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Redaktoriaus žodis

Vienu sakiniu...

Kaip seniai – o gal visai neseniai?, - tokia sodria, turtinga ir tokia nekasdieniškai kasdieniška
lietuvių klasikas Kristijonas Donelaitis poemoje „Metai“ pavasarį šaukė:
Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.
Tik šių metų pavasaris labai jau lėtai žengia, atsargiai saulės spinduliais išlįsdamas, bet vis
žiemos išsigąsdamas, nuo šalto vėjo gūždamasis, sniegu užsidengdamas. Taip norėtųsi, kad sušiltų,
kad galėtume nusimesti storus megztinius, šiltus batus ir pilnais plaučiais imtume „pavasarį
sveikint“...
Tačiau pavasaris matyti tik kalendoriaus lapeliuose. Per laiką nuo praėjusio „LTvk laikraščio“
numerio pasikeitė tiek nedaug ir drauge tiek daug, apie ką norėtume ir galėtume Jums, mielieji
laikraščio skaitytojai, papasakoti: visų pirma, šis laikraščio numeris gerokai spalvingesnis- tikimės,
tai Jums patinka; krikščioniškasis pasaulis turi naują ganytoją – išrinktąjį popiežių Pranciškų;
savaitraštis „Veidas“ paskelbė aukštųjų mokyklų reitingus, kuriuose LTVK tvirtai užima
aukščiausias pozicijas; minimos vasario ir kovo mėnesiais profesinės šventės ir istorinės datos
randa atgarsį mūsų visų kasdieniame gyvenime; susitikimai, konferencijos, studentiško gyvenimo
šurmulys... – apie tai ir dar daugiau skaitykite šiame „LTvk laikraščio“ numeryje.
O šiandienos Redaktoriaus žodį tegul įprasmina tik prieš keletą metų Anapilin išėjusio
lietuvių kalbos puoselėtojo Justino Marcinkevičiaus eilėraštis „Kalbos ganymas“, skirtas
tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti.
Malonaus ir prasmingo skaitymo.
Jūsų Raimonda Tamoševičienė, „LTvk laikraščio“ redaktorė

Kalbos ganymas
kai tik atšilo ir išginiau
apskretusi po žiemos sunykusi
grobai dvėsuoja sunkiai
žolytės šviežios pateškėję
šlemšk
žliaubk
pampk
pūgžlok
priesauly kupstą suradęs
snustelsiu
su vabalėliais visokiais
ir kitais mažajėgiais
kol pabusiu
pabūsiu
betgi kad ne
stebeilija ganomoji
už ežių tvorų dalbstosi
išpūstakė pripuola
ir svetimą šlemščia

Ar išliks lietuvių kalba elektroninėje
erdvėje ir ne tik joje, skaitykite
6 psl. ir dalyvaukite diskusijose

kur tu lendi į nesavą
kalbele kalbužėle kalbyte
puskalbe puskvaile tu
nuvariau į donelaitynę
paglosčiau sakau va
nusibriauškė vieną kitą žolelę
ir mėklina vėl kur toliau
nueidinau į maironynę
anokia čia jai pagania
tik mėto akis į šonus
uodega tik mataškuoja
mat bimbalų įvairiausių
suprask
bimbesys iš čia ir iš ten

ar tik zylioti nepasineš
nudriuoks ir išgaiš
kokioj ten tokioj europoj
kur tu ją sulakstysi
supaisysi kur
žosme tu mano vienuže
atrajotum ką jau prisižliaubei
spygsočiau tau į akis
ir paausius pakasyčiau
zvembiančius
bimbiliuojančius
nubaidyčiau
kalbele kalbužėle kalbyte
Justinas Marcinkevičius

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

•••••
2013 m. vasario 27 d. LTVK Klaipėdos
fakultete, o vasario 28 d. Šiaulių fakultete
dirbo Teisės studijų programos
tarptautinio išorinio vertinimo
ekspertų komisija.
•••••
Savaitraštis „Veidas“ (2013-03-18, Nr.
12) paskelbė kolegijų reitingus: LTVK
tarp nevalstybinių kolegijų užima IIąją vietą!
•••••
Savaitraštis „Veidas“ (2013-03-18, Nr.
12) paskelbė kolegijų reitingus pagal jų
absolventų įsidarbinimo rodiklius: LTVK
neginčijama lyderė Klaipėdos ir
Šiaulių
regionuose,
nes
mūsų
absolventai
dažniau
nei
kitas
aukštąsias mokyklas baigusieji randa
darbo
pagal
Kolegijoje
įgytą
specialybę!
•••••
Rūtos Rusakevičiūtės, Įstaigų ir įmonių
administravimo II kurso studentės,
straipsnis-interviu „Praktika – teorinių
žinių pritaikymas ar laiko švaistymas?“
2013-03-18 publikuotas internetiniame
tinklapyje www.siauliu.info, adresas
http://siauliu.info/index.php/verslas/3113praktika--teorini-ini-pritaikymas-ar-laikovaistymas.html
•••••
Kviečiame registruotis į 2013-05-03
LTVK Klaipėdos fakultete vyksiančią
moksleivių ir studentų mokslinępraktinę konferenciją „Akademinio
jaunimo siekiai: ekonomikos, vadybos
ir technologijų įžvalgos“.
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Katalikiškasis pasaulis turi ganytoją – naujai išrinktąjį
ir inauguruotąjį popiežių Pranciškų (nuotraukoje), nuo
pirmųjų pristatymo minučių pakerėjusį tikinčiuosius
kuklumu ir artumu žmonėms.
Pasirinkdamas Pranciškaus vardą, kuriuo iki šiol nesivadino
joks pontifikas, popiežius „užsimena“, kad jis vairuos šv.
Petro laivą unikaliai. Iš pirmųjų jo pamokslų matyti, kad
katalikų bažnyčia deklaruos popiežiui svarbiausias vertybes:
kristocentrizmą,
bažnyčios
dinamiškumą
ir
daugiasluoksniškumą, o viską vainikuos tikroji brolybė.
Pirmoji iš popiežiaus atliktų pareigų – malda prie
pirmojo pontifiko šv. Petro kapo. Vėliau jam buvo įteikti
valdžios ženklai – Žvejo žiedas ir palijus (tai stulos formos

baltos vilnos juosta, dėvima ant sutanos, o ją puošiantys
raudoni kryžiai primena Jėzaus Kristaus kančias ant
kryžiaus). Pranciškaus Žvejo žiedas (gaminamas kiekvienam
pontifikui pagal suderintą su juo projektą) pagamintas iš
paauksuoto sidabro. Jis vaizduoja apaštalą Petrą su raktais.
Kadangi čia pat didžiausia krikščioniškojo pasaulio
pavasarinė šventė – šv. Velykos, - „LTvk laikraštis“ sveikina
visus skaitytojus ir Kolegijos bendruomenės narius su šia
švente. Linkime, kad šv. Velykos taptų tikru atsinaujinimo,
atgimimo, išsipildžiusių vilčių laiku.
Kad didžiojo Atgimimo šventės laukimas neprailgtų,
siūlome skaitytojams sutrumpintą popiežiaus Pranciškaus
homiliją – pirmąjį jo pamokslą, pasakytą tapus pontifiku.

DIEVO PLANAS – ŽMOGUS.
TENESUNAIKINA JO ŽMOGUS
Prašau visų, kurie eina atsakingas pareigas ekonomikos ir
politikos srityse ir visuomenės gyvenime, kreipiuosi į visus geros valios
vyrus ir moteris, būkime kūrinijos globėjai, sergėkime gamtoje įrašytą
Dievo planą, globokime vieni kitus, aplinką; savo kelyje per šį pasaulį
nepalikime griovimo ir mirties ženklų. Atsiminkime, kad neapykanta,
pavydas, išdidumas teršia gyvenimą. Globoti reiškia sergėti savo
jausmus, savo širdį, nes iš jos išeina geri ir blogi ketinimai, tie, kurie
stato ir kurie griauna. Nebijokime gerumo ir švelnumo!
Norint globoti, saugoti, būtinas gerumas, švelnumas. (...)
Švelnumas – tai ne silpnojo dorybė. Jis byloja apie dvasios tvirtumą,
apie dėmesingumą, užuojautą, atsivėrimą kitam žmogui, meilę.
Nereikia bijoti gerumo ir švelnumo! (...)
Niekada neužmirškime, kad tikroji valdžia yra tarnavimas ir kad
popiežius, vykdydamas savo valdžią, turi vykdyti tą tarnystę, kurios
kilniausia viršūnė yra Kryžius; (...). Tik tas sugeba globoti, kuris su
meile tarnauja!
Antrajame skaitinyje šv. Paulius kalba apie Abraomą, kuris,
nematydamas jokios vilties, patikėjo viltimi. Ir šiandien tarp debesų
norime matyti vilties prošvaistę ir mes patys turime liudyti viltį.
Saugoti kūriniją, saugoti kiekvieną žmogų, žiūrėti gerumo ir meilės
kupinu žvilgsniu reiškia atverti gerumo horizontą, įleisti šviesos
pro debesis, atnešti vilties šilumos. (...)
Šiai tarnystei visi esame pašaukti, kad visiems šviestų vilties
žvaigždė. Su meile sergėkime tai, ką Dievas mums dovanojo!(...)

(...) Pašaukimas saugoti kūriniją skirtas ne tik krikščionims – tai
pirmesnis, tiesiog žmogiškas pašaukimas, skirtas visiems. Tai pareiga
saugoti visą kūriniją, jos grožį, taip, kaip mums sako Pradžios knyga ir
kaip moko šv. Pranciškus. Tai pareiga gerbti kiekvieną Dievo kūrinį ir
aplinką, kurioje gyvename,. Tai pareiga globoti žmones, su meile
rūpintis visais, ypač vaikais, senais žmonėmis, tais, kurie yra silpniausi
ir dažnai lieka mūsų širdies periferijoje. Tai pareiga globoti vieniems
kitus šeimoje: sutuoktiniai tegloboja vienas kitą, tėvai tegloboja vaikus,
o laikui bėgant vaikai tetampa tėvų globėjais. Tai ir nuoširdžiai
gyvenama bičiulystė, apsitikėjimas, pagarba ir gerumas. Iš tiesų juk
viskas yra atiduota žmogaus globai. Tai mums visiems skirta
Parengta pagal dienraščio „Respublika“
atsakomybė. Būkime Dievo dovanų sergėtojai!
2013-03-20 pateiktą medžiagą.
Kai žmogus kratosi šitos atsakomybės, kai nesaugome kūrinijos
Visi paryškinimai atlikti
ir savo brolių, tuomet širdis sukietėja ir atsiranda vietos destrukcijai.
„LTvk
laikraščio“ redaktorės.
Deja, kiekvienoje istorijos epochoje yra erodų. Jie kuria mirties planus,
griauna, bjauroja žmogaus veidą.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Mielieji Lietuvos verslo kolegijos
bendruomenės nariai,
Su gražiausia pavasario švente –
šventomis Velykomis!
Išsivalykime namus – kad svečią būtų malonu priimti.
Nusiblizginkime langus
langus – kad akis džiugintų žiūrint į gyvybe
sprogstantį pumpurą.
Išsikuopkime sielas – kad didįjį Atgimimo stebuklą pasitiktume šviesūs.
Gražiausiomis mintimis ir gamtos raštais papuoškime margutį – kad juo
pasidalintume su šalia esančiu.
Tada pavasaris sušvytės
sušvytės tuo, kas kiekvieno mūsų pasaulyje yra
gražiausia.

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

____________________________________________________________________________________________________________________3 psl.

KAIP GYVENI, BIBLIOTEKININKE?
Knygnešystė – XIX amžiaus Lietuvos istorijos
fenomenas, patriotinė veikla, nukreipta prieš carinės
Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo
politiką, trukusią daugiau kaip 40 metų. Šiuo laikotarpiu
lietuviški leidiniai buvo spausdinami užsienyje, nelegaliai
gabenami per sieną ir platinami Lietuvoje, tuo metu
buvusioje carinės Rusijos imperijos sudėtyje. Leidiniai
buvo spausdinami tuometinėje Prūsijoje, Mažojoje
Lietuvoje, Amerikoje.
2004 m. UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią
ir pasaulyje neturinčią atitikmenų veiklą, o kovo 16-oji
oficialiai paskelbta Knygnešio diena. Šią dieną pagerbiami
knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę
lietuviškas knygas, kai po 1863 metų sukilimo Rusijos
imperijos valdžia uždraudė leisti ir platinti knygas
lietuvių kalba (tiksliau, parašytas naudojantis lotyniško
pagrindo abėcėle). Lietuviai šiam reikalavimui priešinosi.
Lietuviškos knygos ir laikraščiai ėjo iš rankų į rankas.
Milžinišką darbą atliko draudžiamų spaudinių platintojai
– knygnešiai, inicijuoti didžiojo žemaičių vyskupo
Motiejaus Valančiaus.
Nepaisant to, kad už knygų platinimą buvo baudžiama
kalėjimu ar tremtimi į Sibirą, knygos buvo gabenamos
itin aktyviai. Imperinės valdžios atstovai, matydami, jog
nebegali sulaikyti slaptojo knygų platinimo, 1904 m.

1. p. Vilma, Jūs esate LTVK
bibliotekos vedėja. Kokios tai
pareigos? Kokia tai veikla?
Pagrindinis mano darbas - aptarnauti
Kolegijos studentus bei darbuotojus, juos
informuoti apie gautas knygas ir teikti
reikalingą bibliografinę informaciją, ugdyti
studentų
informacinę
kultūrą,
rengti
spaudinių parodas, bibliografines apžvalgas.
Be šio darbo dar turiu daug kitų darbų: tai
bendradarbiavimas su knygynais ir naujų
knygų užsakymas, naujų bibliografinių įrašų
kūrimas ALEPH, elektroninio katalogo
redagavimas, skaitytojų bazės atnaujinimas ir
priežiūra, taip pat metinių darbo ataskaitų
ruošimas.
2. Kiek
laiko
dirbate
LTVK
bibliotekoje? Kiek laiko dirbate
bibliotekininkės darbą? Kur ir
kokius mokslus esate baigusi?
LTVK bibliotekoje dirbu jau devintus
metus, t. y. nuo 2004 m. spalio mėn. 1986 m.
baigiau Kauno politechnikos institutą (dabar
KTU),
suteikta
inžinieriaus-mechaniko
kvalifikacija. O bibliotekininke tapti visai
neplanavau. 1995 m. laikinai atėjau padirbėti
į Lietuvos technikos biblioteką, ir nuo to

panaikino daugiau kaip 40 metų trukusį lietuviškos
spaudos draudimą.
Tad knygnešiai Lietuvos
istorijoje atliko ypatingą
vaidmenį, o kovo 16-oji –
įžymiojo knygnešio Jurgio
Bielinio gimimo diena –
skirta
jiems
visiems
prisiminti
ir
pagerbti.
Juozas Zikaras, įkvėptas J.
Bielinio ir kitų žygdarbio,
saugant lietuvišką žodį ir
knygą, sukūrė skulptūrą
„Knygnešys“, tapusią viso
knygnešystės
judėjimo
Lietuvoje simboliu.
Šiandienos bibliotekininko darbas galėtų būti
prilyginamas knygnešių darbui. Juk jie, bibliotekininkai,
yra šiandien tie knygnešiai, nešantys jauniems žmonėms
tokią svarbią žinią apie mokslo naujienas, apie pasaulį,
meilę...
Knygnešių dienos proga Raimonda Tamoševičienė
kalbina Lietuvos verslo kolegijos bibliotekos vedėją Vilmą
Pipirienę ir bibliotekininkę Birutę Povilianskienę.

laiko pradėjo skaičiuotis mano bibliotekinio
darbo stažas. Dabar jis jau 17 metų.
3. Ar turite mėgiamą posakį, nusakantį
bibliotekininko darbo esmę?
Dažnai vartoju posakį - TIKRAS bibliotekininkas ar NETIKRAS bibliotekininkas.
Man TIKRAS bibliotekininkas, kuris turi
aukštąjį bibliotekininkystės išsilavinimą ir
dirba bibliotekininku. Pagal mano posakį aš
NETIKRAS bibliotekininkas ☺, nes neturiu
bibliotekininkystės srities išsilavinimo.
4. Gal galėtumėte trumpai papasakoti
LTVK
bibliotekos
istoriją?
Prašytume trumpai supažindinti su
aukštosios mokyklos bibliotekos
veiklos
specifika,
tradicijomis,
tikslais.
1994 m. įsteigus Klaipėdos aukštesniąją
referentų mokyklą, pradėtos pirkti pirmosios
knygos būsimai bibliotekai. Tuo metu, kai aš
pradėjau dirbti Kolegijoje, bibliotekos fondas
buvo nedidelis - apie 4 tūkst. egzempliorių
leidinių.
2003 m. Lietuvoje sukurta akademinių
bibliotekų bibliotekinė informacijos sistema
ALEPH (t. y. elektroninis katalogas). 2004
m. Kolegijai prisijungus prie ALEPH
sistemos,
pradėti
kurti
pirmieji
bibliografiniai
įrašai
elektroniniame
kataloge. Dabar jau visas LTVK bibliotekos
fondas yra elektroniniame kataloge. Šiuo
metu Kolegijoje yra 14 tūkst. egzempliorių
įvairaus turinio leidinių, kurį sudaro 1560
pavadinimų.
Aukštųjų mokyklų bibliotekų fondas yra
specifinis, nes komplektuojami moksliniai,
mokomieji ir informaciniai leidiniai.
LTVK bibliotekos pagrindinis uždavinys
– komplektuoti ir kaupti spaudinių ir kitų
dokumentų fondą, garantuojantį galimybę
švietimo įstaigai įgyvendinti mokslo,
didaktinius ir ugdymo tikslus.
Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

5. Kokias galimybes bendruomenei
suteikia Lietuvos verslo kolegijos
biblioteka?
LTVK biblioteka - modernus ir
šiuolaikiškas
informacinis
centras,
padedantis
realizuoti
neuniversitetinių
studijų programas, atitinkantis Kolegijos
bendruomenės informacinius poreikius bei
atviras visuomenei, įsiliejantis į šalies
akademinių bibliotekų struktūrą. Bibliotekos
fondas nuolat papildomas naujausia literatūra
bei periodiniais leidiniais. Bibliotekoje
visada laukiami studentai ir dėstytojai.
6. Ką galite pasakyti apie šiandienos
akademinį jaunimą? Ar studentai
skaito knygas?
Gaila, bet dauguma šiuolaikinio jaunimo
knygų skaityti nemėgsta.
7. Kas Jums yra knyga? Kaip vertinate
elektronines knygas?
Man knyga – žinių šaltinis. Elektroninės
knygos man nepriimtinos, aš vis tik mieliau
renkuosi tradicinę popierinę knygą.
8. Kokias knygas Jūs mėgstate skaityti?
Knygas skaitau. Nors laisvo laiko lieka
nedaug, bet vis tiek stengiuosi nors po vieną
knygą per mėnesį perskaityti. Mane domina
literatūra apie kitas pasaulio šalis. Todėl aš
mėgstu skaityti knygas apie kitų pasaulio
šalių žmonių gyvenimą, jų papročius, jų
santykius bei socialines problemas. Dabar
skaitau J. Sasson knygą „Princesė: visa tiesa
apie gyvenimą po skraiste Saudo Arabijoje“.
9. Kaip manote, ar ateityje reikės
bibliotekų? Kokios jos bus?
Aš manau, kad bibliotekos gyvuos dar
ilgai, jos tikrai neišnyks. Ateityje jos bus
modernesnės ir informatyvesnės. Kadangi
informacinės technologijos sparčiai tobulėja,
tai manau, kad atsiras daugiau skaitmeninių
dokumentų, elektroninių knygų.
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Elektroninės knygos – sparčiai pasaulyje
ir įgijau praktikos aptarnaujant pirkėjus. Tai
tobulėjanti
alternatyva
įprastoms,
nėra lengvas darbas, nes į parduotuvę užsuka
popierinėms
jų
versijoms.
E-knygų
įvairiausi pirkėjai: ir laimingi, ir susirūpinę,
pranašumai akivaizdūs: interaktyvumas,
skubantys ar turintys daug laiko. Svarbu, kad
ekologiškumas, galimybė tekstą papildyti
pirkėjas
gautų
visą
pageidaujamą
vaizdais bei garsais, tačiau asmeniškai aš pati
informaciją, rastų prekę, įsigytų ir norėtų dar
skaitymo malonumą jaučiu skaitydama
kartą sugrįžti.
tradicines popierines knygas.
Studentai kaip ir pirkėjai, yra labai
smalsūs naujienų, domisi dalykui skirtais
4. Kokias knygas Jūs mėgstate skaityti?
Mėgstu skaityti įvairų žanrų literatūrą:
vadovėliais, monografijomis, moksliniais
romanus, noveles, sėkmės istorijas, dramas,
straipsniais ir labai svarbu jiems padėti
ir t. t. Esu sukaupusi nemažą asmeninę
atrasti tai, ko reikia.
biblioteką.
Išsilavinimą pati įgijau „laipteliais“ Klaipėdos prekybos mokykla, Vilniaus
5. Kaip manote, ar ateityje reikės
valstybinės prekybos technikumas ir Vilniaus
bibliotekų? Kokios jos bus?
Ateities biblioteka - virtuali biblioteka.
universitetas - komercijos specialybė.
1. Kiek laiko, p. Birute, dirbate LTVK
Tai biblioteka, kuri teikia visas paslaugas
2. Ką galite pasakyti apie šiandienos
bibliotekoje? Kiek laiko dirbate
virtualioje erdvėje.
akademinį jaunimą? Ar studentai
bibliotekininkės darbą? Kur ir
Norėčiau,
kad
biblioteka
būtų
skaito knygas?
kokius mokslus esate baigusi?
komunikacijos ir bendradarbiavimo vieta.
Šiandienos akademinis jaunimas skaito,
LTVK bibliotekoje dirbu tik nuo 2011 m.
Ateityje LTVK biblioteka ir toliau kaups
tačiau susidomėjimas mažėja. Jie sako, kad
Į mano pareigas įeina studentų
ir plėtos puikias informacijos išteklių
visą informaciją galima rasti internete.
aptarnavimas, t. y. knygų išdavimas. Man
kolekcijas, skirtas studijoms, pramogoms,
3. Kas Jums yra knyga? Kaip vertinate
ypatingai patinka šis darbas, kadangi labai
darbui.
elektronines knygas?
daug metų esu dirbusi prekybos sferoje. Ten
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TAI ĮDOMU IR NAUDINGA...
Naujos knygos,
2013 m. vasario-kovo mėn. gautos Lietuvos verslo kolegijos bibliotekoje
Lietuvos teisės istorijos
chrestomatija.2012. Sud. Regina
Gelumbauskienė, Gintaras Šapoka.
Vilnius: Justitia.

Drakšas R. 2012. Advokatas: veiklos
pagrindai ir problemos. Vilnius:
Justitia.

Bakaveckas A. 2012. Administracinė
teisė: teorija ir praktika. I dalis.
Vilnius: Mes.

Leidinį sudaro dvi dalys. Pirmoji
skirta LDK, o antroji - Pirmosios Lietuvos
Respublikos 1918-1940 m. teisės šaltiniams.
Struktūrinių
dalių
sudarymo
pagrindinis metodas chronologinis, taip pat iš
dalies remtasi teisės šaltinių rūšimis.
Pirmojoje dalyje stengtasi atsižvelgti į LDK
viduramžių teisės korporatyvumą ir dėl to
buvusią teisės šaltinių rūšių gausą. Vis dėlto
griežtų
struktūros
pagrindų
autoriai
nesistengė išskirti dėl panaudotų šaltinių
skirtingumo ir atskirų rūšių ne tokio didelio
kiekio.
Antrojoje leidinio dalyje išskirti
valstybės atkūrimo, konstituciniai aktai,
toliau įstatymai - išdėstyti chronologine
tvarka. Iš įstatymų išskirta grupė recepuotų
įstatymų, pabrėžiant nacionalinės ir perimtos
teisės aktų skirtingumą.
Tikimasi, kad Lietuvos teisės istorijos
šaltinių chrestomatija leis būsimiems
teisininkams geriau susipažinti su Lietuvos
teisės šaltiniais, bus pravarti visiems
besidomintiems Lietuvos teisės istorija.

Autorius supažindina skaitytoją su
principinės svarbos klausimais, kuriuos
turėtų išmanyti kiekvienas teisininkas,
siekiantis atitikti advokato išsilavinimo
standartą.
Leidinyje
nesistengiama
nuodugniai išnagrinėti visų Lietuvos
Respublikos advokatūros įstatymo straipsnių,
reglamentuojančių advokatūros ir advokato
veiklą. Daugiausiai dėmesio skiriama
probleminiams advokatūros ir advokato
veiklos klausimams, tokiems kaip advokato
nepriklausomumo principas, jo reikšmė ir
pavojai, kylantys nuosekliai šį principą
įgyvendinant, taip pat atidžiau pažvelgta į
advokato išsilavinimo ir kvalifikacijos
tobulinimo
klausimus.
Monografijoje
autorius nagrinėja įdomiausius advokatūros
(ir Lietuvos advokatūros) istorijos aspektus,
analizuoja tam tikrus advokatų veiklos
raiškos būdus. Didelis šio darbo privalumas
yra ne tik profesionalus advokatų praktinės
veiklos problematikos pristatymas, bet ir
kompleksinė problemų nagrinėjimo forma –
nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų
nuostatos, teorinės taikymo diskusijos ir,
žinoma, advokato darbo praktika.

Šis vadovėlis - tai kelerių metų
mokslinio tiriamojo darbo ir praktinės
veiklos, stebėjimų bei apmąstymų vaisius.
Vadovėlio pirmojoje dalyje kompleksiškai
nagrinėjami svarbiausi administracinės teisės
bendrosios dalies institutai (administracinės
teisės samprata, principai, dalykas, metodas,
sistema, normos ir administraciniai teisiniai
santykiai). Kad skaitytojai lengviau suvoktų
šią ganėtinai sudėtingą teisės šaką, autorius
pateikia išsamią jų analizę. Siekiant
išryškinti teorijos ir praktikos glaudžias
tarpusavio sąsajas, doktrininės nuostatos
iliustruojamos
Lietuvos
Respublikos
Konstitucinio Teismo ir Lietuvos vyriausiojo
administracinio
teismo
jurisprudencija.
Vadovėlis
skirtas
aukštųjų
mokyklų
studentams,
studijuojantiems
teisę,
moksliniams darbuotojams ir specialistams
praktikams, taip pat visiems kitiems,
besidomintiems administracine teise.

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

Parengė
LTVK bibliotekininkė
Birutė Povilianskienė
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LTVK STUDENTAI DALYVAVO KONKURSE
„UŽAUGINK VERSLO IDĖJĄ“
Šiais metais Lietuvos verslo kolegijos
Žilinskaitė, Lina Narkutė, Lina Abrutytė ir
ekonomikos, vadybos, rinkodaros ir kitokių
studentai jau tradiciškai dalyvavo konkurse
Simona Lina Rekašiūtė susibūrė į komandą,
žinių.
„Užaugink verslo idėją“, kurį organizuoja
kurią pavadino „Eko-Lina“. Jurgita
asociacijos „Mano miestas Klaipėda“ verslo
Šacauskaitė,
Tadas
Selskis,
Toma
grupė.
Taujenytė,
Simona
Dražbaitė
bei
Kaip teigė konkurso organizatoriai,
Mindaugas Kvietkus savo suburtą komandą
konkurso tikslas – skatinti Klaipėdos
nusprendė pavadinti „Laimės kūdikiai“.
jaunimą mokymosi įstaigose įgytas teorines
Studentai Robertas Kruvelis, Vytautas
žinias taikyti realiose verslo situacijose, o,
Ptakauskas, Goda Skalskytė, Vitalija
svarbiausia, – sudaryti jaunimui galimybę
Rimdžiūtė ir Karolis Sova sudarė komandą
susipažinti su miesto gerovę kuriančiais
„Ateities triumfas“.
verslininkais ir patikėti, kad Klaipėdoje
galima laimingai ir oriai gyventi bei dirbti.
Nuotraukoje: Komandos „Eko-Lina“ narės.
Konkurse dalyvauti panoro beveik šimtas
Komandos „Eko-Lina“ ir „Laimės
studentų iš įvairių Klaipėdos regiono
kūdikiai“ įtemptai ruošėsi atrankiniam turui.
mokymo įstaigų.
Jam pasibaigus, komandos nariai teigė, kad
Pirmiausia visos komandos susitiko
konkurse buvo labai įdomu ir naudinga.
vasario 9 dieną pirmajame konkurso
Džiaugiamės,
kad
studentai
renginyje - kūrybinėje sesijoje „Ledlaužis“,
pasinaudojo puikia galimybe išmėginti savo
kurioje burtų keliu išdalintos įmonių
sugebėjimus realiose verslo situacijose ir
situacijos, kurioms jaunimas turėjo rasti
pasirodyti
būsimiems
Klaipėdos
Nuotraukoje: Problemų sprendimo pristatymo
sprendimo būdus.
darbdaviams.
akimirka.
Lietuvos verslo kolegijai atstovavo
komandos, kurias sudarė Verslo vadybos,
Vasario 21 d. surengtame atrankiniame
Kristina Puleikienė,
Ekonomikos, Taikomosios informatikos bei
etape studentai pateikė savo pasiūlymus, kaip
Ekonomikos katedros vedėja
Įstaigų ir įmonių administravimo studijų
galima spręsti situacijas verslo įmonėse.
programų studentai. Mūsų Kolegijoje
Studentams pateiktos situacijos buvo labai
besimokančios
studentės
Karolina
įdomios, bet gana sudėtingos, reikalaujančios
_________________________________________________________________________________________________________________________

LTVK STUDENTŲ SUSITIKIMAS SU RIETAVO
LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS MOKSLEIVIAIS
2013 metų vasario 21 dieną trys Kolegijos
Erasmus galima studijuoti, atlikti praktikas
Po pristatymo moksleiviai drąsiai ėjo
studentai praleido labai smagią dieną
užsienyje, rašyti projektus su kitomis šalimis
pasikalbėti, o studentai noriai dalinosi
Rietave. Jie atstovavo ir pristatė Lietuvos
ir juose dalyvauti bei bendrauti su Kolegijos
informacija ir dovanojo atminimo dovanėles.
verslo kolegiją Rietavo Lauryno Ivinskio
partneriais užsienyje atliekant praktikas.
Galų gale mūsų studentai šnekučiavosi bei
gimnazijoje. 11 - 12 klasių moksleiviai iškart
Svarbiausia, kad taip galima įgyti
valgė saldainius ir su moksleiviais, ir su
susidomėjo linksmaisiais studentais ir jų
neįkainojamos, geros patirties ar net būsimą
gimnazijos administracija. Ir visi buvo
pasakojimais apie studentišką gyvenimą bei
darbą.
patenkinti.
užsiėmimus Kolegijoje. Studentai pasakojo
Studentai gimnazistams parodė Kolegijoje
Ieva Šilytė,
moksleiviams apie pačią Kolegiją, studijų
surengtų renginių akimirkų ir visus
RT-10 grupės studentė
programas. Taip pat paminėjo, kad pagal
prajuokino
studentiško
gyvenimo
tarptautinių studentų mainų programą
prisiminimais.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Kitame numeryje skaitykite:
Viskas apie tarptautinių mainų programą
ERASMUS:

If you dream it, you can do it!

☼ Studentų įspūdžiai iš studijų užsienyje;
☼ Studentiški Erasmus renginiai;
☼ Dėstytojų vizitai ir skaitytos paskaitos;
☼ „Erasmus Lietuvos mokykloms“ įspūdžiai.
☼ Ir dar visko daug daug daug...
Dalyvaukite, skaitykite, dalinkitės!

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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TAI ĮDOMU IR NAUDINGA...
Vasario
21-oji
pasaulyje
minima
kaip
Tarptautinė
gimtosios kalbos diena.
Didžiuojamės, kad lietuvių
kalba „viena seniausių pasaulyje“,
„pati gražiausia“, kad ja, anot
lietuvių romantinės istorijos kūrėjo
Simono Daukanto, „Adomas su Ieva
rojuje kalbėję“. Mąstydami, kaip
Jums kuo prasmingiau šią dieną
pristatyti ir paminėti, DELFI.lt
(http://mokslas.delfi.lt/technologijos/arisliks-lietuviu-kalba-elektroninejeerdveje.d?id=60811253#ixzz2NuDbKcuP)

Dzikienės straipsnį „Ar išliks lietuvių
kalba
elektroninėje
erdvėje?“,
sukėlusį įdomių minčių.
Todėl kviečiu Jus, mielieji
„LTvk
laikraščio“
skaitytojai,
perskaičius straipsnį, pasidalinti
savo įžvalgomis, kokia ateitis laukia
lietuvių kalbos ne tik internetinėje
erdvėje,
tačiau
ir
mokslo,
sociokultūrinėje,
netgi
šeimos
erdvėje... Jūsų atsileipimų ir
nuomonių lauksime elektroniniu
paštu siauliai@vlvk.lt. Malonaus ir
prasmingo skaitymo.

portale radome Jurgitos Kapočiūtės_________________________________________________________________________________________________________________________

Ar išliks lietuvių kalba elektroninėje erdvėje?
Ar teko girdėti frazę „Kalba,
kuri
neegzistuos
elektroninėje
erdvėje, neegzistuos visai“? Iš pirmo
žvilgsnio
ji
skamba
visai
nebauginančiai: juk tiek daug
lietuviškų
tekstų
saugoma
elektroniniame formate, jie laisvai
prieinami internete. Maža to –
lietuviškų tekstinių dokumentų
kiekis nuolatos auga. Tačiau būtent
čia ir susiduriama su pagrindine
problema: kaip šioje informacijos
gausoje ne tik nepasiklysti, bet ir
greitai atsirinkti tai, ko mums
reikia?
Siekiant kuo labiau palengvinti
informacijos paiešką ar jos analizę, talpinami
duomenys yra atitinkamai apdorojami, tačiau
toks rankiniu būdu atliekamas darbas
reikalauja be galo daug žmogiškųjų resursų,
kurių poreikis ateityje tik didėtų. Iš šios
situacijos tėra tik viena išeitis – proceso
automatizavimas.
Tik
ar
sukurti
intelektualias kompiuterines programas,
kurios gebėtų visiškai pakeisti žmogaus
darbą, yra taip paprasta? Ne, bet mokslas
šioje kalbos technologijų srityje pasiekė
tikrai labai daug.
Skirtingos
kalbos
technologijų
kryptys yra orientuotos į skirtingų kalbos
uždavinių, atveriančių naujas galimybes,
sprendimą. Pavyzdžiui, galimybė naudotis
„Google“ interneto paieškos sistema arba
automatizuotu tekstų vertimo įrankiu
daugeliui jau tapo neatsiejama kasdieninio
gyvenimo dalimi. Tačiau naudodamiesi
vertimo įrankiu tikriausiai pastebėjote, jog jo
tikslumas nėra toks, kokio norėtumėte. Negi
taip sunku sukurti tobulai veikiantį vertimo
įrankį? Ganėtinai sunku, bet... įmanoma,
tačiau tobulai išversto sakinio niekas iš mūsų
nenusiteikęs laukti pusę dienos. Todėl
kompromisai tarp vertimo tikslumo ir
vertimo greičio tiesiog neišvengiami. Jie,
beje, neišvengiami ir kituose tekstų analizės
uždaviniuose.

Ar kada nors bandėte perskaityti
visiškai jums nepažįstamos kalbos tekstą?
Kadangi kompiuterinė programa tekstą irgi
„mato“ taip pat, todėl netgi nesudėtinga
sakinio pabaigos nustatymo užduotis jai
tampa tikru iššūkiu. Beje, sakinio pabaigą
nustatyti būtina daugelyje tekstų analizės
uždavinių (įskaitant ir automatinį vertimą,
nes pažodinio vertimo tikslumas būtų dar
prastesnis). Šauktukas, klaustukas arba
daugtaškis įprastai žymi sakinio pabaigą, bet
taškas, einantis po sutrumpinimų – nebūtinai.
Maža to, net 47 proc. visų lietuviškų žodžių
(bei jų formų) yra daugiareikšmiai. Ir nors
žmogus jų prasmę geba suvokti iš konteksto,
kompiuterinei programai atskirti ar sakinio
pradžioje esantis žodis „Eglė“ yra medis ar
asmens vardas kartais gali būti netgi labai
sudėtinga. Tekstų analizės uždavinius
komplikuoja tai, jog kompiuterinė programa
neturi žinių, padedančių suvokti tekstą, todėl
šios žinios privalo būti įdiegiamos iš anksto
(taisykles konstruoja lingvistai) arba
išmokstamos mašininio mokymo metodų
pagalba (taisykles konstruoja kompiuterinės
programos, imituojančios žmogaus mąstymo
bei taisyklių sudarymo procesus).
Kalbos
technologijos
pažengė
pakankamai, kad naujas galimybes suteiktų
ne tik namų vartotojui, bet palengvintų
įvairių sričių specialistų darbą. Pavyzdžiui,
kompiuterinių
programų
pagalba
išanalizavus interneto komentarus galima
nustatyti pirkėjų nuomonę apie jų įsigytus
produktus. Beje, šio uždavinio sprendimą
apsunkina neformalios kalbos naudojimas:
žargonas, barbarizmai, užsienio kalbų
intarpai, alfabeto pakeitimai ir t.t. Be to
nepakanka atsižvelgti tik į teigiamą („geras“,
„puikus“) bei neigiamą („blogas“, „baisus“)
prasmę turinčius būdvardžius ar tokius
junginius kaip „baisiai geras“, bet ir atpažinti
sarkazmą: „Taip, labai geras: tik po antro
panaudojimo sulūžo.“. Šiuolaikinės kalbos
technologijos lengvina psichologų ar
sociologų darbą leisdamos labai daug
sužinoti ir apie mus (mūsų amžių, lytį,
psichologinę būseną, politines pažiūras,
religinius įsitikinimus ir kt.) ir visiškai
Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

nereikia tiesioginio prisipažinimo – tą galima
nustatyti tiesiog atlikus konteksto analizę.
Todėl jeigu nenorite, kad ši informacija apie
jus būtų atskleista, prieš rašydami į
socialinius tinklus gerai pagalvokite!
Tiesa, rašydami lietuvių kalba kol kas
galite būti ramūs, kadangi daugelis kalbos
analizės uždavinių lietuvių kalbai nė
nepradėti spręsti. Tiesiogiai pritaikyti kitoms
kalboms kurti metodai nėra efektyvūs,
kadangi kiekviena kalba yra unikali ir
reikalauja atskiro tyrimo. Lietuvių kalba
išskirtinė (lyginant ją su kitomis kalbomis,
kurioms daug pasiekta kalbos technologijų
srityje) dėl to, kad yra stipriai kaitoma, turi
laisvą sakinio struktūrą, turtingą žodyną bei
žodžių darybos sistemą. Galime didžiuotis,
kad Akademiniame lietuvių kalbos žodyne
turime apie 500 tūkstančių pagrindinių
žodžio formų, kai tuo tarpu Oksfordo anglų
kalbos žodyne tėra tik 300 tūkstančių.
Pavyzdžiui, žodžiui „eiti“ turime net 1300
sinonimų, o daliai iš tų žodžių neįmanoma
surasti atitikmenų jokioje kitoje kalboje.
Galime didžiuotis, kad lietuvių kalba gausi
savo mažybiniais bei maloniniais žodžiais,
kurių sudarymui turime net 78 priesagas.
Galime didžiuotis dar daug kuo...
Tačiau būtent tai kuo galime
didžiuotis ir apsunkina kalbos uždavinių
sprendimą bei reikalauja ypatingo dėmesio
mūsų kalbai. Todėl jeigu ateityje norėsime
naudotis tomis pačiomis programinėmis
priemonėmis, kurias turės, pavyzdžiui,
anglakalbiai, privalėsime arba mokėti anglų
kalbą, arba sukurti metodus, tinkamus
lietuvių kalbai. Mūsų per mažai, kad būtume
komerciškai patrauklūs ir galėtume tikėtis,
jog tą darbą už mus padarys užsienio
kompanijos. Ir nors kai kuriose kalbos
technologijų kryptyse atsiliekame geru
dvidešimtmečiu, eiti pramintais takais visada
lengviau – galime remtis užsienio
mokslininkų patirtimi bei rekomendacijomis.
Šiandien Lietuvoje kalbos technologijų
srityje tyrimų dar neatliekama tiek daug, kiek
reikėtų, bet svarbiausia, kad jie jau vyksta.
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DALYVIO ANKETA

LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA
Kviečiame dalyvauti
moksleivių-studentų mokslinėje-praktinėje
KONFERENCIJOJE
AKADEMINIO JAUNIMO SIEKIAI:
Ekonomikos, Vadybos ir
Technologijų įžvalgos
2013

2013 m. gegužės 3 d.
Klaipėda

Institucijos
pavadinimas
Institucijos
adresas
Studento
vardas
Telefonas

Studento
pavardė
El. paštas

Konferencijoje dalyvausiu:
Skaitysiu pranešimą
Be pranešimo
Pranešimo pavadinimas

MOKSLINIO VADOVO ANKETA
Vardas
Pavardė
Dalyvausiu konferencijoje:
Taip
Ne

Dalyvio anketą ir pranešimo medžiagą atsiųskite
iki 2013 m. balandžio mėn. 18 d.

Kviečiame moksleivius ir studentus
bei jų mokslinius vadovus
aktyviai dalyvauti Konferencijoje
svarstant šalies ar regionų
vadybos aktualijas,
ekonomikos plėtros problemas bei
naujoves technologijų srityje
PROGRAMA
1030 – 1100
1100 – 1145
1145 – 1230
1230 – 1630
1630 – 1700

dalyvių registracija
plenarinis posėdis
pietų pertrauka
studentų pranešimai
konferencijos apibendrinimas

Daugiau informacijos
www.ltvk.lt arba el. paštu mokslas@ltvk.lt

RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA APIE ŠIUOLAIKINIŲ
TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMO GALIMYBES
2013 m. kovo 15d. Kretingos
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre
įvyko
respublikinė
konferencija
„Šiuolaikinių technologijų panaudojimas
mokyklos veiklos organizavime”.

Nuotraukoje:
Respublikinės
konferencijos
„Šiuolaikinių technologijų panaudojimas mokyklos
veiklos organizavime” akimirka.

Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo centras - tai ugdymo įstaiga, kuri
teikia formaliojo, neformaliojo švietimo
paslaugas ir vykdo ikiprofesinį ir ugdymo
karjerai mokymą.
Konferenciją pradėjo ir plenarinį
posėdį vedė doc.dr. S. Turskienė iš Šiaulių
universiteto Nuotolinių studijų centro. Dr. A.
Volungevičienė iš VDU Inovatyvių studijų

instituto supažindino dalyvius su kokybiška
ir atsakinga nuotolinio mokymosi integracija.
M. Šadauskas pristatė kūrybišką interneto
paslaugų panaudojimą mokymo(si) procese.
Dr. R. Vilkonis iš Šiaulių universiteto
Nuotolinių studijų centro supažindino su
netradicinių menų metodų panaudojimo
galimybėmis ugdant suaugusiuosius.
Konferencijoje
dalyvavo
ir
pranešimus skaitė atstovai iš Vytauto
Didžiojo universiteto, Tauragės, Kauno,
Kretingos, Vilniaus, Rokiškio Suaugusiųjų
mokymo centro, Klaipėdos universiteto,
Šiaulių gimnazijos ir progimnazijos,
Klaipėdos Gedminų pagrindinės mokyklos,
Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos, Telšių
Luokės vidurinės mokyklos, VšĮ Kretingos
technologijų ir verslo mokyklos.
Pranešimą, „Neformaliu būdu įgytų
kompetencijų
formalizavimo
sistemos
parengimas ir įgyvendinimas” skaitė ir
atstovė iš VšĮ Lietuvos verslo kolegijos Verslo informacinio centro vadovė Birutė
Povilianskienė.
Konferencija vyko „tiesioginiame
eteryje” panaudojant modernią vaizdo
įrangą. Konferencijos darbą galėjo stebėti ir
įvairios švietimo bei mokslo įstaigos,
kolegijos, universitetai. Tokiu būdu buvo

pristatyta ir video galimybių panaudojimo
praktiškai apžvalga.

Nuotraukoje: Birutė Povilianskienė (centre) su
svetingais ir pasipuošusiais šeimininkais – Kretingos
Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokiniais.

Dalyvavimas
ir
bendravimas
profesionaliai parengtoje konferencijoje
suteikė daug naujienų, praturtino bendravimu
su įdomiais žmonėmis, praplėtė informacinių
technologijų
panaudojimo
spektrą
suaugusiųjų mokymo procese ir galimybes.
Birutė Povilianskienė,
LTVK Verslo informacinio centro
vadovė

KUR ATLIKTI PRAKTIKĄ?
Vienas didžiausių statybinių ir apdailos medžiagų bei namų
apyvokos prekių tinklų visoje Lietuvoje, kuriame galima rasti
viską, ko reikia statybai, būsto įrengimui ir jo dekoravimui
kviečia ŠIAULIUOSE atlikti praktiką
energingus ir gabius STUDENTUS.
Kontaktai:
Parduotuvės direktorė Vaida Šakinienė
el. p. vaida.sakiniene@ermitazas.lt, tel.: +370 41 210059

Vienas didžiausių statybinių ir apdailos medžiagų bei namų
apyvokos prekių tinklų visoje Lietuvoje, kuriame galima rasti
viską, ko reikia statybai, būsto įrengimui ir jo dekoravimui
kviečia KLAIPĖDOJE atlikti praktiką energingus ir gabius
STUDENTUS.
Kontaktai:
Parduotuvės direktorė Aristida Šimaitienė
el. p. aristida.simaitiene@ermitazas.lt, tel.: +370 46 24 0601

Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt
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Juokų kampelis
Išleidžiame pirmąjį pavasario numerį. Kadangi
pavasarį minima labai daug profesinių švenčių ir
minėtinų datų, todėl šiame numeryje pateikiame
linksmas istorijas apie vartotojus ir klientus,
miegančiuosius, meluojančius ir visokius kitokius t. y. mus visus. Atsiųskite ir savąjį variantą –
visiems bus smagiau.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

Skelbimai apie ...
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Skelbimas:
„Reikalinga auklė (3 m.)“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Skelbimas ant Parodų rūmų durų:
„Paroda veikia kasdien, išskyrus pirmadienius, trečiadienius,
penktadienius ir sekmadienius“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Reklama privačioje odontologijos klinikoje:
„Jei pas mus taisotės visus 32 dantis, 33-o taisymas nemokamas!“
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Restorano valgiaraščio eilutė:
„Mėsa su pikantišku kvapeliu“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Skelbimas ant stulpo:
„Parduodamas namas kartu su nuomininkais“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Skelbimas:
„Parduodama kalė su vaikais“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Skelbimas pažinčių skyrelyje:
„Susipažinčiau su mielu vyriškiu. Buvau ištekėjusi. Kitomis ligomis
nesirgau“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Skelbimas žurnalistams:
„Eilinis žurnalistų ketvirtadienis įvyks penktadienį“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Skelbimas laikraštyje:
„Priimsime gyventi šeimoje studentą, galintį paruošti pamokas 8-os
klasės mokiniui“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

Ištraukos iš skundų
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
„Kaimynas nusipirko šunį ir dabar naktimis staugia arba loja,
neduodamas ramybės!“
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
„Mūsų miegamojo lubomis naktį garsiai vaikšto kaimynas“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
„Kai sugedo mano vandens šildytuvas, buvo pažadėta nupirkti naują ir
man įstatyti“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
„Kai naktį gėriau kartu su karvėmis ganykloje, policininkai pagavo ir
grubiai elgėsi“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
„Už menką nusižengimą bendrovės vadovas mane neteisingai pervedė
iš melžėjų į penimas kiaules“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Petriukas grįžta iš mokyklos ir rodo tėčiui pažymių knygelę, kurioje
įrašyta: „Petriukas blogai kvepia, tiesiog smirdi. Jį reikia nuprausti.“
Tėtis rašo mokytojai atsakymą: „Petriuko nereikia uostyti. Petriuką
reikia mokyti“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Iš pasiaiškinimo policininkams:
„Priverstas reikalauti išsiskyrimo, nes mano žmona nuolat kišasi į mano
šeimyninį gyvenimą“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Iš pasiaiškinimo policininkams:
„Nuo tada, kai pabėgo mano vyras, jokio gyvulio namie nelaikau“.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

Akimirkos iš aptarnavimo sferos darbuotojų kasdienybės
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Restorano savininkas susikviečia visas padavėjas ir barmenes ir ima
instruktuoti:
- Rytoj į darbą ateikite pasidažiusios, pasikvėpinusios, kuo
daugiau šypsokitės ir kuo seksualiau bendraukite su klientais.
- O kas atsitiko? – klausia viena iš padavėjų, - ar rytoj kokių
svarbių svečių bus?
- Ne, - sako savininkas, - tiesiog rytoj mėsa nešviežia bus.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Viešbutyje kyla gaisras. Žmonės garsiai šaukia:
- Vandens! Vandens! Greičiau vandens!
Atsidaro vieno kambario durys, pro jas išeina užsimiegojęs vyriškis.
- O man į 306 prašyčiau šalto alaus.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Pokalbis kavinėje:
- Norėčiau suvalgyti žuvies patiekalą. Jūs turite žuvies
dokumentus?
- Jūs norėtumėte jos mirties liudijimo?
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Laikrodininkas klientui:
- Pataisyti laikrodžio negaliu, nes man trūksta mažyčio varžtelio.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Siuvykloje:
- Įdėkite man į kelnes naują automatą, nes senasis visai susidėvėjo.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Klientė prašo pardavėjos mėsos skyriuje:
- Pasverkite man pusgalvį su dviem kojomis.
Jos vyras papildo:
- Jai dar ir smegenų puskilogramį į maišelį pasverkite.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Kasininkė kreipiasi į grąžą užmiršusią pirkėją:
- Mergaite su kiaulės kojomis, paimkite savo grąžą!
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺
Batų parduotuvėje pirkėja klausia pardavėjo, ką daryti, jei spaudžia
batai.
- Jei spaudžia batai, į nosį įsikiškite šlapią skudurą ir truputėlį
pavaikščiokite.
☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺☻☺

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!
________________________________________________________________________________________________________________________
„LTvk laikraščio“ redaktorė Raimonda Tamoševičienė
El. pašto adresas raimonda.tamoseviciene@vlvk.lt
Laikraštį maketavo Lina Petrauskaitė, el. p. siauliai@vlvk.lt

VšĮ Lietuvos verslo kolegijos adresas Turgaus g. 21, Klaipėda.
Tel. (846) 311099, el. pašto adresas vlvk@vlvk.lt
VšĮ Lietuvos verslo kolegijos Šiaulių fakulteto adresas Rūdės g. 27e, Šiauliai.
Tel. (841) 524430, el. pašto adresas siauliai@vlvk.lt

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su respondentų, straipsnių herojų bei autorių nuomone.
Šiuolaikiškos žinios šiuolaikiniam žmogui!
www.ltvk.lt

