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VGTU pateko į pasaulio universitetų šimtuką!

Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
VGTU nuotr.

P

irmą kartą Lietuvos universitetas
pateko tarp 100 geriausiųjų pasaulio universitetų vienoje iš krypčių
inžinerijos ir technologijų srityje. Tokie
rezultatai paaiškėjo, paskelbus tarptautinio
universitetų reitingo „QS World University
Rankings by Subject 2019“ rezultatus. Į šį
reitingą šiemet pateko 4 Lietuvos aukštosios mokyklos, kurios buvo vertintos pagal
skirtingas mokslo ir studijų kryptis bei sritis.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) pateko į geriausiųjų pasaulio universitetų šimtuką ir užima 51–100
vietą. Reitingų rezultatai parodė, kad VGTU
sulaukė dar didesnio pripažinimo statybos
inžinerijos ir statinių konstrukcijų (angl.
Engineering – Civil and Structural) kryptyje.
Visose reitingų kryptyse VGTU yra vienintelis iš visų universitetų Lietuvoje, patekęs į
šimtuką ir pasiekęs tokius aukštus rodiklius.
Inžinerijos ir technologijų srityje (angl.
Engineering and Technology) VGTU yra 256
pozicijoje. Šioje srityje universitetas šiemet
reitinguotas 3 naujose kryptyse: mechanikos, aeronautikos ir gamybos inžinerijos
kryptyje užima 301–350 vietą, elektronikos
ir elektros inžinerijos kryptyje – 351–400
vietą, informatikos ir informacinių sistemų
kryptyje – 451–500 vietą.
Šiemet VGTU reitinguotas menų ir humanitarinių (angl. Arts and Humanites)
mokslų srities architektūros kryptyje, kurioje
jau kelerius metus išlaiko tą pačią poziciją ir
užima 101–150 vietą. Lyginant pernai metų
rezultatus, pastebimas nemažas, 100 pozicijų
siekiantis, pokytis verslo ir vadybos studijų
(angl. Business and Management Studies)
kryptyje, kurioje užima 101–150 vietą (2018
m. – 201–250 vieta). Praėjusiais metais ryškiai pakilęs Ekonomikos ir ekonometrijos
kryptyje, šiemet VGTU išlaikė tą pačią poziciją ir užima 201–250 vietą. Vertinant bendrus rezultatus socialinių mokslų ir vadybos
srityje, VGTU užima 276 poziciją.
„Paskelbti tarptautinio universitetų reitingo rezultatai rodo spartų VGTU šuolį
inžinerijos ir technologijų srityje. Stebė-

dami rinką, matome didėjančią
socialinių mokslų svarbą, todėl
nestebina ir sparčiai kylantys
šios krypties VGTU rodikliai,
sukuriantys sinergiją su technologiniais mokslais. Šiais metais
pasiekti įvertinimai įrodo, kad
universitetas užtikrintai siekia
ambicingų tikslų, išlaikydamas
aukštus kokybės standartus ir
kurdamas šiuolaikišką, technologiškai stiprų, inovatyvų ir studentų, darbuotojų, verslo atstovų
bei visuomenės poreikius atliepiantį universitetą“, – reitingų rezultatus komentuoja
VGTU rektorius prof. dr. Alfonsas Daniūnas.
Į aukštųjų mokyklų reitingus patekęs
Vilniaus universitetas (VU) reitinguotas
lingvistikos kryptyje (201–250 vieta), fizikos
ir astronomijos kryptyje (251–300 vieta),
apskaitos ir finansų kryptyje (251–300 vieta),
gamtos mokslų srityje (383 vieta), socialinių
mokslų ir vadybos srityje (384 vieta), menų
ir humanitarinių mokslų srityje (393 vieta).
Taip pat VU yra įvertintas verslo ir vadybos
studijų (401–450 vieta), medicinos (451–500
vieta) ir biologijos mokslų (451–500 vieta)

VGTU studentai. VGTU nuotr.

kryptyse, taip pat informatikos ir informacinių sistemų (451–500 vieta) kryptyje bei
inžinerijos ir technologijų srityje (451–500
vieta).
Kauno technologijų universitetas šiemet reitinguotas elektronikos ir elektros
inžinerijos (401–450 vieta) kryptyje, inžinerijos ir technologijų mokslų srityje (451–500
vieta). Verslo ir vadybos studijų kryptyje
užima 451–500 vietą. Įvertintas ir Mykolo
Romerio universitetas, kuris šiemet reitinguotas teisės kryptyje ir užima 251–300
vietą.

Gražina K. Sviderskytė, monografijos
„Lituanica. Nematoma pusė“ autorė
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ŠVIETIMO TENDENCIJOS:
iniciatyva, inovacijos ir mokytojo svarba

varbiausia šiandienos švietimo sistemos užduotis – išmokyti mokinius
kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, nebijoti klysti ir mokytis iš savo klaidų, ieškoti informacijos, ją analizuoti ir pritaikyti
sprendžiant problemas. Būtent šiam tikslui
turi tarnauti inovacijos, kurias šiandien
vis dažniau bandoma pritaikyti mokymosi
procesuose.

Svarbu aktyviau veikti

„Žiūrint į 10 metų perspektyvą, esant
tokiems greitiems technologijų pokyčiams,

tuomet, kai turime aiškų matymą, kodėl ją
naudojame ir kuo ji gali pagerinti esamą
situaciją. Būtent todėl ketverius metus iš
eilės organizavome #SWITCH!, prikviesdami tūkstančius jaunų žmonių ir mokytojų
iš visos Lietuvos, kad supažindintume su
skaitmeninių inovacijų teikiamomis galimybėmis ir paskatintume išdrįsti jas išbandyti.“
Anot A. Guogos, visuomeninės iniciatyvos
šioje srityje yra ypač svarbios ir galinčios
duoti greitų rezultatų. „Pažiūrėkite, kokį šurmulį sukėlė visuomeninė iniciatyva „Idėja
Lietuvai“ ir mintis, kad mokytojo specialybė
privalo tapti prestižine Lietuvoje“, – pastebi
A. Guoga.
Būtent ši visuomeninė iniciatyva paskatino europarlamentarą imtis dar vieno
projekto – Lietuvos mokytojų forumo. Tai
renginys, į kurį, planuojama, susirinks apie
300 mokytojų ir apie 100 mokyklų vadovų
iš visos Lietuvos, kurie diskutuos apie mokytojo profesijos svarbą, priemones, kaip
tobulinti mokytojų darbo aplinką. Renginyje dalyvaus Lietuvos, Belgijos, Danijos,
Olandijos, Suomijos, Singapūro ir kitų šalių
švietimo ekspertai, kurie dalinsis savo šalių
gerąja praktika.

Inovacijų gausu, reikia tik
drąsos išbandyti

Prof. dr. Albertas Šermokas, kompanijos
„Asseco Lietuva“ generalinis direktorius

sunku numatyti, kokie darbo rinkos iššūkiai laukia dabartinių mokyklinukų. Tačiau svarbiais gebėjimais visada išliks kūrybiškumas, kritinis mąstymas, nebijojimas
klysti, mokėjimas sparčiai mokytis, rasti ir
atsirinkti reikiamą informaciją sprendžiant
užduotis“, – teigia IT edukacinės iniciatyvos
„Kompiuteriukai vaikams“ mokymų vadovas
Kęstutis Mačiulaitis. Būtent ši iniciatyva
įvardijama vienu sėkmingiausių projektų
Lietuvos švietimo sistemoje. „Kompiuteriukai vaikams“ išsiskyrė masiškumu – Lietuvos
mokyklose išdalinta per 20 tūkstančių mikrokompiuteriukų, pravesta 100 edukacinių
išvykų ir mokymų, į inovatyvų mokymo
procesą įtraukta 500 mokytojų.
„Kad mokykla padėtų jauniems žmonėms pasiruošti ateities iššūkiams, apie kuriuos šiandien mes dar galbūt net nenutuokiame, reikia daugiau veikti. Mažiau galvoti,
ką keisti, mažiau rengti dokumentų ir nutarimų, o daugiau bandyti. Kol galvojama ir diskutuojama, kaip sukurti geriausią švietimo
programą, verčiau išbandyti keturias, šešias
ar dešimt naujų idėjų visose švietimo srityse,
ir žiūrėti, kas mums labiausiai tinka“, – įsitikinęs K. Mačiulaitis. Anot jo, suformuluoti
ateities poreikius švietimo sistemai aktyviau
turėtų padėti ir verslas, t. y. žmonės, kurie
po 8 ar 10 metų ieškos sau darbuotojų tarp
šiandienių moksleivių.
Idėjai, kad svarbu aktyviai veikti dabar,
pritaria ir modernių technologijų bei skaitmeninio švietimo entuziastas, didžiausio
Baltijos šalyje modernių technologijų ir
verslumo renginio #SWITCH! iniciatorius,
europarlamentaras Antanas Guoga: „Kaip
versle, taip ir švietime, inovacija pati savaime
jokios naudos neduoda. Inovacija svarbi tik

Šiuo metu įvairiuose švietimo sistemos
inovacijų projektuose vyrauja keletas esminių lavinimo principų. Tai praktiniai
bandymai, komandinis darbas, bendravimo
kultūra virtualioje erdvėje, individualizuotos
užduotys, žaidybiniai elementai. „Kaip teigia
naujausios mokslinės studijos, būtent šie
principai švietime yra didžiausias motyvatorius vaikams su didesniu užsidegimu įsitraukti į mokymosi procesus“, – sako Daiva
Viskontienė, įmonės „BMK“, užsiimančios
švietimo inovacijų plėtra, vadovė.
„Galiu paminėti edukacines priemones
„Scottie Go”, „Blue-bot”, platformą „DB

Daiva Viskontienė, įmonės „BMK“
generalinė direktorė

Modernių priemonių švietime gausu, tačiau kai kuriems pedagogams vis dar trūksta
drąsos žengti pirmąjį žingsnį ir tas priemones išbandyti. „Mokytojai, kaip ir mes
visi, yra skirtingi. Mes turime pamatinius
dalykus, kurie arba išlaiko mus nuolatinėje
augimo dinamikoje, arba esame įsikibę „status quo” pozicijos. Tiems mokytojams, kurie
nori inovacijų, tikriausiai gali tikti toks pats
mokymosi būdas, kurį mes dabar siūlome
mokiniams – per patirtinius užsiėmimus,
nuoseklų procesą, kurio reikia inovacijų
įsisavinimui“, – sako ilgametę darbo su švietimo inovacijomis patirtį turinti įmonės
„BMK“ vadovė.
Jos teigimu, jau yra nuotolinio mokymosi platformų, kuriose mokytojai iš visų
šalių dalinasi savo patirtimis ir mokosi, taip
kurdami tarpasmeninius santykius už savo
klasės ir valstybės ribų.
Specialistė pripažįsta, kad, nors technologinės inovacijos yra svarbios šiandienos
mokymosi procese, žmogiškoji, mokytojo
asmenybės reikšmė išliks itin didelė. „Inovacijos daro mokytoją visapusiškai didesnį ir
stipresnį. Lankstumas, atvirumas, tolerancija
individualiam kiekvieno jauno žmogaus
keliui yra iššūkis. Pasitelkiamos technologijos teikia didelę pagalbą mokytojui, tačiau
mokytojas ir toliau lieka pagrindinė ašis.
Mokytojas užduoda toną, pasako žodį, kuris
gali ilgam sustruktūruoti jauno žmogaus
pasirinkimus“, – sako D. Viskontienė.

Inovatyvus ne tik turinys

Edukacinės iniciatyvos „Kompiuteriukai
vaikams“ mokymų vadovas Kęstutis
Mačiulaitis

Primary”, „Bebro“ žaidimų korteles. Jos skatina logiškai ir algoritmiškai mąstyti, spręsti
užduotis ir problemas komandose. Taip
pat ugdo erdvinį mąstymą ir kūrybiškumą,
projektavimo ir planavimo įgūdžius bei
gilesnį ugdymo turinio įsisavinimą. Šiuos
instrumentus galima integraliai naudoti
tarpdisciplininiuose dalykuose: matematikoje, kalbų mokyme, pasaulio pažinimo
pamokose. Ir tai nėra vien tik vaikų kontaktas su kompiuteriu ar virtualia erdve, nes
užduotys reikalauja gyvo komandinio darbo,
komunikacijos ir problemų sprendimo kompetencijų, naujų kontekstų pažinimo“, – pasakoja D. Viskontienė.

Ketvirtadalis šalies pedagogų, dalyvavusių MOSTA tyrime, pasidalijo įžvalgomis, kad jų darbe trūksta inovatyvių darbo
metodų. Pasak ekspertų, inovatyvi mokykla – tai ne tik mokymo turinys ir metodinės priemonės. „Inovatyvus mokyklos
valdymas, pradedant nuo administracinių ar
informacijos valdymo metodų – ne mažiau
svarbus. Lietuva čia yra pakankamai brandi
ir iš esmės mažai išsiskiria – daugelio vals-

tybių švietimo sektoriuje vyrauja tradiciniai
duomenų saugojimo, informacijos valdymo,
sprendimų priėmimo metodai, kurie remiasi
sukauptu ir susistemintu švietimo informacijos turiniu. Tačiau tos švietimo įstaigos,
kurios sugeba jau administracijos lygmeniu
taikyti šiuolaikines technologijas, ypač taip,
kad jos būtų prieinamos ir naudojamos visos
mokyklos bendruomenės, palankiau žiūri ir į
inovatyvų mokymo turinį bei skatina drąsiau
jį taikyti“, – patirtimi darbe su švietimo įstaigomis dalijosi tarptautinės programavimo
kompanijos „Asseco Lietuva“ generalinis
direktorius prof. dr. Albertas Šermokas.
Pasak universitetinio darbo patirtį turinčio ir į verslą pasukusio įmonės vadovo, kai
dauguma mokyklos kolektyvo, įskaitant ir
mokytojus, įveikia pirminę įtampą pradėti
taikyti naujus metodus, laiką taupančias internetines sistemas, atsiranda daugiau laiko
kūrybinei laisvei. „Skaitmeninės technolo-

Europarlamentaras Antanas Guoga

gijos mokykloje augina aktyvią ir išmanią
bendruomenę. Tas informacijos prieinamumo ir pasiekimo greitis, kurį suteikia
informacinės technologijos, padeda keisti
visą ateities kartų mokymosi ir darbo kultūrą, kai savo laiką galima nukreipti į idėjas
ir kūrybą, negaištant jo rutinai. Įsitvirtinusi
švietime, ji persikels ir į įmones bei kitas viešojo sektoriaus sritis, o tai bus ir efektyviau,
ir aplinkosaugiškai perspektyvu. Svarbiausia,
kad taip sukurtume daugiau laiko sumanumui ir kūrybai ugdyti“, – pastebi prof. dr.
A. Šermokas, kurio komandos sukurta programa „Mobis debesis“ padeda keisti tradicinius bibliotekos darbo metodus ir sukuria
aplinką, per kurią bus galima pasinaudoti visais Lietuvos bibliotekų ištekliais.

Turime pasitikėti gimtąja kalba –
netrukdykime jai keistis

Jurgita Mikelionienė

T

arptautinė Gimtosios kalbos diena
vasario 21-ąją pasaulyje švenčiama
nuo 2000 m., pasiūlius tai UNESCO,
vienai iš Jungtinių Tautų (JT) agentūrų. Būtent šią dieną 1952 m. Dakoje, Bangladeše,

įvyko Bengalų kalbos judėjimo pavadinimą
gavęs studentų pasipriešinimas vyriausybės
siūlymui bengalų kalbai vartoti arabiškus
rašmenis. Šią minėtinos dienos idėją tuometiniam JT generaliniam sekretoriui Kofiui
Ananui pasiūlė Kanadoje gyvenantis benNukelta į 4 p.
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REDAKTORIAUS KOMENTARAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRANEŠIMAI

Mokslas visuomenės akiratyje: nuo pokalbių
šeimoje iki su kandidatais į prezidentus

Prof. dr. Jonas Jasaitis

T

irdami skirtingų kartų tarpusavio bendravimą bendrojo ugdymo mokyklų baigiamojoje pakopoje,
domėjomės temomis, kurias šeimose aptarinėja tėvai
su į pilnametystę žengiančiais savo vaikais. Tyrimo rezultatai
apstulbino temų ir turinio skurdumu. Pasitvirtino nuojauta,
kad augančioji ir suaugusiųjų kartos tarpusavyje labai menka bendrauja: šeimose retai aptariamos ne tik gyvenimo
kelio pasirinkimo ar pasaulėžiūros temos, bet ir elgsenos
vertinimo kriterijai bei socialinės aktualijos. Abiturientai ir
netrukus jais tapsiantys moksleiviai, išskyrus labai retas išimtis, su vyresniais šeimos nariais beveik nesikalbėjo apie jų
laukiantį gyvenimą, šeimos draugo ar draugės pasirinkimą,
skirtingą pasaulėžiūrą, būsimojo savarankiško gyvenimo
modelius, šeimos sodybą ir pan.
Tai apie ką kalbamasi tėvų namuose? Tik apie kasdienes
mažareikšmes smulkmenas, iš atskirų dalykų gaunamą
įvertinimą, bendraamžių konfliktus? Pasidalinama skurdžiais
komentarais apie kaimynų poelgius ar viešojoje erdvėje aptariamus valdžios sprendimus? Apsiribojama savojo kiemo,
gatvės ar miestelio tematika? Ypač menkas dėmesys skiriamas net gana artimų giminių gyvenimui. Ir pati giminės
sąvoka neretai nustumiama į kažkokį trečiaeilį planą. Tik
labai retai gebama pasididžiuoti senelių, dar rečiau – pirmos eilės giminaičių (tėvų brolių ar seserų, pusbrolių ir kt.)
pasiekimais. Laisvalaikį paaugliai ir jaunuoliai leidžia su
kiemo ar klasės draugais, dažniausiai su turinčiais panašių
pomėgių bendraamžiais, lankančiais panašios tematikos
neformaliuosius užsiėmimus, sporto kolektyvus. 13–18 metų
amžiaus jaunimas dažniausiai nesugeba įvardinti jokių savo
giminės tradicijų, su giminaičiais minimų švenčių. Didelė
augančios kartos dalis negali įvardinti jokios konkrečios
vietovės, su kuria juos sietų stiprus emocinis ryšys. Tokios
sąvokos, kaip gimtinė ir tėviškė, daugeliui jų yra tapusios
bereikšmėmis abstrakcijomis, praradusiomis bet kokį
konkretų emocinį turinį.
Tyrimas dar kartą atskleidė labai susilpnėjusius šeimos
narių ryšius, nuolat trumpėjantį laiką, skirtą tarpusavio bendravimui, plintantį susvetimėjimą ir vienišumą, jaučiamą net
būnant greta vienas kito. Atrodo, tarsi nebeturime, apie ką
kalbėtis. Niekas nebesieja su artimaisiais (jei dar galima juos
taip vadinti). Didžiausią nuostabą sukėlė klausimas: kuo galima didžiuotis savo gimtajame mieste ar miestelyje. Paprašius
įvardinti iš šio krašto kilusius žymius žmones, dažniausiai
su nemaža susierzinimo doze būdavo atšaunama, kad „jokių
įžymybių čia nėra“, dar pridedant vietovės pavadinimą: „Juk
čia Kražiai, Uventis, Linkuva...“ Nebuvo esminio skirtumo
ir atsakant į šį klausimą miestų (Radviliškio, Telšių, net ir
Šiaulių) mokyklose. Tarsi gyventume kažkokioje pilkoje,
niekuo įdomesniu neišsiskiriančioje aplinkoje, kur skęstama
smulkmenose, vietinėse intrigose, kur bendravimą su artimais žmonėmis keičia šuniuko vedžiojimas.
Prieš keletą metų keturiuose universitetuose studentų
paprašėme įvardinti mokslo raidai nusipelniusius Lietuvos
žmones. Tyrimas atvėrė nejaukią spragą, kurios nepajėgė
užpildyti net karštligiškas išmaniųjų telefonų maigymas.
Pasigirdo nepasitenkinimo balsai, esą, prieš teikiant tokius
klausimus, reikėjo įspėti, kad būtų galima iš anksto pasiruošti.
Nurodydami iškilius biologus, matematikus, ekonomistus,
studentai įrašė vieno kito savo dabartinio dėstytojo pavardę,
neretai smarkiai suabejodami, ar išvis tinka juos čia vardinti.
Kiti bandė kažką prisiminti iš vidurinės mokyklos kurso. Bet
vyraujanti reakcija buvo ta pati, pagrįsta įsitikinimu, kad visi
mokslo atradimai padaryti kažkur, kitose valstybėse: Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV, Rusijoje, bet tik ne Lietuvoje.
Beveik tušti klausimų lapai buvo greitai grąžinami, o
apklausoms skirtą laiką tekdavo panaudoti pokalbiams apie
tai, kad tikrai nesame kažkokia pilka masė ir turime kuo
didžiuotis, nepaisant nedidelio mūsų tautos apgyvento ploto
ar mažo jos narių skaičiaus. Užsiminus apie vieną ar kitą
mokslo istorijos faktą, pasigirsdavo studentų komentarai,
kad jie niekada apie tai negirdėjo ir net nesusimąstė. Gal
ir nereikėtų tuo stebėtis, nes vadovėlių, iš kurių jie mokėsi,
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autorių pavardės arba neturi nieko bendra su Lietuva, arba
nėra siejamos su mokslo pažanga. Mokslininkų, minimų
interneto šaltiniuose, vardai likdavo tarp nereikšmingų
smulkmenų, apie kurias niekas neklausinėja. Esą svarbūs tik
patys mokslo faktai, bet ne juos atradę žmonės. Tarsi viskas
būtų vykę kažkaip savaime.
Tikrai negalima teigti, kad mokslo istorijos ir raidos
tematikai, įskaitant ir naujausius Lietuvos mokslininkų
pasiekimus, neskiriama dėmesio. Praėjusiais metais, minint
pastarąjį valstybės raidos šimtmetį, buvo surengti keli gana
solidūs forumai, kuriuose atsirado vietos ir dabar Lietuvoje dirbančių mokslininkų laimėjimams. Lietuvos mokslų
akademija organizavo išvažiuojamuosius renginius, kurių
metu pagerbti tokie iškilūs tyrėjai, kaip Teodoras Grotusas,
bazinį išsilavinimą įgijęs Gedučių dvare (dabar – Pakruojo
r.), suformulavęs du fotochemijos dėsnius, įvedęs tokias
sąvokas, kaip teigiamas ir neigiamas polius, paskelbęs
pirmąją elektrolizės teoriją, sukūręs pirmąjį fotometrą.
Prezidentūroje kasmet pagerbiami jaunieji mokslininkai –
geriausių daktaro disertacijų autoriai. Įvairiašakę švietimo
ir mokslo populiarinimo veiklą plėtoja Lietuvos mokslo
istorijos ir filosofijos bendrija. Tačiau kuriai visuomenės
daliai tai yra žinoma ir aktualu?
Lietuvoje prasidėjo rinkimų maratonas. Jau pirmajame
rate išrinkta keliolika merų ir didžiulis būrys savivaldybių
tarybų narių. O kiek tarp jų yra mokslininkų ar bent sistemingai besidominčių Lietuvos mokslo raida? Kurie jų konsultavosi su mokslininkais, rinkėjams teikdami tiek centrinių,
tiek atokesnių vietovių raidos strategijas? Kuriai jų daliai
suprantamas regioninių universitetų vaidmuo visuomenės
išprusimui? Gal tai labai menkai siejasi su savivaldos lygmeniu? Bet vargu, ar su tokiu požiūriu galima sutikti. Juk
nuo visuomenės išprusimo, nuo jos pažintinių interesų rato
priklauso ir visos valstybės pažanga.
Žinoma, mokslo tematika turėtų būti daug artimesnė
savo vizijas ir programas rinkėjams pristatantiems kandidatams į Prezidento postą. Berods tik du iš jų yra įgiję mokslo
laipsnius ir vardus. Tai ekonomistas Gitanas Nausėda ir filosofas Arvydas Juozaitis. Tiesa, pastarojo dabar valdančiųjų
atstovai ir juos aptarnaujanti žiniasklaida kažkodėl bijo labiau
negu velnias kryžiaus. Net toks vakarietišką išsimokslinimą
turintis ir vakarietišką mąstyseną bandantis demonstruoti
apžvalgininkas dr. Kęstutis Girnius dalijasi užkeikimais:
„Juozaitis nebus išrinktas Prezidentu, nepateks į antrąjį
turą.“ Tačiau būtent A. Juozaitis daugiausia dėmesio skiria
visuomenės socialiniams poreikiams ir šeimos vaidmeniui
formuojant asmenybę. Filosofija besidominčiam K. Girniui
tai turėtų būti ne tik žinoma, bet ir įdomu. Norėtųsi tikėti,
kad, artėjant rinkimų finišui, ir kiti pretendentai supras
tautos išsimokslinimo svarbą valstybės ateičiai, kad jie bus
dažni svečiai universitetuose ir mokslo centruose, o ne tik
mokslo renginių pradinėje dalyje. Neįmanoma įsivaizduoti
šiuolaikinio valstybės vadovo, kuris universitetų tinklo
pertvarkos planus patiki statybų verslo atstovams, o apie
mokslo raidą žino tik tiek, kiek jam papasakoja koks nors
pagal reikalą požiūrį keičiantis patarėjas.
Visuomenės susitelkimas ir apsisprendimas bene labiausiai priklauso nuo jos interesų ir bendrojo kultūrinio
akiračio. Todėl visi veiksniai, prisidedantys prie jos švietimo
ir gebėjimo pasididžiuoti savo mokslo ir kultūros elitu
ugdymo, yra gyvybiškai svarbūs. Įsivaizduokite valstybės
vadovą, kuris būsimiesiems aviacijos specialistams primintų
apie reaktyvinio judėjimo tyrėją Kazimierą Simonavičių ir
aviakonstruktorių Antaną Gustaitį, o su studijuojančiais
pramoninį dizainą įvertintų Karolio Podčašinskio teorinius darbus, paskelbus 12 metų anksčiau už pirmuosius
Anglijos, laikomos dizaino pradininke, atstovų projektus.
Būsimiesiems psichologams primintų apie prof. Justiną
Pikūną, kurio vardu už jo nuopelnus mokslui 1998 m. pavadinta viena iš naujai atrastų žvaigždžių, o studijuojančius
vadybą paskatintų pasidomėti Vytauto Andriaus Graičiūno
gyvenimu ir jo moksliniu indėliu. Tokios Prezidento laikysenos labai reikia šių dienų Lietuvai.
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urengti referendumą dėl Seimo narių skaičiaus
mažinimo. Seimas po pateikimo pritarė siūlymui gegužės 26 d. surengti privalomąjį referendumą, kuriame būtų
siūloma apsispręsti dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo. Referendumo metu šalies piliečiams bus siūloma pagrindiniame šalies dokumente – Konstitucijoje – įtvirtinti, kad Seimą
sudaro 121, o ne 141 Seimo narys, kaip kad yra nustatyta
dabar. „121 – tai yra panaši proporcija, kokia mes įsipareigojome savo Vyriausybės programoje mažinti valstybės
valdymo aparatą. Tas procesas vyksta ministerijose. Lygiai
taip pat, šnekant apie Seimą, mes esame valstybės valdymo
dalis ir šioje situacijoje turi būti panašus procentas, kaip ir
ministerijose, kaip ir departamentuose“, – pristatydamas
projektą, sakė Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis.
Įteisinti teismų tarėjų institutą. Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos nariai inicijavo Konstitucijos
pataisas, kuriomis būtų įteisintas teismų tarėjų institutas.
Spaudos konferenciją šia tema surengę LSDDP pirmininkas,
Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto
pirmininkas Gediminas Kirkilas ir partijos pirmininko pavaduotojas, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas
Juozas Bernatonis įsitikinę, kad visuomenės atstovų – tarėjų
įtraukimas į teismų darbą mūsų teismų sistemą padarytų
skaidresnę ir atviresnę.
„Kitų demokratinių Europos valstybių – Vokietijos,
Prancūzijos, Švedijos – praktika rodo, kad visuomenės
atstovų dalyvavimas vykdant teisingumą stiprina pasitikėjimą teismais. Teisėjų tarėjų dalyvavimas priimant teismo
sprendimus taptų ir efektyvia prevencija kovojant su korupcija teismų sistemoje. Dar praėjusioje kadencijoje buvo
inicijuotas Visuomeninių teisėjų (tarėjų) instituto teismuose
koncepcijos parengimas. Parengtą koncepciją 2016 m. spalio 11 d. patvirtino Seimas. Ši idėja atsispindi ir dabartinės
Vyriausybės programoje, kurios priemonių plane numatyta
ją įgyvendinti 2020 m. III ketvirtį, tad pasiūlymą, atrodo,
pateikėme pačiu laiku“, – sako Seimo LSDD frakcijos narys
G. Kirkilas.
Pasak Seimo Pirmininko pavaduotojo G. Kirkilo, Vyriausybė savo iniciatyva šio klausimo išspręsti negali, tam būtina
Seimo narių grupės iniciatyva, todėl LSDD frakcija kartu su
konstitucinės teisės ekspertais parengė reikalingas pataisas ir
kviečia visus Seimo narius jas pasirašyti, kad jau pavasario
sesijoje projektą būtų galima pateikti Seimui.
Reformų pasekmės: atleidimų padaugėjo, bet algos
nedidinamos, kaip žadėta. Socialdemokratai „bado pirštu“
į valdančiųjų vykdomų reformų pasekmes, ypač viešajame
sektoriuje. Darbuotojai atleidžiami tūkstančiais. Pernai
grupinių darbuotojų atleidimų buvo dvigubai daugiau nei
užpernai, tuo metu Vyriausybės įsipareigojimai kelti darbo
užmokestį mokytojams, gydytojams ir kitiems viešojo sektoriaus darbuotojams nevykdomi. Profesinių sąjungų siūlymai
dėl algų lieka be atsako.
„Lenda ylos iš pseudoreformų maišo. Iš Vyriausybės
rengiamos darbo užmokesčio strategijos matoma, kad mokytojai ir medikai lieka apgauti, nes ministrų žadėti ir netgi
pasirašyti įsipareigojimai dėl atlyginimų didinimo nukeliami
kitoms vyriausybėms ir seimams. Būdas, kuriuo numatoma
juos didinti – įstaigų uždarymas ir masinis specialistų atleidimas. Jau dabar iš „Sodros“ pateiktos 2018 metų ataskaitos
aiškiai matome padvigubėjusius darbuotojų grupinius
atleidimus iš tų institucijų, kurios buvo reformuotos, pavyzdžiui, Valstybinės miškų urėdijos, „Lietuvos geležinkelių“ ir
kitų“, – teigia Seimo narys Juozas Olekas.
Socialdemokratai Vyriausybei pateikė savo siūlymus dėl
viešojo sektoriaus darbo užmokesčio didinimo – palaipsniui
kasmet perskirstyti vis didesnę dalį surenkamų mokesčių,
mažinti vadovų ir dirbančiųjų algų skirtumus, kurie yra
vieni didžiausių Europos Sąjungoje. „Tai atsakymas ministrui Viliui Šapokai į jo nuolat keliamą klausimą, iš kur gauti
pinigų. Pavyzdžiui, medikų algų didinimui socialdemokratai
pasiūlė, kad laikas valstybei sumokėti už valstybės draudžiamuosius asmenis ne trečdalį, o visą sumą, kokią moka visi
dirbantieji. Sutvarkius sveikatos draudimo sistemą – nereikėtų meluoti į streikus išėjusiems medikams“, – sako J. Olekas.
Nauja Seimo svetainė. Pradėjo veikti nauja Seimo interneto svetainė. Atsižvelgiant į Seimo svetainės lankytojų
Nukelta į 7 p.
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ustatyti pažeidimai nedelsiant taisomi. Vykdomo audito metu Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija aptiko pavaldžiuose centruose veikiančių viešųjų įstaigų,
kurių dalininkais biudžetinės įstaigos negali
būti jau nuo 2010 m. ministerija Vyriausybei
teiks nutarimo dėl valstybei nuosavybės teise
priklausančių viešųjų įstaigų dalininko teisių atsisakymo projektą. „Atliekant veiklos
auditą, paaiškėjo atvejų, kai ministerijai
pavaldžios įstaigos yra viešųjų įstaigų dalininkės – vykdo su savo tiesiogine veikla
nesusijusias funkcijas. Todėl inicijuojame
Vyriausybės nutarimą, kuriuo tokia veikla
bus nutraukta“, – sako ministras Algirdas
Monkevičius.
Įgyvendinant Vyriausybės, nutarimą
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras turės atsisakyti dalininko teisių viešojoje įstaigoje
,,Jaunimo slėnis“, Ugdymo plėtotės centras –
viešojoje įstaigoje ,,Vaiko labui“, o Visagino
technologijos ir verslo profesinio mokymo
centras – VšĮ Panevėžio mechatronikos
centre. Šiose trijose viešosiose įstaigose šiuo
metu minėti centrai įgyvendina valstybės,
kaip dalininkės, turtines ir neturtines teises.
Kaip numato Valstybės ir savivaldybių
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymas ir kiti teisės aktai, valstybei nuosavybės
teise priklausančios įstaigų dalininko teisės
bus parduotos viešajame aukcione, o gautos
pajamos – pervestos į valstybės biudžetą.

Ministro patarėjas ryšiams su visuomene. Vasario 26 d. švietimo, mokslo
ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus
patarėjo ryšiams su visuomene pareigas pradėjo eiti Kęstutis Butvydas. Jis koordinuoja
visuomenės ir žiniasklaidos informavimą
apie ministerijos vykdomą politiką, komunikaciją su tikslinėmis grupėmis ir socialiniais
partneriais, organizuos ministro veiklos
viešinimą.
29-erių K. Butvydas nuo 2017 m. vasario
dirbo Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su
visuomene skyriuje. Iki tol jis ėjo Klaipėdos apygardos teismo pirmininko padėjėjo
ryšiams su visuomene pareigas, 2012–2015
m. buvo Klaipėdos miesto apylinkės teismo
atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene. K. Butvydas yra baigęs komunikacijos ir
informacijos (žurnalistikos) bakalauro studijas Klaipėdos universitete, 2018 m. Vilniaus
universitete įgijo teisės magistro laipsnį.
Sporto projektų finansavimas. Šiemet
lėšos sporto projektams didėja daugiau nei
dvigubai. Didžiausias dėmesys, finansuojant
sporto projektus, bus skiriamas visuomenės
fiziniam aktyvumui, specialus akcentas – neįgaliųjų sportui. Švietimo, mokslo ir sporto
ministras Algirdas Monkevičius patvirtino
kvietimus teikti paraiškas Sporto rėmimo
fondo lėšomis finansuojamiems sporto
projektams. Šiais metais Sporto rėmimo
fondo lėšos siekia 13,6 mln. eurų. Jos bus

Ministro patarėjas Kęstutis Butvydas. ŠMSM
nuotrauka

paskirstytos didžiausią dalį – 50 proc. (6,6
mln. eurų) – numatant visuomenės fizinio
aktyvumo skatinimui. 20 proc. lėšų (2,6
mln. eurų) numatyta sporto inventoriaus ir
įrangos įsigijimui, 15 proc. (2 mln. eurų) –
sporto renginių organizavimui, 10 proc. (1,3
mln. eurų) – sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, 5 proc. (659 tūkst. eurų) –
kvalifikacijos tobulinimui. Ne mažiau kaip
10 proc. (1,3 mln. eurų) pagal proporcijas
skirstomų fondo lėšų numatyta neįgaliųjų
sporto projektams.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
patvirtino kvietimų sąlygas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti. Juridiniai asmenys
kviečiami teikti paraiškas projektams, susijusiems su fizinio aktyvumo skatinimu, sporto

inventoriaus ir įrangos įsigijimu, sporto
renginių organizavimu, kvalifikacijos tobulinimu. Paraiškas šiems Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos administruojamiems
sporto projektams bus galima teikti iki 2019
m. kovo 26 d. Sporto rėmimo fondo lėšos
skiriamos įgyvendinti sporto projektams, susijusiems su 5 veiklomis: 1) fizinio aktyvumo
skatinimu; 2) sporto inventoriaus ir įrangos
įsigijimu; 3) sporto renginių organizavimu;
4) kvalifikacijos tobulinimu; 5) esamų sporto
bazių plėtra, priežiūra ir remontu.
Ju ng i am o s profe si n i o m ok y m o
įstaigos. Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui sujungti
dvi profesinio mokymo įstaigas – Vilniaus
Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrą ir
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklą – į profesinio mokymo centrą „Žirmūnai“. Jų sujungimas leis racionaliau naudoti
materialinius ir finansinius išteklius. Abi
profesinio mokymo įstaigos veikia viename
pastate ir siūlo panašaus profilio mokymo
programų paketus. Po sujungimo šiuo metu
dviejų atskirų profesinio mokymo įstaigų
vykdomos turizmo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų programos bus sutelktos
vienoje profesinio mokymo įstaigoje.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 67 Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijai pavaldžios
profesinio mokymo įstaigos, iš jų 10 yra
Vilniaus mieste.

Turime pasitikėti gimtąja kalba – netrukdykime jai keistis

Jurgita Mikelionienė. Justinos Šuminaitės nuotr.
Atkelta iš 2 p.

galas, norėdamas atkreipti dėmesį į gimtųjų
kalbų saugojimo būtinybę.
Gimtoji kalba – ryškiausia kiekvienos
tautos tapatybės dalis. Joje atsispindi visa
patirtis, tradicijos ir išmintis. Gimtoji kalba
laikoma kultūros paveldu, o jis turi būti
puoselėjamas. Paradoksalu, bet būtent pagarba ir gimtosios kalbos vertės suvokimas
padeda ugdyti kitą, ne mažiau svarbią savybę – toleranciją daugiakalbystei. Būtent
siekiant mokslo, švietimo ir kultūros progreso, skatinama kalbinė įvairovė, užtikrinanti
savitą pasaulio suvokimą, o tai įmanoma tik
puoselėjant gimtąją kalbą.
Todėl tarptautinės Gimtosios kalbos dienos idėja iš tiesų yra dvipusė: švęsti kalbinę
įvairovę pasaulyje ir teisę vartoti gimtąją kalbą individualiai. Tačiau turime suprasti, kad

pasaulyje vykstantys globalizacijos pokyčiai
neišvengiamai turi įtakos ir kalbai, kuri, ar
laikytume ją socialiniu, ar gamtos reiškiniu,
į juos reaguoja ir keičiasi.
Lietuvių kalba – ne išimtis. Pripažįstama
kaip viena archajiškiausių iš gyvų kalbų ji
per savo tūkstančius metų skaičiuojančią
istoriją yra patyrusi labai rimtų sukrėtimų.
Šiais laikais labai dažnai girdisi įspėjimų,
kad mūsų kalba, patirdama neįtikėtiną anglų
kalbos įtaką, neišvengiamai dings iš kalbų
žemėlapio, tačiau kodėl tai neatsitiko vokiečių, lenkų ar rusų kalbos prievartinio ar
madingu laikomo vartojimo metu?
Turime pasitikėti kalba. Ji nenuvylė tautos iki šiol, todėl neturime trukdyti jai pačiai
vystytis, keistis, išsilaižyti žaizdas, išsinaikinti parazitus ir nuolat atsinaujinti, prisitaikyti,
padėti lietuviams kuo geriau susikalbėti,
susižinoti, perteikti mintis ir jausmus. Kaip
teigia žymus britų kalbininkas Davidas Crystalas, kalba nei blogėja, nei gerėja, ji – tai
potvynis, tai atoslūgis.
Akademinėje aplinkoje gimtosios kalbos
statusas negali būti sumenkintas. Lietuvių
mokslo terminija nuolat pasipildo naujais sąvokų pavadinimais. Jie gimtąją kalbą neretai
papildo ir naujausiais skoliniais, kurių profesinėje leksikoje nereikia per daug baimintis.
Tačiau, kaip ir visur siekiant harmonijos, taip
ir kalboje turi išlikti pusiausvyra tarp savo ir
svetimo žodžio.
Nuo visiško „suanglėjimo“ saugo lietuvių
kalbą ir 1995 m. įtvirtintas valstybinės kalbos
statusas, kuris viešajame diskurse įpareigoja
ją vartoti taisyklingai. Jeigu taisyklingumą
suprasime pirmiausia kaip mokėjimą rašyti be klaidų, tada taip, nediskutuotinai –
mokslinis tekstas, kaip ir operacinė, turi
būti sterilus.

Kitose, individualesnėse kalbos vartosenos srityse, pavyzdžiui, poezijoje, ir senas
barbarizmas gali tapti tikra puošmena. Tačiau saiko praradimas, vartojant naujuosius
anglicizmus, įsivaizduojant, kad jie daug
madingesni ar demonstruoja geresnį išsilavinimą, greitai gali tapti beskonybe, kiču.
Visi norminamieji šaltiniai, didesnio
ar mažesnio masto kalbos klaidų sąrašai
nėra kažkokie prievartos, kalbos policijos

įrankiai. Jie tiesiog būtini, norint žinoti, kaip
turi atrodyti taisyklinga kalba, o sprendimas,
ar ją tokią vartoti, turi ateiti iš kiekvieno asmeninio suvokimo, kuris tiesiogiai susijęs su
pagarba ir atsakomybe savo tautai, valstybei,
tradicijoms ir istorijai. Autorė yra Kauno tech-

nologijos universiteto Socialinių, humanitarinių
mokslų ir menų fakulteto docentė, Lingvistikos ir
vertimo studijų krypčių programų vadovė
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Bioekonomika – žingsnis į
ateities gamybą ir vartojimą

Laura Žemaitienė

V

ytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA)
mokslininkai, Ūkio ministerijos
užsakymu atlikę Lietuvos bioekonomikos
plėtros galimybių studiją, įrodė, kad itin
aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimas
iš atsinaujinančių gamtinių išteklių mūsų
šaliai galėtų tapti didžiulio augimo proveržiu. Pasaulyje gerai vertinamų, saugių, švarių
lietuviškų augalininkystės, miškininkystės,
gyvulininkystės žaliavų tikrai turime.
Šiemet VDU ŽŪA įsteigtas ir pirmasis
Lietuvoje Bioekonomikos plėtros fakultetas.
Ką naujo tai duos mūsų žemės ūkiui, verslui,
akademinei bendruomenei? Kokius „namų
darbus“ turi atlikti šalies politikos formuotojai, kad spartesnė bioekonomikos plėtra

Lietuvoje virstų tikrove? Pirmojo Lietuvoje
VDU ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakulteto
dekanė prof. Astrida Miceikienė pastebi,
kad Europos Komisija bioekonomiką šiuo
metu įvardija kaip vienintelį tvarų ateities
ekonomikos variklį. Todėl Lietuva, turinti
stiprų žemės ir miškų ūkį, pasinaudodama
palankia situacija, gali labai išlošti.
„2020-aisiais prasidėsiančiu finansiniu
laikotarpiu Europos Komisija planuoja vien
šios srities mokslo tyrimams ir inovatyvių
produktų kūrimui skirti 10 mlrd. eurų. Tai
penkis kartus daugiau nei skiriama šiuo
metu. Dabartinė bioekonomikos rinka Europoje sudaro apie 2,4 trilijono eurų. Gamyboje sunaudojama apie 2 mlrd. tonų biomasės,
joje dirba apie 22 milijonai žmonių. Vadinasi, šias apimtis per artimiausią dešimtmetį
Nukelta į 5 p.
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Bioekonomika – žingsnis į ateities gamybą ir vartojimą

Atkelta iš 4 p.

tikimasi padidinti kelis kartus“, – sako prof.
A. Miceikienė.
Pasak profesorės, bioekonomika apima
atsinaujinančių biologinių žaliavų gamybą
ir tų žaliavų bei atliekų srautų perdirbimą
į aukštą pridėtinę vertę turinčius produktus: maistą, vaistus, pašarus, bioenergiją,
pramonės gaminius. Todėl bioekonomikos
vystymo naudą pajustų daugybė šios rinkos
dalyvių: ūkininkai, perdirbėjai, paslaugų
teikėjai ir vartotojai, vis dažniau ieškantys
žmogui ir aplinkai saugių, sveikų produktų.
Tokių produktų gamyba didintų darbo vietų
skaičių, skatintų eksportą, pajamų augimą
ir vartojimą. Be to, ji mažintų pavojingą
klimato kaitą sukeliančių neatsinaujinančių
žaliavų (naftos, dujų, akmens anglies) poreikį, didintų energetinį saugumą ir mažintų
energetines sąnaudas. „Spartesnė bioekonomikos plėtra sukurtų potencialą ir vis inovatyvesnių produktų vystymui, tarkime, namų
iš jūros dumblių statybai ar automobilių iš
žalienų gamybai“, – ateities biotechnologijų
galimybes komentuoja A. Miceikienė.
Pašnekovė pastebi, kad Lietuva turėtų
orientuotis ne į pirminės biomasės (augalininkystės kultūrų, mėsos, medienos)
gamybą ir visa tai eksportuotų iš šalies, bet į
inovatyvių, vartotojų poreikius atitinkančių
produktų kūrimą ir vystymą. Bioekonomikos kūrime gali dalyvauti žemės ūkio,
miškininkystės, žuvininkystės, maisto, plau-

K

šienos ir popieriaus gamybos, taip pat dalis
chemijos, biotechnologijos ir energetikos
pramonės šakos.
„Itin svarbi bioekonomikos sritis – bioatliekų perdirbimas, nes tai – platus žingsnis žiedinės ekonomikos link. O žiedinė
ekonomika, kai uždarame cikle dirbama be
atliekų arba su labai mažais jų kiekiais, ir yra
svarbiausias ateities visuomenės tikslas“, –
neabejoja pašnekovė.
Žemės ūkio kooperatyvas „Pienas LT“ –
vienas bioekonomikos vystymo sėkmės pavyzdžių Lietuvoje. Įsikūręs 2008-aisiais, vertikalios integracijos žemės ūkio kooperatyvas
„Pienas LT“ šiandien yra didžiausia Baltijos
šalyse pieno gamintojų bendruomenė, turinti
savo pieno perdirbimo įmonę. Šioje gamykloje nuo 2017 m. pradžios pagal pažangiausias
technologijas gaminami sausi aukštos pridėtinės vertės pieno baltymų produktai – micelinio kazeino, pieno baltymų, pieno filtrato ir
pieno išrūgų baltymų milteliai. Šie produktai
jau eksportuojami į 33 pasaulio šalis. Jie, kaip
ingredientai, naudojami nuo įprastinio maisto
sektoriaus pramonės įmonių iki maisto papildų ir funkcinio maisto pramonės įmonių
produktų gamyboje.
„Šiandien pasauliniame maisto produktų
ingredientų gamybos versle naujas rinkos
dalyvis gali įsitvirtinti tik su aukštos kokybės
produktu iš itin aukštos kokybės žaliavinio
pieno. Tai suprato pieno gamintojai, prieš
dešimt metų susibūrę į kooperatyvą „Pienas
LT“. Šiandien įmonėje dirba per 180 aukštos

VDU ŽŪA Ekonomikos plėtros fakulteto
dekanė prof. Astrida Miceikienė. VDU nuotr.

kvalifikacijos darbuotojų. Bendradarbiaujame su mokslininkais, diegiame inovacijas
ne tik perdirbimo grandyje, bet ir ūkininkų
ūkiuose,“ – sako kooperatyvo generalinis
direktorius Mantas Rudaitis.
Kurios šalys Lietuvai šiuo atveju galėtų
būti pavyzdys? Bioekonomikos plėtros fakulteto dekanė A. Miceikienė teigia, kad tai
Norvegija, kitos Skandinavijos valstybės ir
Vokietija. „Rengdami Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studiją, bendradarbiavome su šių šalių universitetais, kuriuose
veikia bioekonomikos tyrimų centrai. Esame
tarptautinėse mokslininkų komandose parengę ne vieną bendrą mokslinį projektą.
Tad Lietuvoje esame bioekonomikos žinių
lyderiai, kuriantys verslo modelius, metodikas, numatantys kryptis, kuriomis turi
sukti valstybės politika. Bendradarbiaujame
su agronomijos, informatikos, inžinerijos
ekspertais, planuojame tarpdisciplininius
tyrimus. Be abejo, savo žinias perteikiame

studentams ir doktorantams, kalbame, kaip
kurti ir plėtoti bioekonomikos strategiją,
verslus ir keisti vartotojų poreikius, nes bioekonomikos produktai, bent jau iš pradžių,
negali būti pigesni už įprastinius“, – teigia
pašnekovė.
A. Miceikienė pastebi, kad bioekonomikos plėtros procesas nebus lengvas. Todėl
valstybė turėtų prisidėti prie jo spartinimo.
„Lietuvos regionai po truputį persiorientuoja bioekonomikos skatinimo link. Rengdami
plėtros strategijas, didžioji dalis regionų
bioekonomikos vystymą patvirtino kaip
prioritetinę sritį. Tačiau valstybinė Lietuvos
bioekonomikos plėtros strategija nėra patvirtinta. Šis procesas kol kas tik pajudėjęs.
Nuolat kalbame apie tai, kad turime daug
perspektyvų tapti šalimi – IT paslaugų teikėja. Tai, be abejo, puiku. Tačiau gamyba
sukuria daugiau darbo vietų ir veikia visą
efekto grandinę: į valstybės biudžetą sumokama daugiau mokesčių, mažėja socialinės
paramos gavėjų skaičius. Todėl politiniu
lygmeniu reikėtų apsispręsti, kokiomis priemonėmis bioekonomikos procesai galėtų
būti skatinami. Šių priemonių yra įvairių –
tai ir mokestinės lengvatos, ir subsidijos,
ir eksporto skatinimas. Ne mažiau svarbi
sritis – švietimo programos, keičiančios Lietuvos vartotojų poreikius. Bioekonomikos
vystyme daug lemia tai, kiek visuomenė yra
nusiteikusi vartoti atsakingai ir pasirengusi
brangiau mokėti už aukštos kokybės aplinkai
draugišką produktą“, – sakė pašnekovė.

Nauja įranga padės tobulinti vėžio diagnostiką

auno technologijos universiteto (KTU) mokslininkai, taikantys
dirbtinio intelekto ir matematinius
metodus vėžio diagnostikos srityje, turės
geresnes galimybes atlikti tyrimus. Informacinių technologijų pasaulyje gerai žinoma
gamintoja „NVIDIA“ mūsų mokslininkams
padovanojo vieną galingiausių rinkoje grafinį procesorių, specialiai sukurtą mašininiam
mokymuisi ir dirbtinio intelekto skaičiavimams. Panaudoję šį procesorių, mokslininkai tikisi itin patobulinti automatizuotą
sistemą, kuri analizuotų žmogaus audinių
skaitmeninius vaizdus, panaudojant matematinius metodus, ir taip padėtų pacientams
greičiau diagnozuoti vėžį.

Skaičiavimai pagreitės iki
šimto ar daugiau kartų

KTU mokslininkai sprendžia uždavinį,
kad vėžio sukeltus ir vizualiniu būdu užfiksuotus pakitimus žmogaus organizme
pirmiausia aptiktų dirbtinis intelektas, palengvindamas ir pagreitindamas medicinos
profesionalų darbą. Pasak technologijos
mokslų daktaro Tomo Iešmanto, atliekančio
dirbtinio intelekto tyrimus KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultete, nauja gauta
įranga atveria galimybes toliau tobulinti
atradimus, susijusius su vėžio diagnostikos
procesu, kai efektyvesniam medikų darbui
pasitelkiami informacinių technologijų ir
matematikos pasiekimai.
Konkurso būdu KTU komandai paskirtas naujasis „Titan V“ procesorius sukurtas,
panaudojus tensorinių branduolių architektūrą, ir kol kas dar neparduodamas Lietuvos
rinkoje. T. Iešmanto teigimu, naujas įrengi-

pėmis, kurios dirba šiose srityse. Taip pat,
kadangi rezultatai bus gaunami greičiau, bus
galima daugiau parengti publikacijų aukšto
lygio mokslo žurnaluose“, – tikisi jis. KTU
mokslininkai šiuo metu dirba ne vien tik
krūties vėžio histologinių nuotraukų analizės
srityje. Taip pat eksperimentuojama kuriant
plaučių vėžio ir kitų plaučių ligų aptikimo
metodus.

Technologijos mokslų daktaras Tomas
Iešmantas. KTU nuotr

nys bus stiprus postūmis, leidžiantis daug
greičiau atlikti skaičiavimus, reikšmingus
vėžio diagnostikai. „Kol kas sudėtinga pasakyti, kiek pagreitės atliekamų skaičiavimų,
reikalingų nustatyti vėžį, procesas. Greitis
labai priklauso dar ir nuo naudojamų giliųjų
neuroninių tinklų architektūrų. Tačiau galima tikėtis dešimtis ir šimtus kartų greitesnių
rezultatų, lyginant su įprastinių procesorių
klasteriais“, – teigia jis.
Šiuo metu mokslininkas dirba atlikdamas biomedicininių vaizdų analizę. Pavyzdžiui, vienas iš darbų yra histologinių krūties
vėžio nuotraukų analizė ir giliųjų neuroninių
tinklų panaudojimas tokiai analizei automatizuoti. Naudojami gilieji neuronų tinklai yra
labai sudėtingi ir sunkiai apmokomi įprastiniu CPU klasteriu, t. y. atskiru procesorių
rinkiniu, skirtu moksliniams skaičiavimams.
T. Iešmantas papasakojo, kad iki šios
įrangos gavimo vieno tinklo apmokymas
užtrukdavo labai ilgai – savaitę ar net dvi,
todėl naujasis procesorius suteiks galimybę
pagreitinti skaičiavimus. „Tai reiškia didesnį
konkurencingumą su užsienio tyrėjų gru-

Vėžiui diagnozuoti pasitelkiami matematiniai metodai

Iki šiol medicinos praktikoje vėžys neretai nustatomas pasikliaujant vizualine
informacija. Paprastai tariant, medicinos
diagnostikos profesionalai analizuoja įtarimų keliančio audinio nuotraukas ir vertina,
ar yra pakitimų. „Tokių skaitmeninių vaizdų
analizė ir tikslus įvertinimas reikalauja daug
laiko. Dėl žmogiškojo faktoriaus sunku išvengti klaidų, o šios, esant vėžiui, gali turėti
labai rimtų padarinių“, – pastebi T. Iešmantas. Pasak jo, matematinių metodų taikymo
tokių vaizdų analizėje tikslas yra pagelbėti
specialistams, kad būtų padaryta kuo mažiau
klaidų, o audinio pakitimai būtų įvertinti
kuo tiksliau. Taip vyksta dalinis vėžio diagnostikos proceso automatizavimas.
Iki šiol T. Iešmanto universitete vykdomiems vėžio diagnostikos bandymams buvo
pasirinktas visiškai naujas Lietuvoje ir pasaulyje metodas, kurį maždaug prieš metus
pristatė garsus kognityvinės psichologijos
ir kompiuterių mokslo ekspertas Geoffrey
E. Hintonas iš Toronto universiteto (Kanada). „Google“ kompanijoje mokslo tyrimus
atliekantis ir giliojo mokymosi srities krikštatėviu tituluojamas G. Hintonas sukūrė ir

mokslo bendruomenei pristatė vadinamąjį
kapsulinį neuroninį tinklą. Panašaus pobūdžio dirbtinių neuronų grupės pasaulyje
naudojamos ne tik medicinoje, bet ir finansų
valdyme, pramonėje, netgi karyboje.
T. Iešmantas analizavo medicinines,
mikroskopu darytas krūties audinio nuotraukas, kurias pateikė Porto universitetas
(Portugalija). Jungtinė mokslininkų komanda siekė sudaryti matematinį metodą,
kuris leistų automatiškai klasifikuoti krūties
audinio nuotraukas į minėtus keturis tipus,
maksimaliai eliminuojant klaidų galimybę.
Nuotraukose buvo užfiksuoti keturių tipų
audiniai: nevėžinis audinys, karcinoma,
neinvazinė ir invazinė karcinomos, iš kurių
dažniausiai ir atpažįstama klastinga liga.
„Metodas buvo patikrintas su šimto
pacientų krūties audinio histologinėmis
nuotraukomis ir gautas 85 proc. tikslumas“, – preliminarius eksperimento rezultatus apibūdino tyrėjas, pavadindamas juos
„daug žadančiais“. Šios krypties tyrimams
vadovauja KTU MGMF profesorius Robertas Alzbutas. Paklaustas, ar gali būti, kad
ateityje vėžį nustatys pats kompiuteris be
žmogaus pagalbos, T. Iešmantas pabrėžia,
kad kol kas tai tik vizija, tačiau jos link einama. „Jau yra pavyzdžių, kai giliojo mokymosi
metodai taikomi ir klinikinėje veikloje, o ne
vien tik moksliniuose vėžio tyrimuose, tačiau kažin, ar šie metodai visiškai eliminuos
žmogų iš diagnostikos proceso. Bent jau ne
artimiausiu metu“, – pabrėžia T. Iešmantas,
neabejojantis, kad giliojo mokymosi metodų
taikymas netruks paplisti klinikinėje veikloje
bent iš dalies automatizuojant ir pagerinant
tam tikrų vėžio tipų diagnostiką.
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Didžiausi statybų sektoriaus skaitmenizavimo iššūkiai

Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centro atidarymas

„Britų patirtis rodo, kad, norint sėkmingai
įdiegti skaitmeninės statybos standartą,
reikia pasirūpinti ne tik įranga, technologijomis, įstatymais, bet ir paruošti žmones,
įrodyti jiems viso to naudą“, – atidarant
Kauno technologijos universiteto (KTU)
Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centrą kalbėjo Aplinkos ministerijos atstovas

Aplinkos ministerijos atstovas Dainius
Čergelis

Dainius Čergelis. KTU Statybos ir architektūros fakultete vykusio renginio metu apie
neišvengiamus statybų sektoriaus pokyčius
diskutavo KTU Studijų prorektorius Jonas
Čeponis, Lietuvos statybininkų asociacijos
(LSA) prezidentas Dalius Gedvilas, tarptautinės įmonės „INHUS Group“ generalinis
direktorius Audrius Tulaba.

„Nėra abejonės, kad visas sprendimų priėmimo, kokybės tikrinimo, komunikacijos ir
kitų statybos procesų greičio didėjimas veda
efektyvumo link. Tad greitai ekonomiškai į
priekį išsiverš tos valstybės ir įmonės, kurios
sugebės viską daryti greičiau, nenukenčiant
kokybei ir tam pasitelkus išmaniąsias technologijas bei tinkamai reaguojant į pokyčius.
Jei ir mes norime būti tarp jų, svarbu, kad
miesto ir valstybės lygiu priimami sprendimai vestų skaitmenizavimo ir duomenų
surinkimo bei jų apdorojimo link, o ne tiesiog momentinio gėrio“, – sakė D. Gedvilas.
Šiai minčiai pritarė ir tarptautinės įmonės „INHUS Group“ vadovas A. Tulaba.
Pasak jo, Lietuva, kaip nedidelė valstybė,
yra teisingame kelyje. Jis taip pat tiki, kad
labai svarbu nepamiršti raktinio žodžio „komunikacija“. „Tai ypač susiję su nauja karta,
kuri dar tik ateina į verslą ir kuri kurs ateitį.
Naujosios technologijos ir jų naudojimas tik
pagreitina komunikaciją. Esame nedidelė
šalis ir galime būti lankstūs, greitai adaptuotis. Patys esame eksportuojanti įmonė,
dirbame su dešimtis tūkstančių darbuotojų
turinčiomis įmonėmis ir matome, kad mūsų
sektorius sugeba greitai reaguoti į pokyčius
ir keistis“, – pastebėjo A. Tulaba.

Rengiama skaitmenizavimo
strategija

Diskusijos dalyviai sutarė, kad labai
svarbu yra ne tik diegti technologijas, bet

Skaitmenizacija – neišvengiama, bet ar būsime priekyje?

Diskusijoje dalyvavę ekspertai vieningai sutiko, kad jau neverta kelti klausimą
„ar statybų sektoriui reikia ruoštis skaitmenizavimui?“. Kadangi tai neišvengiama,
svarbiau galvoti, kaip tai padaryti tinkamai.
LSA prezidentas Dalius Gedvilas atkreipė
dėmesį, kad Suomijoje skaitmenizavimo
standartas įvestas jau prieš porą metų ir jie
šiuo metu turi sukaupę daugybę duomenų, kurių tyrimai, analizavimas, naudojant
dirbtinį intelektą, leis didelę dalį statybų
proceso valdymo perduoti programoms ir
taip spartinti darbo greitį.

Įmonės „INHUS Group“ generalinis
direktorius Audrius Tulaba

ir aiškiai žinoti, ką su jomis norime veikti,
kaip gauti didžiausią naudą. KTU studijų
prorektorius J. Čeponis pateikė pavyzdį,
kad, paklausus studentų, beveik visi norėtų
namuose turėti 3D spausdintuvą, tačiau tik
vienas kitas turi idėjų, ką juo spausdintų
ir kam naudotų. Anot LSA prezidentas D.
Gedvilo, jaučiamas ir valdžios institucijų bei
asmenų blaškymasis, nežinojimas, į kurią
pusę kreipti statybos sektorių, į ką reikėtų
sutelkti dėmesį.
Vis dėlto, pasak Aplinkos ministerijos
atstovo, šia kryptimi statybų sektoriuje jau
yra dirbama ir per artimiausius kelerius
metus bus sukurti statinio informacinio
modeliavimo standartai Lietuvoje. „Šiuo
metu yra rengiama statybų skaitmenizavimo
strategija, dėl kurios artimiausiu metu tarsimės su verslo sektoriumi. Taip pat kartu su
KTU, VGTU ir Aplinkos ministerija kursime
„BIM LT“ projektą. Jo metu ir planuojama
sukurti visus normatyvus, kurie nurodys
BIM naudojimą“, – minėjo D. Čergelis. Jo
teigimu, pokyčiai – greiti, tad šiuo metu sunku išskirti ir numatyti, kurie technologiniai
sprendimai įsitvirtins.

Sunkiausias iššūkis – žmonių suvokimas

Kalbant apie pasiruošimą, pastebėta,
kad sunkiausias klausimas yra net ne visos

KTU studijų prorektorius Jonas Čeponis

techninės bazės paruošimas, pasirūpinimas
įranga, o visuomenės ir su tuo susijusių
žmonių nuteikimas.
D. Čergelis pateikė britų pavyzdį – 2010–
2012 m. vyko aktyvus skaitmeninio modeliavimo taikymas, o nuo 2016 m. – skatinimas
naudoti ir viešajame sektoriuje. Remiantis
britų patirtimi, atkreiptinas dėmesys, kad
svarbu parengti reguliavimą, įstatymus,
susikurti infrastruktūrą ir turėti programinę įrangą, bet dar svarbiau yra žmonių
mąstymo pakeitimas ir paruošimas. Reikia
žmones nuteikti ir įrodyti, kad visa tai duos
naudą. Skaičiuojama, kad Britanijoje tam dar
nepasiruošusios net 60 proc. įmonių.
Šiuo klausimu A. Tulaba nurodė vieną
iš akivaizdžiausių skaitmenizacijos naudų:
„Technologijos mažina sąnaudas, gerina
kokybę ir didina greitį. Jei anksčiau sakydavome, kad iš trijų pagrindinių norų „greitai,
pigiai, kokybiškai“ vienu metu galimi tik
du variantai, su naujomis technologijomis
galima užtikrinti visus tris ir tai jau tampa

Statybos. Asociatyvi Pexels.com nuotr.

standartu. Tačiau be technologijų visų trijų
dedamųjų užtikrinti negalime, o jei to nepasieksi – tiesiog iškrisi iš rinkos.“
KTU studijų prorektorius J. Čeponis
patikino, kad universitetai stengiasi padėti
žmonėms nepasiklysti informacijos gausoje,
ją susisteminti ir pateikti žmonėms, parengti
programas. Universiteto atstovai prisideda
ir prie inžinierių žinių atnaujinimo, tačiau
kyla problema, kad gyvename tarsi dvigubą
gyvenimą, kai projektai nėra visiškai skaitmeniniai ir dar reikia tvarkyti „popierinius“
dokumentus.

Jėgas vienija akademikai,
viešasis ir privatus sektoriai

Tikimasi, kad spręsti šiuos klausimus
bei šviesti ne tik inžinierius, bet ir plačiąją
visuomenę padės KTU Statybos ir architektūros fakultete įsteigtas Išmaniųjų miestų ir
infrastruktūros centras. Prie centro patalpų
įrengimo ir veiklos plėtojimo prisidėjo ne tik
universitetas, bet ir šeši strateginiai partneriai: programinės įrangos statybos sektoriui
kūrėja „Bentley Systems“, statybos įmonės
„YIT Lietuva“, „Staticus“, „Kauno tiltai“,
„INHUS Group“ ir viešoji įstaiga „Skaitmeninė statyba“.
Numatoma, kad centras padės diegiant
statinių informacinio modeliavimo (BIM)
metodologiją, leidžiančią skaitmenizuoti
visus statinių projektavimo, statybos, eksploatacijos ir rekonstrukcijos ar nugriovimo
procesus. Ši metodologija leidžia užtikrinti
efektyvų informacijos perdavimą tarp visų
statybos dalyvių, tad taip taupomi ištekliai,
išvengiama klaidų, optimizuojami procesai
ir statybos logistika. Centro sukauptos žinios
ir patirtis bus naudojamos studijų procese
įtraukiant studentus, taip pat švies visuomenę apie skaitmenizavimo teikiamas naudas,
padės kurti ir vystyti užstatytos aplinkos
skaitmeninės transformacijos politiką.

Lietuvos statybininkų asociacijos
prezidentas Dalius Gedvilas
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Išmanieji miestai – kuriami gyventojų patogumui,
bet plėtrą stabdo kaina

auno technologijos universiteto
(KTU) Statybos ir architektūros
fakulteto mokslininkų teigimu,
miestuose per dieną surenkama daugybė
gigabaitų įvairiausios informacijos – nuo
automobilių ir pėsčiųjų srauto, viešojo transporto apkrovos, kelių ir oro sąlygų iki stebėjimo kamerų užfiksuotų vaizdų ar skirtingų
institucijų turimų duomenų. Tačiau, siekiant
visą gaunamą informaciją susisteminti ir
panaudoti kuriant tikrai išmanųjį miestą,
galintį padėti jo gyventojams, neapsieinama
ir be problemų.
KTU Išmaniųjų miestų ir infrastruktūros
centro (IMIC) atidarymo metu buvo diskutuojama, kaip universitetai kartu su viešuoju
sektoriumi ir verslu galėtų prisidėti plėtojant
išmaniuosius miestus. Šiai temai skirtoje
diskusijoje dalyvavo KTU mokslo ir inovacijų prorektorius Leonas Balaševičius, AB
„Kauno tiltai“ generalinis direktorius Aldas
Rusevičius, UAB „YIT Lietuva“ administracijos direktorius Arimantas Glebauskas,
Kauno vicemeras Andrius Palionis.
Pradėdamas diskusiją, Kauno vicemeras
Andrius Palionis pabrėžė, kad pirmiausia
reikėtų į išmaniojo miesto sąvoką žiūrėti kaip
į veiksmus ir technologijas, kurių pagrindinis tikslas – mieste gyvenančių žmonių ir
jame įsikūrusių įmonių kasdienybę padaryti
kuo patogesnę. Jis atkreipė dėmesį, kad, diegiant šiuos sprendimus, aktyviai įsitraukia
pats verslas, siūlydamas įvairias programėles,
išmanius sprendimus prie naujai statomų
objektų ar teikdamas kitas paslaugas. Tiesa, siekiant didesnės naudos gyventojams,
verslas ir viešasis sektorius privalo tai daryti
sinergiškai.

Svarbu gyventojams parodyti naudą

„Kitas dalykas,
ką turime visi kartu
veikti, tai šviesti visuomenę, parodyti
aiškiai, kokią pridėtinę vertę gauna kiekvienas gyventojas.
Visi mes žiūrime pagal savo naudos prizmę ir turime tikėti,
kad tai padės mums
spręsti savo prob

Diskusija atidarant IMIC „Ar susikalba mokslas ir verslas, kuriant išmaniuosius miestus?“
KTU nuotr.

mai, kurie akivaizdžiai palengvina žmonių
gyvenimą, pritarė ir A. Glebauskas. Tačiau
jis siūlo į išmaniųjų miestų ir sprendimų
priėmimą žiūrėti plačiau ir duomenų analizę
naudoti dar sprendimų priėmimo stadijoje.
„Visi priimami sprendimai remiasi sukaupta informacija. Tarkime, jei miestas
planuoja biudžetą ir yra skaičiuojama, ar
investuoti į gatvės apšvietimą, dangą ar kitus
sprendimus, reikia nuspręsti, kas duoda didesnę pridėtinę vertę, kurią reikia pasverti ne
tik per patogumą, inžinerinius sprendimus,
bet ir per saugumą bei kitus socialinius dalykus. Remtis skaičiavimais. Šiandien galimy-

Aiškūs tikslai – kelias į sėkmę

Pasak A. Palionio, svarbu ir tikslingai
įvertinti, ar diegiamos naujovės tikrai turi
aiškų tikslą ir ar jomis bus naudojamasi.
„Diegiant naujoves, visada reikėtų kelti
klausimą „Ar mums tikrai to reikia, ar mes
turime tokias problemas, kurioms spręsti
pasitelkiamos šios priemonės?“ Pavyzdžiui,
kalbant apie automobilių parkavimą, galimybės leidžia atlikti mokėjimą kortelėmis,
programėlėmis ir grynaisiais. Deja, išmanieji
sprendimai čia sutraukia mažiausiai pajamų.
Tiesiog matome, kad vartotojai neįgunda ir
juos reikia mokyti, pratinti prie naujos technologijos“, – tikino A. Palionis. Minčiai, kad
lengviausiai kelią skinasi kasdieniai sprendi-

Kauno vicemeras Andrius Palionis

o išmanumo skalę. Jei tai – paprastas projektas, viskas gerai ir esant paprasčiausiam
bei pigiausiam variantui, tačiau išmanieji
sprendimai niekada nebus pigūs, tad reikia
susitelkimo ir valios“, – sakė UAB „Kauno
tiltai“ generalinis direktorius A. Rusevičius,
pridurdamas, kad privatus sektorius pats
investuos ir jungsis, matydamas, kad miestas
žengia šia kryptimi.
Jam pritarė ir UAB „YIT Lietuva“ atstovas
A. Glebauskas: „Poreikis keistis daugeliui
žmonių nėra natūralus ir automatiškai sukelia pasipriešinimo reakciją. Tad žmonės valdžioje turi nuspręsti, ką mes norime pasiekti,
o verslas įsitrauks ir padės. Jei nematome
tokio kvietimo ir tikslo, verslas daro tai, kas
jam aktualu ir reikalinga šiandien. Kalbant
apie tas pačias mokslo įstaigas, ateina studentai, kurie apie debesų technologijas tik
girdėjo ir nėra įvaldę sistemų, tad tas IT lygis
yra nepakankamas. Taigi visiems reikia sėstis
ir kalbėtis, tačiau svarbu matyti, kur mes
norime būti po 5 ar 10 metų.“
KTU mokslo ir inovacijų prorektorius
Leonas Balaševičius patikino, kad ministerijų lygmeniu yra sukauptas didelis kiekis
duomenų ir programų, kurias tinkamai
panaudojus ir universiteto mokslininkams
atlikus tyrimus galima pasiekti gerų rezultatų. Tikimasi, kad tai, kaip ir verslo bei
viešojo sektoriaus įsitraukimas, stipriai prisidės ir ruošiant jaunuosius mokslininkus,
kurie turės gilesnį suvokimą apie išmaniųjų
miestų problemas ir kūrimą. Šalia to svarbu
ir tinkamai informuoti visuomenę.

bių tam analizuoti paprasčiausiai neturime.
Tie duomenys yra atskirose sistemose, saugomi skirtingose struktūrose ir juos sudėti
į krūvą bei analizuoti yra labai sudėtingas
darbas“, – tikino UAB „YIT Lietuva“ atstovas.

Koją pakiša neadekvatūs
viešieji pirkimai

AB „Kauno tiltai“ generalinis direktorius
Aldas Rusevičius

Kad sistemų nesusikalbėjimas yra didelė
problema, paliudijo ir kiti diskusijos dalyviai. Tiesa, Kauno mero padėjėjas patikino,
kad apie skirtingų sistemų suvienodinimą
yra galvojama ir tikimasi, kad jau po kelerių
metų duomenis analizuoti bus lengviau.
Pasak diskusijos dalyvių, neabejojama išmanaus miesto ekonominiu efektu, tačiau
kyla problemų dėl viešųjų pirkimų logikos.
„Pirkimai daromi patiems pigiausiems dalykams, kurie tikrai nėra patys inovatyviausi.
Rimti projektai, skirti miestui ir visai Lietuvai, turėtų būti rengiami ne pagal pigumo,

UAB „YIT Lietuva“ administracijos
direktorius Arimantas Glebauskas

lemas, verslui efektyviau naudoti savo
lėšas“, – sakė L. Balaševičius. Pasak
A. Rusevičiaus, norint, kad patys gyventojai
ir verslininkai greičiau pradėtų naudotis
išmaniaisiais sprendimais, juos pirmiausia
reikia padaryti kuo patogesnius vartoti, ištestuoti dėl galimų klaidų.

KTU mokslo ir inovacijų prorektorius dr.
Leonas Balaševičius

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
PRANEŠIMAI
Atkelta iš 3 p.

dažniausiai ieškomą informaciją, buvo atnaujinta informacijos pateikimo struktūra,
pakeistas informacijos grupavimas ir išdėstymas svetainėje. Sukurti nauji svetainės puslapiai ir rubrikos, kad būtų galima dabartinį
svetainės turinį papildyti nauja, svetainės
lankytojams aktualia, informacija. Sukurtas
bendras Seimo komitetų ir komisijų puslapis, kuriame svetainės lankytojai ras visų
komitetų ir komisijų naujienas, informaciją
apie posėdžius, jų transliacijas, svarstomus
klausimus ir kt.
Naujoji interneto svetainė labiau atitiks šiandienius informacinių technologijų
reikalavimus: ji suderinta su mobiliaisiais
įrenginiais, todėl informaciją bus galima
greitai ir patogiai surasti naudojantis mobiliuoju telefonu ar planšete. Visuomenei ir
žiniasklaidai skirta informacija apie Seimo
ir Seimo kanceliarijos veiklą bus pateikiama
patraukliau, pranešimai bus iliustruojami.
Lankytojų patogumui sukurta „Mediateka“, kurioje bus skelbiami Seimo posėdžių,
spaudos konferencijų, kitų renginių vaizdo
įrašai.
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NAUJI ARCHEOLOGŲ RADINIAI

Arminas Šileikis

A

Vilniuje rasti Biržų ir Dubingių Radvilų giminės
XVI–XVII a. rūmų fragmentai

rcheologai teritoriją tarp Radvilų,
Tilto ir Žygimantų gatvių tyrinėjo
beveik metus – nuo 2017 m. gegužės iki 2018 m. balandžio. Didelės apimties
archeologiniams tyrimams vadovavęs Ignas
Sadauskas teigia, kad tyrimų metų buvo
siekta tiksliai nustatyti Radvilų rezidencijos
ir rūmų statinių liekanų vietas. Archeologų
komanda tyrinėtoje vietoje aptiko didelį
kiekį radinių, datuojamų nuo XV iki XX
a.: buitinės keramikos šukių, įvairių koklių
fragmentų, dekoro detalių, įvairių metalinių
dirbinių, artilerijos sviedinių, stalo įrankių,
sagų, molinių pypkių dalių ir monetų. Nemažą dalį šių radinių galima sieti su Radvilų
rūmų gyvenimu ir kasdienybe.
Anot Igno Sadausko, bene svarbiausias
atradimas – atidengti XVII a. pradžioje Jonušo Radvilos statytų reprezentacinių rūmų
pirmo aukšto fragmentai – pamatų, sienų,
dviejų krosnių, kolonų apatinės dalys ir
plytų grindys. Šie fragmentai tyrinėti pirmą
kartą. Nustatyta, kad Radvilų rūmų pirmą
aukštą sudarė bent 4–5 patalpos. Į šiaurę
nuo aptiktų rūmų liekanų atidengti XVII

a. pirmos pusės vidinio rezidencijos kiemo
akmenų grindinio – kelio fragmentai. Minimos teritorijos centrinėje dalyje rasta iki
šiol Vilniaus miesto archeologinėje medžiagoje neužfiksuota kapavietė – aptikti penkių
asmenų palaikai. Be Radvilų rezidencijos
laikotarpio radinių, taip pat aptikta ir XIX a.
pabaigos – XX a. vidurio užstatymo liekanų.

Istoriniai duomenys

Teritorija už Vilnios vagos šalia Neries

nuo XV a. pabaigos priklausė Radviloms.
Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose šioje teritorijoje stovėjęs Radvilų dvaras paminėtas
XVI a. pradžioje, steigiant Šv. Jurgio karmelitų bažnyčią. Rūmai paminėti vėliau, 1546 m.,
kai netoliese Lietuvos didysis kunigaikštis
Žygimantas Augustas sumanė statytis arklides. Rūmų statytojas Vilniaus kaštelionas
Jurgis Radvila, vadinamas Herakliu, tuo
metu jau buvo miręs, rūmai priklausė jo

cionalinio muziejaus Viešųjų ryšių specialistas

Eismo saugumas: ko galime pasimokyti iš norvegų?

Kristina Lazickienė

N

Radvilų rūmų grindinio ir krosnies fragmentai. Igno Sadausko nuotr.

sūnui Mikalojui Radvilai Rudajam, juose apsistodavo ir dukra Barbora Radvilaitė. Nuo
to laiko dvaras priklausė Biržų ir Dubingių
kunigaikščių Radvilų giminei.
Kristupo Radvilos Perkūno testamente,
surašytame 1599 m., rūmai apibūdinti kaip
mūriniai, apsupti pastatų komplekso. XVII
a. pradžioje Vilniaus kaštelionas Jonušas
Radvila, arba Lietuvos didysis etmonas Kristupas II Radvila, perstatė rūmus ir išplėtė
aplinkinę teritoriją. Netoliese stovėjo antri,
senesni, kryžminio plano rūmai, arklidės,
svirnas, bravoras ir kiti ūkiniai pastatai.
Buvo užveistas didelis itališko tipo sodas
su gėlynais apsuptais keturiais tvenkiniais.
Radvilų rūmai stipriai nukentėjo 1655 m.
per karą su Maskva, bet Boguslavo Radvilos
ir jo dukters Liudvikos Karolinos Radvilaitės
buvo atstatyti. Matyt, rūmai atrodė gana
gerai, nes 1694 m. rugpjūčio 19 d. LDK
pakancleris Karolis Stanislovas Radvila juos
jėga užgrobė. Šiaurės karo metais rūmai vėl
buvo apleisti, o apie 1829 m. parduoti statybinėms medžiagoms ir išardyti. Nuo 1939 iki
2013 m. šioje teritorijoje veikė Raudonojo
Kryžiaus ligoninė. Autorius yra Lietuvos na-

orvegijoje jau 18 metų įgyvendinama eismo saugumo gerinimo
programa „Vizija – nulis“ pasiteisino ir lėmė spartesnę kelių eismo saugumo
plėtrą šalyje. „Nuo programos įgyvendinimo
pradžios Norvegijos keliuose eismo įvykių
skaičius sumažėjo trigubai ir vidutiniškai
siekia 6 proc. mažėjimą per metus“, – sakė
Vilniaus Gedimino technikos universitete lankęsis Norvegijos transporto tyrimų
centro vyresnysis mokslo darbuotojas Rune
Elvik. Jis atskleidė, kokias eismo saugumo
priemones keliuose taiko norvegai ir ko
galime iš jų pasimokyti.

Pasiekė trigubai geresnių
rezultatų

Eismo saugumo programos įgyvendintojams pavyko sparčiau pajudėti užsibrėžto
tikslo link. „Lyginant rezultatus iki programos pradžios, eismo įvykių skaičiaus
mažėjimas per metus siekdavo vos 2,1 proc.
Siekiant gerinti kelių eismo saugumo rodiklius, „Vizija – nulis“ buvo vienas iš prioritetinių politinių tikslų, o įgyvendinamą
strategiją nuolat palaikė šalies vyriausybė,
kuri pastaruoju metu skiria didelį dėmesį
eismo saugumo gerinimui“, – teigė R. Elvik.
Jis atkreipė dėmesį, kad prie eismo saugumo gerinimo savo darbais prisideda ir
specializuotų tyrimų centrų specialistų komandos, nes, jo nuomone, nepakanka vien
tik vyriausybės palaikymo, o ir skiriamų
lėšų taip pat niekada nebūna užtektinai.
Kalbėdamas apie gerėjančius rodiklius, R.
Elvik pabrėžė, kad tai lėmė, jog eismo saugumo srityje veikla buvo vykdoma kryptingai
ir nuosekliai. „Daugelio šalies kelių konstrukcijos buvo atnaujintos ar pertvarkytos
į saugesnes, apgalvotai naudojami apsaugi-

niai atitvarai, taikomi greičio apribojimai,
sumažintas greitis nuo 90 iki 80 km/val., o
avaringuose kelio ruožuose – nuo 80 iki 70
km/val.“, – pasakojo R. Elvik.

tinkamam kelių apšvietimui bet kuriuo paros
metu. Sunku įvertinti, kiek procentų bus
sumažintas pėsčiųjų ir dviratininkų eismo
įvykių skaičius, tačiau tikėtina, kad pėsčiųjų
traumų sumažėtų apie 23–30, o dviratininkų
sužalojimų skaičius – apie 5–10 procentų“, –
prognozes atskleidžia R. Elvik.

Saugumui padidinti pasitelks 33 priemones

Daugiau kaip 50 proc. sumažinti mirusių ir sužeistų žmonių skaičių eismo įvykių
metu – tokį tikslą iki 2030 m. išsikėlė Norvegija, siekianti ir toliau išlaikyti aukštą
eismo saugumo lygį. Siekiant maksimalaus
eismo saugumo įgyvendinimo, Norvegijoje
norima pasitelkti 33 saugumo priemones:
7 infrastruktūrai gerinti, 17, susijusių su
transporto priemonėmis, ir 9 priemones,
įtraukiant policijos pareigūnus.
„Nuoseklus saugumo priemonių, tokių
kaip modernių greitkelių, kelių apšvietimo
įrengimas, greičio kontrolės, sustiprinta
policijos apsauga ir spartesnis automobilių
parko atnaujinimas, vykdymas gali užtikrinti, kad iki 2030 m. Norvegijos keliuose
žuvusių ar sunkiai sužeistų žmonių būtų ne
daugiau nei 350“, – teigė Norvegijos transporto tyrimų centro specialistas.
Pasak jo, iki šiol ne visuose Norvegijos
keliuose įrengtas tinkamas apšvietimas,
todėl planuojama sutvarkyti apšvietimą
keliuose, apie 2000 sankryžų pertvarkyti
į žiedines, atnaujinti apie 1000 pėsčiųjų
perėjų, kurios yra nepakankamai saugios
ir kelia grėsmę pažeidžiamiausiems eismo
dalyviams – pėstiesiems. Ir toliau bus taikomi greičio apribojimai nuo 80 iki 70 km/
val., keliuose, kuriuose galima didžiausia
nelaimių rizika.

Didins dėmesį pėstiesiems ir
dviratininkams

Programa „Vizija – nulis“ kelių saugumo
problemas siūlo spręsti iš esmės. Įprastai

Ir Lietuva sieks nulinės vizijos
Norvegijos transporto tyrimų centro
vyresnysis mokslo darbuotojas Rune Elvik.
Alekso Jauniaus nuotr.

tradicinėje keturšalėje sankryžoje eismas
reguliuojamas kelio ženklais arba šviesoforu.
„Įvykus avarijai, pasekmė turbūt bus sunki
trauma ar net mirtis, nes kažkas visgi drįs
pervažiuoti kelią net nesulėtinęs greičio ar
degant raudonam šviesoforo signalui. Tokias
sankryžas pakeitus žiedinėmis, tikėtina, kad
padaugės smulkių incidentų, nes eismas žiedu yra sudėtingesnis, tačiau eismo dalyvių
patiriama žala bus gerokai mažesnė, nes
žiede judėjimas vyksta lėčiau. Žinoma, žiedinės sankryžos nepanaikina eismo dalyvių
atsakomybės, tačiau tikrai sumažina sunkių
eismo įvykių skaičių“, – įsitikinęs specialistas
iš Norvegijos.
Norvegija siekia ne tik transporto priemonių saugumo keliuose, bet skiria dėmesį
pėsčiųjų bei dviratininkų saugumui keliuose
sustiprinti. Oslo skubiosios medicinos klinikos atlikto tyrimo duomenimis, didžioji dalis
pėsčiųjų ir dviratininkų sužeidžiami vykstančio eismo metu. „Daugelis nelaimingų
atsitikimų nutinka žiemą. Įvertinus pėsčiųjų
ar dviratininkų patiriamus sužalojimus, nustatyta, kad jų galima išvengti gerinant ne tik
kelių priežiūrą žiemą, bet skiriant dėmesį ir

Vilniuje vykusioje tarptautinėje saugaus
eismo konferencijoje, organizuotoje VGTU
kartu su Lietuvos ir Švedijos akademija,
kalbėta ir apie situaciją Lietuvoje, kur gana
sėkmingai įgyvendinamos iš Skandinavijos
šalių perimtos eismo saugumo gerinimo
priemonės. Pastaraisiais metais tiek užmiesčio keliuose, tiek miestų gatvėse įrengtos
skirtingų tipų žiedinės sankryžos, įvairūs
greičio mažinimo ir matomumą gerinantys
elementai, rekonstruojamos nesaugios pėsčiųjų perėjos.
Be kelių infrastruktūros gerinimo, didelis
dėmesys skiriamas ir transporto priemonių
techninės būklės kontrolei, užtikrinant jų
dalyvavimo viešajame eisme saugumą. Vis
daugiau eismo organizavimo ir kontrolės
srityje naudojama intelektinių transporto
sistemų: vykdoma transporto priemonių
kontrolė, nuskaitant jų valstybinius numerius, mobiliosiose programėlėse teikiama
informacija apie meteorologines sąlygas ir
kelių būklę ar eismo spūstis, diegiami sektoriniai greičio matuokliai.
Taip pat šalyje ir toliau bus diegiamos
inžinerinės eismo saugumo gerinimo priemonės, intensyviai atnaujinamos pėsčiųjų
perėjos, vykdoma švietėjiška veikla ir atšvaitų dalinimo akcijos, skatinamas transporto
parko amžiaus mažėjimas ir viešojo transporto bei dviračių naudojimas.

Mokslo Lietuva

2019 m. kovo 5 d. Nr. 5 (626)

9

SARKASTIŠKU ŽVILGSNIU

„Kelių gaideliai“ arba dar vienas asocialaus elgesio kelyje paaiškinimas

Artūras Blinstrubas

K

asdienėje lietuvių kalboje vis labiau
įsitvirtina sąvoka „kelių gaidelis“.
Taip vadinami keliuose asocialiai
besielgiantys vairuotojai ir kiti eismo dalyviai. Tai žmonės, kurie kažkodėl rizikuoja
savo ir kitų eismo dalyvių sveikata, likimais
ir netgi gyvybėmis. „Gaidelių“ kategorijai
galima būtų priskirti ir kai kuriuos poledinės
žūklės mėgėjus. Sveiku protu sunku suvokti
motyvus, skatinančius „ledo gaidelius“ veržtis ant plonyčio ledo, rizikuojant nuskęsti
lediniame vandenyje. Beje, neretai tokie
„narsuoliai“ amžinybėn nutempia ir juos
gelbėjančius asmenis.
Pasitikę pavasarį, vėl apibendrinsime
pasibaigusios žiemos nuskendusių žvejų
statistiką ir su nerimu lauksime „karo keliuose“ sezoninio paūmėjimo. Taigi pagrįstai
kyla klausimas, kas skatina „gaidelius“ taip
neatsargiai elgtis? Kodėl mūsų visuomenėje
apstu nemotyvuotai rizikingai besielgiančių
žmonių?
Ilgą laiką buvo manoma, kad nemotyvuotos „narsos“ priežastys slypi žmogaus
genuose, auklėjime, gyvenimo patirtyje.
Šiandien šie aiškinimai praplečiami vis populiarėjančių mokslinių tyrimų, kuriuose
analizuojamos ligų įtakos žmogaus elgsenai,
rezultatais. Viena tokių gerai žinomų ligų –
toksoplazmozė. Ją sukelia mikroorganizmas
toksoplazma (lot. toxsoplazma gondii), kuris

parazituodamas keičia šeimininkus ir taip
tarsi pratęsia save gyvūnų mitybos grandinėje. Pagrindinis šio parazito infekcijos šaltinis
žmogui – kačių išmatos.
Medicininėje literatūroje nurodoma,
kad toksoplazmozė yra viena iš labiausiai
paplitusių parazitinių ligų pasaulyje. Ja yra
apsikrėtę nuo 30 iki 60 proc. pasaulio žmonių. Pavojingiausia ši liga – kūdikiams. O
infekuoti suaugusieji dažniausiai nejaučia
kiek labiau pastebimų ligos pasekmių ir netgi
nežino, kad yra apsikrėtę šiuo parazitu.
Atlikus mokslinius eksperimentus su
žiurkėmis, nustatyta, kad toksoplazmomis
infekuotos žiurkės ne tik tampa lėtesnės ir
liūdnesnės, bet ir dažniau nei sveikos išreiškia polinkį elgtis nesaugiai. Pastebėta, kad
infekuotųjų graužikų baimės jausmas smarkiai sumažėja. Tai paaiškinama toksoplazmų
veikimu. Šis parazitas skatina graužikus
elgtis neatsargiai, netgi „narsiai“ ir taip „pasirūpina“ pratęsti save mitybos grandinėje.
Dėl pelės ir žiurkės, dėl infekcijos tapusios
bebaimės, tampa lengvu kačių grobiu.
Prahos Karlo universiteto (Čekija) mokslininkai atliko tyrimą, kuriuo siekė nustatyti,
ar toksoplazmos gali panašiai veikti žmogaus
elgesį. Bendradarbiaudami su policija, mokslininkai trejus metus tyrė žmonių, patekusių
į autoįvykius, kraują. Šio tyrimo rezultatai
pranoko visus lūkesčius. Nustatyta, kad
infekuoti toksoplazmos parazitu žmonės į
autoįvykius patekdavo net 2,5 karto dažniau
nei neinfekuoti. Šis faktas pagrįstai leido
mokslininkams teigti, kad toksoplazmomis
užsikrėtusio žmogaus socialinė elgsena pasikeičia. Parazitas žmogui sukelia ne tik apatiją ir liūdesį, bet ir poreikį juos išsklaidyti,
nesąmoningai ieškant aštrių pojūčių ir taip
rizikuojant sveikata bei gyvybe.
Mokslininkai toliau aiškinasi, kaip toksoplazmos ar panašūs parazitai veikia smegenis ir pakeičia žmogaus socialinę elgseną.
O drausmingiems eismo dalyviams lieka

tik su nerimu laukti orų atšilimo ir pavojų
keliančio „kelių gaidelių“ skraidymo.
Žinoma, kiekvienas galime nuspręsti,
kiek rimtai traktuoti čekų mokslininkų atradimą. Tačiau kasdienybėje susidūrę su kelių,
ledo ar pan. „gaideliais“, galėtume pagrįstai
pažvelgti į juos su savotiška atjauta. Išgąsdinti ar nustumti į šalikelę skraidančių „kelių
gaidelių“, bent turime pakankamą mokslinį
pagrindą paguosti save. Kelių „gaidelių“
asocialaus elgesio priežastimi gali būti ir
liga, prasidėjusi dėl neadekvataus kontakto
su kačių išmatomis, įvykusio kažkuriame
asocialiai kelyje besielgiančio „narsuolio“
gyvenimo etape. Autorius yra Šiaulių universiteto docentas, socialinių mokslų daktaras

Literatūra: Flegr, J. at. al. (2002). Increased risk of traffic accidents in subjects
with latent toxoplasmosis: a retrospective
case-control study. BMC Infectious Diseases,
2 (11), p. 1-13.

O gal – „kelių tarakonai“?

Apie asocialų elgesį kelyje rašėme ne
kartą, siedami su kitais veiksniais. O, pasirodo, kad verta sieti su nešvara ir infekcija.
Gerai žinomas faktas, kad toks asocialus
elgesys didelei mūsų dabartinės visuomenės
daliai yra būdingas dėl iškreipto požiūrio
į pramogas ir įstatymų laikymąsi. JAV
bendruomenėse vyrauja tokia motyvacija:
„Gal šis įstatymas kažkam atrodo kvailas,
bet jis yra ĮSTATYMAS.“ Lietuvoje ir visoje postsovietinės mąstysenos paveiktoje
visuomenėje svarstoma kitaip: „Įstatymų
tegu laikosi ponai, bet ne paprasta liaudis“ arba „Įstatymas – stulpas, kurį galima
apeiti“. Tokie asmenys bet kurias taisykles
suvokia priešiškai, kaip ribojančias jų
tariamą laisvę. Didžiausias blogybes tarp
mūsų jaunimo, negyvenusio sovietmečiu,
paskleidė vadinamieji liberalai, išsityčioję
iš laisvės sąvokos ir ją sumynę.

Pastebėta, kad, pripratinus žmogų
griežtai laikytis kelių eismo taisyklių, jis
ima paisyti ir kitas sritis reglamentuojančios
tvarkos. Pasirodo, šie gebėjimai – perkeliamieji. Kai Vokietijos kancleris O. Bismarkas siekė išugdyti vokiečių tvarkingumą ir
punktualumą, jis taikė labai griežtas priemones, nes tik tokios priversdavo susimąstyti.
Netrukus buvo pastebėta, kad žmonės
pradėjo labiau gerbti švarą, darbo kokybę,
net mandagų elgesį ir pan. Negerbiantys
tapdavo visuomenės atstumtaisiais. O kas
nori būti atstumtas?
Dažnai skundžiamės skurdžiu biudžetu,
verslo šešėliu, apskritai, lėšų trūkumu ir
jo pasekme – skurdu. Tačiau pinigai (labai daug pinigų!!!) voliojasi ant kelio,
reikia tik juos surinkti. Antai giriamės,
kad asmuo jau per 80 kartų pažeidė kelių
eismo taisykles, tačiau nesumokėjo nė vienos baudos. Girtutėlis vairuotojas atsisakė
tikrintis girtumą (?!). Pasirodo, kad tokią
galimybę numato teisės aktai (!!!). Ką apie
tokią valstybę pasakytų amerikiečiai? Jie
pasakytų, kad „jūs amžinai liksite bomžais“.
Todėl mes ir gyvename tarp „bomžų“.
Nėra lengva, tačiau būtina keisti mąstymą
ir elgseną. Apsivogei – „sėdi“, pažeidei taisykles – ilgam netenki ne tik teisės vairuoti,
bet ir automobilio. Kelių „gaidelis“ (arba
„tarakonas“, tik jau jokiu būdu ne „erelis“)
tik tada ima elgtis taip, kaip reikia, ne tik
ten, kur yra „aparatukas“ ar policininkas,
bet ir ten, kur jo nėra, nes atsimena, kad dar
skauda. Labai skauda. Ir nenori, kad vėl iš
naujo skaudėtų.
Keisti mąstyseną tikrai gali padėti ir
besikeičiantis visuomenės požiūris. Kai
visuomenė į kelių „tarakonus“ pažvelgs kaip
į asmenis su mėšlinomis rankomis, bent
dalis pažeidėjų nebenorės demonstruoti tokį
elgesį. Juk pajuokos bijo net tas, kuris sakosi,
kad nieko nebijo. J. J.

NAUJOS KNYGOS

Juozas Brazauskas

P

Primiršti kultūros veikėjai –
naujoje panevėžiečio istoriko knygoje

anevėžio rajono savivaldybės ir autoriaus lėšomis išleistoje knygoje „Mano
kelias“ skaitytojams pateikiamas keturių biografijų – kunigo ir poeto Antano
Strazdo, rašytojo Jono Biliūno, poeto modernisto Kazio Binkio ir kunigo, filosofo,
literatūros kritiko Aleksandro Dambrausko
(Adomo Jakšto) – rinkinys, supažindinantis
su jau gerokai primirštomis lietuvių kultūros asmenybėmis. Šiandien su dėkingumu
prisimename žmones, „kurie rodė mums
gyvatos kelią“, kaip teigė Antanas Dambrauskas knygoje „Viskas praeina“. Pasakodamas
apie įžymius žmones, tarsi regiu tą gyvenamą
aplinką, kuri juos supo mokslo ir jaunystės, gyvenimo brandos, sunkių išbandymų
metais.
2018 m. sukako 185 metai, kai mirė Antanas Strazdas. Iki šiol visa Lietuva dainuoja:

Istoriko ir publicisto Juozo Brazausko
knygos viršelis

„Ei tu, strazde, strazdeli,
Tujei margas paukšteli.“
Ši dainelė tiksliai apibūdina jos autorių.
Jis buvo baudžiauninkų sūnus, bet, anot
Jono Aisčio, ar buvo tuomet nors vienas
bajoras toks laisvas paukštis kaip Antanas
Strazdelis? A. Strazdas – viena šviesiausių ir
spalvingiausių asmenybių lietuvių literatūros
ir kultūros istorijoje. Dar gyvas būdamas
priskirtas prie lietuvių literatūros geriausiųjų
ir gretinamas šalia Mikalojaus Daukšos, Dionizo Poškos, Simono Stanevičiaus.
Antanas Strazdas buvo pirmasis lietuvių
literatūros atstovas, kilęs iš baudžiauninkų,
pirmasis poetas – „bohemietis“. Jo giesmės
virto liaudies dainomis. Gražiai sugyveno su
baudžiauninkais, tačiau jo nemėgo bajorai ir
kunigai. Bet ir jis jų nemėgo, atsilygindavo
jiems sąmojingomis išdaigomis. A. Strazdas
net pakaruoklių kapų susilaukė. Jis palaidotas ne šventoriuje, kur paprastai laidodavo
kunigus, o po 1823 m. įsteigtose parapijos

kapinėse. Į amžino poilsio vietą kunigą ir
poetą palydėjo Kamajų parapijos kun. vikaras Juozapas Daukša. Galbūt buvo tokia
paskutinė paties Strazdelio valia.
Jis nebuvo nuolaidus, kaip vyskupas,
kuris vėliau pašventino Strazdelio kapą ir
akmenį užritino ant jo kapo. Gal todėl, kad
Strazdelis parašė „Pulkim ant kelių“, kad jis
mylėjo baudžiauninkus, kad buvo religingas. Gyveno laisvai ir dar laisviau rašė eiles,
virtusias liaudies dainomis, kurios iki šiol
dainuojamos ir giedamos ne tik Lietuvos
katalikų bažnyčiose:
„Pulkim ant kelių visi krikščionys…
…Ašaras liekim, širdį graudinkim…“
Ši giesmė pirmą kartą lietuviškai sugiedota Obeliuose, Šv. Onos bažnyčioje, ir
Rokiškyje, Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje, o vėliau paplito ir iki šiol giedama
mūsų šventovėse. A. Strazdas gyveno daina
ir legendomis. Į dainos posmus sudėjo visus
Nukelta į 10 p.
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Vietų vardais į mus kalba pati Žemė
Vietovardžių metams paminėti. Parodoje eksponuojami Vrublevskių bibliotekos
fondų dokumentai, iliustruojantys Lietuvos
vietovardžių rinkimo ir tyrimo istoriją.

Vietovardžių rinkimas

Dr. Artūras Judžentis

2

019 m. vasario 18 – kovo 29 d. LMA
Vrublevskių bibliotekoje veikia mažoji trijų stendų paroda „Vietų vardais
į mus kalba pati Žemė“ (K. Būga), skirta

Bene pirmasis rinkti ir skelbti gyvosios
kalbos vietovardžius pradėjo Vaižgantas. Jis
juos rinko pagal tam tikrą metodiką, tvarkė
ir skelbė žurnale „Dirva-Žinynas“ (1904
m.). Į šį darbą greitai įsitraukė ir Kazimieras Būga. Dar prieš stodamas į universitetą
(1905 m.), jis ragino pažįstamus rinkti ir jam
siųsti savo gimtinės apylinkių vietovardžius.
1912 m. jis iš Lietuvos, Latvijos ir
Prūsijos jau turėjo vien tik vandenvardžių sukaupęs apie tris tūkstančius.
1920 m. grįžęs į Lietuvą, K. Būga ėmė

Monografija apie
„Lituanicos“ skrydį

Knygos viršelis

G

ražina K. Sviderskytė. (2019). Lituanica. Nematoma pusė. Monografija.
Leidykla „Aukso žuvys“, 456 p.
Pirmą kartą „Lituanicos“ istorija išnagrinėta taip plačiai: trys valstybės, daugiau nei
dvidešimt archyvų, tūkstančiai anksčiau netyrinėtų ir neskelbtų dokumentų, septyneri
metai paieškų ir atradimų. Šis pasakojimas
prasideda akistata su 1933 metų įvykiais ir
kone pasiekia mūsų dienas. Jo herojai yra
ne tik lakūnai Steponas Darius ir Stasys
Girėnas (Jucevičius-Jucius ir Girskis-Girch),
bet ir daugelis kitų garsenybių ar pirmąkart
įvardijamų asmenų: politikų, diplomatų,
karininkų, kitų aukštuomenės atstovų, policininkų, rezistentų. Vyksmo arena: Jungtinės
Amerikos Valstijos, Vokietija ir Lietuva.
Knygoje įvykiai pateikti kaip politinio
trilerio, kurio autorius nežinomas, scenarijuje. Jos herojai kovojo ir kentė, kirtosi jų
svajos ir galios, aukšti idealai ir aktualijos.
Atrodė, kad taurus ir beprotiškas Dariaus
ir Girėno polėkis pakeis tautos likimo vagą,
bet jų nelemta žūtis galiausiai suformavo
mitą, kuriame susipainiota ir užsimiršta.
Šiame pasakojime, kaip ir šimtuose ankstesnių, „Lituanicos“ istorija tebėra paslaptinga.

Skirtumas tik toks, kad iš daugelio paslapčių
lieka, iš esmės, viena: kad ir kiek išryškėja
„Lituanicos“ nematomos pusės, ji neįveikia laiko slenksčio. Iš senos geros istorijos,
tarsi šviesa iš tolimos žvaigždės, mus pasiekia pluoštas šaltinių; kartais mokslas juos
padeda išskaityti, o kartais – ne. Vis dėlto
„Lituanicai“, bent aštuoniasdešimt metų
buvusiai ikona ir inkognito, garbės skolą
privalu grąžinti.
Žurnalistė ir istorikė dr. Gražina K. Sviderskytė yra kelių knygų ir dvidešimties
dokumentinių filmų autorė, Lietuvoje ir
užsienyje pelniusi aukščiausių profesinių
apdovanojimų. Pastarasis jos darbas įvertintas Lietuvos mokslo tarybos stipendija
ir Lietuvos mokslų akademijos premija.
Šiuo metu ji tęsia tiriamą veiklą gimtajame
Vilniuje ir Viktorijoje, Kanadoje.
Vasario 28 d. Kaune, Vytauto Didžiojo
universitete autorė, pasitelkusi įspūdingą
vaizdinę medžiagą papasakojo garsiąją „Lituanicos“ istoriją – nuo pasirengimo istoriniam skrydžiui iki katastrofos tyrimo. Ši
monografija – ilgalaikio, plataus, kompleksiško tyrimo rezultatas. Ji parašyta, remiantis
autorės mokslų daktaro disertacija (2016
m.). Knygos pristatyme dalyvavo žurnalistas
Aurelijus Katkevičius. Tai – pirmas akademinis tyrimas, skirtas garsiajai „Lituanicos“
istorijai. Monografijoje atkurta ir išanalizuota praeities įvykių chronologija, išnagrinėtas
tradicinis pasakojimas ir jo šerdyje esantis
mitas. Šaltiniai, surinkti iš daugiau nei dvidešimties archyvų Lietuvoje, Vokietijoje ir
JAV, apima tūkstančius iki šiol netyrinėtų,
neviešintų dokumentų.
„Lituanicos“ istorija – tai ne vien 1933ųjų įvykiai, kai lėktuvas po skrydžio per vandenyną sudužo dabartinės Lenkijos teritorijoje. Veiksmas užsimezga bent dešimtmečiu
anksčiau ir siekia beveik mūsų dienas: nuo
pat pasiruošimo istoriniam skrydžiui iki
katastrofos tyrimo. Knygos veikėjai veda
aerodromų takais ir biurokratų koridoriais,
per aukščiausios politinės valdžios tribūnas
ir užkulisius, priedangos organizacijų ir pogrindžio veikėjų būstines. Atsiveria tuometė
įvykių regimybė ir paaiškėja tik retrospektyviai įžvelgiamos giluminės srovės. Nors tradiciškai sakoma, kad „Lituanicos“ paslaptis
amžinai saugos Soldino žemė, šįkart gausiais,
pagrįstais argumentais brėžiamos naujos
pažinimo ribos.

rašyti straipsnius į spaudą, kuriuose žodyno redakcijai prašė siųsti ne tik retesnius
žodžius, bet ir vietovardžius bei kitą kalbinę
medžiagą. Dalis gautos medžiagos išliko ir
saugoma LMA Vrublevskių bibliotekoje.
Per savo trumpą gyvenimą K. Būga surinko
maždaug 75 tūkst. kortelių su asmenvardžiais ir vietovardžiais, iš jų jo paties ranka
užrašytų yra apie 35 tūkst.
Po K. Būgos mirties vietovardžių rinkimu rūpinosi Švietimo ministerijos Valstybės
archeologijos komisija. 1934 m. buvo parengta ir išleista Kazimiero Almino (Alminauskio) sudaryta instrukcija vietovardžių
rinkėjams. Parengtas ir šioje instrukcijoje išspausdintas žemėvardžių surašymo lapas. Jis
buvo išsiuntinėtas pradinių mokyklų mokytojams ir girininkams. Jie lapus užpildydavo
ir grąžindavo Archeologijos komisijai. Iš viso
taip buvo surinkta apie 15 tūkst. vietų vardų.
Gyvenamųjų vietų vardus tvarkė ir jų
rinkimą (nuo 1935 m.) organizavo ir Vidaus
reikalų ministerijos Pavardžių ir vietovardžių komisija (jai pirmininkavo Juozas Balčikonis). Ši Komisija sudarė vietovardžių bylas,
kuriose buvo nustatomos jų autentiškos
lytys, kirčio vieta ir priegaidė, kirčiuotė. 1940
m. Lietuvai atgavus dalį Vilniaus krašto, Lituanistikos instituto Lietuvių kalbos skyrius
surinko ir sutvarkė jo vietovardžius. Buvo
parengtas ir skelbiamas žodynas „Vilniaus
srities vietovardžiai“.
Po karo vietovardžių rinkimas ypač pagreitėjo, Lietuvių kalbos institute įsteigus
Toponimikos grupę (1958 m.). Ji po visą Lietuvą organizavo ekspedicijas vietovardžiams
rinkti. Į vietovardžių rinkimą įsitraukė Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija (nuo
1976 m.), įvairios kraštotyros organizacijos ir

pavieniai rinkėjai. Taip Lietuvių kalbos institute buvo sukaupta vietovardžių, surinktų
ir gyvosios kalbos, kartoteka, kurią sudaro
apie 600 tūkst. kortelių. Jos pagrindu dabar
rengiamas ir leidžiamas kapitalinis veikalas – „Lietuvos vietovardžių žodynas“ (jau
išėjo trys tomai).
Pirmaisiais vietovardžių rinkiniais iš
raštų galima laikyti įvairius gyvenamųjų
ir negyvenamųjų vietų vardų sąrašus, sudarytus administravimo reikmėms. Iš jų
ypač svarbūs leidiniai: „Lietuvos apgyventos
vietos“ (1925 m.), „Lietuvos TSR administracinis-teritorinis padalinimas“ (1949 m.),
„Lietuvos TSR administracinis-teritorinis
suskirstymas“ (1959 m.). Juose pateikti beveik visi Lietuvos gyvenviečių vardai.
Kitas istorinių vietovardžių šaltinis –
rankraštiniai įvairaus laikotarpio dokumentai, saugomi archyvuose ir bibliotekose.
Labai svarbūs ir žemėlapių vietovardžiai.
Visi jie kaupiami Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Istorinių vietovardžių kartotekoje, kurioje jau yra apie
300 000 kortelių.

Vietovardžių tyrimas

Lietuvos vietovardžių tyrimo (toponimikos) pradininku laikytinas Kazimieras Būga.
Pirmasis jo šios srities mokslinis straipsnis
išėjo 1909 m., o didesnė studija – „Ar galima įrodyti keltų pėdsakus baltų krašte?“
(„Kann man Keltenspuren auf baltischem
Gebiet nachweisen?“) – paskelbta 1913 m.
Krokuvos kalbiniame žurnale „Rocznik
Slawistyczny“. Jame išnagrinėta per 60 Lietuvos ir Baltarusijos vietovardžių. K. Būga
pirmąkart savo raštuose iškėlė mintį, kad
dabartinės Baltarusijos žemėse anksčiau
Nukelta į 11 p.

Primiršti kultūros veikėjai – naujoje
panevėžiečio istoriko knygoje
Atkelta iš 9 p.

liaudies troškimus. Liaudis ne šiaip sau kūrė
apie kunigą ir poetą legendas. „Legendos
kyla iš žygių“ (Jonas Aistis).
Jo gyvenimas buvo tarp tikrovės ir legendos. Strazdelis iki šiol – gyvas. Aušrininkams
jis buvo tapęs lietuvybės kankiniu. Jis, matyt,
mirs, kai mes visi išmirsime kaip tautos
atstovai. Bet kas jį tuomet palaidos? Gal vėl
pakaruoklių kapinėse jam užritins akmenį
su užrašu, kad čia ilsisi Antanas Strazdelis,
„Pulkim ant kelių“ ir kitų dainų autorius,
gyvų legendų kūrėjas.
Jonas Biliūnas, Anykščių krašte gimęs ir
užaugęs rašytojas beletristas, savo gyvenimu
liudija sudėtingą XIX a. pab. – XX a. pradžios
ne vieno lietuvių kultūros veikėjų (Povilo
Višinskio, Prano Vaičaičio, Juozo Gurauskio
ir kt.) likimą. Tai ryški lietuvių visuomeninio
ir kultūrinio gyvenimo figūra. Skausmingas
gyvenimo kelio pasirinkimas: ruošiamas
tapti kunigu, pasirinko literato kelią. Plačių
interesų asmenybė per trumpą laiką sunkiomis sąlygomis sugebėjo atlikti tiek darbų,
kitiems neįmanomų esant sveikam. Mirė vos
28 metų, tačiau pastebima jo veikla – labai
plati. Didžiausi nuopelnai – lietuvių grožinei
literatūrai: tai mūsų prozos klasikas, pirmasis
išreiškęs lietuvių literatūros modernėjimą.
Jis darė įtaką skirtingo amžiaus skaitytojams
žmogiškumu, idėjų taurumu, skleisdamas
didelio meno šviesą.

Aleksandras Dambrauskas-Jakštas –
iškili asmenybė XIX a. pabaigos – XX a.
pradžios mūsų tautos kultūroje. Jo gyvenimas ir veikla susiję su tautinės savimonės
brendimu, tautinio išsivadavimo judėjimu.
Atgavus spaudą ir atkūrus Nepriklausomybę,
A. Jakštas atsidėjo katalikybės stiprinimui
ir atgimstančios tautinės kultūros pamatų
formavimui. Savo laiku jis buvo minimas
šalia Jono Basanavičiaus ir Vinco Kudirkos.
Poetas modernistas Kazys Binkis – Biržų krašto žmogus, paviliotas „Keturių vėjų“.
Kiekviena kūrėjų karta turi ryškius savo
atstovus. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą į
lietuvių literatūrą įžengė Vincas MykolaitisPutinas, Faustas Kirša, Kazys Binkis, Balys
Sruoga. Visi jie atėjo tarsi iš kitos epochos.
Kiekvienas savaip tarnavo savo mūzai, savaip
ieškojo meno tiesos – visi skirtingo būdo ir
elgesio, ne tik stiliaus.
Tauta kėlėsi laisvam gyvenimui. Lietuva
ėmė reikštis politiškai kaip dar vienas Europos
valstybių šeimos narys. Laikas buvo kupinas
naujų reikalavimų ir kūrybos nerimo, bet
literatūroje nebuvo matyti esminio atsinaujinimo. Menininkai, pasižvalgę po Europą,
skaudžiai pajuto Lietuvos atsilikimą: „dvasios
ubagystė“ (K. Binkis), „visokeriopa menkystė“
(Kazys Boruta). Anot Vytauto Kavolio, „tautos prisikėlimas – stebuklas, nepaaiškinamas
mūsų pačių pastangomis“.
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Atkelta iš 10 p.

Vietų vardais į mus kalba pati Žemė

gyveno baltai. Apie tikrinius žodžius K. Būga
rašė ir „Kalbos mažmožiuose“, kurie 1922
m. buvo surinkti ir paskelbti atskira knyga
„Kalba ir senovė“.
Daug laiko vietovardžių tyrimams K.
Būga skyrė 1920–1924 m. Ištobulinęs tyrimo metodiką, jis toliau detalizavo ir grindė anksčiau skelbtas mintis. Jos išdėstytos
straipsniuose „Upių vardų studijos ir aisčių
bei slavėnų senovė“ (1923 m.), „Lietuvių
įsikūrimas šių dienų Lietuvoje“ (1924 m.),
„Aisčių praeitis vietų vardų šviesoje“ (1924
m.) ir daugybėje straipsnių straipsnelių,
skelbtų leidinyje „Tauta ir žodis“.

Paroda LMA Vrublevskių bibliotekoje,
skirta Vietovardžių metams. Vrublevskių
bibliotekos nuotr.

Į „Lietuvių kalbos žodyną“ K. Būga dėjo
visus lietuviškus žodžius – ir bendrinius, ir

Knyga apie sovietų lagerius

Ligita Mikulėnienė

K

ovo 7 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje vyks dailininko Ramūno
Vaitkaus iliustracijų V. Šalamovo knygai
„Kolymos apsakymai“ parodos atidarymas
ir susitikimas su jų autoriumi. Taip pat renginyje dalyvaus karikatūristas Jonas Varnas,
poetas, knygos vertėjas Vytautas Leščinskas.
Varlamo Šalamovo proza Sovietų Sąjungoje pradėta leisti tik „perestroikai“ įsibėgėjus, 1988 m., ir nuolat kartojama iki pat
šių dienų. Lietuvių skaitytojai turi galimybę
susipažinti su pirmąja apsakymų ciklo knyga
„Kolymos apsakymai“. Tekstų emocinę įtaigą
sustiprina 86 specialiai šiai knygai nupieštos
Ramūno Vaitkaus iliustracijos. Kaip sako
dailininkas, „imtis iliustruoti Varlamo Šalamovo „Kolymos apsakymus“ man buvo ne
tik didžiulis iššūkis. Kartu tai ir senos svajonės įgyvendinimas – imtis iliustruoti knygas.
Minėtąjį dailininko amatą esu įvaldęs jau
daugelį metų: piešiu karikatūras, draugiškus
šaržus. Tačiau niekada nebūčiau pagalvojęs,

kad pirmoje savo iliustruotoje knygoje piešiu ne bet ką, o pačią mirtį. Juk „Kolymos
apsakymuose“ susipina skausmas ir viltis,
tikėjimas ir netgi džiaugsmas. Ir sutikime,
kad be humoro jausmo pergyventi tai, ką
aprašo autorius, būtų neįmanoma. Todėl ir
šios iliustracijos remiasi... satyra“.
Pagrindinis „Kolymos apsakymų“ motyvas – lagerio tema. V. Šalamovui visą gyvenimą nedavė ramybės svarbiausias klausimas – kodėl ir kaip žmogų naikina valstybė.
Rašytojas ilgai kalėjo nežmoniškomis sąlygomis, buvo žeminamas, mušamas, patyrė
šaltį, badą. „Kolymos apsakymuose“ gausu
simbolikos, remiamasi religija, filosofija,
tapyba, muzika, literatūra. Geriausiai knygą
apibūdino pats autorius: „Apie lagerį aš rašau
ne daugiau, negu Egziuperi apie dangų ar
Melvilis apie jūrą. Mano pasakojimai – iš
esmės patarimai žmogui, kaip laikytis minioje... Ne tik kairiau už kairiuosius, bet
ir autentiškiau už autentiškus. Kad kraujas
būtų tikras, bevardis.“

tikrinius. Jis rašė: „Žodyno turiniu eina visi,
be jokio skirto, lietuvių kalbos žodžiai. Čia
randa sau vietos ne tiktai bendriniai (apellativa) – akis, alus, akmuo..., bet ir tikriniai
(nomina propria) vardai – Abrutis, Aguika,
Alantas, Alsėdžiai...“ Taigi, į jį pateko, jam
buvo renkami ir vietovardžiai.
Po K. Būgos mirties vietovardžius vienaip ar kitaip savo straipsniuose tyrė Juozas
Balčikonis, Antanas Salys, Pranas Skardžius,
Petras Jonikas. Po Antrojo pasaulinio karo
Lietuvių kalbos institute įkūrus Toponimikos grupę (1958 m.) vietovardžius imta tirti
sistemiškai. Minėtini Broniaus Savukyno
straipsniai apie ežerų vardų kilmę, Marijos
Razmukaitės – apie gyvenamųjų vietų vardų

kilmę ir darybą ir ypač Aleksandro Vanago
monografijos apie lietuvių vandenvardžių
vardus: „Lietuvos TSR hidronimų daryba“
(1970 m.), „Lietuvių hidronimų etimologijos
žodynas“ (1981 m.), „Lietuvių hidronimų
semantika“ (1981 m.). Vietovardžius taip pat
tyrė ir Stanislovas Tarvydas, Jonas Jurkštas
bei Bronius Kviklys.
Iš naujausių vietovardžių tyrimų minėtinos Jono Palionio, Simo Karaliūno, Laimučio Bilkio, Daivos Deltuvienės ir Vido
Garliausko monografijos. Atskirų Lietuvos
regionų vietovardžius tyrė Ilona Mickienė,
Nijolė Taluntytė, Renata Endzelytė, Nerija Bartkutė-Jodelienė ir kt. Parengta pagal

specialią literatūrą

Dovana sostinei ir Tėvynei

Viktoras Jokubaitis

K

adangi viešoje informacinėje erdvėje pasigirdo žinia (straipsniai portale
„Delfi“, žinia LRT radijuje ir kt.), kad Gedimino kalno kai kuriuose vietose vėl iškilo
galimų nuošliaužų pavojus, todėl tenka kuo
skubiau pateikti techninę idėją, kaip spręsti
šią problemą.

Daugelį metų kamavusią Gedimino kalno užduotį paprastai, pigiai ir efektyviai
galėtų išspręsti specialios konstrukcijos, sudarytos tinklo principu, iš skaidrių, lanksčių
plastiko lovelių, tam tikru atstumu vienas
nuo kito surištų tokiu atstumu, kad tarpuose tarp jų galėtu formuotis augmenija,
sutvirtinanti grunto slinkimą, ir taip skatinti
perteklinių kritulių nutekėjimą.

Paroda veiks iki kovo 21 d.

MOKSLO RENGINIAI
Siūloma konferencijos pranešimų tematika:

HUMANITARINIŲ TYRIMŲ
CENTRAS

8-oji tarptautinė tarpdisciplininė
mokslinė konferencija
REGIONAS: istorija, kultūra, kalba

H

2019 m. kovo 28–29 d.
Šiauliai

umanitarinių tyrimų centras,
vykdydamas tarpdisciplininius
regiono istorijos, kultūros, kalbos,
paveldo, atminties tyrimus, 2019 m. kovo
28–29 d. rengia tarptautinę tarpdisciplininę
mokslinę konferenciją Regionas: istorija,
kultūra, kalba. Konferencijoje kviečiame
dalyvauti įvairių sričių mokslininkus ir aptarti tiriamąjį objektą skirtingais aspektais.

• Regiono tyrimų metodologijos ir metodai.
• Regionai istorijos tyrimuose.
• Kultūrinė ir komunikacinė atmintis
regione.
• Regioninė politika.
• Regionai etnologijos, antropologijos,
etnografijos ir kultūros tyrimuose.
• Regioninė tapatybė, mentalitetas, savimonė.
• Lingvistinė regiono samprata, teritoriniai
ir socialiniai dialektai, kalbos ypatumai.
• Regioninė literatūra ir regioninis kūrėjas.
• Tradicinio ir šiuolaikinio taikomojo ir
vaizduojamojo meno raiška regionuose.
• Dizaino sektoriaus plėtros galimybės
regionuose.
• Regionai neformalaus meninio ugdymo
kontekste.
• Muzikinio folkloro specifika regionuose.
• Profesionaliosios muzikos kūrimo, sklaidos ir percepcijos ypatumai regionuose.
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Modelio – maketo fragmentas

Konferencijos dalyvio mokestis – 30 eurų
(mokama pavedimu):
Gavėjas – VšĮ Šiaulių universitetas,
a. s. LT767180000000141119,
AB „Šiaulių bankas“,–
Banko kodas – 71800,
Įmokos kodas – 1824,
Įmonės kodas – 111951345,
Mokėjimo paskirtis:
Konferencijos Regionas: istorija, kultūra,
kalba dalyvio mokestis.
Dalyvio, už kurį mokamas mokestis, vardas,
pavardė.
Apie pranešimų įtraukimą į konferencijos programą informuosime iki kovo 15 d.

Apsauginio kilimo – tinklo konstrukcijos
brėžinys
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IN MEMORIAM

M

NAUJOS GALIMYBĖS LIETUVOS MOKSLININKAMS

Prof. Vacys Sadauskas
(1924–2019)

irus gydytojui, KMI Akušerijos ir
ginekologijos katedros vedėjui, buvusiam Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos
nariui, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kavalieriui, prof. habil. dr.
Vaciui Sadauskui (1924–2019), sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą
žmonai, artimiesiems ir draugams. Tegul

Vacio pilietiškumo idėjos ir geri darbai visada išlieka mūsų atmintyje.
Vacys Sadauskas gimė 1924 m. vasario
13 d. Rumšiškėse. Mokslininko disertaciją
„Ligonių, sergančių gimdos priedų lėtiniais
uždegiminiais procesais, gydymo rezultatai
Birštono kurorte“ apgynė 1958 m. Lietuvos

laisvės kovotojų sąjunga ir Lietuvos sąjūdžio Kauno
taryba

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ
LIETUVOS MOTERŲ LYGA

KONFERENCIJA
LIETUVOS PAMINĖJIMUI
KVEDLINBURGO METRAŠTYJE
1010 METŲ
Konferencija vyks Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovės
Didžiojoje salėje (A. Mickevičiaus g. 19), 2019 m. kovo 9 d. (šeštadienį).
Pradžia – 12.00 val.
KONFERENCIJOS PROGRAMA

Lietuvos himnas
ĮVADINIS ŽODIS:
Kauno įgulos karininkų ramovės vedėjas Gediminas Macijauskas,
Lietuvos moterų lygos Kauno skyriaus pirmininkė Meilutė Asanavičienė.
SVEČIŲ SVEIKINIMAI.

PRANEŠIMAI:
„Lietuvos valstybės pripažinimui 1010 metų“ – Vytautas Navaitis, agentūros „Factum“ prie
Lietuvos kultūros fondo direktorius,
„Netimeras ir jo epocha“ – akad. Romualdas Grigas,
„Netimero vardo etimologija“ – dr. Letas Palmaitis, etnologas, orientalistas,
„Netimero kariuomenė“ – Algirdas Raukšta, VU filosofijos bakalauras,
„Netimero ir Zabedeno genai lietuviškoje tautiškumo istorijoje“ – Marius Kundrotas,
politologijos magistras,
„Lietuvos diena. Pavadinimo prasmė ir minėjimo ištakos“ – Petras Jonušas, „Versmės“
leidyklos vadovas,
„Jotvingių piliakalnių ypatumai“ – Stasė Mickutė, etnologė,
„Lietuvos vardo paminėjimo loginė semantika“ – prof. habil. dr. Alfonsas Vaišvila,
„Istoriko atsakomybė, vertinant Lietuvos praeitį“ – prof. habil. dr. Ona Voverienė.
PASISAKYMAI.
DISKUSIJA IR PRANEŠĖJŲ ATSAKYMAI Į DALYVAUJANČIŲJŲ KLAUSIMUS.
KONFERENCIJOS DARBO APIBENDRINIMAS, REZOLIUCIJOS PRIĖMIMAS.

L

UŽUOJAUTA

ietuvos mokslininkų sąjungos taryba
reiškia gilią užuojautą LMS tarybos sekretoriui Emiliui URBAI, mirus jo Tėveliui.
Tegu užuojautos žodžiai sustiprina tikėjimą,

kad ir iš Dangaus aukštybių tėvai lydi kiekvieną mūsų žingsnį ir saugo nuo visų negandų.
LMS taryba

STARS@UNIPD’ konkursas
moksliniams tyrimams atlikti

P

aduvos (Italija) universitetas skelbia
STARS@UNIPD’ konkursą moksliniams
tyrimams atlikti. Iniciatyvos tikslas – skatinti aukšto lygio tarptautinius mokslinius
tyrimus ir siekti, kad užsienio universitetų
mokslininkai naudotųsi jiems teikiamu finansavimu. Europos mokslinių tyrimų tarybos konkurso STARS@UNIPD’ organizatoriai finansuoja net dvejų metų individualius
mokslinių tyrimų projektus, kuriuos siūlo
„Principal Investigators (Pls)“.
Finansavimas skiriamas visiems užsienio

mokslininkams, neatsižvelgiant į jų pilietybę. Skatiname dalyvauti visus Lietuvos
mokslininkus. Kandidatai privalo būti įgiję
ne žemesnį kaip doktorantūros diplomą ir
ne ankščiau nei prieš 2 metus ir ne vėliau
nei prieš 7 metus skaičiuojant iki 2018 m.
lapkričio 30 d. Kandidatuoti galima iki 2019
m. balandžio 2 d. 13 val. (CET)
Visą reikalingą informaciją galite rasti: https://www.unipd.it/en/stars2019
(angliškai)

Mokslinio tyrimo programos Japonijoje

J

aponijos tarptautinis mokslo fondas (Matsumae International Foundation) skelbia
konkursą mokslininkams, norintiems dalyvauti 3–6 mėn. trukmės mokslo tyrimų programose, kurios vyks pasirinktoje institucijoje Japonijoje. Reikalavimai kandidatams:
-- kandidatai turi pateikti pasirinktos Japonijos institucijos išduotą priėmimo laišką;
-- kandidatai privalo turėti mokslinį daktaro
laipsnį arba MIF organizacija turi pripažinti turimą laipsnį, kaip lygų mokslinio
daktaro laipsniui;
-- kandidatai tuo metu, kai teikia paraišką,
negali būti vyresni nei 49 metų;
-- kandidatai turi gerai mokėti anglų arba
japonų kalbą;
-- kandidatai turi būti negyvenę Japonijoje
(trumpalaikiai vizitai yra galimi);
-- kandidatai turi dirbti Lietuvoje ir, pasibaigus dalyvavimui programoje, privalo

grįžti į Lietuvą.
Prioritetinės veiklos – gamtos mokslai,
inžinerija ir medicina.
Mobilumo Japonijoje laikotarpis – nuo
3 iki 6 mėnesių. Mobilumas gali vykti nuo
2020 m. balandžio mėn. iki 2021 m. kovo
mėn. Planuojama finansuojamų asmenų
kvota – 20 asmenų.
Kandidatai, pagal šią programą gali vykti
į visus Japonijoje esančius universitetus,
mokslinių tyrimų centrus ar atitinkamas privataus sektoriaus įstaigas, kuriose jie atliktų
numatytus tyrimus. Daugiau informacijos
apie šį kvietimą galite rasti programos puslapyje http://www.mif-japan.org/.
Jeigu turite klausimų dėl šios programos,
kreipkitės į Tarptautinio Matsumae fondo
generalinį sekretorių Yosuke Watanabe el.
paštu contact@mif-japan.org arba telefonu
03-3301-7600.

Dėl
Konferencija
paramos Lietuvos
Vilniaus universitete mokslininkų sąjungai

2

019 m. kovo 29 d. Vilniaus universiteto
Komunikacijos fakulteto Informacijos ir
žinių vadybos katedra organizuoja nacionalinę mokslinę konferenciją „Informacijos ir
komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos
2019“.
Konferencijos vieta – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas (Saulėtekio
al. 9, I rūmai, Vilnius). Maloniai kviečiame
dalyvauti!

K

reipiamės į visus LMS narius ir
rėmėjus, pildant šių metų mokesčių
deklaracijas, skirti 2 proc. paramą LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGAI. Šiemet
organizuojami Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumas ir kiti mokslo populiarinimo bei mokslininkų veiklos viešinimo
renginiai, todėl būsime labai dėkingi už jūsų
paramą. Lietuvos mokslininkų sąjunga

Konferencijos organizacinio komiteto vardu
dr. Daiva Siudikienė

Lietuvos mokslininkų laikraščio projektui „Akademinės bendruomenės indėlis į mokslinės informacijos sklaidos ir populiarinimo sistemą“ vykdyti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 2019 m. skyrė 8 tūkst. eurų.
„Mokslo Lietuvos“ redakcija
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