekonomikos studijų programos studentų 
iniciatyva 2004 metais tuometinėje Vakarų 
Lietuvos verslo kolegijoje buvo įsteigtas 
Ekonomistų klubas ir Akademinės tarybos 
nutarimu Nr. 1.32-21 buvo patvirtinti šio 
klubo įstatai.  
     Pagrindiniai Ekonomistų klubo tikslai 
yra: 

� Integruoti ekonomikos studijas į 
praktinę veiklą, plėsti ryšius su 
kitomis panašia veikla 
užsiimančiomis organizacijomis, 
įstoti į tarptautinį ekonomistų klubą 
AISEC; 

� Rengti diskusijas, seminarus, 
susitikimus bei kitus renginius 
ekonominiais klausimais; 

� Organizuoti klubo narių programų, 
projektų kūrimą ir įgyvendinimą; 

� Plėsti ryšius tarp klubo narių, 
mokslininkų, verslo ir kitų, su 
ekonomikos mokslu susijusių, 
žmonių; 

� Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą. 
     Labai smagu informuoti, kad rugsėjo 
mėnesį atsinaujino Lietuvos verslo kolegijos 
Ekonomistų klubo sudėtis. Šiuo metu jo 
nariai yra būsimieji ekonomistai: Jurgita 
Šacauskaitė, Rasma Butkutė, Živilė Budriutė, 
Tadas Selskis, Gytenis Pocius, Simona 
Šimulytė, Laura Loveikytė, Gintarė 
Kararinaitė.  
     Šiais mokslo metais Ekonomistų klubas 
planuoja padėti organizuoti tarptautinę 
mokslinę konferenciją aktualiais ekonomikos 
klausimais „SUSTAINABLE REGIONAL 
DEVELOPMENT: ECONOMICAL, 
MANAGEMENT AND TECHNOLOGICAL 

POSSIBILITIES”, taip pat kasmetinę studentų 
konferenciją „Akademinio jaunimo siekiai: 
vadybos, ekonomikos ir technologijų 
įžvalgos 2012”, dalyvauti Klaipėdos miesto 
organizuojamuose konkursuose, renginiuose 
ir pan. 

Visus, norinčius įdomiai praleisti 
studijų metus, įgyti naudingos 

patirties, susipažinti su įvairiais 
žmonėmis, kviečiame prisijungti 

prie klubo veiklos! 
Palinkėkime klubo nariams 
iniciatyvumo, aktyvumo ir 

kūrybiškumo ☺☺☺☺ 
Kristina Puleikienė,  

Ekonomikos katedros vedėja 
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Anglų kalbos paskaita Šiaulių „Romuvos“ gimnazistams Kolegijoje 
     Rytas Lietuvos verslo kolegijos Šiaulių 
fakultete prasidėjo kaip ir įprastai: pirmoji 
atskubėjo į darbą budėtoja Julija, kiek vėliau 
– sekretorė-administratorė Lina, rinkosi 
darbuotojai, dėstytojai, studentai. Žodžiu, 
pirmadienis kaip pirmadienis, nieko 
ypatingo. Ne iškarto ir pastebėta, kad 
kažkodėl darbo vietoje nėra sekretorės Linos 
- „Linutės“, - kaip švelniai merginą vadina 
studentai. Negalvokite, čia ne kriminalas, 
tiesiog ji turėjo daug papildomo darbo: 
Kolegijoje laukiama svečių, reikia paruošti 
juos priimti Informacinių technologijų 
auditorijoje. 
     Įdomu, kokie svečiai priimami tokioje 
patalpoje? Labai svarbūs ir laukiami - Šiaulių 
miesto „Romuvos“ gimnazijos moksleiviai ir 
mokytojos. Kodėl Informacinių technologijų 
auditorijoje? Todėl, kad tai - darbo vizitas: 
gimnazistai pakviesti pabūti studentais. 
Kadangi didžiausią studijoms skirto laiko 
dalį akademinis jaunimas praleidžia 
paskaitose (bent jau to iš jų tikimasi ☺), tai ir 
gimnazistams pasiūlyta išklausyti vieną iš jų: 
„Interneto galimybių panaudojimas mokantis 
anglų kalbos“. Įsivaizduoju skeptiko 
šypsenėlę: ir kas čia ypatingo? Internetu visi 
naudojamės, nebūtina išradinėti dviračio. 
Taip, ponai skeptikai, jūs teisūs, tik ar jūsų 

žinių lygį kada nors tikrino Didžiosios 
Britanijos Aukštoji kalbų mokykla? Ar 
gavote elektroniniu paštu įvertinimą ir 
rekomendacijas, kokiu lygiu turėtumėte 
mokytis? Pabandykite, gana įdomu. Mana, 
„Romuvos“ gimnazistai su tuo sutiktų, nes 
labai jau nekantriai laukė atsakymų su savo 
žinių įvertinimu.  
     Ar bandėte įvertinti savo dėstytojo, 
mokytojo, kolegos, viršininko bendravimo 
stilių? Pastudijuokite  „You Tube“ pateiktus 
pavyzdžius, gal ir save atpažinsite? Verta 
tada pamąstyti, kaip patys bendraujate, ar 
esate įdomus žmogus, ar tiesiog 
„džiūvėsėlis“. Įdomu, ką mąstė moksleiviai, 
kai jiems buvo pasiūlyta įvertinti stebėtus 
pavyzdžius, o vertinimus pateikti anglų 
kalba? Tikiuosi, patiko. 
     Gal bandėte mokytis anglų kalbos 
gramatikos, atlikti praktines užduotis, kai jus 
tikrina... kompiuteris? Tai labai griežtas 
„mokytojas“: mažiausia klaidelė ir - 
„neįskaityta“. Blogiausia, kad su juo net 
pasiginčyti negalima, nereaguoja ir tiek.  
     Tokia paskaita, tiksliau, praktinis 
užsiėmimas ir buvo pateiktas gimnazistų 
„teismui‘. Kiek neįprasta, tiesa? Bet labai 
tikimasi, kad buvo įdomu. O Jums?  

 

Gal susitikime 
LTVK Šiaulių 
fakultete? Pabend-
raukime?.. Ir inter-
neto mums tada 
visai nereikės: jis 
dar negreit pakeis 
gyvą žodį bei 
šypseną draugo 
veide. 

Aktyvią paskaitą gimnazistams vedusi 
lektorė Vilma Bazarienė 

 
 

P. S. Labai gaila, kad tuo metu, kai 
gimnazistai įtemptai dirbo kompiuteriais, 
o mokytojos ir dėstytoja dalijosi meto-
dinėmis naujienomis ir galimybėmis 
naudotis internetu mokant ir mokantis 
užsienio kalbos, po ranka nebuvo 
fotoaparato malonaus susitikimo 
akimirkoms užfiksuoti. Tačiau labai 
tikim ės, kad malonaus bendravimo 
šiluma, kurią prisimena lektorė Vilma 
Bazarienė, liko ir gimnazistų bei jų 
mokytojų atmintyje (R. T.) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

NAISIŲ VASAROS TEATRAS IR VĖL ČIA! 

Naisių vasaros teatro aktoriai jau nebe 
pirmą kartą Lietuvos verslo kolegijos Šiaulių 
fakulteto studentus kviečia pasigerėti jų 
sukurtais personažais. Ne išimtis tapo ir 2012 
m. rugsėjo 19-osios dienos vakaras, kai 
Šiaulių koncertų salėje „Saulė“ buvo 
pristatomas spektaklis „M ėlynbarzdžio 
vaikai“ , dviejų dalių drama pagal Renatos 
Šerelytės romaną.  

Nei apniukęs oras, nei lietingas dangus 
nesutrukdė teatro mėgėjams susirinkti į 
pilnutėlę salę. Tarp teatro mėgėjų galėjai 
pamatyti įvairiausios publikos - nuo 

moksleivių iki pagyvenusių žmonių. Smagu, 
kad tarp jų buvo nemažas būrys ir Lietuvos 
verslo kolegijos Šiaulių fakulteto studentų. 
Visi žiūrovai, su nekantrumu ir 
susidomėjimu akyse laukė spektaklio 
pradžios.  

Spektaklio pradžią davė Ramūnas 
Karbauskis, „Naisių vasaros“ projektų 
mecenatas ir sumanytojas, kurio dėka visi 
žmonės šiuo Naisių vasaros teatro kūriniu 
galėjo mėgautis nemokamai. R. Karbauskis 
sakė, kad spektaklis „Mėlynbarzdžio vaikai“ 
- tai istorija apie praeitį. Istorija, kurią vieni 
prisimins, o likę susipažins. Laikotarpis, kai 
buvo bandoma atimti viltį Lietuvai tapti 
nepriklausoma šalimi. Tokie žodžiai ir 
išsakytos mintys nuteikė visą auditoriją 
rimtai ir nuosekliai žiūrėti spektaklį.   

Viso spektaklio metu scenoje virte virė 
veiksmas, buvo sakomi dialogai, monologai, 
buvo šokama, dainuojama. Kūrinyje pilna 
savotiškų suvenyrų iš anų laikų leksikos 
„varanokas“, „govorilka“, „špilkos“, taip pat 
užsimenama apie gero elgesio taisykles. 
Primenama mus šiandien kiek stebinanti 
„džinsų mada“, kai džinsai buvo naujausias 
mados klyksmas, visi norėjo juos turėti ir 
puikuotis tarp draugų.  

Šioje dramoje galima pastebėti 
istorinių vingių, kurie leidžia orientuotis 
istoriniame laikotarpyje. Minimas lito 
įvedimas, pinigų su gyvūnėliais era - 
„vagnorkės“, kolūkių griuvimas ir 
privatizacija, laikas, kai niekas nebenorėjo 
tapti pionieriumi. Minima žinomo politiko 

Vytauto Landsbergio pavardė, kai žmogus 
kaltinamas dėl visų blogybių, įvykusių tuo 
sudėtingu pereinamuoju laikotarpiu. 

Spektaklyje vaizduojamas tuometinis 
kaimas. Kaimas baigia prasigerti ir nuskursti. 
Visomis šiomis vaizdingomis meninėmis 
priemonėmis stengiamasi perteiki tuometinę 
autokratinę santvarką ir nuasmenintus 
žmonių gyvenimus.  

Nors spektaklis truko ilgiau nei dvi 
valandas, šis laiko tarpas tikrai neprailgo nė 
vienam salėje buvusiam žiūrovui. Pasibaigus 
pasirodymui žmonės plojo atsistoję, nešė 
gėles ir dovanojo jas aktoriams. Taip 
žiūrovai stengėsi parodyti savo dėkingumą ir 
susižavėjimą praėjusiomis keliomis 
valandomis, kurios dar ilgai išliks atmintyje 
ir leis susimąstyti apie mūsų šalies istorijos 
vingius ir paprastų žmonių padėtį istorinių 
lūžių momentu. 

Spektaklio pastatymu, idėja ir 
spektaklyje vaidinusiais aktoriais liko 
patenkinti ir sužavėti visi iki vieno. Kam 
nepavyko ar pristigo noro ir jėgų ateiti ir 
stebėti nuostabų ir emocingą reginį, kito 
karto nepraleiskite, nes šis spektaklis 
praturtina kiekvieną iš mūsų, leidžia į pasaulį 
pasižiūrėti kitu kampu, pasižiūrėti plačiau. 
Vienaip ar kitaip daro mus geresnius ir 
atidesnius dabarčiai, ir joje esantiems 
žmonėms. 

Rūta Rusakevičiūtė, ĮAD-11 studentė 
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TAI ĮDOMU IR NAUDINGA... 

 

     Siūlome Jums naują „LTvk 
laikraščio“ rubrik ą „ TAI 
ĮDOMU IR NAUDINGA...“. 
Joje pasižadame spausdinti tai, 
kas yra įdomu: istorijas, fak-

tus, nuomones, žymių žmonių, 
atstovaujančių pačioms įvai-
riausioms profesijoms, pasi-
sakymus apie ekonomiką, 
krizes, gyvenimą, filosofiją, 
pasiekimus ir nuopuolius etc. 
Labai tikim ės, kad tos istorijos 
privers Jus, mielasis skaity-
tojau, susimąstyti, pažadins 
norą pasigilinti į aptariamą 
situaciją, pažadins norą 
diskutuoti. O gal leis tiesiog 
savo įžvalgomis, žiniomis ir 
žinojimu „sublizg ėti“ per 
egzaminą, pristatant rašto dar-
bą, diskutuojant su dėstytoju ar 

draugų kompanijoje... Gal 
patys rasite įdomią citatą, 
sukrečiantį faktą, perskaitysite 
tiesiog kitaip į save ir aplinką 
privertusi ą pasižiūrėti knygą ar 
straipsnį – atsiųskite tai „LTvk 
laikraščiui “ – būtinai išspaus-
dinsime (P. S. Tik nepamirškite 
nurodyti tikslaus šaltinio, kad 
viskas būtų sąžininga ir tikrai 
galėtume publikuoti – R. T.). 

     Smagaus skaitymo ir gerų 
minčių! 
 

KODĖL MUS IŠTIKO EKONOMIN Ė IR FINANSIN Ė KRIZ Ė?  
KAIP IŠSIKAPSTYTI? 

Ištraukos iš žurnalistės Ingos Liutkevičienės interviu su prof. Vladu Algirdu Bumeliu, UAB „Sic or Biotech“ vadovu 

Pas bankininką 
     „Kai jūs pirmą kartą ateinate pas 
bankininką ir prašote paskolinti pinigų, jo 
atsakymas turi būti „ne, ne, ne“. Antrą kartą, 
išgirdęs daugiau argumentų, „ne“ jis turi 
sakyti du kartus. Trečią kartą, perskaitęs 
ypač gerai parengtą verslo planą, 
bankininkas privalo darsyk pakartoti – „ne“. 
Ir tik paskui ištarti „galbūt“. Buvau nustebęs, 
kai 2001-2008 metais profesionalūs 
bankininkai pamiršo, ko buvo mokęsi 
universitetuose – rizikos valdymo. Jie 
pirmam per klaidą banko duris pravėrusiam 
jau iš tolo šaukdavo „taip, taip, taip“, o 
palydėdami klausdavo: „O gal nori dar?“ 

Nerašyta taisyklė ekonomikoje 
     „Vienos pagrindinių rinkos ekonomikos 
taisyklių yra finansų ir pinigų taisyklės, jose 
labai aiškiai pasakyta: negalima visą laiką 
išleisti tris kartus daugiau pinigų negu 
uždirbi. Nerašyta taisyklė, jos Jungtinių 
Tautų Organizacija nepatvirtino, bet ji 
egzistuoja. Ir jeigu tas taisykles žmonės 
pradeda pažeidinėti, nebesilaiko jų, tai 
prilygsta tam pačiam veiksmui, jei nuogas 
išeitum į Gedimino prospektą vien todėl, kad 
pasidarė karšta“. 
     „Ką darėme? Uždirbdavome 2000 litų, 
išleisdavome 20 000. Pradėjome nepaisyti 
taisyklių, visas pasaulis jų nesilaikė, pavyzdį 
rodė amerikiečiai. Kai Amerika (angl. dream 
country – svajonių šalis) pasidarė labai 
turtinga, pradėjo nesilaikyti jokių taisyklių. 
Amerikietis, per mėnesį uždirbdamas, 
sakykime, 10 000 dolerių, nesibaimino 
išleisti 100 000. Taisyklių laužymas sukėlė 
chaosą“. 

„Kapitalizm ą sukūrė Dievas“ 
     „Pasigirsta balsų, kad kapitalizmas 
nepasiteisino. Nesąmonė. Tik konkuruojant 
galima judėti į priekį, tik laisvos 

konkurencijos, laisvosios rinkos sąlygomis. 
Toks yra gamtos dėsnis. Gyvūnų pasaulyje 
taip pat visada žūsta silpniausias. Žiūriu laidą 
„Animal planet“. Savanoje laksto gazelės. 
Atokiau drybso liūtai ir stebi, kuri ne taip 
greitai bėga. Ir pirmyn. Gaila, žiauru, bet 
tokia tikrovė. Jeigu liūtai nesumedžiotų 
silpniausių gazelių, po kurio laiko gazelių 
populiacija išnyktų. Kapitalizmas 
nukopijuotas iš gamtos. Jame galioja tie 
patys kovos principai kaip ir gamtoje. 
Kadangi gamtą sukūrė Dievas, tai ir 
kapitalizmą sukūrė Dievas. Socializmas buvo 
sukurtas ne gamtos principais. Šia santvarka 
norėta kovoti su gamta ir ją įveikti. Kovota 
prieš gamtą, prieš gamtos principus ir 
dėsnius“. 

Vienintelis kelias – būti pirmam! 
     „Negaliu pakęsti, jei esu ne pirmas, jei į 
mane kas nors lyg į skudurą nori valytis 
kojas“. Pasiekti visko, ko pasiekė, padėjo ir 
padeda penki gyvenimo ir darbo principai. 
Vienas pagrindinių – būti pirmajam. Jeigu 
nenori būti lyderis, nenori būti pirmas, 
geriausias, stabdai save ir kitus. 
Nuolaidžiaujama sau, na, bus gerai, jei 
pateksiu į dešimtuką. Kas laukia taip 
mąstant? Iš pradžių gal ir pateksi į 
dešimtuką, vėliau – į dvidešimtuką, paskui – 
į trisdešimtuką. 
     Dabar įsigalėjusi savęs niekinimo 
filosofija, kalam tautai, kokie esam kretinai, 
o jei nuolat kartosim, kad nieko negalime 
uždirbti, kad negalim vystyti nei pramonės, 
nei verslų, nei dar ko nors, o tapti turtingi 
stengsimės taupydami nuo ryto iki vakaro, 
rėždami algas, nieko gero nepasieksime“. 

„Kiekvienam žmogui, šaliai 
reikalinga strategija“ 

     „Turėti strategiją – dar vienas p. Bumelio 
principas. Jeigu turi tikslą išgyventi iki 
pirmadienio, tai nieko gyvenime nepasieksi. 

Ir mes dabar Lietuvoje stengiamės ištempti 
iki pirmadienio. Jeigu stengsiesi išgyventi iki 
pirmadienio, tikrai neištversi, bet jeigu turi 
didelę kelerių metų viziją, gali pasiekti 
tikslų. Praėjus metams, vėl turi brėžti 
perspektyvą kitiems trejiems metams. Vizija 
turi būti 3 metams, po to 5 metams, 10 metų. 
Jeigu to neturi, tai nieko neįvyks, nieko 
nebus. 
     Būtina aiškiai žinoti, ką nori turėti, ne tik 
versle – apskritai gyvenime. Žmogus labai 
elementariai turi sau pasakyti: sulaukęs 50 
metų, noriu gyventi pakankamai 
komfortiškai, važinėti po pasaulį ir 
nepriklausyti nuo valstybinės pensijos. Jei 
tokią viziją turi, privalai arti kaip jautis – 
kurti ir vystyti verslą, gauti pajamų, 
uždirbtus pinigus investuoti ten, kur gautum 
nuolatinių pajamų, kurios padėtų išlaikyti tą 
patį komforto lygį, kai nebedirbsi. 

Nebijok keistis 
     „Terapija nebepadės, kai reikia 
chirurgijos“, - dažnai mėgsta kartoti versli-
ninkai. Todėl nebijok keistis. Pokyčiai susiję 
su chirurgija – pjauk, nebijok pjauti. Gal ir 
sveiko raumens kiek išpjausi, skaudės, bet 
nebijok tai daryti. Jeigu teisingai išpjovei, 
būtent toje vietoje, kuri tau trukdė gyventi, 
tai nė kiek nesutrukdys veržtis į priekį. 
Keistis būtina.“ 
     Pačiam p. Bumeliui teko keistis ir judėti 
iš mokslo verslo link. O žmonės dažnai bijo 
keistis. Jei žmogus, paklaustas kaip gyvena, 
atsako „gyvenu po truputį“, nieko nepasieks. 
Žmogus turi sakyti: „Puikiai! Excelent!“. 
Tada jis pats iš vidaus save stimuliuoja. Jei 
„po truputį“ gyvena, tai po truputį ir krutės, 
ir nieko nepasieks, sulauks 200 litų pensijos 
ir po truputį merdės“. 

Pagal I. Liutkevičienės interviu „Žmogus 
krioklys“ („Verslo klasė“, 2009) parengė 

Raimonda Tamoševičienė 
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PUSIAU JUOKAIS, PUSIAU RIMTAI... 

     Dar viena nauja rubrika „PUSIAU 
JUOKAIS, PUSIAU RIMTAI...“ , kuri ą nuo 
šio laikraščio numerio siūlome savo 
mielajam skaitytojui. Remdamiesi senąja 
išmintimi, teigiančioje, kad kiekviename 
juoke yra nemaža dalis teisybės ir rimto 
pagrindo, siūlome jums iš neaprėpiamų 
interneto lobynų ištrauktą ir kažkada 
elektroniniu paštu gautą rašinėlį „Kaip aš 
įsivaizduoju krizę“, parašytą lyg ir vaikiška 
ranka, tačiau tikrai ne su vaikiška išmintimi. 
Iš anksto atsiprašome, jei autorius atpažins 
savo tekstą. Mielai parašysime jo pavardę, 
išspausdinsime interviu. Reikia tik 
pasistengti ir parašyti laiškelį elektroniniu 

paštu raimonda.tamoseviciene@vlvk.lt ir su 
Jumis susisieksime.  
     „LTvk laikraščio“ skaitytojams linkime 
malonaus skaitymo, besijuokiant 
pasigaminti daug natūralaus vitamino C ir 
šiek tiek pamąstyti. O pamąsčius ir 
pasijuokus, parašyti savąj į „pusiau juokais, 
pusiau rimtai“ rašin ėlį apie tai, kas būtų 
įdomu visiems skaitytojams. Ir ne tik 
parašyti, tačiau nupiešti, nufotografuoti, 
rasti ir parodyti kitiems. O „ LTvk laikraštis“ 
Jūsų atsiųstąją istorij ą ar kit ą darbą tikrai 
išspausdins. 

Redakcija 
 

Rašinėlis tema „KAIP AŠ ĮSIVAIZDUOJU KRIZ Ę“ 
     Vakar mane barė. Mama. Mane barė, o aš 
džiaugiausi. Iki šiol apie tai, kad vaikus bara, 
skaičiau tik knygose. Žinojau, jog bara už 
šunybes, kiaulystes ir nepaklotas lovas. 
Pasiutusiai būdavo įdomu, kaip jaučiasi 
baramas vaikas. 
     Tačiau kad ir kiek stengiausi, nei mama, 
nei tėtis manęs nebardavo. 
     Neryšiu šaliko ir nemūviu pirštinių, tačiau 
niekam nerūpi, kaip rengiuosi. 
     Nevalgau, tačiau niekas to nepastebi - 
kasdien pusryčiauju ir vakarieniauju vienas, 
o valgant savaitgaliais tėtis prie stalo skaito 
laikraščius, o mama pešiojasi antakius ir 
lakuojasi nagus. Tyčia gaunu blogus 
pažymius, tačiau nei mama, nei tėtis į 
pažymių knygelę nežiūri. 
     Rytais jie skuba, vakarais grįžta vėlai ir 
beveik miegodami, savaitgaliais mama visą 
dieną kalba telefonu, o tėtis skaito žurnalą 
„Panelė“. Man liepia netrukdyti. 
     Vakar mama netikėtai grįžo anksčiau. 
Pasakė, kad nuo šios dienos dirbs mažiau, 
todėl vakarais grįš anksčiau. Paaiškino, jog 
tai dėl krizės, kad mes nebegalėsime per 
atostogas važiuoti į Afrik ą, o tėtis naują 
automobilį pirks tik kas penkeri metai. 
     Sušukau: „Valio!“ 
     Už tai ir gavau barti. Mama kalbėjo piktai 
(iki šiol su manimi ji beveik nekalbėdavo, tik 
siųsdavo SMS žinutes, ką turiu padaryti), 
pasakė, kad esu kvailas, nejautrus ir 
nesuprantu, jog ateis diena, kai valgysime 
juodą duoną, agurkus ir gersime pieną. 
     „Valio!“- norėjau šaukti dar kartą, tačiau 
taip gražiai barančios mamos nutraukti 
nesinorėjo. Kaip sakiau, manęs niekada 
nebarė, tad dabar galėjau pasijausti kaip 
žmogus. Kaip gerokai paaugęs vaikas. Kaip 

vaikas, kuriam bus ne gėda pažiūrėti į akis 
katinams ir tulpėms. 
     Kodėl saukiau „Valio!“? 
     Todėl, kad atostogos Afrikoje mane 
mirtinai užkniso. Ten karšta, mama su tėčiu 
pykstasi, tėtis geria, mamai skauda galvą, o 
per Naujuosius metus kaip klounas svečiams 
turiu vaidinti Afrikos dramblius, kurių 
niekada nemačiau. 
     Nauji tėčio automobiliai bjauriai atrodo, 
jų vidus šlykščiai dvokia. Nespėju savo 
vietelėje ant sėdynės išsėdėti mano 
užpakaliui tinkančią duobutę, o sėdynių odos 
iškvepinti mėgstamu jogurtu, kai turiu lįsti į 
naują automobilį, neprijaukintą, dvokiantį 
plastmase ir pernai padvėsusiu šunimi. 
     Dėl juodos duonos, agurkų ir pieno dar 
paprasčiau. Mama kažkodėl mano, kad 
šiuolaikiniai žmonės turi valgyti suvytusias 
picas, išpampusius mėsainius ir bulves „fri“, 
o juoda duona ir agurkai ant stalo daro gėdą 
pasiturinčiai šeimai. O aš prisimenu, kaip 
seneliai mane vaišindavo juoda duona ir 
pienu... 
     Mama pasakė, jog darbo tuoj sumažės ir 
tėčiui. Pagalvojau, kad tada jis galėtų padėti 
suklijuoti laivo modelį, kurį jie man 
padovanojo per gimtadienį. Prieš tris 
mėnesius bandžiau tėčio paklausti, kaip 
pritvirtinti stiebus ir kaminus, tačiau jis į 
mane pažiūrėjo nesuprantančiu žvilgsniu ir 
įsijungė vieną iš šešių mūsų televizorių. 
     Klausiate, kodėl šeši televizoriai trims 
žmonėms? Kartais tėtis žiuri tris televizorius 
iš karto. Jis sako, kad visi užsiėmę žmonės 
taip daro, o jo firmoje yra žmogus, kuris 
vienu metu vairuoja, kalba mobiliuoju 
telefonu, naršo internete, mezga pirštinę ir 
skalbia kojines. 

     Girdėjau apie tą krizę. Kaimynė skundėsi, 
kad negalės kas mėnesį pirkti naujo kilimo. 
Ji nemėgsta siurbti dulkių. Ir mokykloje 
kalbėjo: tie, kas mokyklos valgykloje 
kotletais žaidžia tenisą, nebegaus nemokamų 
pietų. 
     O aš nuo vakar vakaro tyliai svajoju, kad 
tėvai iš neturėjimo ką veikti pamatys, jog esu 
ir aš. Kad mama pamatys tėtį, o tėtis - 
pastebės mamą. Kad mama kuo nors 
pasiskųs ar tėtis paprašys mano pagalbos. 
Gal apsirinku, tačiau vakar man pasirodė, 
kad mama į mane žiuri liūdnomis akimis. 
Jeigu taip bus ir toliau, gal kada nors ji man 
leis ją ir paguosti. Gal net pasakys: „Man 
liūdna“. Man vienam pasakys. Pašnibždomis. 
     Dar noriu, kad vakarais mane vadintu 
mažybiniu vardu. Dabar mažybiškai vadina 
tik vieną dalyką - pinigėlius. Nuo ryto iki 
vakaro. O kartais net miegodami. 
     Tikiuosi, kad šeštadieniais pasivaikščioti 
eisime ne į prekybos centrą, dažniau 
važiuosime pas senelius, vakarais skaitysime 
knygas ir suges vaizdo grotuvas. 
     Kodėl vaizdo grotuvas? Kai gulėjau 
ligoninėje, mama su tėčiu pasikeisdami mane 
slaugė, tačiau visą laiką jie kažkam 
skambindavo, o prieš mano lovą pastatydavo 
nuolat veikiantį vaizdo grotuvą su šlykščiais, 
šlykščiais, šlykščiais animaciniais filmais. 
Dėl to vieną vakarą aš net norėjau numirti. 
Noriu, kad mes neturėtume pinigų naujam 
vaizdo grotuvui. 
     Dar noriu, kad krizę išgyventume visi: aš, 
mama, tėtis, pažįstami ir nepažįstami 
žmonės. 
     Būtinai ir visi iki vieno. 

Nežinomas internetinis autorius 
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Juokų   kampelis 
     Kviečiame ir Jus prisidėti prie „ Juokų kampelio“ kolekcijos pildymo. Jei turite įdomių 
anekdotų, situacijų aprašymų ar dėstytojų ir kolegų studentų juokingų pasisakymų, rašykite 
el. paštu siauliai@vlvk.lt  – būtinai išspausdinsim. Jei Jūsų atsiųsta istorija ar anekdotas 
sulauks daug palankių atsiliepimų – apdovanosime! 

 

     Kadangi išleidžiame pirmąj į rudens numerį, 
kadangi ką tik prasidėjo mokslo metai, linksmos 
istorijos, anekdotai, situacijos pateikiamos apie 
studentus ir jų nutikimus. Kituose „LTvk 
laikraščio“  numeriuose pateiskime savo 
skaitytojams teminius anekdotus – apie 
ekonomistus, buhalterius, vadybininkus, 
viršininkus ir pavaldinius... Atsiųskite savąj į 
variantą – visiems bus smagiau. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Kai kurie studentai taip mėgsta švarą, kad net savo sąsiuvinius per 
paskaitas išlaiko švarius. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

- Nuo ko priklauso nešvarių indų kiekis studentų kambario plautuvėje? 
- Nuo to, kokiame aukštyje yra vandens čiaupas? 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Kuratorius kreipiasi į studentą: 
- Petrai, buvote pastebėtas merginų bendrabučio teritorijoje. Iš jūsų 
bauda 50 litų. Jei tai pasikartos, lankymosi merginų bendrabutyje 
malonumas jums kainuos 200 litų. 
- Mielasis kuratoriau, mes abu protingi žmonės: kiek kainuos 
abonementas visiems metams? 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Šnekasi dvi studentės, stebėdamos maratono varžybas: 
- Man patinka tas bėgikas su raudonu šalikėliu ant kaklo. 
- Tai ne šalikėlis, brangioji, tai liežuvis. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Restorane sėdi du draugai verslininkai. Vienas sako: 
- Ar nepažįsti ko nors, kas galėtų paskolinti arba parduoti mažą 
šuniuką? Jį norėčiau padovanoti savo žmonai. Jis galėtų vizginti 
uodegą, pataikauti, sekioti iš paskos, linksminti ją, kol manęs nėra 
namuose. 
Studentas nuo gretimo staliuko: 
- Au, au, au... 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Naktiniame bare du studentai žvalgosi į paneles. 
- Gal eikim susipažinti? Štai ten, prie baro, simpatiškos merginos... 
- Palauk, tegul susimoka... 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Studentas klausia draugo: 
- Kada jūsų dėstytojas šaukia garsiausiai? 
- Kada, kada.. Ir taip aišku – pirmadienį per pirmą paskaitą, kai 
labiausiai reikia tylos! 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Studentas paryčiais grįžta taksi į bendrabutį. 
- Dvidešimt litų, - sako taksi vairuotojas. 
- O! – atsidūsta studentas. – Gal galite pavažiuoti šiek tiek atgal, nes 
turiu tik dvylika litų. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Studentas studentui: 
- Įsivaizduok, kad savo kelnių kišenėje randi 500 litų. Ką darytum? 
- Paklausčiau savęs, kieno kelnėmis mūviu. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Į paskaitas autobusu važiuojantis studentas bamba: 
- Nesvarbu, kada įliptum į visuomeninį transportą, - ten nuolat pilna 
liaudies. Žmonės važiuoja į darbą, žmonės važiuoja iš darbo... Tik kada 
jie dirba neaišku – vis važinėjasi. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Kalbasi du draugai: 
- Kaip manai, ar dar įmanoma kuo nors šiais laikais nustebinti žmogų? 
- Įmanoma – reikia laiku grąžinti skolą. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

- Ką jūsų vaikas veiks, kai baigs mokyklą? 
- Jei jis ir toliau mokysis kaip dabar, tai pabaigęs mokyklą jis jau bus 
išėjęs į pensiją. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Į balkoną išeina mama ir šaukia: 
- Sūnau! Namo! 
- Ar aš sušalau? 
- Ne, tu valgyti nori. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

- Jums patinka tas saulėlydžio peizažas? Jį nupiešė mano duktė, beje, 
studijuojanti prestižinėje aukštojoje dailės mokykloje užsienyje. 
- Iš karto matyti. Pas mus tokių siaubingų saulėlydžių nebūna. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Savimi patenkintas studentas giriasi kurso draugui: 
- Po kelių metų žmonės, žiūrėdami į mūsų Kolegijos pastatą, sakys: 
„Čia studijavo Vardenis Pavardenis!“ 
Tai išgirdęs dekanas patikslina: 
- Jei neišlaikysi skolų, žmonės taip šnekės jau kitą savaitę! 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 

Studentės mama prašo dukros: 
- Vaikeli, nebesikviesk to vaikino į svečius. Juk žinai, kaip nerimauju... 
- Gerai, mama. Nuo šiol aš pati vaikščiosiu pas jį – tegul dabar jo mama 
nerimauja. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 
Studentas studentui: 
- Ar tave užpuola tingumo priepuoliai? 
- Mane užpuola tik aktyvumo priepuoliai. O tingumas mano nuolatinė 
būsena. 

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺ 
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