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Lietuvos mokslo taryba pradėjo vykdyti 
Lietuvos mokslo ryšių biuro (angl. 
liaison office) Briuselyje LINO veiklą. 

Lietuva tapo 27 Europos valstybe, turinčia 
Briuselyje nacionalinį mokslo ryšių biurą, 
kurio paskirtis – stiprinti šalies pasiekimus 
mokslo ir inovacijų srityje, mokslo tarptau-
tiškumą ir sėkmingą mūsų tyrėjų dalyvavi-
mą tarptautinėse programose. Pasak LINO 
biuro vadovės dr. Brigitos Serafinavičiūtės, 
biuro veikla – vienas iš žingsnių, padedantis 
pasirengti laikotarpiui po 2020 m., kai labai 
sumažės Europos Sąjungos (ES) struktūrinių 
fondų investicijos. LINO tikslas – padėti Lie-
tuvos tyrėjams plėtoti tarptautinės partne-
rystės ryšius ir ugdyti gebėjimus dalyvauti ES 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programose, 
ypač programoje „Horizontas 2020“. 

„Apie tai, kad Lietuvos mokslininkai tu-
rėtų aktyviau naudotis tarptautiniais finan-
savimo šaltiniais vietoje nacionalinių, yra 
skelbta ne vienoje studijoje ir įžvalgoje. Vieša 
paslaptis yra ir tai, kad aukštesnį sėkmės 
rodiklį Europos Komisijos mokslo programų 
konkursuose pasiekia tos šalys, kurios yra 
„arčiau“ Briuselio. Kitų šalių patirtis rodo, 
kad mokslo ryšių biurai gali padėti šį atstumą 
sumažinti“, – sako dr. B. Serafinavičiūtė. Ar-
timiausio pusmečio veiklos planuose – ne tik 

aktualios informacijos sklaida apie galimy-
bes Lietuvos mokslininkams teikti paraiškas 
ir jungtis prie buriamų konsorciumų, bet ir 
aktyvus Lietuvos mokslo sričių pasiekimų 
užsienio partneriams pristatymas. Biuras 
seks ir analizuos ES tyrimų ir inovacijų po-
litikos pokyčius, informuos apie tai Lietuvos 
tyrėjus ir mokslo vadybininkus, padės Lie-
tuvos atstovams pristatyti savo tyrimus kitų 
ES valstybių tyrėjams.

Nacionalinius mokslo ir inovacijų ryšių 
biurus Briuselyje vienija neformali organi-
zacija IGLO (angl. Informal group of RTD 
Liaison Offices). Joje dalyvauja visos tokius 
biurus turinčios Europos valstybės: Airija, 
Belgija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, 
Estija, Ispanija, Italija, Lenkija, Liuksembur-
gas, Kipras, Kroatija, Moldova, Nyderlandų 
Karalystė, Norvegija, Prancūzija, Rumunija, 
Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveica-
rija, Vengrija, Vokietija, taip pat asocijuotoji 
šalis Turkija. IGLO narėmis šią vasarą tapo 
biurų veiklą pradėjusios Ukraina ir Lietuva. 

Lietuvos mokslo taryba LINO veiklą 
finansuoja ES struktūrinių fondų investicijų 
lėšomis, naudodamasi Estijos patirtimi. Šios 
valstybės mokslo ryšių biuro veikla pradė-
ta 2007–2013 m. periodo lėšomis. Pagal 
projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo 
didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO 
LT)“ taip pat finansuojami tyrėjų ir pro-
jektų administratorių trumpalaikiai vizitai 
ryšiams plėtoti ir gebėjimams sėkmingiau 
dalyvauti tarptautinėse programose ugdyti. 
Tyrėjams atsiranda daugiau galimybių rengti 
partnerių susitikimus pačiame Briuselyje, 
dalyvauti IGLO renginiuose, ieškoti par-

tnerių savo idėjų įgyvendinimui, pristatyti 
tyrėjų atstovaujamų institucijų potencialą, 
aptarti bendrus projektus. 

„Tai itin aktualu būsimiesiems aukšto 
lygio mokslo projektų vykdytojams, kurie, 
gaudami ES investicijų lėšas atlikti moks-
linius tyrimus, įsipareigos siekti Europos 
mokslo tarybos dotacijos. Tyrėjams tai at-
veria galimybes įgyti reikiamų žinių rengti 
kokybiškas paraiškas ir realesnes galimybes 
sėkmingiau konkuruoti tarptautiniuose 
konkursuose“, – sako dr. B. Serafinavičiūtė. 

Daugiau informacijos – dr. Brigita Sera-
finavičiūtė, e. p. brigita.serafinaviciute@lmt.
lt, mob. +370 612 90193 ir Lietuvos mokslo 
ryšių biuro LINO tinklalapyje. LMT 2017 m. 
liepos 11 d. pranešimas                                           

Kuriamas Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje

LINO biuro vadovė dr. Brigita 
Serafinavičiūtė. LMT nuotr.

Lietuvos mokslo taryba ir Lenkijos 
nacionalinis mokslo centras (lenk. 
Narodowe Centrum Nauki) prade-

da vykdyti finansavimo schemą, skirtą 
bendriems Lietuvos ir Lenkijos mokslinių 
tyrimų projektams. Pirmąjį paraiškų kon-
kursą „Daina“ numatoma skelbti šių metų 
rugsėjo 15 d. Lietuvos mokslo taryba skirs 
lėšas konkurse finansuojamais pripažintus 
projektus vykdysiančių Lietuvos tyrėjų 
grupėms, Nacionalinis mokslo centras – 
Lenkijos tyrėjų grupėms. Pretenduoti gauti 
finansavimą bendriems 2–3 metų trukmės 
projektams galės visų mokslo sričių tyrė-
jai. Pirmąjį konkursą rengia Nacionalinis 
mokslo centras, jame atrinkti projektai bus 

pradėti finansuoti 2018 metais. 
Vertinant paraiškas, didžiausias dėmesys 

bus skiriamas pagrindinių tyrėjų pasieki-
mams, mokslinio tyrimo naujumui, kokybei 
ir siekiamiems rezultatams, jų aktualumui 
mokslo srityje. Taip pat bus atsižvelgiama 
į tai, kokią pridėtinę vertę teikia projekto 
dvišalė partnerystė, ar pagrįstas projekto 
įgyvendinimas ir tinkamos išlaidos. 

Lietuvišku žodžiu „Daina“ pavadintas 
konkursas rengiamas laikantis 2016 m. lap-
kričio mėnesį Tarybos ir NCN pasirašyto 
bendradarbiavimo memorandumo įsipa-
reigojimų. Pagal jį paraiškų konkursai bus 
rengiami reguliariai, juos institucijos organi-
zuos pakaitomis pagal jų nustatytas tvarkas. 

Lietuvos mokslo taryba su kaimyninė-
mis valstybėmis vykdo dvi tarpvalstybines 
sutartis, finansuodama bendrus Lietuvos ir 
Baltarusijos bei Lietuvos, Latvijos ir Kini-
jos (Taivano) mokslo projektus. Siekdami 
bendros Baltijos regiono mokslo pažangos, 
2015 m. rudenį Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
mokslo tarybų vadovai pasirašė pareiškimą, 
kuriuo susita stirtaprinti mokslinių tyrimų 
vertinimą, gerinti mokslo ir mokslinių re-
zultatų komunikaciją, mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų plėtrą. Daugiau informacijos: 
Tarptautinių programų skyriaus vyr. specia-
listas Darius Grigaliūnas, tel. (8 5) 236 0507, 
e. p. darius.grigaliunas@lmt.lt.                                

    

Pirmasis Lietuvos ir Lenkijos mokslinių tyrimų  
finansavimo schemos paraiškų konkursas „Daina“

Latvijos mokslų akademijos akademikė, 
Lietuvos mokslų akademijos Užsienio 
skyriaus narė prof. Baiba Rivža. „Mokslo 
Lietuvos“ archyvo (J. Jasaičio) nuotr.
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2017 m. gegužės 15 d. Vilniaus universi-
teto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto (toliau – TSPMI) 

Europos studijų magistro programos pir-
mojo kurso studentų grupė (I. Galkytė. Ž. 
Damošius P. Palaikytė, S. Žukauskaitė, J. 
Albertavičienė, J. Ražanaitė, T. Pipiras, I. 
Miklaševskaja, M. Glinskytė) įteikė TSPMI 
administracijai prašymą pakeisti prof. Vy-
tauto Radžvilo dėstomo kurso „Europos 
idėja: tapatumai ir reprezentacijos“ statusą 
iš privalomojo į pasirenkamąjį. Prašyme 
teigiama, kad dauguma prof. V. Radžvilo 
dėstomų temų „yra menkai arba visai nesusi-
jusios su Europos studijomis (Europos idėjos 
tematika yra „pritempiama“)“, „dėstytojo 
euroskeptiškos pažiūros iškreipia supratimą 
apie Europos Sąjungą“, „išsakomas subjek-
tyvus požiūris į Europos Sąjungą neleidžia 
susipažinti su esamu platesniu akademiniu 
diskursu, o tai neatitinka programoje numa-
tyto pagrindinio dalyko tikslo“.

TSPMI administracija šį studentų prašy-
mą patenkino, net išsamiau jo neapsvarsčiusi, 
nors vėliau buvo gautas ir alternatyvus TSPMI 
studentų ir alumnų prašymas – palikti kursą 
privalomą. Pirmasis studentų pageidavimas 
buvo patenkintas, nevertinat galimų pase-
kmių (arba jas aiškiai suvokiant), remiantis 
LR mokslo ir studijų įstatymo Nr. XII-2534 
30 straipsniu studentams suteikiamomis tei-
sėmis. Toks TSPMI administracijos spren-
dimas smarkiai pablogina prof. V. Radžvilo 
padėtį institute, netgi sudaro sąlygas jį, kaip 
neturintį pakankamo darbo krūvio (nes kur-
sas – neprivalomas), atleisti iš darbo. Panašūs 
dalykai vyksta daugelyje Lietuvos universitetų 
dėl studentams skiriamų „krepšelių“.

Atkreipiame dėmesį, kad TSPMI admi-
nistracijos sprendimas, kuriuo besąlygiškai 
patenkintas magistro pirmojo kurso studen-
tų prašymas dėl kurso statuso keitimo, turi 
visus asmens diskriminavimo dėl įsitikinimų 
ar pažiūrų požymius. Netgi nevertinant 
administracijos sprendimo atitikties studijų 
programų rengimo ir jų tvirtinimo tvarkai, 
kurią reglamentuoja TSPMI nuostatai, bū-
tina pripažinti, kad studentų iniciatyvos 
teisė reglamentuoti dėstomų kursų temas ir 
jų turinį nėra absoliuti ir privaloma. Prof. 
V. Radžvilas Europos idėjos istorijos kursą 
dėsto ne vienerius metus ir dėl jo TSPMI 
administracija, Taryba ar Studijų programos 
komitetas iki šiol nebuvo gavę pastabų ar 
priekaištų. Kursą, kaip naudingą ir įdomų, 
savanoriškai lanko kitų kursų bei studijų 
programų studentai. 

Žmogaus teisių požiūriu studentų pra-
šyme nurodyti prof. V. Radžvilo kurso pa-
keitimo iš privalomojo į pasirenkamąjį mo-
tyvai – profesoriaus euroskeptiškos pažiūros, 
subjektyvus požiūris į Europos Sąjungą – 
nesvarstytini. Atkreipiame dėmesį, kad šie 
motyvai, kuriais remiantis priimtas Studijų 
programų komiteto sprendimas, prieštarauja 
LR Konstitucijoje įtvirtintam žmogaus teisių 
ir laisvių principui – asmens teisei turėti 
įsitikinimus, pažiūras ir laisvai juos reikšti. 
Primename, kad tai yra viena pamatinių 
Europos demokratinių vertybių. 

Žmogaus teisių požiūriu taip pat nepatei-
sinama, kad akademinėje aplinkoje dėstytojo 
pažiūros ir įsitikinimai (ne kompetencija, 
kvalifikacija) susiejami su dėstomo kurso 
tikslingumu ir netgi lemia jo vertę studijų 
programoje. Akivaizdu, kad dėstomo kurso 

statuso pakeitimas dėl mokslininko pažiū-
rų turėjo būti sprendžiamas ne siaurame 
TSPMI padalinyje – Studijų programos ko-
mitete, o pateiktas svarstyti VU akademinei 
bendruomenei.

Esame įsitikinę, kad argumentuotai kri-
tiškas požiūris į su dėstomu kursu susijusias 
aktualijas mokslo įstaigoje negali būti var-
žomas konjunktūrinėmis ar ideologinėmis 
insinuacijomis. Tariamai euroskeptiškų, o iš 
esmės tik kritiškai vertinančių dabartinių 
ES politikų ir biurokratų veiksmus, moksli-
ninkų yra visose demokratinėse valstybėse, 
ir jų akademinės veiklos suvaržymas aki-
vaizdžiai prieštarautų tarptautiniu mastu 
įtvirtintam žmogaus įsitikinimų ir pažiūrų 
laisvės principui. 

Susirūpinimą ypač kelia tai, kad tarp 
prašymą iniciavusių studentų yra Europos 
Komisijos atstovybės Lietuvoje darbuotoja. 
Tai leidžia manyti, kad šioje pamatinių de-
mokratinių vertybių saugojimo ir sklaidos 
institucijoje įsivyravo autoritarinis požiūris į 
žmogaus teises ir laisves. Minėtos atstovybės 
Lietuvoje darbuotojos inicijuotas prašymas 
TPSMI administracijai primena sufabrikuo-
tus „darbo žmonių“ laiškus sovietų komu-
nistų partijai, kuriuose būdavo smerkiami 
mokslininkai, rašytojai ir kultūros veikėjai, 
nepritarę oficialiai sovietų komunistų par-
tijos doktrinai. Būtent analogiškų laiškų 
pagrindu sovietų valdžia atleisdavo iš darbo 
jai neįtikusius kultūros ir mokslo darbuoto-
jus, pašalindavo iš kūrybinių organizacijų 
rašytojus bei kitus kūrėjus, o kai kuriuos 
jų, remiantis tokiais prašymais („pritariant 
darbo kolektyvams“), įkalindavo arba iš-
tremdavo į Sibiro lagerius. 

Atsakingai pareiškiame, kad bet kokios 
iniciatyvos, kuriomis siekiama apriboti as-
mens veiklą dėl pažiūrų ar įsitikinimų reiški-
mo, yra šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas 
ir asmens diskriminavimas dėl jo pažiūrų 
ar įsitikinimų. TSPMI administracijos Pa-
reiškimo pagrindu priimtas sprendimas 
prieštarauja LR Konstitucijos 25 straipsniui, 
kuris laiduoja asmens teisę turėti savo įsitiki-
nimus ir juos laisvai reikšti. LR Konstitucijos 
42 straipsnis nustato, kad „kultūra, mokslas 
ir tyrinėjimai bei dėstymas yra laisvi“. Šios 
pamatinės žmogaus teisės yra įtvirtintos ir 
ginamos Europos žmogaus teisių ir pagrin-
dinių laisvių apsaugos konvencijoje (10 str.), 
Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių 
pakte (19 str.), Tarptautiniame ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių pakte (15 str.) 
bei kituose tarptautiniuose žmogaus teisių 
dokumentuose.  

Raginame Lietuvos Respublikos Seimo 
Švietimo ir mokslo komitetą, Švietimo ir 
mokslo ministeriją bei VU administraciją vi-
sapusiškai ištirti aptariamą diskriminavimo 
atvejį ir be išlygų užkirsti kelią praktikai, ku-
rios apraiškų dėsningai padaugėjo, pradėjus 
aukštojo mokslo reformą, kai, prisidengiant 
tam tikrais prašymais, mokslininkai imami 
persekioti ir atleidžiami iš darbo dėl įsitiki-
nimų ar pažiūrų bei jų reiškimo. 

Lietuvos mokslininkų sąjunga
Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras:
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija
Lietuvos žmogaus teisių asociacija
Piliečių gynybos paramos fondas
Lietuvos Helsinkio grupė
Nepartinis demokratinis judėjimas
Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų 

susivienijimas (LAMPSS)                                         

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei

Vilniaus universiteto administracijai 
Lietuvos akademinei bendruomenei

Kopija:
Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJŲ,  
LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOS IR LAMPSS PAREIŠKIMAS
Dėl prof. V. Radžvilo diskriminavimo pažiūrų ir įsitikinimų
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Lietuvos atstovų medaliai tarptautinėje 
chemijos olimpiadoje. Tailande, Nak-

hon Pathom mieste, liepos 6–15 d. vykusioje 
tarptautinėje chemijos olimpiadoje Kau-
no technologijos universiteto gimnazijos 
mokinys Rokas Elijošius iškovojo aukso 
medalį (mokytoja Birutė Maciulevičienė). 
Klaipėdos licėjaus mokinys Justas Miku-
tavičius pelnė sidabro medalį (mokytoja 
Rima Grabauskienė), o bronzos medaliais 
apdovanoti Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 
mokinys Edvinas Ališauskas (mokytoja Eglė 

Galkauskienė) ir Ieva Norvaišaitė iš Vilniaus 
licėjaus (mokytoja Rasa Žemaitaitienė). Lie-
tuvos komandai vadovavo VU Chemijos ir 
geomokslų fakulteto profesorius Rimantas 
Raudonis, Neorganinės chemijos katedros 
darbuotoja Jolanta Raudonienė ir to paties 
universiteto studentas Lukas Šteinys. Šiemet 
olimpiada surengta 49-ąjį kartą. Joje daly-
vavo mokiniai iš 76 šalių. Olimpiados tin-
klalapis https://icho2017.sc.mahidol.ac.th/
index.php.

Alantoje – stovykla Rusijoje gyvenančių 
lietuvių vaikams. Liepos mėnesį Alanto-
je (Molėtų raj.) vyksta penktoji, tradicinė 
lietuvių kalbos ir kultūros stovykla Rusijos 
lietuvių vaikams. Dviejų savaičių trukmės 
stovykloje lietuvių kilmės vaikai ir jaunuoliai 
mokysis lietuvių kalbos, lietuviškų dainų ir 
šokių, tradicinių patiekalų gamybos, susi-
pažins su Lietuvos etnokultūra, dalyvaus 

pažintinėse išvykose.
Tradicinė stovykla padeda Rusijos kraš-

tuose gyvenantiems lietuviams palaikyti ir 
stiprinti ryšius su Lietuva. Iš viso stovykloje 
jau apsilankė per 100 vaikų iš Sankt-Pe-
terburgo, Petrozavodsko, Medvežegors-
ko, Bratsko, Barnaulo, Ulan-Udė, Čitos, 
Maskvos ir kitų Rusijos regionų. Stovykla 
Alantoje – viena iš trijų Švietimo ir mokslo 
ministerijos remiamų stovyklų užsienio 
lietuvių vaikams. Liepos viduryje Rumšiš-
kėse rengiama stovykla trečią kartą sukvietė 
lietuvius iš viso pasaulio statyti miuziklo, o 
rugpjūčio mėnesį į kūrybinę stovyklą pajū-
ryje rinksis Karaliaučiaus srityje gyvenančių 
lietuvių vaikai.

Vy r i au s y b ė  s k i r s  v a r d i n e s  L R 
prezidentų stipendijas. Į jas galės preten-
duoti ir nevalstybinių universitetų bei kole-
gijų studentai. Šiuo sprendimu nuo 2018 m. 

plečiamas vardinių LR prezidentų stipendijų 
gavėjų ratas – iki šiol šias stipendijas galė-
jo gauti tik valstybinių aukštųjų mokyklų 
studentai. „Vardinės Lietuvos Respublikos 
prezidentų stipendijos – pats garbingiausias 
studento pasiekimų įvertinimas ir paskata 
toliau siekti geriausių akademinių rezultatų. 
Svarbu, kad nuo šiol į jas galės pretenduoti 
visų, neišskiriant tik valstybinių, Lietuvos 
aukštųjų mokyklų geriausieji“, – sako švieti-
mo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Geriausiems aukštųjų mokyklų studen-
tams kasmet numatoma iki trisdešimties 
vardinių stipendijų – po penkias kiekvienai 
iš šešių studijų sričių. Technologijos moks-
lų studentams skiriamos Jono Žemaičio, 
socialinių mokslų – Algirdo Brazausko, 
biomedicinos mokslų – Kazio Griniaus, 

 Nukelta į 4 p.

GRĮŽTA SOVIETMEČIO PRAKTIKA? 



2017 m. liepos 19 d. Nr. 13 (590) 3Mokslo Lietuva

 Nukelta į 4 p.

Prof. dr. Jonas Jasaitis

Pabaiga. Pradžia Nr. 12 (589) 

Kaip batsiuviai pyragus kepa, arba 
kaip edukologijos beraščiai universite-
tus „reformuoja“

Norint vykdyti kurios nors srities reformas, būtina pradi-
nė sąlyga – gilus tos srities išmanymas. Būtina žinoti ne 
tik dabartinių institucijų struktūrą ir jų funkcijas, bet ir 
mokslinius metodologinius pagrindus, kuriais remiantis 
atitinkama sistema funkcionuoja. Visuomenės švietimo 
ir profesinio rengimo sistema remiasi vienu iš seniausių 
pasaulio mokslų – edukologija. Plačiau žinoma, nors ir ne 
itin tiksli, tik kai kurias edukologijos funkcijas aprėpianti 
pedagogikos sąvoka. Buitiškoje vartosenoje specialistus, 
vykdančius visuomenės ugdymo funkciją, įprasta vadinti 
pedagogais, kai edukologus dažniausiai laikome šios mokslo 
srities atstovais. Jau seniai žinoma, kad pedagoginė veikla 
nebeapsiriboja vaikais, paaugliais ir jaunuoliais. Į negrįžtamą 
praeitį nugrimzdo nuostata, kad įgijus profesiją bus galima 
atitinkamoje veikloje darbuotis visą gyvenimą. Periodiškas 
žinių atnaujinimas tapo būtinybe, o mokymasis visą gyve-
nimą – nebeatskiriamu kasdienybės bruožu. Edukologija 
seniai nutolo nuo „vaikų vedžiojimo“ sampratos. 

Vargu ar šiandien kas nors ryžtųsi įvardinti visas eduko-
logijos mokslo šakas. Nebeatpažįstamai pasikeitė ir ugdymo 
metodai, ugdymo aplinka ir visa ugdymo procesų struktūra. 
Dar 1970 metais Varšuvoje vykusiame pasauliniame eduko-
logijos kongrese buvo konstatuota, kad vadinamieji pedago-
giškai neorganizuoti veiksniai daro vis didesnę įtaką asme-
nybės formavimui. Per kelis praėjusius dešimtmečius buvo 
sukurtos prielaidos revoliucinėms ugdymo permainoms. 
Naujosios informacinės technologijos ir jomis besiremiantys 
interaktyvieji metodai iškėlė visiškai naujus reikalavimus ne 
tik mokymo priemonių kūrėjams, bet ir visoms pedagogų 
(tarp jų ir universitetų dėstytojų) specialybėms. 

Didžiausia problema tapo ne informacijos stygius, o jos 
perteklius, jos klasifikavimo ir atrankos skirtingiems ugdy-
mo etapams sunkumai. Kurie dalykai šiandien turi sudaryti 
bendrojo lavinimo turinį? Ar tai, ką suteikia 12-metė ben-
drojo lavinimo mokykla, iš tikrųjų parengia žmogų, kad jis 
galėtų sąmoningai pasirinkti ne tik labiausiai jam tinkančią 
profesinės veiklos kryptį, bet ir gyvenimo (šeimos, būsto, 
laisvalaikio, sveikos gyvensenos) strategiją, gebėtų kurti 
darnią humanistinių vertybių sistemą? Ar dabartinė, vis 
aukštesnių įvertinimų („balų“) reikalaujanti atrankos siste-
ma neužgožia natūralaus, genetiškai sąlygojamo potencialo 
vystymosi? Ar tikrai baigusieji geriausiais balais yra patys 
talentingiausi? Ar tai tik jau smarkiai sužalotą nervų sistemą 
turintys asmenys, būsimieji beprasmiškų lenktynių daly-
viai, pasiruošę vienas kitam, jei ne perrėžti gerklę, tai bent 
nustumti, nuspirti bet ką, kas pasipainiotų jų lenktynių dėl 
pinigų trasoje? Išsityčioti tiek iš potencialaus varžovo, tiek 
iš šiek tiek atsilikusio?   

Kodėl pamirštos Lietuvos edukologijos tėvu pelnytai 
tituluoto Vilniaus universiteto profesoriaus Leono Jovaišos 
parengtos profesinio orientavimosi rekomendacijos ir asme-
nybės psichologinės diagnostikos metodikos? Kodėl iš naujo 
laužiamasi į jo atvertas duris deklaruojant, kad bus ieškoma 
to, kas profesoriaus ir didžiulio jo kolegų bei mokinių būrio 
jau seniai atrasta? Daugybė vėliausių skambiai išgarbintų 
ugdymo „inovacijų“ iš tikrųjų yra tik „gerai pamiršta sena“. 

Dar sudėtingesnė yra profesinio rengimo sistema. Jau 
dabar reikia numatyti, kaip turės būti pertvarkoma kvali-
fikuotų darbininkų rengimo sistema, kokius išbandymus 
siunčia labai sparčiai artėjanti vadinamoji ketvirtoji pramo-
nės revoliucija. Šiandien dar reikia daugybės darbininkų, 
atliekančių nesudėtingas, tačiau didžiulio kruopštumo ir 
uolumo reikalaujančias operacijas, visą pamainą kartojančių 
tuos pačius judesius. Absoliučiai aišku, kad po kelerių metų 

jų nebereikės, nes naujosios kartos robotai visa tai atliks dar 
tiksliau ir nereikalaudami nei kelti atlyginimus, nei gerinti 
darbo sąlygas. Dar kurį laiką reikės santechnikų ir elektrikų, 
siuvėjų ir kirpėjų, vykdančių individualius užsakymus. Di-
džiulė dalis Lietuvoje parengtų statybininkų ir operatorių, 
vos spėję Lietuvoje apšilti kojas ir sutvirtinti darbo įgūdžius, 
lekia į valstybes, kur jų laukia didesni atlyginimai. Ir ne 
tik savanaudiški darbdaviai yra kalti. Mūsų turima infras-
truktūra, gamybos sąnaudos ir bendras ekonomikos lygis 
dar niekaip neleidžia pasiekti vokiškų ar norvegiškų algų 
slenksčio. Todėl ir rengiame „kadrus užsieniui“, kurie turtin-
gesnes valstybes darys dar turtingesnes, o mes aiškinsimės, 
iš kur paimti lėšų seniai atpratusių dirbti asmenų šalpai bei 
lengvatoms apmokėti.  

Didžiulės permainos laukia kolegijų sistemos. Dar tebe-
siblaškanti tarp plataus profilio atlikėjų rengimo ir pretenzijų 
į universitetinį lygmenį, ši sistema turės užpildyti tik jai 
būdingą vidurinės grandies specialistų rengimo nišą – be 
jokio tuščiavidurio „penktojo aukšto“ ir strykčiojimų į „pro-
fesinius magistrus“. Šioje nišoje dar ilgiems metams užteks 
darbo. Mes vis dar labai stokojame institucijų, kurios padėtų 
pasirengti visavertėms studijoms universitete tiems, kurie 
anksčiau įgijo vidurinį išsilavinimą arba tik dabar susivokė, 
kad verta siekti aukštesnės pakopos. 

Aštriausias diskusijas kelia universitetinio ugdymo 
lygmuo. Deja, daugiausia apie tai išmanančiais dedasi di-
letantai, garsiausiai rėkiantys, tarsi senovės „Novgorodo 
viečėje“. Jiems vis dar atrodo, kad universitetus turi užpil-
dyti vakarykščiai abiturientai, kad juose turi studijuoti ne 
geriausiai suvokiantys, kurią sudėtingos veiklos kryptį gali 
ir geba rinktis, o mosuojantys atestatais, kuriuose surašyti 
„aukščiausi balai“, kurie pageidavimuose studijuoti nurodo 
visai skirtingas kryptis, nes patys nežino, kuo galėtų tapti. 
Atseit, jei gerai mokėsi „vidurinėje“, tai ir puikiai studijuos. 
Gal ir universitete jų „balai“ bus aukšti, tik ar jie tikrai 
gerai dirbs? Ar pastarieji bent susimąstė, kas tas profesinis 
pašaukimas, kokią misiją norėtų su džiaugsmu vykdyti, sau 
ir kitiems laimę suteikti?

Nors visa ekonomikos raida rodo, kad „atlikėjų“ ateityje 
reikės vis mažiau, kad daugybė šios krypties darbų bus per-
duoti „išmaniajai“ automatikai, Lietuvoje užsimota atsisakyti 
daugiau kaip trečdalio mokslinio potencialo. Diletantams 
reformatoriams labai sunku suvokti, kas iš tikrųjų yra moks-
linė veikla, koks ilgas kelias gali vesti iki atradimų, kurie keis 
pasaulį arba mūsų supratimą apie jį, kokia neišmatuojama 
vertybė yra žmonės, įgiję tyrėjo patirtį. Dabartinė absurdiška, 
keliais kiekybiniais rodikliais pagrįsta mokslininko veiklos 
vertinimo (atestavimo, atlyginimo ir pan.) metodika ne 
skatina atkaklius, sudėtingiausias problemas nagrinėjančius 
tyrėjus, bet juos niveliuoja ir žlugdo. Todėl atsakymas į klau-
simą, kurį universitetinio ugdymo modelį – „elitarinį“, skirtą 
abejotinais kriterijais atrinktai saujelei, ar skatinantį visos 
visuomenės pažangą – Lietuva turi rinktis, turi būti pagrįstas 
ne tariamai efektyvesniu turimų išteklių panaudojimu, bet 
visos valstybės išlikimo perspektyvų matymu. Tauta savo 
likimą turi sieti ne su bėgimu ten, kur šiandien daugiau 
moka, bet su savųjų namų puoselėjimu. Tik visuotinis gilaus 
visapusiško išsilavinimo siekis ateityje garantuos ir stabilią 
materialinę gerovę savame krašte.  

Universitetai, dar gerokai anksčiau iki susiformuojant 
dabartinei „valdančiajai daugumai“ ir jos pakviestai admi-
nistracijai, jau buvo pradėję konsolidacijos procesą. Tokią 
tendenciją lemia pati mokslo ir studijų institucijų veiklos 
specifika. Tarpuniversitetinių klasterių kūrimas, vietoje 
dabar peršamo ketvertuko „(L)UPK“ modelio, leidžia 
operatyviai ir efektyviai spręsti studijų programų dubliavi-
mosi problemą, sutelkti studijoms būtiną infrastruktūrą ir 
suformuoti pajėgiausias dėstytojų grupes. Tai leistų pašalinti 
dabar tvyrančią įtampą ir sutelkti mokslininkus geriausių 
sprendimų paieškai.

AR TAI GALIMA VADINTI REFORMA? Patvirtintos bendrojo ugdymo gairės. Liepos 11 d. 
Seimo posėdyje patvirtintos Bendrojo ugdymo moky-

klos kaitos gairės (projektas Nr. XIIIP-742 (2)). Šių gairių 
tikslas – nustatyti Lietuvos bendrojo ugdymo sisteminių 
pokyčių sritis ir strateginius uždavinius. Bendrojo ugdymo 
gairėmis siekiama inicijuoti ilgalaikės Valstybinės švietimo 
strategijos atnaujinimą, įvardinti esmines pokyčių sritis ir 
siekiamus rezultatus. Strateginis gairių tikslas – sutelkti 
pedagogų ir visos mokyklos bendruomenės pastangas 
mokinio individualybei atsiskleisti ir pasiekti asmenybės 
brandos, suformuoti prielaidas sėkmingai profesinei karjerai 
bei atsakingai visuomeninei veiklai. Gairėse akcentuojamas 
siekis sudaryti lygiavertes kokybiško švietimo sąlygas vi-
siems mokiniams pasiekti maksimalių jų galias atitinkančių 
ugdymosi rezultatų.

Pasak Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko akad. 
Eugenijaus Jovaišos, tokios gairės leidžia siekti bendro 
susitarimo, kas yra kokybiškas ugdymas. „Kokybė, lygia-
vertiškumas ir individualybės puoselėjimas – tinkamo 
švietimo pamatai. Tokios gairės padeda susitelkti visiems 
ties bendrais tikslais, strategija ir siekti norimų rezultatų 
numačius galimus kelius“, – kalbėjo E. Jovaiša. Įgyvendinant 
gaires, norima paspartinti Valstybinėje švietimo 2013–2022 
m. strategijoje iškeltų tikslų įgyvendinimą. Siekiama paska-
tinti Jungtinių Tautų 2015 m. rugsėjo 25 d. priimtos darnaus 
vystymosi darbotvarkės „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus 
vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų“ 4-ojo darnaus vysty-
mosi tikslo – „Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką 
švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi“ – 
įgyvendinimą.

Kūrėjų socialinė apsauga. Seimui nustačius lengvatinį 
„Sodros“ įmokų skaičiavimą pagal autorines sutartis ir iš 
sporto ar atlikėjo veiklos gaunamoms pajamoms, žmonės 
bus skatinami susitelkti į kūrybą. Praėjusios kadencijos par-
lamento priimtas sprendimas naikinti lengvatinę šių įmokų 
skaičiavimo tvarką šią motyvaciją buvo gerokai sumažinęs. 
Seimas priėmė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 
pataisas, kuriomis nuspręsta sugrįžti prie iki šių metų 
sausio 1 d. galiojusios tvarkos ir nustatyti, kad valstybinio 
socialinio draudimo įmokos būtų skaičiuojamos nuo pusės 
pajamų, gautų pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo 
veiklos. Priimtais pakeitimais taip pat nutarta, kad socialinio 
draudimo įmokos nebebus skaičiuojamos nuo autoriams ir 
gretutinių teisių subjektams mokamo atlyginimo už kūrinių 
ir gretutinių teisių objektų panaudojimą pagal suteiktas 
licencijas panaudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus. 
Teisės akto pakeitimai įsigalios rugpjūčio 1 d.

Seimas papildė Regiono plėtros tarybos sudėtį. Nu-
statyta, kad Regiono plėtros taryba sudaroma iš regiono 
savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių, 
Vyriausybės paskirto asmens ir socialinių bei ekonominių 
partnerių atstovų. Socialinių ir ekonominių partnerių pasiū-
lyti atstovai, kuriuos skiria Vyriausybė arba jos įgaliota ins-
titucija, turi sudaryti 1/3 visų regiono plėtros tarybos narių 
(apskaičiuojant jų skaičius yra aritmetiškai suapvalinamas). 
Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlyti atstovai į regi-
ono plėtros tarybą skiriami ir iš jos atšaukiami Vyriausybės 
nustatyta tvarka. Pataisos įsigalios 2017 m. spalio 1 d.

Nuspręsta tęsti Valstybės Nepriklausomybės stipendi-
jos teikimą. Peržiūrėjus Valstybės Nepriklausomybės sti-
pendijos skyrimo nuostatus ir sudarius skyrimo komisiją, 
stipendiją būtų galima skirti jau 2018 m. Tai būtų simboliška, 
nes pirmoji Valstybės Nepriklausomybės stipendija buvo 
įteikta minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-
metį. Stipendija buvo teikiama, kol dirbo penkerius metus 
paskirta Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo 
komisija (2009–2014).

Valstybės Nepriklausomybės stipendijos laureatai: 2010 
m. – dr. Vilma Bukaitė, 2011 m. – dr. Kęstutis Bartkevičius, 
2012 m. – dr. Artūras Svarauskas, 2013 m. – dr. Giedrė 
Milerytė, 2014 m. – dr. Laima Bucevičiūtė. Valstybės Ne-
priklausomybės stipendija skatina pasirinkti mokslininko 
karjerą, dirbti valstybės labui. Valstybės Nepriklausomybės 
stipendija skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų 
mokslininkams, ne vyresniems negu 33 metų, už Lietuvos 
valstybingumo stiprinimui svarbius pasiekimus. Laureatai 
atrenkami konkurso būdu.
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Valstybės istorinės atminties komisija taip 
pat atkreipė dėmesį, kad labai svarbu dera-
mai paminėti vieną iš svarbiausių istorinių 
įvykių – Lietuvių konferencijos 100-metį. 
Konferencija vyko 1917 m. rugsėjo 18–22 d. 
Vilniuje. Joje dalyvavo 222 atstovai, atvykę 
iš įvairių Lietuvos vietovių. Būtent Lietuvių 
konferencija išrinko dvidešimties narių at-
stovybę – Lietuvos Tarybą, kuri, vykdydama 
Lietuvių konferencijos nutarimus, 1918 m. 
vasario 16 d. paskelbė Lietuvos valstybingu-
mo atkūrimo aktą.

Vokietija   – strateginė L ietuvos 
partnerė. Liepos 5 d. Seimo Pirmininkas 
Viktoras Pranckietis susitiko su Vokietijos 
Bundestago Pirmininku Norbertu Lamertu 
(Norbert Lammert) ir gynybos reikalų įga-
liotiniu prie Vokietijos Bundestago Hansu 
Pėteriu Bartelsu (Hans-Peter Bartels). V. 
Pranckietis su N. Lamerto vadovaujama 
Vokietijos delegacija aptarė regiono saugu-
mo padėtį, Vokietijos vaidmenį užtikrinant 
regiono saugumą ir lyderystę, dislokuojant 
NATO daugiašales pajėgas Lietuvoje, Euro-
pos Sąjungos bendros energetinės sąjungos 
svarbą valstybių energetiniam saugumui, 
Lietuvos ir Vokietijos dvišalio bendradarbia-

vimo plėtros galimybes ir gilinimą įvairiose 
srityse. Pasak Seimo Pirmininko, Lietuva dė-
kinga Vokietijos Vyriausybei už sprendimą 
imtis vadovaujančio vaidmens formuojant 
priešakines pajėgas Lietuvoje. Vokietijos 
vaidmuo labai svarbus užtikrinant regiono 
saugumą. Viktoras Pranckietis pažymėjo, 
kad Vokietija yra strateginė Lietuvos par-
tnerė, ypač svarbi pritraukiant investicijas 
ir technologijas, tranzitinius prekių srautus, 
vystant prekybą, plečiant mokslinį bendra-
darbiavimą ir studentų mainus.

Dėl Lenkijos užsienio reikalų ministro 
pozicijos. Seimo narys Audronius Ažubalis 
nesusipratimu vadina leidiniui „wPolityce“ 
išsakytą Lenkijos užsienio reikalų ministro 
Vitoldo Vaščikovskio (Witold Waszczykovs-
ki) poziciją, kad Ukraina pirmiausia turi 
įgyvendinti Lenkijos keliamus reikalavimus 
dėl istorinės atminties ir tautinių mažumų, 
kad ši neprieštarautų Ukrainos narystei ES. 
Tai ministras vadina neva išmoktomis de-
šimtojo dešimtmečio santykių su Vokietija 
ir Lietuva pamokomis.

Stebina Lenkijos diplomatijos vadovo 
kalba, iš esmės atkartojanti Kremliaus „tė-
vynainių“ politiką dėl savo kaimynų. Tiek 
dėl skaudžios XX a. istorijos vertinimo, tiek 
dėl tautinių mažumų bandymas kalbėtis su 

kaimynais ultimatumų stiliumi nėra ir nieka-
da nebus brandžių tarpvalstybinių santykių 
pagrindu. Lenkija, siekianti tapti Vidurio ir 
Rytų Europos regiono lydere, neturėtų sau 
leisti tokių emocijomis, o ne faktais grįstų 
pareiškimų.                                                      
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Laura Žemaitienė

„Reforma turi keisti – ne naikinti!“ 
„Mokslas ne piktžolė – nelaistomas neauga.“ 
„Universitetai – ne kumetynas, mokslininkai – 
ne baudžiauninkai.“

Šie ir daugybė kitų teiginių buvo para-
šyta Lietuvos aukštųjų mokyklų profe-
sinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) 

ir Lietuvos mokslininkų sąjungos surengto 
protesto akcijos plakatuose. Tačiau ši akci-
ja tėra tik ledkalnio viršūnė, palyginus su 
chaosu, per pastaruosius keletą mėnesių 
įsivyravusiu tarp mūsų valstybės akademi-
nės bendruomenės. Universitetų reakcijos 
į aukštojo mokslo reformą – skirtingos. 
Vieni laikosi kategoriškos – išlikti nieko 
nekeičiant – pozicijos, kiti tyliau ar garsiau 
diskutuoja savo bendruomenių viduje, treti 
imasi alternatyvių veiksmų ir siūlo savo 
reformos scenarijus.

ASU ir VDU jau yra pasirašę šių dviejų 
aukštųjų mokyklų integracijos susitarimą, 
kuriuo sutarta Kaune plėtoti klasikinį, pla-
čios aprėpties, istorines tradicijas ir tarptau-
tinį pripažinimą turintį jungtinį universitetą. 
ASU turi aiškų tikslą – Lietuvoje sustiprinti 
agrarinių krypčių studijas ir mokslinius 
tyrimus bei žino, kaip šį tikslą pasiekti. Jį 
įgyvendinti reikia kuo skubiau – dėl šiais 
metais egzaminus laikiusių ir į šį chaosą ne 
savo noru įtrauktų šalies abiturientų. Kitu 
atveju tik padidinsime emigracijos bangą. 
O juk siekiame ją stabdyti ir padėti ateities 
kartoms siekti kokybiško išsilavinimo ir 
karjeros savo krašte. 

„Toks mūsų tikslas – kokybiškos studi-
jos ir darbo perspektyvos savo namuose, o 
ne svetur“, – sako ASU rektorius prof. dr. 
Antanas Maziliauskas. Pasak jo, šiandien 
nėra abejonių, kad tikrąjį sinergijos efektą, 
kitaip tariant, naudą ir susijungusiems uni-

versitetams, ir šalies visuomenei bei visai 
valstybės ekonomikai, duotų VDU ir ASU 
susijungimas. 

Jeigu, kaip planuojama, prie šio jung-
tinio universiteto dar prisijungs Lietuvos 
edukologijos ir Lietuvos sporto universitetai, 
nauda bus dar didesnė. „Bus sukurtas ateities 
universitetas tikrąja šio žodžio prasme. Artes 
liberales principu besivadovaujantis VDU – 
tai plačios parengties inovatyviai mąstantys 
ir kuriantys jauni žmonės, turintys tvirtus 
humanitarinius pagrindus ir aiškias profe-
sinės specializacijos perspektyvas. O ASU 
šiandien yra atsakingas už šalies išteklius – 
mišką, žemę, vandenį, bioįvairovės, ekosis-
temų išsaugojimą, klimato kaitos stabdymą, 
tvarų žemės ir miško ūkį, bioekonomiką, 
sveiko maisto užtikrinimą. Prie jungtinio 
universiteto prisijungus LEU, būtų gauta ir jo 
stiprybė – ateities žmonių ugdymas, talentų 

atskleidimas, savitų, valstybės poreikius 
atitinkančių modernių mokyklos kūrimas. 
Sujungus visas šias sritis į vieną visumą, 
sinergijos efektas būtų akivaizdus. 

Pasak ASU rektoriaus, šiandien niekas 
neabejoja, kad šiuolaikinio universiteto ab-
solventas turi būti ne „žinių nešiotojas“, o 
kūrėjas, gebantis generuoti idėjas ir spręsti 
problemas. Tam reikia plataus bendrojo 
parengimo, kurį sustiprins VDU. ASU savo 
ruožtu pagilins studentų praktinius gebėji-
mus, suteikdamas modernias eksperimen-
tines laboratorijas ir išplėtotą partnerystę 
su verslu. Sutelkus visų minėtų universitetų 
mokslo potencialą, mokslo projektų pajėgu-
mai taip pat gerokai sustiprės. 

Vienas svarbiausių universitetų konso-
lidacijos tikslų – studijų efektyvumo didi-
nimas. Jungtiniame universitete 33 proc. 
sumažėtų bakalauro, 40 proc. – magistrantū-

ros ir vientisųjų studijų programų. „Be abejo, 
svarbu ir tai, kad universitetų konsolidacija 
duotų ekonominę ir socialinę naudą. Atliko-
me pilną jungtinio universiteto sąnaudų ir 
naudos analizę. Mūsų universitetų integra-
cijos atveju gaunama nauda – akivaizdi, nes 
didesnę pridėtinę vertę kuria ir aukštesnės 
kokybės studijas baigę absolventai, ir mokslo 
grupių nacionaliniai bei tarptautiniai pro-
jektai, ir partnerystė su verslu. Būtų efek-
tyviau panaudojamos Slėnio „Nemunas“ 
programos lėšomis sukurtos modernios 
eksperimentinės laboratorijos, bendrabučiai, 
mažiau sąnaudų prireiktų administravimui. 
Per trejus metus įdėjus 7,8 mln. eurų, šios 
investicijos atsipirktų jau antrais metais po 
projekto įgyvendinimo. Esame skaičiavimais 
pagrindę prognozuojamą sukurtos pridėti-
nės vertės dydį. Jis išties yra įspūdingas – 
apie 70 mln. eurų per prognozuojamą 15 
metų laikotarpį. Taigi, jungtinio universiteto 
nauda yra akivaizdi, pagrįsta ir išmatuojama. 
Vyriausybei ir visuomenei nėra sudėtinga 
tuo įsitikinti“, – pabrėžia A. Maziliauskas.

„Be abejo, dabartinė neapibrėžta situa-
cija kelia pagrįstą nerimą universitetų ben-
druomenėms. Tad norisi patikinti, kad dėl 
jungimosi nenukentės nei esami ar būsimi 
studentai, nei akademinis personalas. Prie-
šingai – su VDU vadovybe esame sutarę, 
kad, sumažėjus studijų programų skaičiui ir 
pedagoginio darbo krūviams, bus sudarytos 
geresnės sąlygos žmonėms dirbti mokslinį 
darbą. Esami ir būsimi studentai taip pat 
neturėtų turėti preteksto nerimauti pasirinkę 
stiprų, tarptautišką ateities universitetą, su-
kurtą VDU ir ASU pagrindu. Atvirkščiai – iš 
šios integracijos jie išloš daugiausiai“, – teigia 
ASU rektorius A. Maziliauskas. Sudarytos 
darbo grupės jau rengia integracijos planą 
ir jungtinio universiteto statuto projektą. Jį 
patvirtinus Seime, realus universitetų susi-
jungimas turėtų įvykti per 2–3 metus.          

Kas bus su Lietuvos universitetais?

ASU rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas su LR Seimo pimininku prof. dr. Viktoru 
Pranckiečiu diplomų įteikimo šventėje. ASU nuotr.

Liepos 28–29 d. Lietuvos mokslų aka-
demijos didžiojoje konferencijų salėje 

(Gedimino pr. 3, Vilnius) vyks tarptautinė 
konferencija „Be praeities nėra ateities“, 
skirta Ignoto Domeikos 215-osioms gimimo 
metinėms. Renginio pradžia – 9 val.

Liepos 28 d. 15 val. LMA Vrublevskių 
bibliotekoje vyks parodos, skirtos žymiam 
mokslininkui Ignotui Domeikai, atidarymas. 

Parengta pagal Lietuvos mokslų akademijos  
pranešimą                                                              

Ignotui Domeikai 
atminti

 Atkelta iš 3 p.

 Atkelta iš 2 p.

fizinių mokslų – Aleksandro Stulginskio, 
humanitarinių mokslų ir meno studijų at-
stovams atitenka Antano Smetonos vardo 
stipendijos. Prezidentų stipendijos skiria-
mos vieneriems studijų metams už gerus 
akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę 
veiklą. Kandidatai atrenkami atsižvelgiant į 
mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir 
meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą 
konkursuose, ekspedicijose, mokslinės prak-
tikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus.

Iš kiekvienai studijų sričiai numatytų 
penkių vardinių stipendijų po vieną skiriama 
kolegijų studentui (190 eurų kas mėnesį), po 
dvi – siekiantiems bakalauro laipsnio univer-
sitetuose (190 eurų) ir po dvi – magistran-
tūros studentams (266 eurai). Kandidatūras 
stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas 
vertina Lietuvos mokslų akademijos eksper-
tai. Vardines prezidentų stipendijas, siekiant 
pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus 
ir paskatinti geriausius Lietuvos studentus, 
Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1995 
m. Parengta pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 
Komunikacijos skyriaus pranešimus                   

ŠVIETIMO IR MOKSLO  
MINISTERIJOS PRANEŠIMAI
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LRS Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų (TS-LKD) frakci-
jos seniūnas Gabrielius Landsbergis 

teikia Seimo nutarimo projektą dėl nepasi-
tikėjimo LRS Švietimo ir mokslo komiteto 
pirmininku akad. Eugenijumi Jovaiša (žr. 
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos 
informacijos ir komunikacijos departamen-
to ryšių ir visuomenės skyriaus pranešimą 
žiniasklaidai, 2017 m. birželio 20 d.). 

G. Landsbergis teigia, kad „svarstymo 
Seime metu valstybinių universitetų tinklo 
pertvarka tampa atskirų aukštųjų mokyklų 
interesų įkaite ir taip praranda reformų 
kryptį bei prasmingą, racionalų, valstybės in-
teresą atitinkantį turinį. Negana to, iš Mokslo 
ir studijų įstatymo esą siekiama pašalinti 
kokybės ir skaidrumo kriterijus atitinkančias 
nuostatas dėl aukštųjų mokyklų finansavimo 
ir valdymo“. 

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių 
sąjungų susivienijimas (LAMPSS) minėtą 
siūlymą laiko cinizmo ir politinės dema-
gogijos apraiška. LR Seimas šalia tinklo 
pertvarkos taiso ankstesnių reformatorių – 
konservatorių ir liberalų – klaidas aukštojo 
mokslo srityje. Būtent G. Landsbergis, M. 
Adomėnas ir kt., būdami rinkti politikai 
ir priesaika įsipareigoję LR Konstitucijai, 
patys siekia įgyvendinti prievartinį aukštųjų 
mokyklų jungimo modelį. Tikėtina, jie žino, 
kad universitetai turi ypatingą statusą – jų 
steigėjas yra Seimas, o ne ŠMM ar Vyriau-
sybė, ir jiems numatytą autonomiją saugo 
LR Konstitucijos 40 str. 3 dalis. 

Propaguojamas ydingas prievartinis uni-
versitetų jungimas, eliminuojant akademines 
bendruomenes ir ignoruojant universitetų 
valdymo organų valią, yra ne kas kita kaip 
šiurkštus Konstitucijos pažeidimas. Būtent 
akademiko E. Jovaišos vadovaujamas Seimo 
komitetas šiuos antikonstitucinius, vadinasi, 
teisiškai ir politiškai netvarius, ketinimus 

pristabdė, todėl ir atkreipė į save nepelnytos 
kritikos ugnį. 

Prisimintina, kad dar 2009 m. tuometės 
konservatorių ir liberalų daugumos ran-
komis Lietuvoje jau buvo įgyvendinta an-
tikonstitucinė aukštojo mokslo reforma. 
LR Konstitucinis Teismas (2011-12-23) LR 
mokslo ir studijų įstatyme Nr. XI-242 (2009 
m. balandžio 30 d.) nustatė 36 pagrindinio 
šalies įstatymo Konstitucijos pažeidimus. 
Ekspertai, apžvalgininkai, profesinės są-
jungos tąsyk perspėjo tuometę valdančiąją 
daugumą dėl kėsinimosi į Konstituciją. 

Deja, buvo pasitelktas buldozerinis 
balsavimas. Tragedija ta, kad minėta anti-
konstitucinė reforma jokių aukštojo moks-
lo problemų neišsprendė, o tik padidino. 

Dabar bemaž tie patys veikėjai vėl šaukiasi 
dar vienos antikonstitucinės ir kenkėjiškos 
reformos. Labai gaila, kad vienos didžiausių 
šalies politinių partijų lyderis G. Landsber-
gis bando eiti politine korupcija apkaltintų 
kolegų pėdomis... 

Turimais skelbtais spaudoje duomeni-
mis, G. Landsbergis galimai pats siekia ne 
visai skaidrių interesų iš aukštojo mokslo 
pertvarkos. Yra požymių, kad jis galimai 
atstovauja savo bendrapartiečių, valdan-
čių Kauno technologijos universitetą, Pe-
tro Baršausko (KTU rektoriaus) ir Jurgitos 
Šiugždinienės (KTU prorektorės), siauram 
asmeniniam ar instituciniam interesui, vyk-
do paskirų aukštųjų mokyklų interesams 
atstovaujančių įtakos grupių užsakymą. 

Minėtas universitetas valdomas nedemokra-
tiškai, neteisėtai. Daugybinius pažeidimus 
patvirtino LR akademinės etikos ir proce-
dūrų kontrolierius.  

 LAMPSS rekomenduoja visuomenei 
atkreipti dėmesį į per pastaruosius Seimo 
rinkimus vykusią rinkimų kampaniją, kurios 
metu Petras Baršauskas ir Jurgita Šiugždi-
nienė rinkimų plakatuose, renginiuose as-
meniškai rėmė G. Landsbergio kandidatūrą. 
Per rinkimus P. Baršauskas buvo įvardytas 
kaip vienas iš potencialių švietimo minis-
trų, TS-LKD laimėjus rinkimus (žr. https://
www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/
konservatoriai-i-ministru-postus-pasiruose-
po-2-4-kandidatus-tik-premjera-vieninte-
li-56-681381). 

LRS Švietimo ir mokslo komitetas ir jo 
pirmininkas E. Jovaiša sugrąžino politinius 
debatus dėl aukštųjų mokyklų tinklo per-
tvarkos į Konstitucijos erdvę ir atkreipė į 
save neskaidriai veikiančių grupių pyktį bei 
neadekvačius politinius veiksmus. LRS Švie-
timo ir mokslo komitetas nuo pat pradžių į 
aukštųjų mokyklų tinklo reformos rengimą 
siekė įtraukti akademinę bendruomenę, 
įskaitant profesines sąjungas. Šiuo metu 
atsiranda gana subalansuotas reformos pro-
jektas, kuriame taip pat siekiama kelti studijų 
kokybę, parengti naują studijų ir tyrimų fi-
nansavimo modelį, demokratizuoti aukštųjų 
mokyklų valdymą.  

 LAMPSS atstovauja 14-ai šalies aukštųjų 
mokyklų. Šios gausios akademinės ben-
druomenės vardu reikalaujame nedelsiant 
nutraukti dar vienos antikonstitucinės re-
formos planavimo veiksmus. Mes tikime, 
kad gyvename demokratinėje valstybėje, 
kur turi vyrauti nuomonių įvairovė, bet ne 
švaistymasis kaltinimais. Dirbkime susitelkę 
ir tada daugiau laimės Lietuvos piliečiai. 

LAMPSS tarybos vardu pirmininkė dr. Asta  
Lapinskienė                                                               

LAMPSS pareiškimas dėl Seimo TS-LKD frakcijos reiškiamo  
„nepasitikėjimo LRS Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku“

LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, svarstant universitetų tinklo 
optimizavimo planą. J. Jasaičio nuotr.

Prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas

Visi sutinka, kad Lietuvoje švietimo 
sistemos reforma yra būtina. Tačiau 
turi vykti diskusija tarp Seimo, uni-

versitetų ir visuomenės. Reforma negali būti 
vykdoma chaotiškai, neįvertinus ilgalaikių 
tokios reformos pasekmių 

1. Universitetas – būtinas re-
giono raidai

„Be abejo, visus (universitetus – L. S.) 
sujungti – ne sprendimas. Regionuose, to-
kiuose kaip Šiauliai ir Klaipėda, jie turi būti. 
Bet jie turi įsivertinti, ar vieni gali suteikti 
kokybišką švietimą. Ar, pavyzdžiui, jung-
tis su Vilniaus universitetu ir turėti stiprų 
pagalbininką? Jungtis reikia ne todėl, kad 

išsilaikytų, bet kad patenkintų kokybiško 
švietimo reikalavimus“, – tvirtina Seimo 
Švietimo ir mokslo komiteto vadovas akad. 
E. Jovaiša.

Regioną sudaro istoriškai susiformavusi 
ekonominio, socialinio ir kultūrinio gyve-
nimo visuma, kurioje svarbus vaidmuo pri-
klauso universitetams. Universitetų indėlis 
aktualus regiono ūkio plėtrai, jo ilgalaikio 
konkurencinio pranašumo skatinimui, ino-
vatyvios verslo aplinkos formavimui, efek-
tyviam žmogiškųjų išteklių ir inovacinio 
potencialo panaudojimui. 

Valstybės socialiniame ir ekonominia-
me gyvenime dažnai išskiriamas atokes-
nis Šiaurės Lietuvos regionas, nutolęs nuo 
pagrindinių – Vilniaus ir Kauno – verslo 
centrų, pasižymintis savitomis gamtinės, 
istorinės, kultūrinės ir ekonominės aplinkos 
ypatybėmis. Pavyzdžiui, savo geologine ir 
geochemine sandara (dirvožemio, vandens 
sudėtimi ir pan.) šis regionas artimesnis 
Latvijai, o jo istorinės ir kultūrinės tapatybės 
šaknų galima rasti viduramžiais gyvavusioje 
Žemaitijos kunigaikštystėje. 

Šiauliai priklauso prie regionų, kuriuose 
gali sėkmingai vystytis ekonomika. Interneto 
ir mobiliųjų technologijų laikais daugelis 
žinomų kompanijų, kai mato kvalifikuotos 

darbo jėgos potencialą, steigia filialus re-
gionuose. IT įmonės („Telia“ ir kt.) steigia 
padalinius Šiauliuose, atsižvelgdamos į tai, 
kad čia veikia universitetas, rengiantis aukš-
tos kvalifikacijos IT specialistus. Lietuvos 
darbo biržos duomenimis, Šiaulių regionui 
prognozuojamas didžiausias darbo jėgos 
paklausos augimas. Nors „InfoBalt“ atlikta 
ryšių ir IT specialistų rengimo dinamikos 
analizė rodo, kad šių specialistų poreikis iki 
2020 m. tik didės, jo tenkinimo galimybės 
yra vos ne dvigubai mažesnės nei reikėtų. 

Šiaulių universitetas yra vienintelis uni-
versitetas, veikiantis Šiaurės Lietuvoje ir 
orientuotas į studijas bei mokslinius tyri-
mus, aktualius regiono ekonominei plėtrai. 
Čia rengiami aukštos kvalifikacijos įvairių 
sričių specialistai. Universiteto absolventai 
sėkmingai dirba ne tik šio regiono, bet ir 
kitose įmonėse ar institucijose, studijuoja 
doktorantūroje, dalyvauja moksliniuose 
projektuose ir pan.    

2. Universitetas ir gyventojų 
migracija 

Universitetai gali svariai prisidėti, stab-
dant gyventojų, ypač jaunimo, migraciją į 
užsienį ir iš atokesnių regionų į didmiesčius. 
Dar praėjusios kadencijos Seimui vos tik 

pradėjus aukštųjų mokyklų tinklo reformas, 
pasigirdo gimnazijų direktorių signalai, kad 
sparčiai didėja jaunimo, vykstančio studijuo-
ti į užsienį, dalis. Šiuo metu užsienio univer-
sitetuose studijuoja ne ką mažiau jaunimo, 
nei didžiausiame Lietuvos universitete. 

Prie atsisakančių studijuoti Lietuvoje 
skaičiaus didėjimo didele dalimi prisideda 
ir tendencinga pastarųjų metų švietimo 
politika, kuri ypač neigiamai veikia univer-
sitetus, veikiančius regione. Susidaro įspū-
dis, kad įgyvendinama universitetų tinklo 
pertvarka atneša daug daugiau žalos, negu 
tos neigiamos tendencijos, kurioms įveikti 
ta pertvarka buvo pradėta. Pagal statisti-
nius duomenis, Šiaulių regione gyventojų 
pastaraisiais metais sumažėjo ketvirtadaliu, 
o stojančiųjų į Šiaulių universitetą – net 2–3 
kartus. Tokio atsisakančiųjų studijuoti savo 
mieste ar regione skaičiaus sumažėjimo rei-
kėtų ieškoti ne regiono gyventojų skaičiaus 
pokyčiuose, bet nepakankamai pagrįstų 
reformų sukurtoje aplinkoje.   

Vertėtų paminėti stojimo į aukštąsias 
mokyklas ir studijų reikalavimus. Ne pa-
slaptis, kad dėl regionų socialinių ir ekono-
minių skirtumų provincijos jaunimas nėra 

Dėl universiteto, veikiančio atokesniame regione

 Nukelta į 6 p.

TĘSIAME DISKUSIJĄ APIE UNIVERSITETŲ TINKLO PERTVARKĄ
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parengiamas taip, kaip didmiesčių mokyklų 
abiturientai. Tokių jaunuolių priėmimas į 
aukštąją mokyklą tikrai nereiškia, kad jie 
automatiškai gaus diplomus, nes diplomui 
įgyti reikalinga žinių kokybė vertinama, 
remiantis valstybiniu lygmeniu patvirtinta 
sistema. Tačiau galimybė pradėti studijuoti 
tokiems jaunuoliams suteikia progą ugdyti 
savo gebėjimus. Formalūs draudimai jiems 
stoti į aukštąsias mokyklas pažeidžia LR 
Konstitucijos garantuotą teisę į mokslą ir 
didina socialinę atskirtį Lietuvoje. O tai, kaip 
minėta, smarkiai didina jaunimo emigraciją.  

3. Europos regioninė poli-
tika palaiko universitetus, 
veikiančius regionuose

Europos civilizacija neatsiejama nuo 
universitetų. Vis didėjantys teritoriniai išsi-
vystymo netolygumai reikalauja aktyvios re-
gioninės politikos, neutralizuojančios terito-
rinius išsivystymo netolygumus lemiančias 
priežastis ir vykdančios atsiliekančių regionų 
susidarymo prevenciją, kad ateityje netektų 

ieškoti lėšų jiems remti. Nauja regioninės 
plėtros politikos paradigma (OECD) nu-
kreipiama į visų natūraliai besiformuojančių 
funkcinių regionų ekonominę plėtrą, jų ilga-
laikio konkurencinio pranašumo skatinimą, 
palankios verslui aplinkos formavimą, į kiek 
įmanoma tolygesnį ekonomikos augimo 
skatinimą visoje valstybės teritorijoje. 

Universitetų vaidmuo ypač išryškėja, 
skatinant efektyvų žmogiškųjų išteklių ir 
inovacinio potencialo panaudojimą, plėto-
jant regionines inovacijų sistemas, kolektyvi-
nę antreprenerystę ir eksportuojančio verslo 
klasterizavimo procesus. Universitetai tampa 
pagrindinėmis regioninės politikos priemo-
nėmis, didinančiomis verslo konkurencinius 
pranašumus tarptautiniame kontekste. 

Universitetų decentralizavimas yra bū-
tinas, skatinant juos atlikti ne tik tarptau-
tinio lygio tyrimus, bet ir prisidėti prie 
regionų inovacijų plėtros ir jų aprūpinimo 
specialistais. Pavyzdžiui, Skandinavijos 
šalyse (ir ne tik jose) praktikuojamas „tri-
gubo sraigto“, t. y. kooperacijos tarp verslo, 
universitetų (tyrimo institutų) ir regionų 
tarybų, modelio įgyvendinimas. Net tokioje 

mažoje šalyje kaip Airija, pastaruoju metu 
pertvarkant aukšto mokslo sistemą, vienas 
iš įgyvendinamų pagrindinių uždavinių yra 
aukštojo mokslo atsakomybės už inovacijų 
ir žmogiškųjų išteklių plėtrą skatinimas 
regionuose, reformuojant jo finansavimo 
sistemą. Orientacijos į konkrečius geografi-
nius funkcinius regionus dėka, ši regioninė 
politika netgi įgavo į vietovės specifiką 
orientuotą (angl. place based) kryptį, ES 
propaguojamą 2014–2020 m. planavimo 
laikotarpiui. Ją taikant, reikia įvertinti te-
ritorinių išteklių potencialą ir rasti efekty-
vios kooperacijos sprendimus tarp plėtros 
dalyvių, labiausiai stiprinančius šių vietovių 
konkurencingumą. 

Taikant šį metodą, būtina nacionalinės 
sektorinės politikos teritorizacija – regioni-
nio matmens (užimtumo, aukštojo mokslo, 
inovacijų ir t. t.) išryškinimas. Regiono efek-
tyviai raidai būtina integruota socioekono-
minio potencialo plėtros strategija ir jos 
įgyvendinimo veiksmų planas. Pavyzdžiui, 
Švedija regioninės plėtros politiką netgi per-
vadino į regionų augimo politiką. Panašiai 
kaip ir Danija, Švedija orientuojasi į visų 

regionų konkurencingumo didinimą, rengia 
ir įgyvendina regionines ekonomikos augi-
mo programas. Švedijos inovacijų agentūra 
remia regionų verslo klasterius, skatindama 
jų tarptautinį konkurencingumą.  

Dažnai minima Suomijos universitetų 
integracija, kai trys Helsinkio aukštosios 
mokyklos buvo sujungtos į Aalto universi-
tetą, yra sėkmingai derinama su Suomijos 
atokesniuose regionuose veikiančiais univer-
sitetais. Suomijoje yra keturis kartus daugiau 
universitetų, veikiančių regionuose, negu 
Lietuvoje, nors šioje šalyje gyvena tik beveik 
du kartus daugiau gyventojų negu Lietuvoje. 
Tai Turku, Tampere, Jyvaskyla, Oulu, Rytų 
Suomijos (Eastern Finland in Joensuu and 
Kuopio), Vaasa, Laplandijos universitetai 
ir Abo Akademija (Turku), sėkmingai vei-
kiantys šios valstybės regionuose. Todėl, 
pertvarkant šalies aukštųjų mokyklų tinklą, 
universitetų jungimo didmiesčiuose nerei-
kėtų sieti su universitetų, veikiančių regione, 
veiklos siaurinimu ar jų pavertimu „didžiųjų 
universitetų“ filialais. Būtina ieškoti spren-
dimų, skatinančių regiono ir visos valstybės 
socialinę ir ekonominę raidą.                       

Dėl universiteto, veikiančio atokesniame regione

Rasa Nezelskytė 

Į Aleksandro Stulginskio universiteto 
miestelyje vykstančias didžiausias Bal-
tijos šalyse žemės ūkio parodas kasmet 

suplaukia minios lankytojų. Šių parodų 
metu akį traukia ne tik ekspozicijų mastai, 
bet ir pats unikalus universiteto ansamblis. 
Pastatai ir juos supantis parkas prieš penkis 
dešimtmečius suprojektuoti taip profesi-
onaliai, kad puikiai atitinka ir šiandienos 
poreikius tiek organizuojant masinius ren-
ginius, tiek ir nutilus jų šurmuliui, gyvenant 
įprastą gyvenimą. Tačiau ASU lektorius 
Mantas Pilkauskas, kurio tėvas kraštovaiz-
džio architektas Regimantas Pilkauskas buvo 
vienas ASU miestelio projekto autorių, tei-
gia, kad tai nestebina žinant, jog anuomet, 
projektuojant teritorijas, ranka rankon dirbo 
dviejų savarankiškų profesijų specialistai – 
architektai ir kraštovaizdžio architektai. Šiuo 
metu to, deja, neretai nėra, nors šalyje seniai 
priimtas Želdynų įstatymas įpareigoja burti 
tokias komandas.  

Architektai dalinasi funkci-
jas su kolegomis 

„Apie 1960-uosius ASU centrinius rū-
mus bei teritoriją projektavo du profesi-
onalai – architektas Liucijus Dringelis ir 
kraštovaizdžio architektas Regimantas Pil-
kauskas. Jiems tuomečiame Kauno miesto 
statybos projektavimo institute vadovavo 
lietuviškosios architektūros žinovas Vytau-
tas Landsbergis-Žemkalnis. Tad, praėjus ir 
pusšimčiui metų, šiandien matome puikius 
šio komandinio darbo rezultatus“, – pasakoja 
M. Pilkauskas.

Pašnekovas primena, kad ilgą laiką 
kraštovaizdžio tvarkymo specialistai buvo 
rengiami Vilniaus dailės akademijoje. Kas 
antrus metus čia buvo išleidžiama po vieną 

jų laidą. Tačiau prieš keletą metų akademija 
šios specializacijos atsisakė ir visą dėmesį 
sutelkė į architektūros studijas. 

„Šiuo metu architektus rengia trys aukš-
tosios mokyklos – Vilniaus dailės akademija, 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir 
Kauno technologijos universitetas. Visos jos 
orientuojasi į tai, kad architektas būtų pla-

Jis pastebi, kad Architektų rūmai (ates-
tuotų architektų profesinės savivaldos or-
ganizacija) aktyviai pasisako už tai, kad 
plataus profilio architektams būtų suteiktos 
visos projektavimo funkcijos. Tačiau pa-
šnekovas teigia negalintis sutikti su tokia 
nuostata, nes dar 1968 m. Tarptautinė darbo 
organizacija (International Labour office) 

vybių, klimato veiksnių poveikio augalams 
žinių neturintis architektas suprojektuos 
parkus ir skverus, tai nereiškia, kad ten au-
galai vešės. Iš tiesų aplinka gerai suprojek-
tuota tik ten, kur bendrose komandose dirbo 
kraštovaizdžio architektai ar želdynininkai. 
Taip buvo suformuota ne tik ASU, bet ir, 
pavyzdžiui, Šilutės r. Juknaičių gyvenvietės 
aplinka, kurios autorius buvo kraštovaizdžio 
architektas Alfonsas Kiškis. O pasekmes 
to, kad kraštovaizdžio architektui projek-
tas pateko tik galutiniame etape, šiandien 
akivaizdžiai matome nejaukiuose sovieti-
nių daugiabučių kiemuose“, – konstatuoja 
pašnekovas.

Išlošė tie, kurie dirbo kartu 
su kraštovaizdžio architek-
tais  

Pasak M. Pilkausko, jei kam kyla klau-
simas, kodėl Lietuvoje tiek nejaukių skverų 
su suoliukais, ant kurių niekas neprisėda, 
atsakymo toli ieškoti nereikia – šie suoliu-
kai sustatyti bet kaip: „Suoliukas turi turėti 
apželdintą užnugarį, būti atsivėręs į erdvę, 
atitinkamai apšviestas. Šią taisyklę jums 
pasakytų bet kuris kraštovaizdžio archi-
tektas.“ Todėl jį stebina, kad nuo 2007 m. 
Lietuvoje veikiančio Želdynų įstatymo iki 
šiol nesilaikoma. Šiame dokumente pasa-
kyta, kad kiekviena šalies savivaldybė turi 
turėti skyrių arba specialistą, atsakingą už 
želdynų projektavimo ir priežiūros organi-
zavimą. „Projektuojant privalu laikytis ne tik 
Statybos įstatymo ir statybų techninių regla-
mentų, bet ir Želdynų įstatymo, pagal kurį 
projektuotojų komandoje privalo dalyvauti 
ir želdynų projekto rengimo vadovas. Beje, 
tokie specialistai Aplinkos ministerijoje yra 
atestuojami, tačiau savivaldybės jų nekvie-
čia“, – piktinasi pašnekovas.

STUDIJŲ NAUJOVĖS
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taus profilio specialistas: sugebėtų planuoti 
teritorijas, projektuoti pastatus ir išmanytų 
kraštovaizdžio architektūrą. Tačiau, deja, 
su augalija ir gamtos procesais studentai 
menkai supažindinami“, – apgailestauja M. 
Pilkauskas.  

Ženevoje oficialiai pripažino kraštovaizdžio 
architekto (Landscape Architect) profesiją ir 
kvalifikavo ją kaip savarankišką greta pastatų 
architekto (Building Architect) ir urbanisto 
(Town Planner). 

„Jei biologijos, dirvožemio fizinių sa-

ASU centriniai rūmai
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M. Pilkauskas pastebi, kad tos savivaldybės, 
kurios laikosi Želdynų įstatymo nuostatų, 
šiandien yra pasiekusios nepalyginamai 
geresnių rezultatų. „Neabejotina lyderė šiuo 
požiūriu yra Utena. Sakyčiau, šiam miestui 
labai pasisekė, kad kadaise baigusi studijas 
Vilniaus dailės akademijoje, šio miesto sa-
vivaldybėje pradėjo dirbti kraštovaizdžio 
architektė Jūratė Paragytė. Ji ieškojo speci-
alistų, rengė konkursus. Utena turėjo aiškų 
planą, ką norėtų pasiekti per 10–20 metų. 
Tuo metu tai atrodė gal ir mažai realu, tačiau, 
kai atsirado galimybė pasinaudoti ES inves-
ticine parama, Utena pradėjo viena pirmųjų, 
argumentuodama, kad projektus jau turi. Ir 
šiandien miestas tvarkosi puikiai.“ 

Pašnekovo skaičiavimu, Lietuvos savival-
dybėse turėtų būti įdarbinta bent pusšimtis 
universitetinį išsilavinimą įgijusių krašto-
vaizdžio specialistų. Jie būtų koordinatoriai, 
kurie burtų komandas, organizuotų idėjų 
konkursus formuojant ne tik viešąsias er-
dves, bet ir privačias valdas. „Deja, Lietuvoje 
neva turime beveik tris milijonus krepšinio 
trenerių, tiek pat ir „kraštovaizdžio archi-
tektų“. O štai Vokietijoje, į kurios tradicijas 
orientuojasi profesionalioji Lietuvos kraš-
tovaizdžio architektūros mokykla, net ir 
daugiabučių kiemuose ar tankiai užstatytų 
miestų centruose yra daug žalumos, gyva-
tvorių, jaukių erdvių. Ten susiformavusios 

miestų planavimo tradicijos, sutelktos speci-
alistų komandos. Todėl ir aplinkos estetikos 
rezultatai gerokai lenkia mūsiškius“, – sako 
M. Pilkauskas.  

Studijų programoje – dėme-
sys specifinėms žinioms 

Lietuvoje, pašnekovo teigimu, yra susi-
dariusi paradoksali situacija – kraštovaiz-

džio architektūros studijos, pagal Švietimo 
ir mokslo ministerijos patvirtintą Studijų 
krypčių ir grupių klasifikatorių, yra priskir-
tos meno kryčiai. Tačiau šio profilio aukšto-
sios mokyklos tokių specialistų nerengia. O 
ASU, kuriame vykdomos studijų programos, 
priskirtos žemės ūkio mokslams, jau šeš-
ti metai rengia želdininkystės specialybės 
bakalaurus, kurie iš tiesų ir yra kraštovaiz-

džio architektai. „Mūsų absolventai sugeba 
aplinką ir projektuoti, ir prižiūrėti, ir puikiai 
pažįsta augalus. Kraštovaizdžio architektūra 
yra mokslas ir menas vienu metu, nes profe-
sionaliai įrengti želdynai turi būti patogūs, 
gražūs, ilgaamžiai, atitikti ekologijos reika-
lavimus ir lietuviškumo tradicijas. Sakyčiau, 
mūsų mokymo turinys ir eksperimentinė 
bazė leidžia tai daryti geriau nei Vilniaus 
dailės akademijoje, kurioje anksčiau tokia 
programa buvo.“

ASU studentai mokosi ne tik projektavi-
mo, braižybos, bet ir dendrologijos, gėlinin-
kystės, dirvožemio mokslo. Jie nusimano, 
kas yra žemės rekultivacija, augalų fizio-
logija. Ar įmanoma, kad visa tai perprastų 
ir bendrojo profilio architektas? Tikrai ne. 
Dalyvaudami Tarptautinės kraštovaizdžio 
architektų sąjungos (International Fede-
ration of Landscape Architects) veikloje, 
įsitikiname, kad kraštovaizdžio architekto 
profesija pasaulyje laikoma savarankiška 
profesija, kuriai būtinas universitetinis 
išsilavinimas. Mūsų absolventai šiuo metu 
sėkmingai susiranda darbo vietą arba su-
geba susikurti ją patys. Tačiau, jei kalbame 
apie ilgaamžį lietuvišką kraštovaizdžio ar-
chitektūros stilių, valstybės institucijos turi 
už tai jausti atsakomybę ir kraštovaizdžio 
architektus integruoti į teritorijų projek-
tuotojų komandas“, – neabejodamas teigia  
M. Pilkauskas.                                                      

Kraštovaizdžio architektas: Lietuvai reikalingas, bet valdžios pamirštas?

ASU studentų miestelis

Dr. Algirdas Matulevičius

Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (587) 

Po 1709–1711 m. baltiškoje Prūsijoje 
siautėjusio didžiojo maro ir bado gy-
ventojų smarkiai sumažėjo. Labiausiai 

nukentėjo Mažoji Lietuva. Minėtose penkio-
se lietuviškiausiose apskrityse mirė apie 160 
tūkst. gyventojų (53 proc.). Be gyventojų 
liko apie 9 tūkst. sodybų. Tilžės apskrityje 
visai išmirė arba apleido savo sodybas 1307 
ūkiai (41,6 proc. visų ūkių). Šie ūkininkai 
turėjo apie 630 ūbų (10 700 ha, apie 32 proc. 
visos apskrityje dirbamos žemės). Tačiau 
kiti duomenys rodo, kad šioje apskrityje 
mirusių buvo dar daugiau – apie 24 tūkst. 
Į šiuos skaičius neįeina ūkių neturintys gy-
ventojai, feodalai ir jų valdiniai, miestelėnai, 
dvasininkai, administracinis aparatas, kariai. 
Maro metu mirė daug kunigų, todėl sulėtėjo 
lietuvių raštijos raida, lietuviškose parapijose 
ėmė trūkti gimtąja kalba sakomų pamokslų.

Maras buvo didelis smūgis ir taip pa-

lyginti mažai lietuvininkų bendruomenei, 
labai sumažėjo gimtąja kalba kalbančių 
prūsų. Po šios gaivalinės nelaimės karališ-
koji valdžia į Mažąją Lietuvą suorganizavo 
didžiulę vokiškąją kolonizaciją. Tam tikslui 
1714–1723 m. Tilžėje veikė Prūsijos lietu-
viška valsčių įstaiga (Preussische litauische 
Amtskammer), kuriai priklausė Lietuvos pro-
vincijos (minėtų keturių apskričių) valsčiai 
ir dalis Mozūrijos valsčių. 

Po kolonizacijos pasikeitė etninė gyven-
tojų sudėtis. Į Įsruties, Tilžės ir Ragainės aps-
kritis valdžia atkėlė apie 23 tūkst. kolonistų, 
daugiausia vokiečių valstiečių, iš jų – per 10 
tūkst. vokietkalbių zalcburgiečių iš Austrijos 
Zalcburgo krašto. Tilžės apskrityje jų apsi-
gyveno daugiausiai – 479 šeimos. Minėtose 
trijose apskrityse 1736 m. duomenimis (po 
masinės kolonizacijos), kolonistai sudarė 
37,7 proc. visų valstybinių valstiečių: buvo 
6 137 lietuvininkų ir 3 720 kolonistų valsty-
binių valstiečių ūkių. Tilžės apskrityje tokie 
lietuvininkų ūkiai sudarė 93 proc., o likusius 
7 proc. – kolonistų ūkiai. Šioje apskrityje, 
turinčioje 5 valsčius, vokiečių (112 šeimų) 
apsigyveno tik dviejuose. 

Daugiausia kolonistų apsigyveno Įsruties 
apskrityje (48 proc. valstybinių valstiečių). 
Klaipėdos apskrityje apsigyveno tik kelios 
kolonistų šeimos. Apskritai, kolonistai su-
darė 13–14 proc. visų Lietuvos provincijos 
gyventojų. Atskiromis kolonijomis jie gy-
veno 8,7 proc. visų kaimų, kartu su lietuvi-
ninkais – 37,3 proc. kaimų. Kiti kaimai – 54 
proc. (946) dar buvo grynai lietuviški. Iš viso 

Lietuvos provincijoje 1736 m. gyveno iki 80 
proc. lietuvininkų. 

Vokiečiai senbuviai Lietuvos provin-
cijoje sudarė apie 7 proc. visų gyventojų. 
Tai buvo dvasininkai, valdžios pareigūnai, 
dvarų administracijų atstovai, susigyvenę su 
lietuvininkais, nors tarp jų buvo luominių 
skirtumų. Kūrėsi prūsų (taip imta vadinti 
visus gyventojus), kaip Prūsijos piliečių, 
etnosas. XVIII a. pirmosios pusės atvykėliai 
buvo iš įvairių Vokietijos kraštų (iš 32) ir 
Zalcburgo. Tai buvo visai kitos aplinkos, 
klimato, tradicijų ir gyvenimo būdo, kitos 
etnokultūros žmonės. Nelengva jiems buvo 
pritapti Prūsijoje, juo labiau prie kompak-
tiškai gyvenančių lietuvininkų, nors abiejų 
tautybių gyventojų dauguma buvo to paties 
valstiečių luomo. 

Po kolonizacijos Mažosios Lietuvos 
valdininkus, kurie buvo susigyvenę su lie-
tuvininkais, imta keisti Berlyno vyriausy-
bės atsiųstais pareigūnais iš Brandenburgo 
krašto. Karalius Friedrichas Wilhelmas I 
savo ministrams ir Lietuvos departamento 
valdžiai Gumbinėje (Gumbinnen) nurodė 
su zalcburgiečiais elgtis švelniai ir atlai-
džiai. Kad vokiečiai nesulietuvėtų, įsakyta 
juos apgyvendinti atskiromis kolonijomis ir 
kontroliuoti, kad jie nesirengtų lietuviškai. 
Tai aprašė M. Beheimas-Schwarzbachas 
veikale „Frydricho Vilhelmo I kolonizaci-
nė veikla Lietuvoje“ (Friedrich Wilhelm I. 
Colonisationswerk in Lithauen, 1879, p. 153, 
154). Jau Valtarkiemio (Walterkehmen) ku-
nigas, vienas lietuvių raštijos kūrėjų Pilypas 

Ruigys (1708–1749) pastebėjo, kad jauni 
kolonistai – Šveicarijos vokiečiai ir prancūzai 
lengvai pramoksta lietuviškai. W. Ziesemeris 
knygoje „Rytprūsiečių tarmės“ (Die ostpeu-
sischen Mundarten, 1924, p. 129) nustatė, kad 
lietuvių kalba darė įtaką vokiečių kalbai. Žy-
mus lietuvių raštijos puoselėtojas Gumbinės 
kunigas M. Merlinas (Mörlin) ir kiti vokiečiai 
kunigai kėlė klausimą, kad reikia gryninti 
lietuvių kalbą nuo gana gausių germanizmų.

Vokiečių istoriografijoje kai kas tvirtina, 
kad Mažosios Lietuvos žemėse kolonistai 
pakėlė žemdirbystės kultūrą. Vydūnas (Min. 
veik., p. 292–293, 295) teigė atvirkščiai: lie-
tuvininkai buvo pavyzdys kolonistams ūkio 
darbuose, buityje, moralėje. Lietuvių klasi-
kinės poezijos pradininkas Tolminkiemio 
kunigas K. Donelaitis (XVIII a.) piktinosi, 
kad atvykėliai iš tolimų kraštų atnešė į Prū-
siją visokių ydų. Jie maištavo, reikalavo vis 
didesnių privilegijų ir laisvių, norėjo būti dar 
labiau vertinami nei lietuvininkai, grasino 
pabėgsią. 

Tai buvo skatinantis pavyzdys lietuvi-
ninkams, kaip reikia kovoti už savo teises. 
Ir valsčių viršaičių amtmonų atsiliepimai 
apie zalcburgiečius yra skirtingi: vieni juos 
gyrė už darbštumą, stropumą, praktiškumą 
ir taupumą, kiti smerkė ir peikė juo kaip 
tinginius, mėgstančius rūkyti, kortuoti, gerti 
vyną (jo lietuvininkai nevartojo). Apie XVII 
a. pabaigos – XVIII a. pradžios lietuvininkus 
amžininkai ir tyrinėtojai atsiliepdavo kaip 

TAUTINIAI SANTYKIAI MAŽOJOJE LIETUVOJE 
PRŪSIJOS KARALYSTĖS LAIKAIS (nuo XVIII a.)
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apie darbščius, sėslius, pareigingus, išdi-
džius, bet užguitus, prietaringus žmones. 
Apie tai plačiai ir objektyviai rašo vokie-
čių mokslininkai, pavyzdžiui, T. Lepneris 
knygoje „Prūsijos lietuvis“ (Der Preusche 
Litauer), parašytoje 1690 m., o išspausdintoje 
1744-aisiais, A. Skalweitas monografijoje 
„Rytų Prūsijos domenų valdymas, valdant 
Frydrichui Vilhelmui I ir Lietuvos atkūrimas 
(Die ostpreussische Domänenverwaltung 
unter Friedrich Wilhelm I. und das Retablisse-
ment Litauens, 1906, p. 158), M. Beheimas-
Schwarzbachas (Min. veik., p. 158, 197), 
Gerwaisas knygoje „Pastabos apie Prūsiją, 
ypatingą dėmesį skiriant Lietuvos provin-
cijai“ (Notizen von Preussen mit besonderer 
Rücksicht auf die Provinz Litauen, 1795, p. 
27–28, 34, 55, 183–189, 195, 299), A. Rogė 
knygoje „Darkiemio apskrities ir vyskupijos 
istorija“ (Geschichte des Kreises und der Dio-
ecese Darkehmen, 1873, p. 16). Manau, kad 
abi pusės iš dalies buvo teisios.

Kolonistai į Mažąją Lietuvą vyko kaip 
į pažadėtąją žemę (tai būdavo pabrėžiama 
karaliaus kvietimuose – ediktuose), o zal-
cburgiečiai – dar ir kaip religijos kankiniai. 
Kolonistai norėjo, kad vietiniai kaimiečiai 
juo aptarnautų, nes jų dauguma buvo laisvi 
nuo baudžiavos prievolių žmonės kulmiš-
kiai, laisvieji valstiečiai, činšininkai (Kölmer, 
Freibauer, Zinsbauer). Iš pradžių dirbti že-
mės jie nenorėjo. Vėliau jie turėjo galimybių 
plėtoti prekinį ūkį, ypač 1807 m. panaikinus 
Prūsijoje baudžiavą. 

Dėl savo privilegijuotos padėties vokie-
čių valstiečiai įsitraukė į rinkos ekonomiką 
ir tikrai, turėdami geresnes sąlygas, pakėlė 
žemdirbystės kultūrą, pritaikė vakarietiškų 
agrotechninių naujovių. Kolonistai gavo 
daugiau laisvių ir teisių nei to paties luomo 
vokiečiai senbuviai. O XIX a. lietuvininkai 
buvo ir peikiami: už polinkį bylinėtis, gir-
tuokliauti, sukčiauti (to išmoko iš kolonistų), 
už prietaringumą. Kartu lietuvininkai kariai 
buvo giriami už narsą, drausmę, ypač kaip 
geri kavaleristai, o dauguma civilių – kaip iš-
tikimi karaliaus valdiniai, Prūsijos patriotai. 
Karalius jiems buvo autoritetas, globėjas. Tai 
paaiškinama rinkos ekonomikos (kapitaliz-
mo) raidoje šalyje vykstančia etnokultūrine 
integracija, Prūsijos piliečio protestanto 

prūso, kiek skirtingo nuo Vokietijos vokie-
čio, ypač nuo Didžiosios Lietuvos kataliko 
lietuvio, formavimusi. 

Asimiliacija paprastai įvyksta po ke-
lių žmonių kartų. Lietuvininkai kaimiečiai 
dvikalbiais, po to vienkalbiais ėmė virsti 
XIX a. Tą procesą spartino pobaudžiavi-
niu laikotarpiu išnykę luominiai gyventojų 
skirtumai, kai bendravimo tarp dvarininko 
ir baudžiauninko negalėjo būti. Stiprėjo 
komunikaciniai ryšiai, įvairių socialinių 
sluoksnių ir grupių žmonės labiau bendravo, 
daugėjo mišrių vedybų. Lietuvininkai vyrai 
didžiavosi tarnyba Prūsijos kariuomenėje ir 
atsidavimu jos karaliui. 

Pirmiausia vokietėjo vargingiausieji 
sluoksniai, daugiausia dirbę samdiniais ba-
jorų dvaruose ar turtingų vokiečių ūkiuose. 
Spartesnė lietuvininkų asimiliacija prasidėjo 
po 1871 m., ir jie tapo tautine mažuma. Kaip 
rašė Vydūnas, daugelis Mažosios Lietuvos 
vokiečių šeimų kraujo ryšiais susigiminiavo 
su lietuvininkais, o kitoje Prūsijos dalyje – 
su prūsais. Mokslininkai pastebėjo įdomų 
reiškinį: žmonės, kalbantys svetima kalba, 
tampa aistringais ta kalba kalbančios tautos 
gynėjais. Tuos pokyčius ir tautinius pro-
cesus išsamiai išnagrinėjo Z. Zinkevičius 
monografijoje „Rytų Lietuva praeityje ir 
dabar“ (1993). 

Ir vokiečiai, ir lietuvininkai drauge kūrė 
provakarietišką kultūrą. Vėliau ėmė domi-
nuoti vokietkalbė etnokultūra. Tačiau ir vo-
kietkalbiai gyventojai kūrė baltišką kultūrą. 
Atsiribojimą nuo vokiečių ir pasaulietinės 
kultūros skatino pietizmas, kurį lietuvinin-
kai perėmė iš vokiečių. Jie gimtąja kalba 
melsdavosi viename iš kaimo namų. Nerei-
kėjo eiti į tolimą bažnyčią, kurioje pamaldos 
pirmiausia vykdavo vokiečių kalba. Tokios 
uždaros bendruomenės iš dalies padėjo 
lietuvininkams išlaikyti gimtąją kalbą ir ar-
chajiškus papročius. Tačiau izoliacija turėjo 
ir neigiamų padarinių. Mažosios Lietuvos 
kultūrą kūrė daugiausia iš valstiečių kilę 
lietuvininkai inteligentai, taip pat ir vokie-
čiai. Dominavo oficialioji vokiečių kultūra, 
tačiau jų etnosas Rytų Prūsijoje skyrėsi nuo 
Vokietijos etnoso, buvo labiau baltiškasis. 
Tuo pat metu vokiečių literatūroje būdavo 
pabrėžiamas Mažosios ir Didžiosios Lietuvos 
lietuvių skirtumas. Didžlietuviai parodo-

mi kaip lenkėjantys, mažlietuviai – kaip 
Prūsijos, jos valdovo patriotai, perimantys 
vokiškos kultūros vertybes. 

Kokie demografiniai procesai vyko po 
vokiškosios kolonizacijos? Prūsijos oficialios 
statistikos duomenimis, 1825 m. Tilžės aps-
krityje lietuviais buvo užrašyta daugiau kaip 
64 proc. gyventojų (pagal kunigų pateiktus 
duomenis, lietuvių procentas – visur dides-
nis), 1852 m. – 46,5 proc., 1861 m. – apie 59 
proc. (t. y. vėl padidėjo), 1890 m. – apie 51 
proc., 1905 m. – 45,3 proc., 1910 m. – 41,3 
proc. (žr.: V. Vileišis, „Tautiniai santykiai 
Mažojoje Lietuvoje“, 1935, p. 150–152). 

Tilžės apskrityje pasibaigus kolonizacijai, 
XVIII a. viduryje lietuviakalbių buvo apie 
80 proc., o XIX a. viduryje – apie 47 proc. 
Vadinasi, per šimtą metų, t. y. per 3 kartas, 
tokių sumažėjo apie 33 proc. Visoje Lietuvos 
provincijoje (minėtose lietuviškiausiose 4 
apskrityse) per šimtą metų (1736–1837: 
pirmoji data – mūsų aptarti valstybinių 
valstiečių vokiečių ir lietuvininkų tų metų 
duomenys, antroji data – 2-asis gyventojų 
surašymas Prūsijoje pagal tautybes) lietuvia-
kalbių gyventojų sumažėjo vidutiniškai 35 
proc., arba trečdaliu. Per 50 m. (1861–1910) 
Tilžės apskrityje lietuviakalbių sumažėjo 
apie 17,5 proc. Tai sudaro apie pusę suma-
žėjimo, įvykusio per 100 metų. 

Tačiau XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje 
asimiliacija gerokai paspartėjo. Dvikalbiai 
ėmė virsti vokietkalbiais. Tuos ir kitus de-
mografinius, politinius, ūkio ir kultūros 
procesus išnagrinėjo S. Pocytė monogra-
fijoje „Mažlietuviai Vokietijos imperijoje 
1871–1914 m.“ (2002). Pavyzdžiui, Tilžės 
apskrityje 1890–1910 m., t. y. per 20 metų, 
lietuviakalbių sumažėjo apie 10 proc. Tai 
paaiškinama tuo, kad 1872–1876 m. Prūsijos 
karalystės ir Vokietijos imperijos valdžios 
įstatymais lietuvių kalba buvo visai paša-
linta iš viešojo gyvenimo. Tokios politikos 
rezultatai pasireiškė po dviejų kartų, taip pat 
dėl sparčios ekonomikos raidos, gerėjančių 
komunikacijos ryšių ir kitokių faktorių. 
Parapijiečiai dvikalbiai pamokslų klausėsi ir 
lietuvių, ir vokiečių kalbomis, neretai – tik 
vokiškai, nes trūko dvikalbių pamokslininkų 
(žr. knygą „Tilsit-Ragnit“, 1971, p. 319). 

Išvada: tose gyvenvietėse, kuriose gyveno 
daugiausia lietuvininkai, t. y. kuriose iki 1736 

m. imtinai įsikūrė mažiau kolonistų, dar 
ir 1861 m. lietuvininkai sudarė daugumą. 
Gyventojų pagal kalbą pasiskirstymą pateikė 
R. Boeckhas (Bekas) žemėlapyje „Prūsijos 
valstybės kalbų žemėlapis“ (Sprachkarte vom 
Preussischen Staat, 1864).

Tad kodėl prūsai asimiliavosi palyginti 
daug greičiau nei lietuvininkai? Daug prūsų 
žuvo per karus, sukilimus, dalis jų pabė-
go į Didžiąją Lietuvą. Prūsijos pietuose ir 
pietryčiuose jau nuo XIII a. kūrėsi ne tik 
vokiečių, bet ir lenkų kolonistų. Lenkų dau-
gėjo po 1466 m. Torunės taikos, pasibaigus 
Trylikamečiui karui su Vokiečių ordinu 
(1454–1466). Prūsos (Prūsijos) pietinės ir 
vidurinės dalies lenkinimas spartėjo, kai 
Varmė, Pagudė ir Pamedė 1466–1772 m. 
priklausė Lenkijai. Buvo sudaryta katalikiš-
koji Varmijos vyskupija – kontrreformacijos 
ir polonizacijos židinys. 

Kad išvengtų lažo lenkų bajorų dvaruo-
se, prūsai bėgo į miestus. Valdžiai tereikėjo 
įrodyti, kad esi vokietis. Vokietybė prūsams 
iš dalies buvo apsauga nuo stiprėjančios bau-
džiavos. Dėl to pirmiausia vokietėjo pasienio 
zonos prūsai, gyvenę gretimai arba kartu 
su lenkais. O šiauriniai prūsai – notangai, 
bartai, dalis sembų, gyvenę kaimynystėje su 
giminingais nadruviais ir toliau su Lietuva, 
sulietuvėjo. Prūsų tautybė XVII a. baigė 
germanizuotis, o iki XVIII a. vidurio, kaip 
manoma, visai neliko prūsų, mokančių gim-
tąją kalbą, liko tik prūsai vokietkalbiai. 

Vokiečiai, prūsai, lietuvininkai ir lenkai 
Prūsijoje sukūrė, palyginti su kaimynais, 
aukšto lygio ekonomiką ir kultūrą. Mažlie-
tuviai, arba lietuvininkai, daugelyje gyve-
nimo sričių pirmavo prieš carinės Rusijos 
imperijos pavergtus didžlietuvius. Tilžė 
XIX–XX a. pradžioje buvo svarbiausias ne 
tik mažlietuvių, bet ir didžlietuvių kultūros, 
spaudos, visuomeninio bei politinio gyveni-
mo centras, vadintas Mažosios, arba Prūsų, 
Lietuvos sostine. Mažlietuvių dauguma (iš-
skyrus Klaipėdos sritį) buvo germanizuoti, 
o didžlietuviai atsilaikė prieš šiurkščią prie-
vartinę rusifikaciją ir dėl skirtingų religijų 
(katalikybė ir stačiatikybė), ir dėl carinės 
Rusijos atsilikimo visose gyvenimo srityse. 
Be to, Didžiojoje Lietuvoje buvo labai mažai 
rusų kolonistų, joje įvyko trys sukilimai prieš 
Rusijos imperializmą.                                      

TAUTINIAI SANTYKIAI MAŽOJOJE LIETUVOJE 
PRŪSIJOS KARALYSTĖS LAIKAIS (nuo XVIII a.)

Konferencija vyks 2017 m. spalio 12–13 
d. Šiaulių universiteto bibliotekoje 

(Vytauto g. 84). Konferenciją organizuoja 
Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarių 
mokslų ir menų fakulteto Viešojo adminis-
travimo katedra.

Pagrindinės temos: 
1. Gerovės visuomenės kūrimo gebė-

jimų ir kompetencijų stiprinimas vietos 
savivaldoje,

2. Demokratijos ir pasitikėjimo plėtoji-
mas vietos savivaldoje,

3. Tarpsektorinė partnerystė, kuriant 

gerovės visuomenę,
4. Veiksmingumo didinimas, teikiant 

viešąsias paslaugas
5. E. valdžia veiksmingam valdymui ir 

pasitikėjimo plėtojimui vietos savivaldoje,
6. Subsidiarumas, etika, teisė gerovės 

visuomenėje,
7. Socioekonominiai vietos vystymosi 

pokyčiai, kuriant gerovės visuomenę,
8. Įrodymais grįsto viešojo valdymo plė-

tojimas.
Konferencijos dalyviai kviečiami siū-

lyti pranešimus plenariniam posėdžiui ir 

papildomas temines kryptis konferencijai. 
Konferencijos formatas: žodiniai prane-
šimai, praktikų ir mokslininkų diskusija. 
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Svarbios datos: pranešimo santraukos 
(iki 2000 simbolių su tarpais) pateikimas – 
iki birželio 26 d.; autorių informavimas apie 
atrankos į konferenciją rezultatus – liepos 4 
d.; straipsnių pateikimas – iki rugsėjo 4 d. 
Apie straipsnių tinkamumą publikuoti auto-
riai bus informuoti iki spalio 2 d. Registruo-
tis į konferenciją ir pervesti mokestį galima 
nuo 2017 m. rugsėjo 4 d. iki spalio 2 d.

Adresas susirašinėti: P. Višinskio g. 
19, 77156 Šiauliai. Telefonas teirautis: (8 
41) 595 887. Iškilus klausimams kreiptis: 
organizacinio komiteto pirmininkė lekt. 
Vilma Tubutienė, localgovernment2013@
gmail.com; mokslinio komiteto pirmininkė 
prof. dr. Diana Šaparnienė, diana.s@smf.
su.lt. Registracija ir daugiau informacijos:  
http://su.lt/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=8197&Itemid=1784
5&lang=lt

                              

Konferencija „GERAS VALDYMAS VIETOS SAVIVALDOJE: 
VEIKSMINGUMO IR GEROVĖS VISUOMENĖS LINK“

 Atkelta iš 7 p.
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Simboliška, kad Vytauto Didžiojo uni-
versiteto doc. dr. Vytenio Almonaičio 
atradimas padarytas šiemet, minint Pi-

liakalnių metus. Rastas mažiausiai 750 metų 
amžiaus piliakalnis, istoriškai ypatingas tuo, 
kad atskleidė ir anksčiau neatrastos gyven-
vietės bei pilies vietą. V. Almonaitis piliakalnį 

kad vietovėse, kurios minimos šiame doku-
mente, dažniausiai yra ir piliakalniai. Tai 
greičiausiai 1253 m. egzistavusių pilių vietos. 
Doc. V. Almonaitis nuspėjo, kad jei Medingė 
buvo minima XIII a. šaltinyje, tai turėjo būti 
reikšminga gyvenvietė su pilimi. Piliakalnį 
jis rado surengęs ekspedicinį žygį balandžio 
pradžioje. „Nors archeologai Medingės pi-
lies vietos jau buvo ieškoję kelis kartus, o 
Medingėnų apylinkės net buvo žvalgytos iš 
lėktuvo, balandžio 8 d. surengiau dar vie-
ną ekspedicinį žygį Minijos pakrantėmis. 
Nužingsniavus jomis keliolika kilometrų ir 
patikrinus dešimtis piliakalniams tinkamų 
vietų, buvo rastas šis kultūros paminklas, 
pasižymintis ne tik archeologine, bet ir di-
dele istorine verte“, – aiškina mokslininkas.

tavusios gyvenvietės ir pilies vieta. Jis taip 
pat patvirtina XIII a. šaltinių patikimumą 
ir anksčiau tyrinėtojų keltas hipotezes apie 
kuršių žemių struktūrą“, – teigia Klaipėdos 
universiteto archeologas doc. dr. G. Zabiela.

Dr. Vytenis Almonaitis jau anksčiau bal-
tų žemėse yra radęs kelis piliakalnius. Nau-
jasis jo atradimas prailgino žinomų Lietuvos 
piliakalnių sąrašą, kuriame dabar yra 915 
tokių archeologijos paminklų. Medingėnų 
piliakalniui įrengti panaudotas netaisyklin-
gos formos aukštumos kyšulys tarp Minijos 
ir mažo jos intako slėnių. Nuo aukštumos jis 
atskirtas supilant lenktą pylimą, kuris dabar 
yra apie 25 metrų ilgio, maždaug 1–1,5 me-
tro aukščio iš išorės. Prieš pylimą matomas iš 
dalies užslinkęs gynybinis griovys. Šiuo metu 
piliakalnis apaugęs medžiais ir krūmais, ta-
čiau seniau, matyt, ilgą laiką buvo ariamas, 
todėl dalis jo gynybinių įtvirtinimų yra su-
naikinti. Nepaisant to, tinkamai sutvarkius, 
jis galėtų tapti patraukliu lankyti kultūros 
paminklu. Parengta pagal VDU Integruotos ko-
munikacijos grupės pranešimą                                   

Piliakalnis atskleidžia XIII a. pilies ir gyvenvietės vietą

atrado Rietavo savivaldybės teritorijoje, 
netoli Medingėnų bažnytkaimio centro, 
kairiajame Minijos krante. „Įdomu, kad šalia 
piliakalnio eina gana judrus vieškelis. Ten 
yra Akmenskinės gyvenvietė ir kapinynas, 
kurį 1967 m. tyrinėjo archeologinė ekspedi-
cija, tačiau niekas iki šiol piliakalnio nebuvo 
pastebėjęs“, – pasakoja istorikas.

VDU Istorijos katedros docento V. Al-
monaičio teigimu, šio piliakalnio buvo ieš-
koma tikslingai, įsigilinus į XIII a. rašytinius 
šaltinius, pirmiausia į 1253 m. surašytą Kur-
šo dalybų aktą, kuriame aprašomos pietinės 
kuršių genties žemės, tarp jų ir Ceklis – žemė 
dabartinės Žemaitijos šiaurės vakaruose. 
Tarp Livonijos ordino planuotų užkariauti 
teritorijų minima ir Medingės (Nedinge) 
gyvenvietė, vėliau pavadinta Medingėnais. 

Ankstesni tyrinėtojai jau buvo pastebėję, 

Ceklio žemės vietovardžiai (1253 m.)

Medingėnų piliakalnis. V. Almonaičio nuotr.

Vėliau Medingėnų piliakalnį apžiūrėjo 
archeologai Gintautas Zabiela ir Zenonas 
Baubonis. Jų nuomone, šis piliakalnis buvo 
įrengtas dar pirmame mūsų eros tūkstan-
tmetyje ir naudotas iki XIII a. Archeologai 
taip pat pastebėjo, kad šalia piliakalnio buvo 
didelė, maždaug 5 hektarų ploto senovės 
gyvenvietė: žemesnėse vietovėse pastebėtas 
juodas kultūrinis sluoksnis, kuriame mato-
mi žmogaus veiklos pėdsakai. „Medingėnų 
piliakalnio suradimas – labai svarbus, nes 
tai ne „eilinis“ piliakalnis, o 1253 m. egzis-

Medingėnų piliakalnio vaizdas iš viršaus. L. Kalvaičio nuotr.

Piliakalnio atradėjas – VDU doc. dr. Vytenis 
Almonaitis. J. Almonaitienės nuotr. 

MOKSLO IR KULTŪROS RENGINIAI

„Turiu keturis kūrybinius atramos taškus – 
tai gamta, mitologija, istorija ir kaligrafija“, – 
sako menininkas Bronius Leonavičius, Lie-
tuvos nacionaliniame muziejuje pristatantis 
savo kūrybos parodą. Parodoje „Istorija ir 
dailininkas: Bronius Leonavičius“ ekspo-
nuojamas vienas naujausių grafiko kūri-
nių – triptikas „Žalgirio mūšis“, kurį sukurti 
menininkui prireikė dvejų metų: „Skaičiau 
nemažai istorinių knygų, įvairiausių šaltinių, 
norėdamas atspindėti Žalgirio mūšį kaip 
įmanoma tiksliau. Kūrinyje vaizduojama 
pati Žalgirio mūšio pradžia. Žvelgiu į istorinį 
įvykį tarsi iš paukščio skrydžio: stengiuosi 
parodyti, kokioje aplinkoje vyko kautynės, 
koks buvo kariuomenių išsidėstymas.“

Menininko teigimu, darbe labai daug 
simbolikos, istorinių detalių, itin kruopščiai 
ir smulkmeniškai stengtasi pavaizduoti visų 
mūšyje dalyvavusių pulkų vėliavas. Piešti 
jas, kaip ir kai kurias miniatiūrines karių 
figūras, menininkui teko žiūrint pro lupą. 

Lankytojai turės progą išvysti apdovanojimų 
ir premijų susižėrusį originalų iliustracijų 
ciklą „Vilniaus legendos“. „Kurti darbų ci-
klą – tai savotiškas maratonas ir tam reikia 
laiko. Jeigu negali išsėdėti, tai nieko ir nebus. 
Esi tiesiog prikaltas prie stalo, molberto ir 
kėdės. Kadangi gyvendamas mieste turėjau 
nuolatinį darbą, kurdavau naktimis. Būda-
vo, kad kūrybinis procesas užtrukdavo iki 
paryčių. Bet, tiesą sakant, labiausiai man 
patinka kurti kaime, ten tvyro ramybė ir 
supa gamta“, – pasakoja B. Leonavičius.

Parodoje grafikas pristato ir savo darbo 
įrankius, taip pat eksponuojamos nuotrau-
kos, kuriose užfiksuoti svarbiausi menininko 
aplinkos žmonės: tėvai, dėstytojai, draugai. 
Profesorius Antanas Andrijauskas, apibū-
dindamas B. Leonavičiaus darbus, pabrėžia, 
kad daugelis brandžiausių dailininko kūrinių 
yra tiesioginio įsigilinimo į kasdieniško ir 
nuolatos besikeičiančio gamtos grožio pa-
saulį rezultatas: „B. Leonavičiaus kūryboje 

savitai susipynė meilė Lietuvos kultūros isto-
rijai, išskirtinis dėmesys minkštoms vandens 
linijoms ir polinkis į konstruktyvias kom-
pozicijas, ritminių struktūrų išryškinimą.“

B. Leonavičius gimė 1933 m. gruodžio 17 
d. Vištytyje, Vilkaviškio apskrityje. Grafiko 
teigimu, aplinka, kurioje jis augo, formavo 
jį kaip asmenybę. Aiškindamas savo me-
nišką prigimtį, B. Leonavičius kalba apie 
tėvo šeimos kraujo liniją: net šeši dėdės 
buvo amatininkai. 1959 m. B. Leonavičius 
baigė Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės 
mokyklą. Nuo 1964 m. priklauso Lietuvos 
dailininkų sąjungai, 1988–1990 m. buvo Lie-
tuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės ir Sąjūdžio Seimo narys. Priklausė 
Lietuvos heraldikos, Pašto ženklų leidybos 
ekspertų, Lietuvos banko Pinigų projekta-
vimo ir gamybos komisijoms. Grafikas yra 
pelnęs keliasdešimt apdovanojimų, šeši iš 
jų – valstybiniai. 

B. Leonavičiaus kūrinių paroda Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje veiks iki rugsėjo 
17 d. Parengta pagal Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus pranešimą                                                         

Kviečiame į grafiko Broniaus Leonavičiaus darbų parodą

Vilniaus legendos. Iš laiško Hanzos 
miestams, 2005 m. B. Leonavičius. LNM nuotr.
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Liepos 24 d. 16 val. LMA Vrublevskių 
bibliotekoje, (Žygimantų g. 1, Vilnius) 

Jeruzalės Hebrajų universiteto profesorius 
Mošė Taubė skaitys viešą pakaitą „Iki aške-
nazių Rytų Europoje gyvenusių žydų kultū-
ros palikimas“. M. Taubė – garsus slavistas 
ir jidiš kalbos mokovas, rytų slavų ir žydų 
sąveikos viduramžiais specialistas, išleidęs 
monografiją apie Vrublevskių biblioteko-
je saugomą Senojo Testamento Vilniaus 
sąvadą, verstą iš hebrajų į rusėnų kalbą. 
Profesoriaus akademinių publikacijų skai-
čius yra įspūdingas ir keičiantis supratimą 

apie viduramžių laikotarpiu Rytų Europoje 
gyvenusius žydus. Neseniai jis išleido naują 
knygą (angl. The Logika of the Judaizers: A 
Fiftheenth-Century Ruthenian Translation 
from Hebrew, Jerusalem, 2016) apie žydų 
filosofinių tekstų vertimą į rusėnų kalbą.

Paskaitos moto galėtų būti jidiš kalbos posa-
kis: kaip pas krikščionis, taip ir pas žydus. Prof. 
Mošė Taubė savo paskaitoje aptars ankstyvųjų 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (ir pla-
čiau – Rytų Europos) žydų indėlį į šio regiono 
kultūrą. Kalbant apie vietinius žydus, paprastai 
turimi omeny aškenaziai, kurie yra kilę iš vo-
kiškai kalbančių Vakarų ir Centrinės Europos 
regionų. Iš tikrųjų žydai Rytų Europoje gyveno 
dar iki aškenazių atsikėlimo, tačiau išsamios 
informacijos apie juos ir ypač apie jų kultūrinę 
bei intelektualinę veiklą išliko labai mažai. 

Yra duomenų, kad žydų bendruomenės 
Rytų Europoje egzistavo jau X a. pradžioje. 
Manoma, kad šie žydai kalbėjo rytų slavų 
kalbomis, kurios žydų vadintos Kanaano 
kalba. Deja, neišliko nė vieno rašytinio do-

kumento, kuris būtų sukurtas Rytų Europos 
žydų autoriaus iki XV a. pabaigos. Tačiau 
apie jų intelektualinę veiklą liudija slavų ran-
kraštiniuose kodeksuose išlikę tekstai, versti 
iš hebrajų į bažnytinę slavų ir rusėnų kalbas. 
Keliama prielaida, kad jie versti, dalyvaujant 
hebrajų kalbą mokėjusiems žydams. 

Viena tokių vertimų grupė – į Senojo 
Testamento sąvadus ir chronografus įtraukti 
istoriniai pasakojimai. Kitą grupę sudaro 
moksliniai ir filosofiniai tekstai, kurių ori-
ginalai buvo pirma versti iš arabų kalbos į 
hebrajų, o iš pastarosios – į rytų slavų kalbas. 
Svarstoma hipotezė, kad slaviškais vertimais 
žydų vertėjai siekė sudominti krašto elitą ir 
vadovus judaizmu. Ankstyvieji Rytų Europos 
žydai beveik nepadarė įtakos pačiam judaiz-
mui, nes jų pasiekimai šioje srityje buvo vi-
siškai užmiršti atėjus aškenaziams. Vertimų 
dėka jų kultūros palikimas išliko būtent Rytų 
Europos krikščioniškoje raštijoje. Parengta 
pagal  LMA Vrublevskių bibliotekos Komunikacijos 
skyriaus pranešimą                                                   

Apie ankstyvąjį LDK žydų kultūros palikimą

Senojo Testamento Vilniaus sąvadas. 
Vrublevskių bibliotekos nuotr. 

10-oji Jono Prano Aleksos tarptautinė 
mokslinė konferencija „Šiuolaikinio 
kaimo vizija: darnios regionų raidos 

strategija“ įvyks 2017 m. rugsėjo 22–23 d. 
Šiaulių universiteto centrinėje bibliotekoje 
(Vytauto g. 84). Jau dešimtą kartą rengiamos 
tarpdisciplininės konferencijos tikslas – 
telkti Lietuvos ir užsienio šalių mokslinin-
kus, tyrinėjančius skirtingo ekonominio 
išsivystymo regionų raidą, ir praktikus, ga-
linčius prisidėti prie šių tyrimų, pasidalinti 
idėjomis ir numatyti būsimosios bendros 
veiklos gaires. Konferencijoje apibendrinami 
naujausi regionų raidos procesų tyrimai, 
kuriuos vykdo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, 
JAV, Baltarusijos, Slovakijos ir kitų valstybių 
mokslo institucijos. Analizuojamos verslo 
ir viešojo sektoriaus iniciatyvos, kuriomis 
siekiama skatinti skirtingo išsivystymo re-
gionų ekonomikos plėtrą, gerinti gyveni-
mo kokybę, skatinti gyventojų verslumą ir 
bendruomeniškumą, plėtoti alternatyvią 

ekologišką ūkinę veiklą.
Konferencijos tikslas: telkti įvairių moks-

lo sričių atstovus, tyrinėjančius skirtingo 
urbanizacijos lygio regionų ekonomikos 
ir kultūros raidą. Svarbiausias kasmet ren-
giamų konferencijų bruožas – mokslinės 
diskusijos tęstinumas ir galimybių koor-
dinuoti įvairiose institucijose vykdomus 
tyrimus paieška. Konferencija yra Lietuvos 
mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų 
mokslų skyriaus Agrarinės ekonomikos ir 
kaimo sociologijos sekcijos organizuojamų 
renginių ciklo dalis. 

Ši konferencija – unikalus Lietuvoje tarp-
disciplininis tokios tematikos mokslo ir 
praktikos forumas, sutraukiantis vis didesnį 
pranešėjų ir klausytojų būrį. Nuo 2008 m. 
rengiamose J. P. Aleksos konferencijose 
jau dalyvavo 10 Lietuvos universitetų (VU, 
KTU, LSMU, VDU, KU, ŠU, VGTU, MRU, 
LEU, ASU) ir trijų mokslo centrų (Lietuvos 
agrarinių ir miškų mokslų, Socialinių tyri-

mų ir Gamtos tyrimų) atstovai. Nuolatiniai 
konferencijos partneriai – Latvijos žemės 
ūkio, Varšuvos gyvybės mokslų ir Gardino 
Jankos Kupalos (Baltarusijos) universitetai. 
Pranešimus konferencijose skaitė Didžio-
sios Britanijos, Prancūzijos, JAV, Vokietijos, 
Graikijos, Belgijos, Ispanijos, Slovakijos, 
Kinijos, Egipto, Baltarusijos, Rusijos ir kitų 
valstybių mokslininkai. 

Šios konferencijos padėjo sutelkti di-
džiausią Lietuvoje neformalų tarpdiscipli-
ninį mokslininkų kolektyvą, nagrinėjantį 
užmiesčio raidos problemas, remiantis nau-
jausiomis ekonomikos, vadybos, etnologijos 
ir gamtos mokslų žiniomis bei praktinių 
pasiekimų analize. 2010 m. šis mokslininkų 
sambūris buvo įregistruotas VĮ Registrų cen-
tre kaip asociacija „Mokslininkai – visuome-
nei“. Per jau įvykusias devynias konferencijas 
buvo perskaityti 473 pranešimai, kuriuos 
parengė 785 autoriai. Išleista 12 mokslo 
darbų leidinių ir 5 informaciniai leidiniai. 

Surengtos 8 fotonuotraukų ir mokslinės 
literatūros parodos, 5 išvykos į pavyzdinius 
ūkius ir gyvenvietes, kultūros objektus ir 
žemės ūkio bei kaimo verslų parodas.

Konferencijoje dirbs šios sekcijos:
1. Užmiesčio teritorijų socioekonominės 

plėtros kryptys,
2. Verslo plėtros aktualijos žemo urbani-

zacijos lygio regionuose,
3. Užmiesčio vietovių sociokultūrinės 

situacijos pokyčiai,
4. Jaunųjų užmiesčio raidos tyrėjų sek-

cija.
Numatoma konferencijos pranešimų 

trukmė: plenariniuose posėdžiuose – iki 30 
min., sekcijose – iki 25 min. Dalyvavimas 
konferencijoje – nemokamas. Pranešėjų 
parengti straipsniai skelbiami mokslo darbų 
leidinyje „Socialiniai tyrimai“ (Social Re-
searches), referuojamame šešiose duomenų 
bazėse.                                                                        

Konferencija apie užmiesčio teritorijų ekonomikos ir kultūros plėtotę

Šiaurės investicijų bankas (Nordic In-
vestment Bank, NIB) ir Lietuvos oro 
uostai pasirašė 15 metų sutartį dėl 

29,6 mln. eurų paskolos, skirtos iš dalies 
finansuoti trijų Lietuvos oro uostų Vilniuje, 
Kaune ir Palangoje atnaujinimą. Įmonės 
investicijų programos tikslas – padidin-
ti skrydžių ir aviacijos saugumą, išplėsti 
paslaugų apimtis ir sumažinti oro uostų 
poveikį aplinkai.

Vilniaus oro uoste finansavimas bus pa-
naudotas renovuojant orlaivių kilimo ir 
tūpimo taką bei riedėjimo takus, įrengiant 
apšvietimo ir kitas sistemas, rekonstruojant 
keleivių terminalą ir statant daugiaaukštę 
automobilių stovėjimo aikštelę. Taip pat 
oro uostas modernizuos paviršinio vandens 
valymo įrenginius ir triukšmo stebėjimo 
sistemą.

Kauno oro uoste bus įrengti nauji or-
laivių riedėjimo takai, aikštelės prie angarų 
ir privažiavimo keliai, inžineriniai tinklai, 
automobilių stovėjimo aikštelės ir kontrolės 
punktai. Palangos oro uostas rekonstruos 
keleivių terminalą, orlaivių kilimo ir tūpi-
mo taką, aikšteles prie angarų ir riedėjimo 
takus.

„Neturėjome galimybės gauti iš valsty-
bės finansinę paramą, nes tai prieštarautų 
Europos Komisijos reikalavimams, todėl 
labai džiaugiamės NIB sprendimu suteikti 
paskolą Lietuvos oro uostams. Šis banko 
sprendimas yra ilgai trukusių, bet pro-
duktyvių mūsų derybų su NIB atstovais 
rezultatas. Palankiomis sąlygomis gauta 
paskola leis pasirūpinti Vilniaus, Kauno ir 
Palangos oro uostų infrastruktūros plėtra 
ir tobulinimu“, – sakė Lietuvos oro uostų 

vykdomasis direktorius Donatas Voveris.
Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus 

jungianti ir valdanti valstybės įmonė Lietu-
vos oro uostai įsteigta 2014 m. 2016 m. Lie-
tuvos oro uostai aptarnavo 4,8 mln. keleivių, 
iš kurių 3,8 mln. – didžiausiame Vilniaus oro 
uoste. NIB yra tarptautinė finansinė institu-
cija, priklausanti aštuonioms šalims narėms: 
Danijai, Estijai, Suomijai, Islandijai, Latvijai, 
Lietuvai, Norvegijai ir Švedijai. Bankas finan-
suoja privačiuosius ir viešuosius projektus 
šalyse narėse ir už jų ribų. 

Didžiausią Baltijos valstybėse Šiaulių 
oro uostą administruoja šio miesto savival-
dybė, kuri tam neturi nei kompetencijos, 
nei išteklių. Oro uoste jau daug metų tvyro 
vadinamoji stagnacinė atmosfera, įmonė 
dirba nuostolingai. Neseniai atlikti moks-
liniai tyrimai parodė, kad dviguba (karinė 

ir civilinė) šio oro uosto paskirtis iš tikrųjų 
nekliudo plėtoti efektyvią ūkinę veiklą, kurti 
aukštos kvalifikacijos specialistams skirtas 
darbo vietas, didinti mūsų valstybės žino-
mumą, megzti naujus ekonominius ryšius. 
Analogiški dvigubos paskirties oro uostai 
Danijoje, Belgijoje ir kitose ES valstybėse 
dirba pelningai ir turi didžiulę įtaką šių 
valstybių pažangai. 

Kad Šiaulių oro uostas galėtų imtis pers-
pektyvios ūkinės veiklos, plėtodamas tarp-
tautinį krovinių pervežimo verslą, net nebū-
tinos didžiulės investicijos. Kokie būtiniausi 
darbai turi būti atlikti ir kiek lėšų tam reikėtų 
veiklos pradžioje, gerai žino Susisiekimo mi-
nisterija ir kitos susijusios žinybos. Žinoma 
ir tai, kokias perspektyvas atvertų šio oro 
uosto veikla. „Mokslo Lietuvos“ informacija   

                                     

Lietuvos oro uostų atnaujinimo planai 
(Šiaulių tarptautinis oro uostas vėl nepaminėtas)

LMA VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOJE 
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Šių metų birželio 19 d., sulaukusi gar-
baus 88 metų amžiaus, Madisone, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose mirė 

garsi lietuvių kilmės išeivijos veikėja, ispa-
nų ir lietuvių literatūrų tyrinėtoja, vertėja, 
mecenatė profesorė Birutė Ciplijauskaitė. 
Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietu-
vos mokslininkų sąjunga reiškia nuoširdžią 
užuojautą artimiesiems, draugams ir ben-
dražygiams.

Birutė Ciplijauskaitė gimė 1929 m. Kau-
ne. 1939 su mama ir seserimis pasitraukė į 
Vakarus. 1947–1949 m. studijavo Tiubin-
geno universitete. 1956 m. baigė Monrealio 
universitetą. Nuo 1957 m. gyveno Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. 

1989–1996 m. B. Ciplijauskaitė buvo 

VDU Atkuriamojo senato narė. 1994 m. 
rudenį Vytauto Didžiojo universiteto magis-
trantams skaitė paskaitų kursą apie moterį 
ispanų literatūroje. Dar 1998 m., išeidama 
į pensiją, B. Ciplijauskaitė pradėjo peržiū-
rėti savo asmeninę biblioteką ir dalį knygų 
padovanojo VDU. Šiandien universiteto 
bibliotekoje saugoma apie 700 profesorės 
atsiųstų leidinių, kuriais gali naudotis ir 
dėstytojai, ir studentai.

Nuo 1994 m. profesorė savo lėšomis kie-
kvieną vasarą siųsdavo po vieną Vytauto Di-
džiojo universiteto studentą į ispanų kalbos 
tobulinimosi kursus Saragosos universitete 
Ispanijoje, Chakos miestelyje. Šią profesorės 
įsteigtą stipendiją yra laimėjusios dabartinio 
Ispanijos Karalystės ambasados Lietuvoje 

ambasadoriaus vertėja Rasa Petkevičiūtė, 
choreografė Ugnė Dievaitytė, VDU ispanų 
kalbos dėstytoja Vigilija Žiūraitė ir kt. VDU 
ispanų kalba besidomintys ir besimokantys 
studentai yra dėkingi profesorei B. Ciplijaus-
kaitei ne tik už galimybę vasarą studijuoti 
Ispanijoje, bet ir už jos sukauptomis knygo-
mis pagausėjusią biblioteką.

Garsi ispanistė 2003 m. už nuopelnus, 
tyrinėjant ispanų literatūrą, apdovanota 
Ispanijos Karalystės nacionaliniu apdova-
nojimu – Alfonso X Išmintingojo medaliu 
(„Encomienda de Alfonso X el Sabio de Min-
isterio de Cultura“) – prilyginamu Ispanijos 
nacionalinei kultūros premijai. Poliglotė, 
apie 20 knygų ir gausybės straipsnių autorė, 
paskaitas skaičiusi bene 100 pasaulio univer-

sitetų, B. Ciplijauskaitė niekada nepamiršo 
Lietuvos ir savo gimtosios kalbos. Siekdama 
pasaulį supažindinti su lietuvių literatūra 
ir istorija, į ispanų kalbą išvertė dvidešimt 
trijų šiuolaikinių lietuvių poetų antologiją 
„Voces en el silencio“ („Balsai iš tylos“, 1991), 
Janinos Degutytės ir Birutės Pūkelevičiūtės 
poezijos rinkinius, Vidmantės Jasukaitytės 
„Stebuklingą patvorių žolę“. Keletą kūrinių 
iš ispanų ir katalonų kalbų išvertė į lietuvių 
kalbą.

Profesorė buvo puikus pavyzdys, kaip, 
mylint savo veiklą ir įdedant daug darbo, ga-
lima pasiekti pasaulinio lygio pripažinimą ir 
pagarbą. Parengta pagal „VDU naujienų“ pra-
nešimą                                                                                 

Jūratė Vyliūtė

Giminės kelias prasidėjo Suvalkijoje. 
Ne lygumų, o kalvomis ligi Višty-
čio nubanguojančiame pietryčių 

krašte – Marijampolės apskrities Kalvarijos 
valsčiaus Tabarų kaime. Po baudžiavos pa-
naikinimo gavęs 25 ha žemės, ant aukštos 
kalvos trobesius pasistatė jos penktosios 
kartos prosenelis Daugirda. Jo vėlesniems 
palikuonims išmirus, ūkio paveldėtoja tapusi 
Uršulė Daugirdaitė ištekėjo už bežemio Jono 
Ščiukos ir pradėjo Ščiukų giminę.

Užkurys pasirodė esąs ne toks jau ir pras-
tas: nuvykęs Anglijon, užsidirbo krūvą svarų 
ir grįžęs investavo juos į ūkį. Ne vien pinigus, 
bet ir ilgus sunkaus darbo, sumanaus griežto 
gaspadoriavimo metus. Nežinia, kiek vaikų 
pagimdė Uršulė, bet užaugo du: Petronėlė 
ir Juozas. Dukterį išleido į mokslus. Bai-
gusi Marijampolės gimnaziją, ši studijavo 
Kauno universitete, o sūnui, sulaukusiam 
pilnametystės ir išmokėjusiam seseriai dalį, 
atiteko ūkis. Rimtas, dailus vyras Juozas 
Ščiuka į žmonas paėmė Tabarų šimtamargio 
dukterį Petrę Balytaitę, kilusią iš įdomios, 
suvalkiečiams nebūdingos šeimos, atsikėlu-
sios „kažkur nuo Lenkijos pusės“. Jos tėvas 
Balyta mieliau į rankas imdavo smuiką, negu 
plūgą ar dalgį, bet kuria dingstimi net pačiu 
darbymečiu palikdavo vaikus ir samdinius 
prakaituoti, o pats išsmukdavo pagriežti ar 
kam nors kaime smuiką suderinti. Trys jo 
sūnūs neblogai smuikavo, tik ketvirtasis – 
ne, todėl tėvas jo nemėgo. Sakydavo: „Koks 
čia Balyta, kad negriežia.“ Vienas iš sūnų – 
Albinas Balyta užaugęs surado savo vietą 
„Lietuvos“ ansamblyje: pūtė birbynę, daudy-
tę, šoko, vaidino, dainavo. Motina Antanina 
Balytienė taip pat buvo ne tokia, kaip visos 
kaimo moterys: dukterims paaugus karvių 
nemelžė, kiaulių nešėrė. Languotą skarą ant 
pečių užsimetusi, žiūrėk, ir eina per laukus 
dainuodama.

Sakoma, žmogų formuoja septynių kartų 
genai. Janę Ščiukaitę meniškoji Balytų linija 

aplenkė. Užtat charakteris – Balytų: judri, 
šneki, linksma, mėgstanti bendrauti, turinti 
puikų humoro jausmą. Iš tėvo ji paveldėjo 
gerą galvą, racionalų mąstymą, pareigos 
ir atsakomybės supratimą. Dar ir devynių 
dešimčių su viršum sulaukęs Juozas Ščiuka 
lengvai dėjo, dalino, daugino skaičius, o jo 
pasakojimuose apie praėjusį laiką galėjai lyg 
enciklopedijoje skaityti žmonių pavardes, 
darbus, įvykius. Aukštai vertino Mykolą 
Krupavičių, vykdžiusį teisingą žemės ūkio 
reformą. Janė sakydavo: „Mano tėvai buvo 
darbštūs, išmintingi ir jiems sekėsi. Ščiukų 
ūkis Tabarų kaime pasidarė stipriausias.“

Stipriausias, turtingiausias, vadinasi 
„buožė“. Toks pavadinimas atsirado, sovie-
tams 1940-aisiais užgrobus Lietuvą. Netru-
kus atsirado dar kitas, jį papildantis nauja-
daras – „išbuožinimas“. Tai veiksmas, kai 
valdžios nurodymu iš ūkininko atimamas 
asmeninis turtas: išvedami gyvuliai, išveža-
mi padargai, pasisavinamos grūdų, pašarų, 
maisto atsargos, net juodos rugių duonos 
kepalai, namų rakandai ir drabužiai: skran-

dos, sermėgos, audeklai, verpalai. Žodžiu, 
viskas, kuo gali pasinaudoti kiti.

Išbuožins ar išveš? 
Į dešimtmetės Janės širdį įsirėžė 1951 

m. spalio 1-osios rytas, kai nuo kareiviškų 
batų bilsmo jų stuba sudrebėjo. „Pažadi-
nę suskaičiavo: Juozas ir Petrė Ščiukai, dvi 
mergaitės... Keturi, o tremiamųjų sąraše – 
šeši. Kur Uršulė Ščiukienė ir sūnus? Juodu 
Kalvarijoje, Vaidutis mokosi gimnazijoje, 
senelė jį prižiūri. Suguldė tėvus atgal, pastatė 
prie lovos sargybinį su ilgu šautuvu, neleido 
keltis, kol neparvežė iš Kalvarijos senelės ir 
trylikamečio Vaidučio.“

...Ar įsivaizduoji, kad dabar į tavo namus 
įsibrauna ginkluoti svetimtaučiai kareiviai, 
sugena visą šeimą į sunkvežimį, uždaro į 
gyvulinį vagoną, užsklendžia duris ir išveža 
nežinia kur? Neįsivaizduojama. Bet tada taip 
buvo galima. Net įprasta. Šimtai tūkstančių 
atsidūrė alkanose beribio Sibiro platybėse...

Ščiukus gabenusį tremtinių ešeloną iš-
laipino Tomske, o paskui atvira barža, lie-
tui lyjant, žvarbiam vėjui perpučiant, 600 
kilometrų plukdė Obe per Vakarų Sibiro 
žemumą į šiaurę. Janutei labiausiai širdį gėlė 
senelės Uršulės kentėjimai: „Ji visko bijo-
davo, o vieną rytą rado šalia savęs sušalusį 
invalido kūną...“ Atplukdyti į Novojugino 
kaimą ištremtieji buvo suvaryti po kelias 
šeimas į „bandarkas“ – tuščiavidurius di-
delius pastatus, kuriuose tik sienos, langai 
ir durys). Vietovė atskirta nuo pasaulio, 
vasarą upėmis tepasiekiama. Aplink pelkės 
ir miškai, klimatas – šaltas, drėgnas. 

Tėvai ir Vaidutis kirto mišką, mergaitės 
lankė rusišką mokyklą. „Bandarkose“ – savas 
gyvenimas. Prasimanydavo šilumos ir valgio. 
„Užsitepi ant duonos margarino, pasisemi 
vandens iš Vasiugano upės – ir kaip skanu.“ 
Kuriam nors mirus, giedodavo Rožančių. 
Giedojimus vesdavo Petrė Ščiukienė, ji ži-
nojo apeiginių giesmių tvarką, turėjo gerą 
balsą. (Tautosakos rinkėjams yra pateikusi 
pluoštą senovinių suvalkiečių dainų, jos 

įdainavimai saugomi Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institute.) Šiaip žmonės ne-
dainuodavo, nė į saviveiklą neidavo. Juozas 
Ščiuka buvo nepalenkiamas. 

„Mūsų mamutė tai galėdavo ir viena bet 
kur, bet kada uždainuot, užgiedot. „Kiba kas 
mirs, kad giesmės ima“, sakydavo ne gavėnioj 
užtraukusi „Alyvų daržely krauju prakaita-
vo...“. Dažnai dainuodavo graudžiąsias parti-
zanų dainas. Jos mėgstamiausia buvo: „Upės 
bėgs į melsvą tolį, / Gervės lėks ir vėl sugrįš.“ 
O mūsų: „Tai ne gaili rasa suvilgė / Derlingus 
tėviškės laukus.“ – ilga daina apie jaunuolį, 
kuris sužeistas atšliaužia prie upės, pasemia 
sauja vandens, o saujoje – kraujas... Suguldo 
mus mamutė vakare, prisėda ant lovos krašto 
ir visi drauge dainuojam... Žinodavom, kuo 
viskas baigsis, ir mudvi su Rasyte pravirkda-
vom nuo pusės dainos, Vaidutis – kai jau tą 
vandenį semia... Užbaigdavo dainą mamutė 

BE PRIVILEGIJŲ IR APDOVANOJIMŲ – PAREIGOS, SĄŽINĖS IR MEILĖS KELIU
Janė Ščiukaitė (1941–2017)

Doc. dr. Janė Ščiukaitė

Ščiukų šeima tremtyje. Tėvai Juozas ir 
Petrė. Viduryje – senoji Uršulė Ščiukienė, 
priekyje – vaikai: Vaidutis, Janė, Rasytė.
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IN MEMORIAM

Profesorė Birutė Ciplijauskaitė
(1929–2017)



12 2017 m. liepos 19 d. Nr. 13 (590)Mokslo Lietuva

Lietuvos mokslininkų laikraščio projektui „Akademinės bendruomenės indėlis į mokslinės informacijos sklaidos ir populiarinimo sistemą“ vykdyti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 2017 m. skyrė 8 tūkst. eurų. 
„Mokslo Lietuvos“ redakcija

Mokslo Lietuva
Vyriausiasis redaktorius  Jonas Jasaitis
Stilistė-korektorė  Jolanta Niaurienė
Dizainerė  Giedrė Zaveckienė

ISSN 1392-7191 
Leidžia

UAB „Mokslininkų laikraštis“
SL Nr. 169
Spausdino 

UAB „Petro ofsetas“ 
Savanorių pr. 174D, LT-03153, Vilnius

Tiražas 500 egz.

Redakcinė kolegija: Alvydas Baležentis, Valentinas Baltrūnas, Valentas Daniūnas, Jonas Dautaras,  
Raimundas Dužinskas, Vygintas Gontis, Vilma Gudelytė-Abarienė, Nelė Jurkėnaitė, Regina Kvašytė,  

Valė Macijauskienė, Milena Medineckienė, Andrius Puksas, Eugenijus Stumbrys, Emilis Urba,  
Dalia Urbanavičienė, Janina Valančiūtė.

Redakcijos adresas: J. Basanavičiaus g. 6, LT-01118 Vilnius 
El. paštas mokslolietuva@gmail.com

Laikraštis internete: www.mokslolietuva.lt
Redakcija gerbia savo autorių nuomonę ir mintis, net jei ne visada joms pritaria.  

Perspausdinant ar naudojant laikraščio „Mokslo Lietuva“ ir jo internetinio puslapio  
http://www.mokslolietuva.lt paskelbtą medžiagą būtina nuoroda į „Mokslo Lietuvą“.  

Laikraštis platinamas tik prenumeratoriams ir redakcijoje.

viena... Ji mums dainuodavo ir dainuoda-
vo – tai kaip paskui nebūsi patriotas.“

Pradėti gyvenimą iš naujo
Grįžę 1957 m. iš tremties, savo namus 

rado apgyvendintus. Bet būta doro žmo-
gaus, išsikėlė iš ne savo namų. Ščiuka nu-
sipirko iš kolūkio Daugirdų statytą tėviškės 
trobą. Žemė, ūkiniai pastatai – „amžina“ 
kolūkio nuosavybė – iro, biro ir sugriuvo. 
Šeima pradėjo gyvenimą iš naujo. Kitaip – 
tais pačiais moraliniais principais, bet turint 
kitą tikslą – išlikti.

Vaikai jautė tvirtą įpareigojimą nenu-
skęsti prievartos liūne. Ryšys su žeme jau 
buvo grubiai nutrauktas, tad kibo į mokslą. 
Visi trys – išskirtinai gabūs, atkaklūs. Tikri 
suvalkiečiai. Mergaitės, nors iš pradžių kal-
bėjo tarp savęs rusiškai, užbaigė Lietuvoje 
vidurinę mokyklą, įstojo ir baigė Vilniaus 
universitetą. Vaidutį mokslo laikas jau buvo 
toli pralenkęs, nebesitikėjo Lietuvoje jo pa-
vyti. Grįžo atgal į Rusiją ir po metų parsivežė 
vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimą. 
Popierių, žinoma, galima ir už kyšį gauti, 
tačiau stojamųjų egzaminų į aukštosios mo-
kyklos matematikos fakultetą tuščia galva 
neišlaikysi. Baigusį universitetą jį paskyrė 
atsakingam darbui vienoje Vilniaus įmonių, 
vadinamų „pašto dėžute“. Neištvėrė ilgai 
apynasrio, metė skaičius ir sėdo į laisvai upe 
plaukiantį, paties vairuojamą laivelį. Po kiek 
laiko Vaidutis Ščiuka – irklavimo vienviete 
baidare Lietuvos čempionas, Panevėžio spor-
to mokyklos irklavimo treneris. Užsispyrėlis, 
entuziastas, teigiamai veikęs jaunuomenę.

Sesutės apsigyveno Šiauliuose. Filologė 
Rasa ištikimai darbavosi „Aušros“ muzie-
juje. Janė, įgijusi universitete fizikos speci-
alybę, 1965 m. pradėjo dėstyti fiziką Kauno 
politechnikos instituto Šiaulių filiale. Iš 
pradžių dirbo asistente, po kelerių metų – 
vyr. dėstytoja. Kartu su radiotechnikos, 
matematikos mokslų daktaru Algimantu 
Lauručiu ėmėsi mokslinio darbo – straips-
nių rašymo, disertacijų rengimo, išradimų 
ir jų įdiegimo. Dalyvavo tarptautinėse fizi-
kų konferencijose, kursuose, seminaruose. 
Jos gyvenimo aprašyme nurodoma, kad 
pateikė 17 išradimų, publikavo daugiau 
kaip 70 mokslinių straipsnių. Ir nors trem-
tinio vardas sovietmečiu – rimta kliūtis į 
pakilimo taką, Janė Ščiukaitė 1981 m. buvo 
pripažinta „geriausia Kauno politechnikos 
instituto išradėja moterų dėstytojų gru-
pėje“. Dar po kelerių metų, 1985-aisiais, 
apgynus technikos mokslų disertaciją tema 
„Informacijos nešiklio statmenų svyravi-
mų matavimo metodų ir priemonių kūri-
mas elektrostatinio registravimo principu“, 

kad dėl to, jog yra tremtinių 
vaikas.

Ji buvo žmogus, visą save, 
savo laiką, mintis, gyvenimą 
paaukojęs kitiems – artimie-
siems, studentams, kolegoms.“

Žodis „paaukojęs“ – 
ne atsitiktinis

1989 m. mirtis nusinešė 
jaunesniąją sesę Rasytę. Liko 
maži vaikai. Janė prisiėmė at-
sakomybę. Mokslininkei teko 
užleisti vietą motinos parei-
goms. Ilgai reikėtų vardinti jos 
laiką, nuovargį, pastangas – 
kiekviena moteris jas žino, kol 
dukterėčia Gedimina ir sūnė-
nas Algimantas baigė Šiaulių 
universitetą. Bet argi ateina 
pabaiga motiniškai meilei ir 
rūpesčiams?

Janei Ščiukaitei likimo 
buvo skirta palydėti į amžiny-
bę visą šeimą. Po Rasos mirties 
pasaulį apleido Petrė Ščiukie-
nė. Paskui ją išėjo dar nesenas 

Vaidutis. Paskiausiai – tėvas Juozas Ščiuka, 
sulaukęs 97-erių. Janė liko vienintelė. Ir 
viena... Be artimųjų. Be Daugirdų-Ščiukų 
giminę išauginusių namų.

„Mes buvom šešios moterys, patrio-
tės, – rašo Regina Repšienė. – Sovietmečiu 
slapta susirinkusios švęsdavom Vasario 16-
ąją. Laisvė mums buvo svarbiausia vertybė. 
Džiaugsmingai pasitikome Atgimimo Sąjū-
dį, važinėjom Vilniun saugoti Parlamento, 
nuo pirmųjų dienų priklausėme Tėvynės 
sąjungos (tuomet vadintai ir Lietuvos kon-
servatorių) partijai. Janė pasižymėjo tvirto-
mis pažiūromis ir savo nuomonės partijos 
vadovybės politikos ir veiklos požiūriu nie-
kada nekeitė. Aktyviai dalyvaudavo susirin-
kimuose, diskutuodavo.“

Laisvoje tėvynėje atsigavo ir mokslinė 
veikla. Janė dalyvavo tarptautinėse fizikų 
konferencijose Sankt Peterburge (2008, 
2009), nacionalinėje konferencijoje „Fizi-
kos, biologijos, ekologijos mokslų aktualijos 
ir perspektyvos“ Šiauliuose (2008), kitose 
tarptautinėse ir Lietuvos fizikų konferenci-
jose. Ir kone iki paskutinių gyvenimo dienų 
tęsė pedagoginį darbą Šiaulių universitete. 
Ona Kisielienė prisimena: „Visada geros 
nuotaikos, su šypsena, energinga, jaunatviš-
ka, mėgstanti keliauti ir pažinti pasaulį. Viso 
kolektyvo siela.“

Garbusis monsinjoras Kazimieras Vasi-
liauskas yra sakęs: „Jeigu aš nešviesiu, jeigu 
tu nešviesi, jeigu mes nešviesime, tai iš kur 
bus ta šviesa?“ Janė Ščiukaitė tokią savo mi-
siją žemėje atliko.                                            

jai suteiktas pedagoginis docento vardas.

Ją pažinojusiųjų atmintyje
Profesinio pripažinimo ženklai būtų nie-

ko verti, jeigu po jais neslypėtų žmogiškosios 
vertybės. Bendradarbių žodžiais, J. Ščiukaitė 
buvo „auksinis žmogus“, „nuostabi moteris“, 
„nesavanaudiška kolegė“, „jos altruizmas 
daugeliui galėjo būti pavyzdys“. Studentai 
ją gerbė už profesionalumą, mylėjo už nuo-
širdumą. O ir ji mėgo pedagoginį darbą, 
visą gyvenimą bendravo su jaunimu, mokė, 
globojo, reikalavo ir toleravo, buvo princi-
pinga ir teisinga. Pavyzdžiui, nerašydavo 
nemokančiam iš karto blogo pažymio, o pa-
dirbėdavo su juo atskirai, aiškindavo, kol tas 
suprasdavo užduotį. Tačiau, jeigu matydavo, 
kad tinginys, būdavo reikli, nenuolaidžiavo. 
Nepataikavo nei studentams, nei kolegoms.

Šiaulių Romuvos gimnazijos fizikos mo-
kytoja Aurelija Pelanskienė rašo: „2002 me-
tais atėjau į Technologijos fakultetą dėstyti 
fizikos disciplinų. Tai buvo geriausi Šiaulių 
universiteto laikai – sparčiai didėjo studentų 
skaičius, plėtėsi fakultetai. Janės Ščiukaitės 
iki tol asmeniškai nepažinojau. Įsivaizda-
vau griežtą, tvirto stoto, solidžią, savo vertę 
pabrėžiančią asmenybę. Kaipgi kitaip gali 
įsivaizduoti technikos mokslų daktarę, do-
centę... Labai maloniai nustebau sutikusi 
visišką priešingybę – nepaprastai šiltą ir 
nuoširdžią moterį, nedidukę, smulkutę, be 
jokio makiažo, gyvų akių, pilną energijos ir 
optimizmo. Ji man padėjo įsilieti į kolektyvą, 

suprasti profesinio darbo subtilybes. Drauge 
rengėme metodinius leidinius, mokslinius 
darbus. Janė visada buvo kupina idėjų, aštrus 
jos protas ir loginis mąstymas sąlygojo greitą 
problemų sprendimą.

Kolegos Janę mylėjo ir gerbė. Puikiai 
išmanydama lietuvių ir rusų, mokėdama 
anglų ir vokiečių kalbas, ji padėdavo re-
daguoti straipsnius, versti tekstus, jaunie-
siems doktorantams – įveikti matematikos, 
fizikos problemas. Visa tai buvo daroma 
nuoširdžiai, be jokio atlygio – ji džiaugdavosi 
galėdama padėti kitam. Visokių įvykių, in-
trigų, nesusipratimų fakultete pasitaikydavo, 
tačiau Janė visuomet matydavo šviesiąją 
pusę, pabrėždavo gerąsias žmogaus savybes, 
palaikydavo ir padrąsindavo tuos, kuriems 
kas nors nepasisekė. Nesu girdėjusi, kad ką 
nors smerktų, niekintų ar kritikuotų. Ko Janė 
nemokėjo ir nesugebėjo? Meluoti, veidmai-
niauti, lipti kitiems per galvas.

Pasakodavo apie savo vaikystę. Šviesūs 
Lietuvos žmonės, daug iškentę, dirbę, my-
lėję ir palaikę vienas kitą buvo jos tėveliai. 
Tabarų namas, krosnis, obelys – tokia buvo 
gimtinė. Pasakodavo ir apie tremtį... Jos 
žodžiuose nejausdavau pykčio ar neapykan-
tos, gal tik nuoskaudą dėl darbo ir karjeros 
ribojimų sovietmečiu. Puikiai pabaigusi 
Vilniaus universitetą, norėjo gauti paskyrimą 
į Elektrografijos institutą, kuriame vyko gana 
perspektyvūs moksliniai tyrimai. Deja, jai 
atsakė, kad tokio paskyrimo negaus. Suprato, 

Prie parduoto tėvų namo
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