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Liepos 15 d. pašventintas šalia Šatrijos 
kalno iškilęs skulptoriaus Antano 
Kmieliausko sukurtas ir tremtyje 
gimusio ūkininko Vytauto Kondrato 
lėšomis pastatytas paminklas Vytautui 
Didžiajam. J. Jasaičio nuotr.

Kiek paraiškų konkursų finansuoti 
mokslinių tyrimų ir susijusios vei-
klos projektus per septynerius me-

tus surengė Lietuvos mokslo taryba? Kiek 
ir kokių mokslinių tyrimų atliekama šiais 
metais, kiek jų atlikta per septynerius metus 
ir kiek lėšų jiems skirta? Tokia informacija 
ir visa Lietuvos mokslo tarybos vykdomos 
mokslo finansavimo veiklos duomenų bazė 
nuo šiol atvira visuomenei LMT gautų pa-
raiškų ir projektų sąvade „Spektras“ – http://
spektras.lmt.lt. Jame skelbiami duomenys 
suteikia galimybę lengviau ir operatyviau 
gauti dominančią informaciją apie šalies 
tyrėjų veiklą. Jie yra aktualūs mokslo po-
litikos formavime dalyvaujančioms šalies 
mokslo ir studijų institucijoms bei patiems 
tyrėjams. 

Nuo mokslo konkursinio finansavimo 
pradžios 2010 m. Tarybai pateikta daugiau 
kaip 22 tūkst. paraiškų. Kasmet Taryba skel-
bia apie 30 kvietimų teikti paraiškas viduti-
niškai pagal 40 įvairios apimties nacionalinių 
ir tarptautinių priemonių, skirtų finansuoti 
mokslinius tyrimus ir su mokslu susijusias 
veiklas, svarbias tyrėjų karjerai ir pasiektų 
rezultatų sklaidai. Per tą laiką konkursuose 
laimėjo daugiau kaip 11 tūkst. tyrėjų projek-
tų, iš kurių per 10 tūkst. jau yra baigti. 

„Spektro“ vartotojas čia gali atlikti paieš-
ką pagal Tarybos administruojamas priemo-
nes, rasti vykdomus ir vykdytus mokslinių 
tyrimų, mokslininkų mobilumo, sklaidos 
ir karjeros projektus, duomenis apie jiems 
skirtas lėšas, trukmę ir vykdytojus, sek-
ti informaciją apie konkursų rezultatus, 

matyti finansavimo priemonių įvairovę ir 
gausą, konkursų istoriją, susipažinti su dalies 
mokslinių tyrimų rezultatų santraukomis ir 
daugelį kitų dalykų. 

„Spektro“ duomenys atnaujinami auto-
matiškai: pasibaigus paraiškų konkursui, 
mokslinių tyrimų projektų ataskaitų verti-
nimui ar projektų finansavimo priemonei, 
duomenys į sąvadą perkeliami iš Tarybos 
paraiškų ir ataskaitų administravimo in-
formacinės sistemos. Planuojama, kad šių 
metų rudenį mokslo politikos formavime 
dalyvaujančių institucijų atstovams bus 
rengiami seminarai, padėsiantys perprasti 
„Spektro“ galimybes ir tinkamai pasinau-
doti jame esančiais duomenimis. Parengta 
pagal Lietuvos mokslo tarybos liepos 17 d. prane
šimą                                                                    

Duomenų apie gautas paraiškas ir projektus sąvadas „Spektras“

UNIVERSITETINIS UGDYMAS

Prof. habil. dr. Algirdas A. Avižienis

Šis laikotarpis labai svarbus Lietuvos 
universitetams, nes nors ir nelabai 
sėkmingai, tačiau vis tik padarytas 

bandymas pradėti aukštojo mokslo reformą. 
Aš, kaip vienas iš Vytauto Didžiojo uni-
versiteto kūrėjų, jo pirmasis rektorius, vis 
dar pergyvenu dėl artes liberales principais 
veikiančios sistemos, kurios tikslas – suteikti 
jaunam žmogui visapusišką išsilavinimą ir 
parodyti, kad šalia pasirinktos specialybės 
yra ir daugiau galimybių.

Tiek atkūrus universitetą, tiek šiandien 
vis dar gaji sovietinė mokslo filosofija – reng-
ti siauros specializacijos darbuotojus. Tačiau 
pasauliui reikia žmogaus, kuris nebūtų pri-
rištas prie vienos kėdės. Pagalvokite, kad jūsų 
laukia mažiausiai dar 50–70 kūrybingo gyve-
nimo metų. Ir jeigu manote, kad po ketverių 
metų universitete likusius 70 metų jums teks 

sėdėti vienoje kėdėje, dirbant tą patį darbą, 
tai labai klystate. Yra visiškai ne taip.

Liberaliosioms studijoms – 
beveik 30 metų

Vytauto Didžiojo universitetas buvo at-
kurtas 1989 m. ir veikia kaip klasikinis uni-
versitetas artes liberales (lot. laisvieji menai) 
principu, orientuotas į humanitarinius ir 
socialinius mokslus. Tai 2014 m. pripažino 
Studijų kokybės vertinimo centro pakviesta 
tarptautinė ekspertų grupė, kuri įvertino 
VDU veiklą ir pateikė tokią rekomendaciją 
Švietimo ir mokslo ministerijai: „Ekspertų 
grupė rekomenduoja Švietimo ir mokslo 
ministerijai imtis aktyvių priemonių popu-
liarinti ir tinkamai įvertinti unikalų VDU 
liberaliųjų menų misijos indėlį į Lietuvos 
ir Europos akademinį pasaulį. Ši institucija 
skiriasi nuo panašių institucijų Europoje 
ir galėtų save pozicionuoti kaip Lietuvos 
lyderis Europoje ir už jos ribų.“

Bendravimas be hierarchijos
Pagrindinė liberaliųjų studijų idėja – su-

teikti visapusišką išsilavinimą, įvairių sričių 
išmanymą, platesnį pasaulio suvokimą. An-
tra vertus, artes liberales yra ne tik unikalus 
studijų modelis, bet ir bendravimo kultūra, 
kuri paremta tiesioginiu ryšiu tarp studento 
ir dėstytojo, gerbiamas kiekvieno požiūris ir 
kitokia nuomonė, nėra hierarchijos.

Norėjosi, kad atkuriamas universitetas 
būtų kitoks, išsivaduotų iš sovietinių laikų 
specialistų rengimo „gamyklų“ ir į studijas 
bei žmogaus ugdymą būtų žiūrima kur kas 
plačiau ir prasmingiau. Iš praktikos galiu 
pasakyti, kad mokomasi ne tik iš vadovėlių ar 
dėstytojų, studentai mokosi ir vienas iš kito, 
todėl jų „maišymas“ ir susitikimai skirtingo-
se paskaitose naudingi jiems patiems. Be to, 
skirtingų interesų turinčių žmonių diskusija 
būna kur kas įdomesnė.

Kūrėme kitokį universitetą

„Mokslo Lietuvos“ skaitytojų dėmesiui

15-asis mokslininkų laikraščio „Mokslo Lietuva“  
numeris pasirodys rugsėjo pradžioje.

„Mokslo Lietuvos“ redakcija rugpjūtį atostogauja.

 Nukelta į 2 p.
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Būti laisvam ir atviram pa-
sauliui

VDU yra itin atviras ir kartu tarptautiš-
kiausias Lietuvos universitetas. Jis pirmauja 
Baltijos šalyse pagal dėstytojų tarptautiškumą, 
o užsienio studentai sudaro 10 proc. studijuo-
jančiųjų, kai Lietuvos universitetų vidurkis 
yra 4 proc. Tai leidžia pasiekti, kad ne kon-
krečios studijų kryptys ir specializacijos, bet 
laisvė bendrauti su visu pasauliu taptų kertine 
išsilavinimo ašimi. „Atvirumas pasauliui“ yra 
viena svarbiausių universiteto vertybių, ku-
rią stengiamasi diegti kiekvienam studentui 
suteikiant kuo platesnį požiūrį. Išmokti būti 
laisvam, atsiverti pasaulio įvairovei yra bene 
svarbiausias gyvenimo įgūdis.

VDU studentai vieninteliai Lietuvoje turi 
galimybę pirmus dvejus metus gauti visa-
pusišką, bendrauniversitetinį išsilavinimą, 
rinktis iš daugiau nei 30 užsienio kalbų. Net-

gi informatikos ar biotechnologijų studentai 
mokosi filosofijos, istorijos, psichologijos ar 
rinkodaros.

Supraskime, kad dabartinis jaunimas 
save suvokia visiškai kitaip: netapatina savęs 
su konkrečia teritorija, kultūra, mąsto kelių 
disciplinų sandūroje, o įkvėpimo inovaci-
joms semiasi iš įvairiausių patirčių. Turiu 
daug pavyzdžių pergyvenantiems, kad neras 
darbo pagal specialybę. Vienas iš jų – Car-
ly Fiorina, vadovaujanti pasaulinio masto 
kompiuterių įmonei „Hewlett-Packard“. Ši 
moteris baigė ne ką kita, o istoriją Stanfordo 
universitete.

Studijos ypač motyvuotiems 
studentams

Vienas iš svarbių artes liberales univer-
siteto prioritetų yra individualus požiūris į 
kiekvieną studentą. Vadovaudamasis šiais 
principais, VDU plėtoja individualizuotas 
studijas. Siekdamas dar labiau sustiprinti 

personalizuotą ugdymą, VDU prieš porą 
metų įkūrė Academia cum laude. Tai – uni-
kali individualių studijų sistema, kuri sujun-
gia dviejų geriausių pasaulio universitetų, 
Kembridžo ir Harvardo, studijų modelius ir 
leidžia studentams patiems pasirinkti, kaip 
studijuoti – plečiant arba gilinant savo žinias.

Diplomas Cum Laude (lot. su pagyrimu) 
teikiamas daugelyje pasaulio universitetų 
studentams, baigusiems studijas ypač aukš-
tais balais. Būtent tokiems motyvuotiems 
jaunuoliams, visada siekiantiems žinoti dau-
giau, ir skirtos Academia cum laude studijos.

Darbdaviai ieško plataus iš-
silavinimo darbuotojų

Įrodymų toli ieškoti nereikia. VDU 
šiuo metu yra vienas iš lyderių socialinių, 
humanitarinių, menų ir biotechnologijų 
mokslo bei studijų srityse. Čia inovacijos 
kuriamos kelių disciplinų sandūroje, greta 
specialybės žinių lavinami besimokančiųjų 

komunikaciniai, verslumo įgūdžiai, kūrybiš-
kumas, bendradarbiavimas ir kritinis mąs-
tymas – studentai gauna platų išsilavinimą. 
Būtent tokios savybės vis labiau vertinamos 
šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje žmonės 
linkę dažnai keisti darbus, daug keliauja, 
bendrauja.

Remdamiesi absolventų, kurie įsitvirtinę 
ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose pasaulio ša-
lyse, patirtimi, galime pasakyti, kad sėkmė 
lydi tuos, kurie geba plačiai mąstyti, komu-
nikuoti, prisitaikyti. Darbo rinkoje vertinami 
tokie darbuotojai, kurie būtų ne tik geri savo 
srities specialistai, bet ir turėtų platesnį išsi-
lavinimą, pasaulio suvokimą ir visuomenėje 
vykstančius procesus. Labai svarbu Lietuvoje 
stiprinti tokius žmones ugdantį universi-
tetą, veikiantį artes liberales principu. Tai 
būtų Lietuvai žingsnis į priekį. Autorius yra 
Kalifornijos universiteto (UCLA) ir Vytauto 
Didžiojo universiteto profesorius emeritas. 
Parengta pagal VDU naujienų pranešimą          

Kūrėme kitokį universitetą

Braškėdama, bet pajudėjo ir aukštųjų 
mokyklų konsolidacijos, optimizavi-
mo reforma. Taip, Lietuvoje universi-

tetų yra per daug, bet pirmiausia juos jungti, 
optimizuoti, mano nuomone, reikia Vilniuje 
ir Kaune. Deja, net valdančioji dauguma, de-
klaravusi regioninę politiką visose gyvenimo 
srityse, tarp jų ir aukštojo mokslo, susvyravo 
ir neparėmė idėjos išlaikyti savarankiškus 
Klaipėdos ir Šiaulių universitetus. 

Čia išryškėjo nelabai korektiška ŠMM 
pozicija, kuri, siekdama apginti tariamai 
teisingą savo poziciją, pasitelkė tokią me-
todiką, skaičius, lenteles, kurie nenaudin-
gi mažiesiems universitetams. Negana to, 
Seimui dar nė nepriėmus sprendimų dėl 
universitetų optimizacijos plano, ministrė 
savo įsakymu „pakėlė“ bakalauro ir magistro 
studijų grupių formavimo skaičių kartelę 
taip, kad ji būtų nepasiekiama mažesnie-
siems universitetams.

<...> Kalbame, kas su Šiaulių universitetu 
bus ateityje, o ministerija siunčia minas ir 
užtaisus, kurie jau dabar yra nenaudingi. 
Nustačius studentų kvotas, programoms kyla 
pavojus, kad ŠU gali nesurinkti studentų. O 
nesurinkus, bus pasakyta: juk sakėme, kad 
taip ir bus! Įsivaizduojate, Šiaulių univer-
sitetui šiemet skirta tik apie 30 valstybės 
finansuojamų vietų. Tai absurdas! Specia-
lybėms, kurios visada buvo šio universiteto 
pasididžiavimas, neduota nė vienos vietos! 
Pavyzdžiui, muzikos pedagogikai nedavė nė 
vienos valstybės finansuojamos vietos, tarsi 
tai ir atitiktų jų (ŠMM) taktiką bei strategiją, 
kad muzikos pedagogus turi rengti Muzikos 
ir teatro akademija. Nors būtent Šiauliuose 
profesorius Eduardas Balčytis kelis dešim-
tmečius kūrė sistemą, paruošė tai, kas dabar 
vyksta ir surenka pakankamai studentų. Ar 
tai reikia sugriauti?                                             

Universitetai ir regioninė politika
Lietuvos Respublikos Seimo nario doc. dr. Stasio Tumėno komentaras 

(iš Seimo nario Nr. 6–7 (2017-07-20) naujienlaiškio)

Aptariamos Šiaulių universiteto perspektyvos. Iš kairės: ŠU rektorius prof. dr. Donatas 
Jurgaitis, Seimo nariai – prof. dr. Arūnas Gumuliauskas ir doc. dr. Stasys Tumėnas. J. Jasaičio 
nuotr.

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS PRANEŠIMAI

Stojimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. 
Kaip ir pernai, į universitetus ir kolegijas 

pretenduoja 68 proc. brandos atestatus turinčių 
bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų. Kelios 
aukštosios mokyklos sulauks daugiau pirma-
kursių nei 2016 m. Šiemet stojantieji dažniau 
rinkosi didžiuosius universitetus, stipriausias 
studijų programas. Tai paaiškėjo liepos 19-ąją, 
pasibaigus prašymų teikimo pirmajam priėmi-
mo į aukštąsias mokyklas etapui.

Pageidavimus studijuoti pareiškė 28 
tūkst. pretendentų. Daugiausia stojančiųjų 
pirmu pageidavimu nurodo medicinos stu-
dijas Vilniaus ir Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetuose, odontologijos studijas Lie-
tuvos sveikatos mokslų universitete. Medici-
nos studijos populiariausios buvo ir pernai, 
ir užpernai. Taip pat auga informacinių 
technologijų, ypač programų sistemų Vil-

niaus ir Kauno technologijos universitetuo-
se, studijų populiarumas. Darbo rinkai davus 
signalą apie šių specialistų didelį poreikį 
ir padidinus į jas priėmimą, abiturientai 
noriai renkasi šias studijas. Pastebima, kad 
mažėja stojančiųjų į socialinius mokslus, 
ekonomikos, psichologijos populiarumas. 
Tikėtina, kad labiausiai mažės studentų, 
priimtų į socialinio darbo, visuomenės 
saugumo ir žemės ūkio mokslų studijas.

Pirminė stojančiųjų pasirinkimų analizė 
rodo, kad stojantieji pranašumą teikia didie-
siems šalies universitetams ir kolegijoms. 
Pirmuoju pageidavimu Vilniaus universitetą 
nurodė 5 290 stojančiųjų, Kauno technolo-
gijos universitetą – 2 147, Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetą – 2 005, Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetą – 1 968.

Daugiau pageidaujančių nei pernai pri-

traukė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademija (21 proc. augimas), Vilniaus 
universitetas (6,2 proc.), Lietuvos sveikatos 
mokslų universitetas (2,1 proc.). Daugiau 
stojančiųjų rinkosi ir Vilniaus kolegiją (13 
proc.), Kauno kolegiją (4,1 proc.). Tačiau 
labai sumažėjo pirmuoju prioritetu nuro-
džiusių, kad nori studijuoti Lietuvos edu-
kologijos universitete (45 proc. mažiau), 
Aleksandro Stulginskio (35 proc.), Mykolo 
Romerio (27 proc.), Šiaulių (19 proc.) ir 
Klaipėdos (18 proc.) universitetuose. Šie-
met iki 3 pakeltas mažiausias stojimo balas 
ir nustatyta aukštesnio studentų skaičiaus 
studijų programose (rentabilumo) kartelė. 
Nuo rugsėjo 1 d. valstybės finansavimas 
skiriamas ne mažiau kaip 15 pirmakursių 
surinkusioms socialinių ir humanitarinių 
mokslų studijų programoms, ne mažiau 

kaip 10 – biomedicinos, fizinių ir techno-
logijos mokslų studijose ir ne mažiau kaip 
4 – menų.

„Aukštosios mokyklos jau daugelį metų 
siūlė daug smulkių, besidubliuojančių, stu-
dentų nesurenkančių studijų programų, 
siekdamos pritraukti kuo daugiau jaunimo. 
Tai yra ydinga praktika, vedanti į neatsa-
kingą išteklių naudojimą, menką kokybę. 
Pasitaiko, kad vieną studentą rengia visa 
katedra, – akcentuoja J. Petrauskienė. – Iki 
šios dienos priėmimas sustabdytas į 64 pro-
gramas: 46 universitetuose ir 18 kolegijose. 
Daugiausia programų neteko Klaipėdos ir 
Lietuvos edukologijos universitetai: atitin-
kamai 12 ir 11, Šiaulių ir Vytauto Didžiojo 
universitetai – po 7. Parengta pagal Švietimo ir 
mokslo ministerijos Komunikacijos skyriaus prane
šimus                                                                                 
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Prof. dr. Jonas Jasaitis

Laimėjimai?
Baigėsi pernai išrinkto Seimo pavasario sesija, užtrukusi 

iki vidurvasario, o paskutinėmis dienomis labiau priminusi 
mainų prekybą, nei įstatymų leidybą ir parlamentinę kontro-
lę. Kai laviruojama tarp „tu – man, aš – tau“, nebepavyksta 
susitelkti prie svarbiausių valstybės problemų: katastro-
fiško darbingų gyventojų išteklių mažėjimo, visuomenės 
susipriešinimo, nusivylimo ir apatijos didėjimo. Kai viską 
užvaldo noras bet kokiomis priemonėmis pasiekti kurį 
nors deklaruotą, nors net sau patiems nelabai aiškų, tikslą, 
galimų pasekmių analizė lieka kažkur už tolimo horizonto. 
„Tikslas pateisina priemones“, „nugalėtojai neteisiami“, „po 
mūsų nors ir tvanas“, nes svarbiausia – „čia ir dabar“. Taip 
tenka apibendrinti metodus, kuriais vadovavosi išrinktieji. 
Todėl nereikia stebėtis strimgalviais krintančiais „reitingais“. 

Plačioje Seimo sesijos darbų apžvalgoje išvardinti pa-
siekimai ir laimėjimai. Bet ar jie tikri, ar tik įsivaizduojami? 
Akademinė bendruomenė puikiai supranta, kad nei išplitu-
sios korupcijos, nei socialinės atskirties problemų per vieną 
sesiją išspręsti neįmanoma. Tačiau, norint, kad prasidėtų 
teigiami pokyčiai, reikia bendradarbiauti, o ne konfron-
tuoti su tomis socialinėmis grupėmis, kurias tiesiogiai 
paliečia suplanuotų reformų pasekmės. Būtent akademinė 
bendruomenė suinteresuota, kad būtų sustabdytas piliečių 
bėgimas iš savos valstybės, mažėtų nusikalstamumas, kiltų 
smulkusis ir vidutinis verslas, gausėtų visuomeninių iniciaty-
vų, mažėtų socialinė nelygybė, populiarėtų sveika gyvensena. 
Tačiau būtent šiose srityse liekame aiškūs antilyderiai. Nei 
teisingumo, nei pasitikėjimo išrinktaisiais nepadaugėjo. 
Susiskaldžiusioje, vis labiau į individualizmą panyrančioje 
visuomenėje kiekvienas bando spręsti savo problemas, ne-
besirūpindamas, kaip tai paveiks kitų likimus.

„Pribrendusios reformos, būtini pokyčiai...“ Atrodo, 
kas gali pasisakyti prieš tokius siekius? Bet kodėl tada taip 
mažai besidžiaugiančių valdančiųjų veiksmais? Kodėl negir-
dimi nei protestai, nei bandymai atkreipti „reformuotojų“ 
dėmesį į kvailystes, dangstomas reformų etiketėmis? Ar vėl 
teks pakartoti, kad „gerais norais ir pragaras grįstas“, nes iš 
daugelio skambių siekių liko tik nuoga demagogija, o žadėtas 
reformas netrukus primins tik dešimties tuščių universitetų 
griuvėsiai ir tūkstančiai mūsų valstybės piliečių paliktų so-
dybų? Piliečių, iš kurių atiminėjama gimimu įgyta pilietybė. 

Atsikratyti arogancijos ir pereiti prie tikro bendradar-
biavimo su dirbančiais reformuojamose srityse valdantieji 
kol kas nesugeba. Vėl blaškomasi tarp kažkokių suvaidintų 
sensacijų ir tariamų nusižengimų. Antai „rūpintojėlis“ iš 
Panevėžio susikrimtęs aiškina, kiek daug aplink nedorėlių, 
kurie kažkodėl nedeklaruoja, su kuo ir kodėl susitikinėja. 
Kitas, įsitikinęs, kad jau nuo gimimo turėjo būti lyderis, su 
kreiva šypsena dėsto, kad tik jis žinojęs, kaip visų trokštamą 
gerovę pasiekti... Dešimtys „seimūnų“ ir „seimūnių“ per visą 
sesiją kilnojo rankas, nesuvokdami, už ką jie balsuoja, bet 
dėl to nė kiek nesijaudina. Juk pažadams žarstyti išminties 
nereikia.        

Kas yra politika?
„Kad ir kaip sakytum, o politika yra verslas“, – neseniai 

lyg ir populiarioje televizijos laidoje atsainiai tėškė auto-
ritetingu save laikantis apžvalgininkas. Pasakęs apsižvalgė 

(juk jis – apžvalgininkas), ar kas tai girdėjo, ar prieštaraus, 
ar pritariamai linktelės. Tačiau niekas nei prieštaravo, nei 
pritarė. Kitoje laidoje kalbėta dar atviriau. Komercinio banko 
ekspertui, kasdien visus mokančiam, kaip gyventi ir kaip 
vertinti gyvenimą, buvo priminta, kad jo bankas anaiptol 
ne Lietuvos gerove rūpinasi. Laidos vedėjas užsiminė, kad 
daug daugiau skaidrumo atsirastų, jei, pavyzdžiui, valsty-
bė įsigytų (tik!) penkis procentus to banko akcijų. Oho, 
kaip susijaudino ekspertas: „Nacionalizacija, grįžimas į 
sovietmetį!!! Pasikėsinimas į privatinę nuosavybę! Nejaugi 
manote, kad valstybė valdys efektyviau, negu privatus vers-
las?“ Laidos vedėjas bandė raminti: „Bet juk kalbame apie 
penkis procentus. Tai tik leistų stebėti, kad būtų laikomasi 
įstatymų ir valstybės interesų.“ Tačiau ekspertas nebegalėjo 
suvaldyti jaudulio: kur tai matyta, kad valstybė stebėtų, kaip 
čia „bizniukai“ sukasi... Ir kai jam dar kartą buvo priminta, 
kad mokesčius ir turtingieji turėtų proporcingai mokėti, 
ekspertas, matyt, ir pats nepajuto, kaip išplepėjo tai, ko ne-
planavo (nors, žinoma, jokios didelės paslapties čia nėra): 
turtingieji visada ras, „kaip legaliai optimizuoti mokesčius“. 
Ką jų kalboje reiškia „optimizavimas“, jau gerai žinome. 
Todėl ir tas banko ekspertas būtų arba nesupratęs, arba tik 
pasityčiojęs, jei kas nors jam primintų, kad politikos sie-
kis – tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, o ne 
„optimizuoti“ mėgstančiųjų „biznis“. Būtent taip politikos 
institutą apibrėžia klasikinė sociologija. 

Strategija be orientyrų ar bendradar-
biavimas vietoje konfrontacijos? 

Gal dar nepamiršome, kad, atkūrus nepriklausomybę, 
Lietuvoje turėjome per 3,7 mln. piliečių. Todėl siekis, kad 
mūsų būtų keturi milijonai, buvo tikroviškas. Iškovota laisvė 
suteikė tokią galimybę tautai. Būtent tokia orientacija skatina 
visuotinę valstybės pažangą. O į kokią Lietuvą orientuojasi 
dabartiniai valdantieji? Į dviejų ar pusantro milijono?  

Pagrindinė dabartinio valdymo nesėkmių priežastis 
yra vertybinės orientacijos praradimas, bandymas va-
dovautis primityviojo vulgaraus materializmo ideologija, 
pasyviai prisitaikant prie neigiamų raidos tendencijų. Tai 
plaukimas pasroviui – siekis išlikti, nesigilinant į negatyvių 
procesų priežastis. Emigracija, girtuokliavimas, vienadienė 
gyvensena, nuolatinis susipriešinimas ir socialinė atskirtis 
yra chaotiško valdymo pasekmės, tačiau valdantieji neturi 
pozityvaus visuomenės įvaizdžio. Jie formuoja samdinių 
visuomenę, kurią valdo siauras elitu save pasiskelbęs biuro-
kratijos ir partokratijos sluoksnelis. Taip ir atsiranda absur-
diški vaizdiniai: „Vilnius ir... kita Lietuva“, „neperspektyvios 
teritorijos“, „apatiška provincija“ ir pan. Kai bandantys vado-
vauti švietimo ir mokslo sistemai turgaus žargonu pliauškia 
apie „diplomų malūnų“ sustabdymą, darosi akivaizdu, kad 
jie visai nesusigaudo, kur juos įmetė politikos skersvėjai. 

Mokslininkų sąjūdžio tikslas – savo vertę suvokiančių 
ir ilgalaikės pažangos siekiais besivadovaujančių piliečių–
savininkų, o ne samdinių visuomenės ugdymas. Visuome-
nės, kurios orientyras – dorovinių vertybių sistema. Tokią 
visuomenę galima išugdyti, tik atkuriant visavertę svarbiau-
sių gyvybinių poreikių sampratą. Jos svarbiausi elementai: 
apsirūpinimas būstu – iš kartos į kartą kuriama šeimos 
sodyba, o ne narveliu daugiabutyje; profesinius lūkesčius 
ir gebėjimus atitinkantis darbas ir galimybė pačiam kurti 
savo karjerą; sveika gyvensena – pastovi sveikatos priežiūra 
vietoje „ligų gydymo“ taktikos; permanentinė edukacija – 
nuolatinis žinių ir gebėjimų atnaujinimas. Vietoje dabar 
ŠMM brukamo primityvaus keturių (LUPK) universitetų 
modelio keli šiuolaikiški universitetiniai klasteriai leistų 
efektyviai pertvarkyti mokslo ir studijų institucijas bei atverti 
naujas jų galimybes dalyvauti modernios valstybės kūrimo 
strategijoje. Į klasterį susibūrę universitetai operatyviai išsi-
aiškintų perspektyvias studijų programas, suburtų pajėgias 
dėstytojų–tyrėjų komandas, ryškiai sumažintų administra-
vimo išlaidas, optimaliai panaudodami turimus žmonių ir 
infrastruktūros išteklius, sustiprintų mokslo ir verslo ryšius.

POLITIKA IR MOKSLAS Dėl Ž. K. Junkerio pozicijos. Seimo nariai L. Kasčiūnas 
ir Ž. Pavilionis siūlo Vyriausybei ir Lietuvos deleguo-

tam EK nariui V. P. Andriukaičiui priešintis EK pirmininko 
Ž. K. Junkerio išreikštai pozicijai dėl JAV sankcijų Rusijai.

JAV Kongresas priėmė įstatymo projektą, kuriuo griež-
tinamos sankcijos Rusijai dėl jos kišimosi į JAV prezidento 
rinkimų procesą, taip pat dėl Rusijos karinių veiksmų 
Ukrainoje. Konkrečiai JAV sankcijos nukreiptos į Rusijos 
energetikos, finansų, geležinkelių, transporto, metalurgijos 
ir kalnakasybos sektorius. Tačiau Europos Komisijos pir-
mininkas Žanas Klodas Junkeris (JeanasClaude Juncker) 
parengė dokumento projektą liepos 26 d. numatytam komi-
sijos posėdžiui, kuriame raginama pasiruošti atitinkamoms 
atsakomosioms priemonėms, jei Europos energetikos kom-
panijos ar kitos verslo šakos nukentėtų nuo JAV sankcijų. 

Dokumente siūloma „pasirengti veikti artimiausiomis 
dienomis“, jei JAV sankcijų paketą Rusijai priims „neatsi-
žvelgusios į ES susirūpinimą“. Taip pat reikalaujama, kad 
JAV „viešai arba raštu užtikrintų“, kad planuojamos sankcijos 
nepaveiks ES verslo Rusijoje interesų. Minėtame dokumente 
numatoma, kad, siekiant išvengti JAV sankcijų neigiamo 
poveikio Europai, turėtų būti taikomi ES teisės aktai ir priim-
tos „atsakomosios priemonės, atitinkančios PPO (Pasaulio 
prekybos organizacijos) reikalavimus.

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos nariai Laurynas Kasčiūnas ir Žygimantas Pavilionis 
kreipėsi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, užsienio 
reikalų ministrą Liną Linkevičių ir energetikos ministrą 
Žygimantą Vaičiūną dėl Europos Komisijos pirmininko Ž. 
K. Junkerio reakcijos į JAV sankcijas Rusijai. Analogiškas 
kreipimasis išsiųstas ir Lietuvos deleguotam Europos Ko-
misijos nariui Vyteniui Povilui Andriukaičiui. 

Pasak L. Kasčiūno, Europos Komisijos pirmininkas Ž. K. 
Junkeris teigia, kad naujosios JAV sankcijos yra nukreiptos 
į Europos energetikos kompanijų projektus, susijusius su 
Rusija, tarp jų – planuojamą Rusijos ir Vokietijos dujotiekį 
Baltijos jūros dugnu „Nord Stream 2“. Tačiau tokia Europos 
Komisijos pozicija visiškai neatitinka Lietuvos interesų dėl 
„Nord Stream 2“ dujotiekio projekto. Lietuva, kaip ir JAV, 
nepritaria šiam projektui, nes jis prieštarauja ES energetikos 
sąjungos tikslams ir kelia grėsmę Vidurio Europos regiono 
energetiniam saugumui, didindamas priklausomybę nuo 
vieno energijos išteklių tiekėjo – Rusijos. „Nord Stream 2“ 
dujotiekis neužtikrins nei energijos šaltinių, nei jų tiekėjų 
įvairovės. Be to, šis projektas gali turėti stiprų neigiamą po-
veikį Ukrainai, per kurią eina dujų tranzitas į Europą, ir des-
tabilizuoti geopolitinę padėtį regione bei ES kaimynystėje.

Ž. Pavilionio teigimu, atsižvelgiant į visa tai, akivaizdu, 
kad naujos JAV sankcijas Rusijai visiškai atitinka Lietuvos ir 
visos ES interesus, todėl Vilnius turi atsiriboti nuo Europos 
Komisijos pirmininko Ž. K. Junkerio išsakytos pozicijos. Ar 
Lietuva planuoja tai padaryti? Kartu kyla klausimas, kokią 
teisę turi Europos Komisijos pirmininkas reikšti poziciją, 
kuri ne tik nesuderinta su ES valstybėmis narėmis, bet 
ir prieštarauja europiniam interesui, kuris yra įtvirtintas 
ES teisės aktuose? Esame įsitikinę, kad būtų tikslinga ne tik 
pasipriešinti šiai EK pirmininko iniciatyvai, bet ir imtis ak-
tyvių diplomatinių bei politinių priemonių buriant koaliciją 
prieš šį siūlymą. Parengta pagal liepos 25 d. pranešimą              

Miškininkų protesto reforma prie LR Seimo. Miškininkai 
protestavo, kad keli šimtai žmonių neteks darbo. J. Jasaičio 
nuotr.
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Dar praėjusio amžiaus pabaigoje JAV 
teršalų ir nuodų prevencijos tarny-
ba, nusprendusi imtis priemonių, 

kad chemijos produktai ir procesai būtų 
kuo mažiau pavojingi žmogui ir aplinkai, 
sukūrė Žaliosios chemijos programą. Jos 
nuostatos paplito po pasaulį, skatindamos 
bendradarbiauti akademinę visuomenę, pra-
monę, vyriausybės institucijas ir nevyriau-
sybines organizacijas. Žalioji chemija tapo 
nauja chemijos mokslo šaka, generuojančia 
cheminių produktų ir procesų išradimus, 
siekiant sumažinti arba panaikinti pavojingų 
medžiagų gamybą ir naudojimą. 

Dr. Arūno Stirkės vadovaujama moks-
lininkų grupė, atliekanti tyrimus žaliosios 
chemijos srityje FTMC Bioelektrochemijos 
laboratorijoje, šiuo metu tobulina techno-
logijas, skirtas mikrodumblių suskaidymui. 

Suskaidymas skirtas išlaisvinti juose sukaup-
tą energiją, kurią vėliau galima panaudoti 
įvairiose srityse: energetikoje, trąšų gamy-
boje, atliekų šalinime, farmacijoje ir kitose.

„Naudoti mikrodumblius, kaip energijos 
šaltinį ar neutralizuojant atliekas, pasaulyje 
nėra nauja. Pavyzdžiui, kompanija „Boeing“ 
jau investuoja į iš jų pagamintus lėktuvams 
tinkamus biodegalus. Tačiau mikrodumblių 
ardymo technologijos šiuo metu yra gana 
brangios. Mūsų tikslas – jas atpiginti, taikant 
dvigubą technologiją, kurios viena iš stadijų 
yra elektroporacijos, t. y. fizikinis metodas, 
leidžiantis suardyti ląsteles. Jau matome, kad 
toks būdas gali duoti labai gerų rezultatų“, – 
sako dr. A. Stirkė.

Pasak mokslininko, atpiginus mikrodum-
blių skaidymo technologijas, labai padidėtų 
jų praktinio pritaikymo galimybės. Ypač tai 

aktualu šilumos ir elektros energiją gami-
nančioms įmonėms. Jos ne tik galėtų naudoti 
dumblius kaip žaliavą biokuro, bioplastikų ar 
kitos žaliosios chemijos komponentų gamy-
bai, bet ir auginti juos dėl tokiose įmonėse 
tinkamų sąlygų palaikyti aukštesnę aplinkos 
temperatūrą, reikalingą mikrodumbliams, 
panaudojant perteklinę elektros energiją. 
Tai labai svarbu, mažinant šiltnamio efektą 
lemiančių anglies dvideginio dujų išmetimą. 

Laimėjęs Baltijos–Amerikos laisvės fon-
do (BAFF) finansavimą, dr. A. Stirkė rude-
nį išvyksta pusmečio stažuotei į Arizonos 
valstybinį universitetą, kurio mokslininkai 
jau kurį laiką aktyviai bendradarbiauja su 
verslo įmonėmis, tyrinėdami mikrodum-
blių panaudojimo galimybes. Iš stažuotės 
parsivežtas žinias mokslininkas vėliau taikys 
tęsdamas šios srities tyrimus Lietuvoje.     

Chemija taip pat gali būti ekologiška

Dr. Arūnas Stirkė. FTMC nuotr.

Nemažėjantys emigracijos mastai 
ypač juntami mokslo pasaulyje, 
kuriame veikla yra globali ir ne-

pripažįstanti sienų. Didžiausios Lietuvoje 
mokslo įstaigos Fizinių ir technologijos 
mokslų centro vadovas prof. habil. dr. Gin-
taras Valušis tikina, kad naujuose mokslo 
centruose sukurta moderni technologinė 
infrastruktūra atveria visai kito lygmens ga-
limybes moksliniam darbui ir inovacijoms. 
Svarbu rasti žmonių, norinčių čia kurti sava-
rankišką veiklą. Užsienyje studijas baigusių 
ar dirbančių lietuvių mokslininkų patirtis 
yra itin vertinga, todėl svarbu kviesti juos 
grįžti į Lietuvą ir sudaryti tinkamas sąlygas 
jų moksliniam talentui atsiskleisti.

Viena tokių į Lietuvą grįžusių moksli-
ninkių – ketverius metus mokslinį darbą 
Berlyne dirbusi ir Humboldtų universitete 
daktaro disertaciją apgynusi Rasuolė Lu-
košė šiuo metu FTMC įgyvendina projektą, 
susijusį su plonų sluoksnių auginimu, jų 
analize, charakterizavimu ir galimu pritai-
kymu kasdieniame gyvenime. Rasuolė yra 
laimėjusi prestižinę Europos Sąjungos Marie 
Skłodowskos-Curie stipendiją ir patekusi 
į Europos Komisijos skelbiamą perspekty-
viausių Europos tyrėjų trisdešimtuką.

Daktaro disertaciją Amsterdamo uni-
versitete apgynusi Simona Strazdaitė, šiuo 
metu FTMC tęsianti netiesinės molekulių 
virpesinės spektroskopijos tyrimus, pažymi, 
kad po penkerių metų grįžusi į Lietuvą yra 
maloniai nustebinta, kiek toli pažengė mūsų 

šalies mokslas per tokį trumpą laiką ir kiek 
daug gerų pokyčių matyti.

„Turime mokslinių grupių, kurios savo 
srityje yra žinomos pasauliniu mastu. Dar 
jaučiamas šioks toks skirtumas tarp moksli-
nės veiklos užsienyje ir Lietuvoje, bet manau, 
kad tai ne mokslininkų kaltė, o daugiau se-
nosios mokslinės sistemos padariniai, kurie 
ilgainiui turėtų visiškai išnykti“, – teigia dr. S. 
Strazdaitė. Jos vykdomi tyrimai turi labai aiš-

fizikos skyriuje jis vykdo fluorescuojančių 
sensorinių molekulių tyrimus. Vienas jų 
praktinio pritaikymo ateityje pavyzdžių – 
tirti, kaip skiriasi sveikų ir vėžinių ląstelių 
vidaus aplinka, ir naujai įgytas žinias vėliau 
taikyti diagnozuojant vėžį.

„Nors beveik devynerius metus praleidau 
Anglijoje, visada svajojau grįžti į Lietuvą ir 
prisidėti prie jos augimo. Mano mokslinis 
darbas priklauso keletui sričių – spektroskopi-
jai, fotofizikai ir fizikinei chemijai. Tačiau dar 
reikia įdėti nemažai darbo, kad tyrimų metu 
gautus rezultatus būtų nesudėtinga pritaikyti 
praktiškai“, – sako mokslininkas. Paklaustas, 
kokią žinią norėtų perduoti dvejojantiems dėl 
grįžimo į Lietuvą užsienyje studijas baigu-
siems ir dirbantiems mūsų mokslininkams, 
dr. A. Vyšniauskas sako: „Lietuvos mokslui, 
mano supratimu, labai reikia žmonių su už-
sienio patirtimi, žiniomis apie mažiau čia 
plėtojamas mokslo sritis ir naujomis moks-
linėmis idėjomis. Vakarų pasaulyje situaci-
ja – priešinga. Mokslininkų yra daug, todėl, 
norint gauti nuolatinį darbą, konkurencija 
yra didžiulė, o vienas prarastas mokslininkas 
nėra didelis nuostolis. Atitinkamai, grįžę čia, 
jūs būsite daug labiau vertinami nei svetur.“

Pasak Fizinių ir technologijos mokslų 
centro direktoriaus prof. Gintaro Valušio, 
centras nuo pat savo veiklos pradžios vykdo 
talentų grįžimo programą: „Nuolat intensy-
viai dirbame, siekdami į mūsų šalį susigrąžinti 
gabius mokslininkus. Ieškome perspektyvių 
žmonių, kuriems baigiasi podoktorantūrinės 

Sugrįžtantys mokslininkai: moderni infrastruktūra mokslo  
centruose – daugiau galimybių tyrimams ir tarptautinei plėtrai

stažuotės užsienyje, apsiginusių disertacijas, ir 
tariamės su jais dėl galimų mokslinių pozicijų 
FTMC. Džiugina, kad jau turime ne vieną 
sėkmės istoriją: yra sėkmingai dirbančių, 
susikūrusių ne tik savo laboratorijas, bet ir 
verslus. Pavyzdžiui, dr. Ramūnas Valiokas, 
grįžęs iš Frankfurto, sukūrė sėkmingai dir-
bantį Nanoinžinerijos skyrių, kurio mokslinės 
ir technologinės žinios komercializuojamos 
per jo paties sukurtas įmones „Ferentis“ ir 
„Erumpo“. Prof. dr. Rasa Pauliukaitė, grįžusi 
iš Koimbros universiteto (Portugalija) puikiai 
plėtoja Funkcinių nanomedžiagų laboratoriją. 
Dr. Audriaus Alkausko, grįžusio iš Kaliforni-
jos universiteto Santa Barbaroje (JAV), sukur-
ta Elektroninės struktūros teorijos laborato-
rija įgauna tarptautinį pagreitį, o dr. Sergejus 
Orlovas, grįžęs ir Max Planck šviesos mokslo 
instituto Erlangene (Vokietija) yra Fotoninių 
technologijų industrinės laboratorijos moks-
linis lyderis.“                                                     

kų praktinį pritaikymą – suprasti, kaip vyks-
ta baltymų agregacijos procesai, kurie sukelia 
įvairias ligas (pavyzdžiui, Alzheimerio), kad 
galėtume pristabdyti šiuos procesus.

Oksfordo universiteto absolventas, Lon-
dono imperatoriškajame koledže mokslų 
daktaro laipsnį įgijęs Aurimas Vyšniauskas 
taip pat grįžo į Lietuvą tęsti mokslinės vei-
klos. Šiuo metu FTMC Molekulinių darinių 

FTMC vadovas prof. habil. dr. Gintaras 
Valušis

Fizinių ir technologijos mokslų centras. 
FTMC nuotr. 

Ugdymo plėtotės centras kviečia 
verslo įmones, kuriančias švieti-
mui skirtus inovatyvius produktus, 

dalyvauti švietimo inovacijų atrankoje. 
Atrinkti inovacijų teikėjai bus kviečiami 
dalyvauti švietimo inovacijų forumuose 
ir savo produktus pristatyti švietimo ben-
druomenei.

Inovacijos, kurias forumuose geriausiai 

įvertins švietimo bendruomenė, bus išban-
dytos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklo-
se. Siekiama atrinkti inovacijas, kurios:

 – skatina ugdymo turinio atsinaujinimą;
 – kelia naujus iššūkius mokymo metodams;
 – skirtos mokiniams motyvuoti, ugdyti mo-
kinių ir mokytojų bendrąsias, dalykines, 
skaitmeninę ir globaliąją kompetencijas;

 – skatina problemų sprendimą bendradar-
biaujant;

 – skirtos įtraukiajam ugdymui.
Daugiau informacijos ir paraiškos formą 

rasite čia:
http://www.upc.smm.lt/naujienos/vers-

las/atranka1.php 
Šį kvietimą atsiuntė Vilma Bačkiūtė, 

Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymo-
si visą gyvenimą departamento Pedagogų 
veiklos skyriaus vedėja. Adresas: A. Volano 

g. 2, LT-01516 Vilnius. Tel. (8 5) 219 1134, 
www.smm.lt. 

„Mokslo Lietuvos“ redakcijos klausi-
mas: Ar Švietimo ir mokslo ministerija, 
kreipdamasi į verslo įmones,  nekviečia 
švietimo ir mokslo institucijų dalyvauti tokių 
projektų kūrime?                     

                  

KVIETIMAS KURTI ŠVIETIMO NAUJOVES

FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ CENTRE



2017 m. liepos 28 d. Nr. 14 (591) 5Mokslo Lietuva

Baigiantis mokslo metams, Mykolo 
Romerio universitete įvyko konfe-
rencija ,,Socialinė ekonominė ne-

lygybė: kokia ji iš tikrųjų?“ Trijų laborato-
rijų – Gyvenimo kokybės, Psichologinės 
gerovės tyrimų ir Lyčių tyrimų – mokslinin-
kų grupė, įgyvendindama Lietuvos mokslo 
tarybos finansuojamą projektą „Socialinė 
ekonominė nelygybė: veiksniai, pasekmės 
gyvenimo kokybei ir mažinimo būdai“ (pro-
jekto Nr. GER-009/2015), atliko tyrimą Lie-
tuvoje, kurio rezultatus ir pristatė šiame ren-
ginyje. Konferencijoje dalyvavo socialinės 
ekonominės nelygybės problemas tiriantys 
mokslininkai iš įvairių Lietuvos universitetų 
bei valstybinių institucijų atstovai.

Pagal daugelį nelygybės rodiklių Lietu-
vos situacija per pastarąjį dešimtmetį tapo 
išskirtine – nelygybė joje pasiekė didžiau-
sią mastą nuo įstojimo į Europos Sąjungą. 
Sprendžiant šią aktualią problemą, svarbu 
įvertinti tikrąją nelygybę Lietuvoje, nusta-
tyti jos priežastis ir įvertinti jos pasekmes 
valstybės ir visuomenės raidai.

Gyvenimo kokybės laboratorijos vadovė 
prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė 
pranešime „Socialinė ekonominė nelygybė – 
grėsmė ekonomikos augimui, gyvenimo 
kokybei ir žmogaus saugumui“ pabrėžė, kad 
per pastaruosius du dešimtmečius auganti 
socialinė ekonominė nelygybė visame pa-
saulyje įgauna beprecedentį mastą. Įžymiųjų 
pasaulio ekonomistų tyrimų duomenimis, 
šiandien 1 proc. planetos gyventojų dispo-
nuoja didesniu turtu nei likusieji 99 proc. 
Nelygybė, sukelianti ypač aštrias neigiamas 
ekonomines, demografines, socialines ir 
politines pasekmes, tampa viena didžiau-
sių pasaulio grėsmių. Prof. habil. dr. O. G. 
Rakauskienė, remdamasi žymiausių pa-
saulio ekonomistų – ekonomikos Nobelio 
premijos laureato J. E. Stiglitzo, R. Reicho 
ir kitų tyrimais, pažymėjo, kad socialinė ir 
ekonominė nelygybė stabdo ekonomikos 
augimą, blogina gyventojų gyvenimo koky-
bę, didina žmogaus ir valstybės nesaugumą, 
pažeidžiamumą.

Pasak profesorės, nelygybė, paskirstant 
išteklius, tradiciškai išlieka vienu iš aktu-
aliausių iššūkių Lietuvai. Lietuva yra an-
tilyderė Europos Sąjungoje pagal pajamų 
diferenciaciją. Pagal nelygybę 2015 m. mūsų 
valstybė pirmavo ES. Didėjanti visuomenės 
poliarizacija, kai nėra vidurinės klasės arba ji 
labai maža, – ypatinga Lietuvos ekonominio 
nuosmukio priežastis, reikalaujanti valstybės 
dėmesio. Šis reiškinys skatina socialinę įtam-
pą visuomenėje, lemia visuomenės katakliz-
mus (socialines grėsmes, emigraciją ir kt.). 
Tai gali sutrikdyti ekonomikos vystymąsi.

MRU prof. habil. dr. Stasys Puškorius 
aptarė temą „Socialinės ekonominės nelygy-
bės vertinimo iššūkiai“. Pasak profesoriaus, 
pagrindiniai rodikliai, apibūdinantys gy-
ventojų ekonominę nelygybę, yra pajamos 
ir vartojimo galimybės. Vykdant šį projektą, 
sukurta metodika, leidžianti nustatyti, ko-
kią bendrų pajamų dalį reikia perskirstyti 
tarp gyventojų grupių, kad pajamos būtų 
pasiskirsčiusios vienodai visuose gyventojų 
sluoksniuose. Siekiant šio tikslo, pritaikytas 
patobulintas Robin Hudo indeksas. Panau-
doti šį indeksą praktikoje – gana sudėtin-
ga, bet jis gali būti orientyras politikams ir 
ekonomistams, siekiant mažinti visuomenės 
grupių nelygybę. Be kita ko, buvo atlikta 
pajamų normalizavimo prielaidų analizė 
ir konstatuota, kad valstybė turėtų sukurti 
tokią pajamų, vartojimo, turto ir materialių 

sąlygų lygmens perskirstymo sistemą, kuri 
užtikrintų minimalius socialinius standartus 
visiems savo šalies piliečiams. Toks per-
skirstymas reikštų dalinį socialinės lygiavos 
principo realizavimą.

MRU Psichologinės gerovės tyrimų labo-
ratorijos vadovė profesorė dr. Aistė Diržytė 
pranešime „Socialinės ekonominės nelygy-
bės psichologiniai veiksniai“ pažymėjo, kad 
vidutiniai psichologinę gerovę atspindinčių 
konstruktų rangai subjektyviai neturtingiau-
siųjų grupėje buvo daugiau kaip tris kartus 
mažesni nei subjektyviai turtingųjų grupėje. 
Gyvenimo kokybės vertinimo vidutiniai 
rangai neturtingiausiam sluoksniui save 
priskiriančiųjų grupėje buvo beveik septynis 
kartus mažesni nei viduriniam sluoksniui 
save priskiriančiųjų grupėje. Analizuojant 
gyvenimo vertinimą pagal realias pajamas 
(eurais per mėnesį), žemiausių pajamų gru-
pės gyvenimo vertinimo vidutiniai rangai 
buvo daugiau kaip du kartus mažesni nei 
aukščiausių pajamų kvintilyje. Tai reiškia, 
kad savo gyvenimo kokybės vertinimui 
svarbesnės yra ne tik realios pajamos, bet 
ir tai, kaip asmuo suvokia savo socialinę ir 
ekonominę padėtį. Remiantis atlikto tyrimo 
duomenimis, siekiant sumažinti Lietuvos 
gyventojų pažeidžiamumą, rekomenduoja-
ma specialiomis intervencijomis stiprinti vi-
suomenės psichologinį atsparumą, finansinį 
raštingumą, savigarbą ir saviveiksmingumą, 
konstruktyvų požiūrį į save ir gyvenimo 
sunkumų įveikimą, skirti dėmesio projek-
tams ir programoms, ugdančioms atjautą 
sau ir kitiems, gebėjimą įveikti gyvenimo 
sunkumus, psichologinį kapitalą.

Pasak dr. Vaidos Servetkienės (praneši-
mas „Materialiųjų gyvenimo sąlygų netoly-
gumai Lietuvoje“), lyginant su pajamomis, 
materialiosios gyvenimo sąlygos, gyventojų 
disponuojamas turtas yra dar netolygiau 
pasiskirstę. Jei pajamų pasiskirstymas pagal 
Gini koeficientą Europos šalyse svyruoja 
nuo 0,3 iki 0,5, tai turto Gini koeficientas 
yra nuo 0,5 iki 0,8. 

Disponavimas turtu nulemia ne tik ma-
terialinį, bet ir moralinį žmogaus saugumą, 
pasitikėjimą savimi ir gyvenimo kokybę. 
Pagal apklausos metu surinktus duomenis 
ir atsižvelgiant į 2016 m. būsto, žemės, ilga-
laikio naudojimo prekių ir kito turto rinkos 
kainas, apskaičiuota vidutinė kiekvienos 
decilinės grupės namų ūkio disponuojamo 
turto vertė ir decilinis turto diferenciacijos 
koeficientas (I ir X decilių santykis), kuris 

yra lygus net 40,8. Taigi, turto diferenciacija 
smarkiai viršija pajamų nelygybę (decilinis 
pajamų diferenciacijos koeficientas – 11,4 
karto). Pagal respondentų, patekusių į tiria-
mąją imtį, atsakymus nustatyta, kad 10 proc. 
turtingiausių Lietuvos gyventojų disponuoja 
34,8 proc., o 1 proc. pačių turtingiausių – 8,9 
proc. Lietuvos gyventojų turto.

Dr. Ilona Bartuševičienė pranešime 
,,Nematerialiųjų išteklių poveikis ekonomi-
kos augimui“ kalbėjo apie vieną svarbiausių 
svertų, mažinančių socialinę ekonominę 
nelygybę. Tai – pažangios ekonomikos ska-
tinimas, t. y. nematerialių išteklių, gebėjimų 
ugdymas. Sumanios, besimokančios vi-
suomenės vystymąsi sąlygoja žinių sklaida 
ir investicijos į švietimą bei nematerialius 
išteklius. Šalys, sukaupusios daugiau žmo-
giškojo kapitalo, tampa konkurencingesnės 
ir susiduria su mažesne skurdo problema. 
Lietuvoje situacija yra viena prasčiausių Eu-
ropos Sąjungoje. 2014 m. asmenų, dirbančių 
IRT sektoriuje, procentinė dalis nuo bendro 
užimtumo siekė 1,94 proc., o Suomijoje – 6,7 

poilsiui ir kultūrai, beveik tris kartus ma-
žiau nei ES vidurkis išleidžia viešbučiams ir 
pan. Didžioji dalis išlaidų skiriama pirmojo 
būtinumo prekėms ir paslaugoms – maistui 
ir būsto išlaikymui.

Vartojimo diferenciacijos vertinimas, 
pagal sociologinės apklausos duomenis, 
atskleidė menką mūsų šalies gyventojų per-
kamąją galią ir ribotas vartojimo galimybes. 
Mažiausiuose vartojimo išlaidų intervaluose 
(nuo 102 iki 650 eurų) yra susitelkusi didžioji 
Lietuvos respondentų dalis iš visų pateiktų 
gyvenamųjų vietų: kaimų, miestelių, miestų, 
didmiesčių ir sostinės). Mažiausių vartojimo 
išlaidų intervaluose dominuoja jaunimas ir 
pensinio amžiaus žmonės. Didžiausiose var-
tojimo išlaidų kategorijose (2001–3000 eurų 
ir 3001–4000 eurų) – visiškai nėra moterų, 
o vyrų, nurodžiusių, kad leidžia sau tokias 
išlaidas per mėnesį, yra atitinkamai tik 0,6 
ir 0,2 proc. Tačiau vienoje iš žemiausių var-
tojimo išlaidų kategorijų (151 iki 350 eurų) 
dominuoja moterys. Parengta pagal LMT pro
jekto Nr. GER009/2015 vykdytojų pranešimą   

Socialinės nelygybės tyrimai

Prof. O. G. Rakauskienė (pirma iš 
kairės) skaito pranešimą. Sėdi dr. Vaida 
Servetkienė. 

Šiaulių universiteto mokslininkai, dalyvavę konferencijoje  (iš kairės), L. Juozaitienė, prof. 
dr. T. Tamošiūnas, prof. dr. J. Jasaitis, susitiko su MRU prof. habil. dr. O. G. Rakauskiene

proc., Švedijoje – 6 proc., Liuksemburge – 
5,1 proc.

Atlikus reprezentatyvų Lietuvos gyven-
tojų tyrimą, paaiškėjo, kad didžioji dalis res-
pondentų nėra linkę manyti, kad asmeninių 
gebėjimų ugdymas galėtų prisidėti prie jų 
pajamų padidėjimo, kvalifikacijos kėlimo, 
karjeros galimybių. Gyventojai, patiriantys 
skurdo riziką, gali lengvai atsidurti žemiau 
skurdo ribos, tačiau, kaip rodo kitų moksli-
ninkų įžvalgos ir šio tyrimo rezultatai, išsila-
vinęs, besimokantis žmogus rečiau patenka 
į skurdo ir socialinės atskirties spąstus dėl 
gebėjimo orientuotis dinamiškoje aplinkoje, 
greitai reaguoti į pokyčius darbo rinkoje.

MRU Lyčių tyrimų laboratorijos vadovės 
dr. Eglė Krinickienės pranešime „Vartoji-
mas socialinės ekonominės nelygybės požiū-
riu“ buvo kalbama apie tai, kad vartojimas 
atspindi šiuolaikinio pasaulio poliarizaciją 
ir atskleidžia didelę socialinę ekonominę 
nelygybę tarp atskirų valstybių. 2015 m. duo-
menimis, Lietuvoje maistui skiriamų išlaidų 
dalis visose gyventojų vartojimo išlaidose 
yra beveik du kartus didesnė už ES vidurkį. 
Taip pat 2015 m. duomenimis, Lietuvoje 
suvartojamo alkoholio kiekis viršija ES vi-
durkį beveik 3 kartus. Lietuvos gyventojai 
daug mažesnę vartojimo išlaidų dalį skiria 

Suskaičiavus 2017 metų pagrindinio 
priėmimo į Lietuvos aukštąsias mo-
kyklas pirmojo etapo rezultatus, išryš-

kėjo lyderiai: Vilniaus universitetas užima 
30,87 proc., o Kauno technologijos univer-
sitetas – 16,29 proc. universitetinių studijų 
rinkos. Pagal valstybės finansuojamų vietų 
pasiskirstymą Lietuvos universitetuose KTU, 
surinkęs 20,97 proc., užima antrąją vietą, 
nusileisdamas tik VU (34,67 proc.).

Studijuoti Kauno technologijos universi-
tete per pirmąjį etapą pakviesti 1935 stojan-
tieji – 1610 į valstybės finansuojamas ir 325 
į valstybės nefinansuojamas vietas. Lyginant 
su 2016 m., bendrai kviečiamųjų šiek tiek 
sumažėjo, tačiau į valstybės finansuojamas 
vietas ir vėl pakviesta daugiau asmenų nei 
ankstesniais metais (3,67 proc. daugiau). 
Parengta pagal KTU Ryšių su visuomene depar
tamento pranešimą                                                

Rinką pasidalino  
Lietuvos universitetų 

pažangos konferencija 
(LUPK)

NAUJŲ SOCIALINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI



6 2017 m. liepos 28 d. Nr. 14 (591)Mokslo Lietuva

Andrius Petraitis

Skaitmeninė pramonė, robotizuotos 
ir automatizuotos gamyklos, kuriose 
didelę darbo dalį atlieka mašinos ir ro-

botai, o žmonės juos tik prižiūri, – daugelio 
Europos šalių, taip pat ir Lietuvos tikrovė. Tai 
akivaizdžiausios skaitmeninės revoliucijos, 
vadinamosios „Industry 4.0“, pasekmės. Tai 
keis ne tik pasaulį, kuriame gyvename, ar 
darbo, kurį dirbame, supratimą, bet ir turės 
įtakos tam, kaip gyvename ar net mąstome. 
Tuo yra įsitikinęs 34 Europos šalių verslinin-
kus vienijančios organizacijos „BusinessEu-
rope“ vadovas Markus J. Beyrer.

 – Kalbos apie pramonės skaitme
ninimą ir robotizavimą sklando jau 
seniai, sukurta daug naujų technologi
nių sprendimų, tačiau ar iš tiesų būtent 
Europa yra šio proceso centras? Kaip 
atrodome kitų šalių ir rinkų kontekste?

Nors apie išmaniuosius fabrikus ir skai-
tmeninimą kalbame jau ne pirmi metai, 
Europos pramonėje šis procesas dar tik 
įsibėgėja. Atsiliekame nuo pirmaujančių 
rinkų – JAV, Kanados ar Japonijos. Inves-
ticijos į skaitmeninimą, tenkančios vienam 
gyventojui, per pastaruosius kelerius metus 
Europoje sumažėjo vidutiniškai nuo 106 iki 
99 eurų. Kai Kanadoje ar JAV vienam žmo-
gui tenka apie 200 eurų investicijų. 

Europoje skaitmeninimo sektoriaus ly-
derės yra Airija, Vokietija, Nyderlandai, 
Skandinavijos šalys. Skirtumai tarp valstybių 
yra gana dideli, tikrai ne visos šalys vystosi 
vienodai. Būtent tai yra didžiausias išbandy-
mas bendrai Europos rinkai. Kiekviena šalis 
turi savo prioritetus, tačiau trūksta bendrų 
veiksmų ir bendros politikos gairių. Nė viena 
atskira šalis nepavers Europos skaitmeninių 
sprendimų ir robotizuotos pramonės centru. 
Tam reikia bendrų visų šalių pastangų. 

 – Žvelgiant istoriškai, kiekviena di
džioji pramonės revoliucija iš esmės 
keisdavo ne tik pramonės, bet ir vi
suomenės veidą. Tokios vertybės, kaip 
greitis, efektyvumas, sumažintos ga
mybos sąnaudos, žmonių darbo vertė 

ir pobūdis, iš esmės keitė tai, kaip gyve
name, vartojame ar mokomės. Kokios 
permainos laukia, o gal jau ir prasidėjo 
visuomenėje, kalbant apie skaitmeninę 
revoliuciją ir išmaniuosius fabrikus?

Istorija byloja, kad pokyčiai būna didžiu-
liai. Pramonės revoliucija yra neišvengiama, 
jokia šalis ar pramonės sektorius negali 
tikėtis likti nuošalyje. Tad ir dabar turime 
suvokti, kad ketvirtoji pramonės revoliucija 
nėra pasirinkimas. Tai – neišvengiamybė, 
kuri jau vyksta. Tad svarstymai, ar dalyvauti 
joje, nėra prasmingi. Kur kas svarbiau suvok-
ti, kad pasirinkimo nėra, o laimės tie, kurie 
bus aktyviausi ir sugebės tinkamai valdyti 
procesus. 

Kalbant apie tai, kaip keisis gyvenimas, 
jau dabar galime numatyti, kad pokyčiai bus 
milžiniški: nepalyginamai saugesni ir grei-
tesni logistikos sprendimai, geresnė sveika-
tos apsaugos sistema, kurioje skaitmeniniai 
sprendimai iš esmės keičia tyrimų ir nuola-
tinės sveikatos būklės stebėjimo galimybes, 
daugybė kitų sričių. Dar vienas išskirtinis 
šios revoliucijos bruožas – neįtikėtinas po-
kyčių greitis. 

Prieš tai vykusi revoliucija buvo susijusi 
su automatizavimu. Žinome, kaip ji pakeitė 
pasaulį, tačiau vis dėlto tai užtruko kone pusę 
amžiaus. Ji taip pat turėjo ne tik šalininkų, 
bet ir tų, kurie baiminosi, kad technologijos 
pasaulį pavers nevaldomu. Dabar tai atrodo 
juokinga, tačiau, pavyzdžiui, buvo labai ar-
šiai diskutuojama, ar galima grynųjų pinigų 
išdavimą patikėti mašinoms, ar žmonės dėl 
to nepraras darbo. Dabar bankomatas tapo 
visiškai įprastu dalyku, be kurio neįsivaiz-
duojame savo gyvenimo. 

 – Užsiminėte, kad visada, vykstant 
pokyčiams, diskutuojama, kaip jie pa
veiks darbo rinką, baiminamasi, kad 
dalis specialybių taps nepaklausios, 
žmonės neteks darbo. Panašūs nuo
gąstavimai girdisi ir kalbant apie skai
tmeninę revoliuciją, esą robotai pakeis 
žmones daugelyje sričių. Kaip vertinate 
tokius svarstymus?

Darbo pobūdis jau keičiasi. Tačiau kal-

bėti apie tai, kad žmonės, kaip darbo jėga, 
taps nereikalingi, tikrai nėra pagrindo. Jie 
dirbs kitokius, daugiau specifinių įgūdžių 
reikalaujančius darbus. Labai iškalbingas 
pavyzdys – „Red Bull“ gamykla Austrijoje. 
Per dieną ten pagaminama keli milijonai gė-
rimo skardinių, bet prie to proceso prisiliečia 
vos trys žmonės, nes visa gamybos grandis 
yra automatizuota. Tačiau tai nereiškia, kad 
dirbančių šiai įmonei sumažėjo. Išaugo skai-
čius tų, kurie gamina ir prižiūri automatines 
sistemas. Gamybos produktų tiekėjų vai-
dmuo taip pat padidėjo, išaugo rinkodaros 
reikšmė. Būtent šiose srityse koncentruojasi 
pagrindiniai žmogiškieji ištekliai.

Dabartinės skaitmeninės revoliucijos 
greitis bene labiausiai palies mokslo sistemą. 
Turime numanyti, kokių specialistų reikės, 
ir ruoštis jau dabar. Tai, aišku, paradoksa-
lu, nes kai kurių specialybių poreikio mes 
veikiausiai net neįsivaizduojame, bet, jei 
norime būti konkurencingi pasaulio rinkose, 
turime nebijoti greitai keistis. Čia labai svar-
bus vaidmuo tenka mokslininkams, kurie 
savo įžvalgomis, atradimais ir kuriamomis 

Ketvirtoji pramonės revoliucija
Interviu su Markus J. Beyrer

inovacijomis labai prisideda prie pokyčių, 
bendradarbiaudami su verslu. 

 – Įvardijote, kokios ES šalys yra 
ketvirtosios pramonės revoliucijos 
lyderės Europoje. Tačiau ko iš jų gali 
pasimokyti mažesnės šalys, konkrečiai 
Lietuva? Kokie tokių šalių privalumai?

Kalbant apie skaitmeninę revoliuciją, 
svarbiausia yra nesikoncentruoti ir neužsi-
daryti tik šalies viduje. Tai globalus procesas 
ir nesvarbu, kokio didumo ar mažumo yra 
šalis. Svarbu, ką ji gali sukurti. Skaitmeninė 
revoliucija ir yra apie tai, kad į antrą planą 
nueina atstumo, transportavimo problemos, 
nes kurti produktus galima vienu metu ke-
liose šalyse, vienam su kitu net nesusitikus. 
Tai ir padaro šiuos procesus tokius efekty-
vius. Jūsų stiprybė – puiki infrastruktūra, 
greičiausias internetas, kuriuo tikrai galite 
didžiuotis, ir aukštos klasės specialistai, 
kurių šalyje tikrai daug. Yra dar vienas daly-
kas – jūs jau galite pasimokyti ir nebekartoti 
tų eksperimentinių klaidų, kurias savo kailiu 
išbandė kitos šalys. Autorius yra LITEXPO 
Rinkodaros ir viešųjų ryšių vadovas                    

Markus J. Beyrer. „BusinessEurope“ nuotr. 

Rasa Nazelskytė

Lieka vis mažiau laiko, kai pageidau-
jantys studijuoti turi apsispręsti, kokią 
profesiją rinktis, kad ji būtų perspek-

tyvi bei paklausi darbo rinkoje ir po 10–20 
metų. Kol valstybė kuria visuotinę profesinio 
orientavimo sistemą, jauniems žmonėms lie-
ka tik pasikliauti savo gabumais ir tėvų pata-
rimais. Deja, neretai kliaujamasi ir madomis, 
nors statistika jau keleri metai kelia aliarmą 
dėl madingų profesijų šalyje perprodukcijos. 
Tad apie tai, į kokias išties aktualias „deda-
mąsias“, renkantis karjeros kelią, tikslinga 
atkreipti dėmesį, pataria Vytauto Didžiojo 
universiteto Profesinio rengimo studijų cen-
tro vadovas doc. Vidmantas Tūtlys.

 – Šiuo metu pasaulis keičiasi itin 
sparčiai. Ar apskritai įmanoma prog

nozuoti, kokios specialybės bus reika
lingos po dešimtmečio ar dviejų?

– Prognozuoti ateitį visada sunku, tačiau 
tokios prognozės būtinos. Kitas klausimas, 
kaip turi būti prognozuojama. Jeigu žiūrė-
sime tik į skaičius ir apsiribosime siaurais 
ekonometriniais skaičiavimais, kiek vienos 
ar kitos profesijos atstovų reikėjo anksčiau, 
kiek reikia šiandien, ir iš to darysime išvadą, 
kiek jų reikės ateityje, norimo atsakymo ne-
gausime. Pasaulyje vyksta labai daug poky-
čių, todėl darbo rinkos prognozavimas turi 
suteikti kuo daugiau kokybinės informacijos. 
Kitaip tariant, šiandien reikia įvertinti ne 
tik tai, kiek ir kokių profesijų specialistų 
reikės darbo rinkoje, bet ir galvoti, kaip 
šių specialistų poreikį paveiks socialiniai, 
ekonominiai procesai, globalizacija, migra-
cija, netgi kintantis klimatas. Intensyvėjanti 
skaitmenizacija ir robotizacija neatsitiktinai 

skatina diskutuoti apie ketvirtąją pramonės 
revoliuciją ir tai, kad, rutininius darbus 
pakeitus technologijoms, nekvalifikuotų 
darbuotojų reikės vis mažiau. 

 – Lietuvoje susidarė lyg ir paradok
sali situacija: esą specialistų su aukš
tuoju išsilavinimu yra per daug, nes 
darbo rinkoje didesnė pasiūla darbi
ninkiškų profesijų atstovams. Tačiau 
pasaulio tendencijos rodo, kad praktiš
kai visuose žemynuose auga universi
tetinio išsilavinimo poreikis. 

– Profesinis išsilavinimas reikalingas, nes 
vargu ar pavyks automatizuoti visus darbus. 
Tačiau universitetinio išsilavinimo svarbą 
lemia tai, kad keičiasi darbo turinys. Veikla, 
kuriai anksčiau pakako vien profesinių žinių 
ir įgūdžių, dabar reikalauja ir akademinių ži-
nių. Klasikinėje gamyboje darbininkas buvo 
atsakingas už siaurą sritį ir jam pakako dirbti 

vadovaujantis nustatytomis taisyklėmis. To-
kių darbuotojų poreikis neabejotinai mažės, 
o specialistų, suvokiančių plačios aprėpties 
darbo procesus, augs. Ir Lietuva šiuo atveju 
negalės būti išimtis.

 – Tarkime, Japonijoje, prieš pasi
rinkdamas karjeros kelią, kiekvienas 
moksleivis turi galimybę save praktiš
kai išmėginti keliose dešimtyse įvairių 
veiklų. Ar ši šalis savo profesinio orien
tavimo sistema šiandien galėtų būti 
sektinas pavyzdys Lietuvai?

– Netgi nereikia keliauti taip toli, kaip iki 
Japonijos. Taline Estijos verslas yra įkūręs 
neformaliojo ugdymo centrą, kurio labora-
torijose moksleiviai gali dalyvauti pačiose 
įvairiausiose profesinėse veiklose ir stebėti, 
kaip specialistai kuria ir įgyvendina savo 
idėjas. Vaikai turi galimybę susipažinti su 

Kokių profesijų reikės?
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įvairiomis profesijomis arba gauti atsaky-
mą į klausimą, kaip ekonomiškai įrengti 
ventiliaciją, pagaminti gaminį iš medienos 
ar metalo. Vytauto Didžiojo universitetas 
su partneriais iš Latvijos ir Estijos aukštųjų 
mokyklų šiuo metu vykdo ES finansuojamą 
projektą „Inovatyvūs tarpdisciplininio karje-
ros konsultavimo metodai“ ir rengia bendrą 
trijų Baltijos šalių programą pedagogams-
karjeros konsultantams. Lietuvai tenkanti 
programos dalis yra žemės ūkis ir maisto 
perdirbimo pramonė. 

 – Socialiniuose tinkluose pastaruoju 
metu plinta pačių abiturientų sugalvo
tas šūkis: „Rinkis profesiją stovėdamas 
ant žemės.“ Arčiausiai žemės, be abejo, 
ir būtų su agroverslu susijusios profesi
jos. Kokią jų perspektyvą matote?

– Agrosektorius yra labai plačios aprėp-
ties. Jis apima tvarią žemės ūkio gamybą 
plačiąja prasme: sveiką maisto grandinę 
nuo lauko iki stalo, miškininkystę, žuvinin-
kystę, biomasės gamybą ir jos panaudojimo 
galimybes. Iš pirmo žvilgsnio gal ir gali pa-
sirodyti, kad žemės ūkis, kaip „darbdavys“, 
jau išsemtas, nes pats darbo organizavimas 
šiame sektoriuje yra labai pasikeitęs. Kadai-
se daugiausia žmonių dirbo būtent žemės 
ūkyje, vėliau pramonėje, o dabar lyderis 
pagal užimtumą yra paslaugų sektorius. Bet 
strateginė žemės ūkio reikšmė yra ir bus pati 
svarbiausia. Galima drąsiai teigti, kad nuo to, 
kaip vyks žemės ūkio raida, priklauso visos 
žmonijos ateitis. 

Šiuo metu neatsitiktinai pasaulio aktua-
lija tampa diskusijos apie tvarios žemdirbys-

tės svarbą, būtinybę išsaugoti ekosistemas, 
apie klimato pokyčių keliamus iššūkius. 
Dėl šylančio klimato globaliu mastu bus 
vis sudėtingiau vystyti žemės ūkio gamybą 
ir išmaitinti augančią planetos populiaciją. 
Tikėtina, kad netgi Pietų Europos šalims dėl 
klimato kaitos ateityje bus sunku išsimaitinti 
pačioms, jau nekalbant apie žemės ūkio 
produkcijos eksportą. Taigi kyla akivaizdūs 
globalūs iššūkiai, prie kurių reikės prisitai-
kyti. Ir Lietuvos agrosektorius, sakyčiau, turi 
unikalią galimybę rasti nišą, sprendžiant 
šiuos iššūkius.

Žemės ūkio profilio profesijų paklausa 
globaliu mastu stipriai auga jau dabar. Ži-

nios, pagrįstos mokslo tyrimais, išmanioji 
agronomija, išmanioji gyvulininkystė tam-
pa vis reikalingesnės. Kalbant apie maisto 
perdirbimo pramonę taip pat matome, kad 
dėmesys maisto kokybei ir maisto poveikiui 
žmogaus sveikatai yra stipriai išaugęs – tuo 
itin domisi ne tik ekspertai, bet ir daugelis 
vartotojų. Tačiau kol kas Vakarų visuomenės 
ir žiniasklaidos dėmesys labiau sutelktas į 
gana paviršutiniškus ir fragmentiškus daly-
kus, pavyzdžiui, į maistą kaip madą. Kol kas 
mažai kalbama apie racionalų maisto, kaip 
svarbiausio žemės ištekliaus, naudojimą ir 
apie tai, kaip turi keistis išsivysčiusių pasau-
lio šalių gyventojų mitybos įpročiai, kad būtų 

užtikrinta tvarios žemdirbystės ir tvarios 
ekonomikos raida viso pasaulio mastu. 

Taigi prognozuočiau, kad, pasirinkęs 
žemės ūkio krypties mokslus, jaunas žmo-
gus šiandien tikrai neapsiriks, jei jis ieško 
racionalaus kelio ir turi kryptingą viziją. 
Technologijų pažanga žemės ūkyje vyksta 
itin sparčiai. Yra tiek augalininkystės, tiek 
gyvulininkystės krypties ūkių, kuriuose tie-
sioginio žmogaus dalyvavimo praktiškai jau 
visiškai nebereikia. Tačiau tokiems ūkiams 
reikia labai aukštos kompetencijos kūrybin-
gų specialistų. Agrosektoriaus kompetencijų 
paklausa jau dabar yra tarptautinė, jų reikia 
ne tik ekonomiškai išsivysčiusioms šalims, 
bet ir ypač besivystančioms, kurios dažnai 
susiduria su bado, nepakankamos mitybos 
pavojais. Žmonės, kurie renkasi karjerą 
agrosektoriuje, neturėtų galvoti, kad jų žinių 
ir gebėjimų reikės tik Lietuvai. 

 – Tačiau jau šiuo metu rimtai neri
maujame dėl išaugusios emigracijos. Ar 
įgytos profesijos tarptautiškumas dar 
labiau nepaskatins emigracijos masto?

– Norint dalytis patirtimi su pasauliu, 
nebūtina emigruoti. Būtent keitimasis žinio-
mis, dalyvavimas įvairiuose tarptautiniuose 
projektuose, kuruojamuose Jungtinių Tautų 
ir kitų tarptautinių organizacijų, ateityje tik 
aktyvės. Todėl universitetinės žinios įgis vis 
didesnę globalią reikšmę. Jungtinių Tautų 
prioritetas yra ir tvari žemės ūkio plėtra, ir 
pragyvenimo sąlygų visiems užtikrinimas, 
ir bado eliminavimas. Visa tai atveria platų 
tarptautinės veiklos lauką agrarinio profilio 
universitetinį išsilavinimą įgijusiems žmo-
nėms.                                                                

VDU Profesinio rengimo studijų centro vadovas doc. Vidmantas Tūtlys. VDU nuotr.

Kokių profesijų reikės?

Dr. Vita Juknevičienė

Šiandieniame pasaulyje, kai sienos ir 
atstumas nebetenka anksčiau turėtos 
prasmės, universitetų dėstytojai ir stu-

dentai taip pat tampa globalizacijos dalimi. 
Birželio 26 – liepos 22 d. turėjau nuostabią 
progą atstovauti Šiaulių universitetui – dės-
tyti Chonnam nacionaliniame universitete 
Gwangju mieste Korėjos Respublikoje (Pietų 
Korėjoje).

Korėjos Respublika – viena iš keturių 
„Azijos ekonomikos drakonų“. Tai valstybė, 
kuri pirmauja pagal bendrojo vidaus pro-
dukto vienam gyventojui lėšas, skiriamas 
MTEP veikloms, yra viena iš lyderiaujančių 
EBPO šalių pagal išsilavinimo mokslo ir 
inžinerijos srityje lygį, o pagal pasaulinį 
jaunimo gerovės indeksą 2014 m. užėmė 
trečiąją vietą pasaulyje – po Australijos ir 
Švedijos. Chonnam nacionalinis universite-
tas įsikūręs penktajame pagal dydį metropo-
liniame Gwangju mieste. Šis miestas turi 1,5 
milijono gyventojų ir dar vadinamas Šviesos 
miestu arba demokratijos, žmogaus teisių ir 
taikos miestu. 

1952 m. įkurtas Chonnam nacionalinis 
universitetas dabar laikomas vienu iš lyde-
rių šalyje. Jame yra 16 koledžų, 11 laipsnį 
suteikiančių mokyklų, 2 klinikos, dirba 2,2 
tūkstančio dėstytojų, mokosi 35 tūkst. stu-
dentų, iš kurių 1,5 tūkst. sudaro studentai iš 

75 pasaulio valstybių. Universitetą prista-
tančiame vaizdo reportaže skamba žodžiai: 
„Esi kviečiamas tapti protagonistu, vedančiu 
pasaulį į priekį kartu su Chonnam naciona-
liniu universitetu.“ 

Šis universitetas jau devinti metai orga-
nizuoja tarptautinę vasaros mokyklą (angl. 
International Summer Session, CNU). Pra-
dėjęs 2009 m. vos nuo 10 užsienio studentų 
ir 3 iš užsienio atvykusių dėstytojų, kasmet 
sulaukia vis daugiau dalyvių. Šių metų vasa-
ros mokykloje susitiko didžiulis akademinės 
bendruomenės narių būrys iš viso pasau-
lio: 14 dėstytojų iš 6 šalių (JAV, Naujosios 

Zelandijos, Lenkijos, Vengrijos, Čekijos 
ir Lietuvos), 130 studentų iš 23 šalių (JAV, 
Brazilijos, Fidžio salų, Etiopijos, Jungtinės 
Karalystės, Prancūzijos, Vengrijos, Čekijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Uzbekistano, 
Korėjos Respublikos, Bangladešo, Kinijos, 
Taivano, Tailando, Vietnamo, Malaizijos, 
Indonezijos, Naujosios Zelandijos, Filipinų, 
Australijos). 

Patekti į tarptautinės vasaros mokyklos 
dėstytojų gretas buvo nelengva: vyko trijų 
etapų atranka, reikėjo pateikti kurso ap-
rašymus, studijų dalyko vadovą, parengti 
kurso medžiagą. Tad esu labai laiminga, 

kad tarp 14 užsienio dėstytojų patekau ir 
aš, vienintelė, atstovaujanti Lietuvai. Be to, 
buvau pirmoji svetimšalė, dėstanti Chonnam 
nacionalinio universiteto Viešojo adminis-
travimo katedroje. Tai mane įpareigojo dirbti 
dar atsakingiau ir su didesniu atsidavimu 
reprezentuojant savo šalį ir universitetą.

Nors klimatas per vasaros sezoną šioje 
šalyje nėra mums, lietuviams, įprastas (ter-
mometro stulpelis nenusileidžia žemiau 24 
laipsnių net ir naktį, o drėgmė nuolatos vir-
šija 90 procentų), tačiau čionykščių žmonių 
sukurta pagarbos ir atsidavimo atmosfera 
tiesiog užburia. Šią vasaros mokyklą orga-
nizavo Chonnam nacionalinio universiteto 
Tarptautinių ryšių fakulteto koordinatorė 
Shinhye Kang. Jai talkino grupė kolegų ir 
didelė grupė universiteto studentų, kad visi 
svečiai – tiek dėstytojai, tiek studentai, ga-
lėtų kuo greičiau pasijausti kaip namuose. 
Kiekvienam dėstytojui buvo paskirtas dės-
tytojo asistentas, kuris turėjo padėti įvairiais 
klausimais, susijusiais ne tik su paskaitomis, 
bet ir su adaptacija naujoje aplinkoje, mieste, 
šalyje. Su manimi visą laiką bendravo Vie-
šojo administravimo mokyklos universitete 
studentė Ha Eun Jeon, kurią galėčiau apibū-
dinti kaip labai atsidavusią, darbščią, atidžią 
ir draugišką merginą, kurioje labiausiai ža-
vėjo neblėstanti pagarba, įskiepyta šalies 
kultūros ir tradicijų.

PATIRTIS KORĖJOS RESPUBLIKOS UNIVERSITETE – 
PAGARBA AUKŠTAJAM MOKSLUI IR JAME DIRBANTIEMS

Iš kairės: Chonnam nacionalinio universiteto Viešojo administravimo katedros 
profesorius dr. Yung Chul Lee, Gwangju metropolinio miesto savivaldybės Švietimo ir 
kultūros komiteto pirmininkė Ok Ja Kim ir Šiaulių universiteto Viešojo administravimo 
katedros lektorė dr. Vita Juknevičienė

 Atkelta iš 6 p.
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Paskaitos vyko intensyviai pagal nustatytą 
susitikimų grafiką. Per keturias savaites 
studentams teko kelis kartus atsiskaityti ir 
išlaikyti atsiskaitymus bei egzaminą. Dirb-
dama su tarptautine studentų grupe iš Aus-
tralijos, Lenkijos ir Korėjos Respublikos, 
pastebėjau, kad Vakarų šalių studentai buvo 
daugiau smalsūs, drąsūs, tačiau kartu mokė-
jo džiaugtis vasaros laiku ir atsikvėpti. Ko-
rėjiečių studentų darbotvarkėje pirmenybė 
buvo skiriama studijoms, ir nors jie buvo 
drovūs, mažiau aktyvūs diskusijų metu, jų 
pasiekimai ir galutiniai rezultatai maloniai 
nustebino. 

Vienas įsimintiniausių įvykių – susitiki-
mas su Chonnam nacionalinio universiteto 
prezidentu prof. dr. Jeong Byungseok, vice-
prezidentu prof. dr. Huh Min, Tarptautinių 
ryšių dekanu prof. dr. Kiseok Moon ir kitais 
universiteto padalinių vadovais. Nors Korė-
jos Respublikoje nacionalinio universiteto 
prezidentas savo galia ir įtaka prilygina-
mas ministrui, sužavėjo jo ir kitų vadovų 
atidumas kiekvienam svečiui dėstytojui, 
labai šiltas bendravimas, puikus humoras ir 
labai draugiška susitikimo atmosfera. Vėliau 
dalyviai, dalindamiesi įspūdžiais, pabrėžė, 
kad susitikimo metu parodyta pagarba leido 
kiekvienam mūsų pasijusti įvertintam, emo-
ciškai pakylėtam ir motyvuotam dar daugiau 
savęs atiduoti darbui su studentais. 

Šioje šalyje aukštojo mokslo kokybė ir 
plėtra – visos visuomenės interesas. Jau 
pirmąją vasaros mokyklos dieną susirinko 
daugybė besidominčių žurnalistų ir tą pa-
čią dieną gera žinia apie vasaros mokyklą, 
jos tikslus bei dalyvius buvo paskleista 
per regiono televiziją ir laikraščius. Be 
to, galėjome jausti, kaip su nuoširdžia 
pagarba mus palydi kiekvienas miestietis, 
sužinojęs, kad  lankomės ir dėstome šiame 

mieste įsikūrusiame universitete.
Tai buvo galima pajausti ir lankantis 

Gwangju metropolinio miesto savivaldybėje. 
Chonnam nacionalinio universiteto Viešojo 
administravimo katedros prof. dr. Yung Chul 
Lee pakvietė kartu vykti į miesto savivaldy-
bėje vykusį Švietimo ir kultūros komiteto 
posėdį, kuriam vadovavo šio komiteto pir-
mininkė Ok Ja Kim. Posėdyje universiteto 
atstovai pristatė mokyklų prieigos tyrimo 
rezultatus, pateikė siūlymus, kaip optimi-
zuoti mokyklų tinklą ir mokinių skaičių, 
ilgai diskutavo su miesto tarybos nariais. Po 
posėdžio su komiteto pirmininke ir prof. dr. 
Yung Chul Lee aptarėme iššūkius, su kuriais 
susiduria miesto taryba švietimo ir kultūros 
srityse. 

Ši vasaros mokykla ypatinga dar ir tuo, 
kad jos metu visi dalyviai galėjo ne tik studi-
juoti ar dėstyti, bet ir buvo skatinami plėsti 

pasaulėžiūrą, pažinti kraštą ir jo žmones. 
Visi siekėme rasti naujų bičiulių, tobulinti 
savo anglų kalbos žinias, pažinti korėjiečių 
kultūrą, džiaugtis jos gamtos stebuklais, 
aplankyti puikias vietas. Kiekvieną savaitę 
vasaros mokyklos dalyviai buvo kviečiami 
į pristatymus, kuriuose buvo pateikiama 
svarbiausia informacija apie Korėjos Res-
publikos kalbą, raštą, kultūrą, nacionalinius 
kostiumus, nacionalinius patiekalus, miesto 
ir universiteto istoriją. 

Mums buvo sudaryta galimybė nuvykti 
į Korėjos Respublikos sostinę Seulą. Lankė-
mės Gyeong-Bok rūmuose, Memorialinia-
me Korėjos karo muziejuje, Seulo bokšte. 
Nepamirštas ir Gwangju miestas, jo apylin-
kės – aplankyti svarbiausi objektai. Kopėme 
į Mudeung kalną, lankėmės Songgwangsa 
šventykloje, Naganeupseong folkloriniame 
kaime, Azijos kultūros centre. Kartu žiūrė-

jome filmą apie 1980 metų įvykius Gwangju 
mieste, kuriame ir kilo Korėjos demokratinis 
judėjimas, pagerbėme žuvusius, palaidotus 
Gegužės 18-osios demokratinėse naciona-
linėse kapinėse (labai svarbioje miesto ir 
universiteto istorijai vietoje), aplankėme 
archyvą, muziejus ir buvusią miesto rotušę, 
kurios teritorijoje ir vyko skaudūs įvykiai 
Gwangju istorijoje. 

Išbandėme korėjiečių kalbos raštą Han-
gul, patyrėme, ką reiškia vilkėti nacionalinį 
kostiumą Hanbok, lankėmės JS Cuisine aka-
demijoje, kur mokėmės gaminti nacionalinį 
patiekalą Bibimbap. Studentai galėjo vieną 
savaitgalį apsistoti korėjiečių šeimose ir 
patirti tikrąjį čionykščių šeimų svetingumą. 
Po egzaminų studentai visą nuovargį nu-
plovė Boryeong purvo šventėje, o dėstytojai 
aplankė neapsakomo grožio vietą – Boseong 
žaliosios arbatos laukus Daehan Dawon. 

Neabejodama galiu teigti, kad ši vasaros 
mokykla – viena geriausių patirčių mano, 
kaip universiteto dėstytojos ir žmogaus, gy-
venime. Tai buvo tikras, šiltas, neapsakomai 
įdomus ir praturtinantis įvykis, kuris suteikė 
noro ir jėgų toliau siekti užsibrėžtų tikslų, to-
bulinti savo kompetenciją, dalintis žiniomis 
su studentais, plėtoti Tyrėjų kompetencijų 
tinklą, į jį įtraukiant dar daugiau kolegų iš 
kitų valstybių

Galiu drąsiai teigti, kad Šiaulių univer-
sitetas (bakalauro ir magistro studijos bei 
ilgametis darbas Viešojo administravimo 
katedroje) užaugino mane kaip asmenybę, 
kaip savo srities specialistę, o Kauno tech-
nologijos universitetas (doktorantūros stu-
dijos) suteikė laisvės ir įkvėpė kūrybiškumui. 
Chonnam nacionalinis universitetas įtvirti-
no tikrąsias vertybes – pagarbą kiekvienam 
žmogui, jo darbui ir savo šaknims – šeimai, 
kultūrai, tradicijoms. Autorė yra Šiaulių univer
siteto lektorė, Tyrėjų kompetencijų tinklo koordi
nacinio komiteto (RENET) pirmininkė               

PATIRTIS KORĖJOS RESPUBLIKOS UNIVERSITETE – 
PAGARBA AUKŠTAJAM MOKSLUI IR JAME DIRBANTIEMS

Dr. Vita Juknevičienė (penkta iš kairės) su tarptautinės vasaros mokyklos programos 
kolegomis dėstytojais Naganeupseong etnografiniame kaime

Šiandien visuotinai pripažinta, kad Lie-
tuvai per gana trumpą laiką sėkmin-
gai pavyko sukurti konkurencingą, į 

eksporto rinkas orientuotą žemės ūkį, įne-
šantį svarų indėlį į šalies ekonomiką. Kartu 
nekelia abejonių ir tai, kad šiam sektoriui 
reikia ir ateityje reikės vis daugiau aukštos 
kvalifikacijos agrarinio profilio specialistų, 
gebančių kurti ir valdyti nuolat moder-
nėjančias technologijas. Todėl viena pers-
pektyviausių agrarinio sektoriaus profesijų 
neatsitiktinai laikoma žemės ūkio inžinerija. 
Aleksandro Stulginskio universitetas – vie-
nintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kurioje 
rengiami inžinieriai, studijų metais įgyjantys 
specifinių žinių, reikalingų darbui žemės 
ūkyje. Tiek darbdaviai, tiek šią studijų kryptį 
pasirinkę jaunuoliai teigia, kad šios žinios 
suteikia neabejotino pranašumo, lyginant su 
bendruoju inžineriniu išsilavinimu.

Žemės ūkio technika prekiaujanti, re-
monto paslaugas teikianti ir naujų tech-
nologijų bandymais užsiimanti UAB „East 

ABSOLVENTŲ KELIAI

Žemės ūkio inžinerijos studijos

West Agro“ (EWA) yra vienintelė Lietuvos 
agroverslo sektoriaus įmonė, kurios akcijo-
mis jau prekiaujama Nasdaq Baltijos alterna-
tyviojoje vertybinių popierių rinkoje „First 
North“. Solidžios įmonės vadovas Gediminas 

Kvietkauskas pažymėjo, kad iš 80 UAB EWA 
darbuotojų daugiau kaip šešios dešimtys yra 
ASU absolventai. „Prieš keletą dienų taip pat 
spaudžiau rankas keturiems mūsų darbuo-
tojams, ką tik atsiėmusiems diplomus ASU 
Žemės ūkio inžinerijos fakultete.“ 

Pasak G. Kvietkausko, taip užsiaugintas 
praktiškai visas įmonės inžinierių kolekty-
vas: „ASU studentai yra nuolatiniai mūsų 
praktikantai. Anksčiau juos kviesdavome į 
praktiką, baigus pirmosios pakopos studijų 
trečiąjį kursą, bet pastaruoju metu sulaukia-
me ir labai motyvuotų antrakursių. Todėl 
neatsitiktinai UAB EWA yra ir Aleksandro 
Stulginskio universiteto mecenatė, penkti 
metai skirianti stipendijas pažangiausiems 
Žemės ūkio inžinerijos fakulteto studentams. 
O ką tik pasibaigusiais mokslo metais tokios 
stipendijos skirtos ir besimokantiesiems 
Agronomijos fakultete. Teigiantiesiems, 
kad inžinieriaus profesija yra universali ir 
toks specialistas gali dirbti bet kur, nuolat 
oponuoju, kad pats žodis „inžinierius“ yra 

kilęs iš lotynų kalbos žodžio ingenium ir 
reiškia gebėjimą kurti. Taigi kūrėjų gali būti 
visokių. Žemės ūkiui reikia tokių, kurie 
ne tik išmano inžinerinius procesus, bet 
ir turi platų suvokimą apie tai, kas vyksta 
dirvožemyje, augalo sandaroje. Todėl inži-
nerijoje labai vertinu agronomijos žinias. 
Be to, ASU studijuoja daug ūkininkų vaikų. 
Tai – jaunuoliai, tvirtai stovintys ant žemės. 
Neabejoju, kad jie sugebės arba perimti 
tėvų veiklą, arba sėkmingai dirbti agrarinio 
verslo įmonėse ir bus profesionalūs ūkininkų 
konsultantai. ASU absolventai žino ne tik 
tai, kaip veikia technika ir kaip remontuoti 
ją, bet ir kokie šios technikos parametrai 
naudingiausi tvariai, našiai žemdirbystei.“ 

ASU Žemės ūkio inžinerijos fakultete 
bakalauro studijų baigimo diplomą atsi-
ėmęs Justinas Anušauskas yra vienas tų 
absolventų, kuris grįžta į tėvų ūkį Alytaus 
rajone, Trakininkų kaime. Nuo ateinančio 

UAB „East West Agro“ vadovas Gediminas 
Kvietkauskas
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rudens jis ūkininkavimą derins su mecha-
ninės inžinerijos magistrantūros studijomis 
tame pačiame universitete. Justino tėvai 
Mindaugas ir Alvyra Anušauskai yra vieni 
pirmųjų Lietuvoje savarankiškai pradėjusių 
ūkininkauti ūkininkų, šiuo metu valdančių 
mišrų apie 100 ha ploto ūkį. 

Nuo mažens tėvams nuolat talkino ir 
Justinas. Šiandien vaikinas pasakoja, kad net 
jo tėtis, ilgametę patirtį sukaupęs praktikas, 
pripažįsta, kad sūnaus universitetinės žinios 
apie žemės ūkio techniką yra nepalyginti 
pranašesnės nei jo paties. „Mokykloje man 
gerai sekėsi fizika, matematika, todėl jau nuo 
dešimtos klasės žinojau, kad ASU studijuo-
siu mechanikos inžineriją. Ir, tiesą sakant, 
kuo toliau, tuo labiau džiaugiuosi šiuo savo 
pasirinkimu. Mūsų ūkyje 10 ha auginamos 
įvairios daržovės ir tam reikia nemažai rankų 
darbo. Todėl man nuolat knieti vis ką nors 

patobulinti turimose mašinose, kad rankų 
darbo būtų kuo mažiau“, – entuziastingai 
kalba Justinas. 

Vaikinas neslepia, kad kartais sulaukia 
klausimo, ar eiliniam ūkininkui universite-
tinis išsilavinimas nėra per didelė prabanga. 
Tačiau, jo nuomone, tai jau yra būtinybė. 
„Tėtis taip pat visada sakė, kad išsilavinęs 
žmogus – imlesnis viskam. Iš tiesų, jei nori, 
kad tavo ūkis būtų konkurencingas, privalai 
nuolat skaityti, domėtis naujovėmis. Mažiau 
išsilavinusiam ūkininkui, norint suvokti ką 
nors nauja, tikėtina, reikės skaityti penkis še-
šis kartus, o man, viliuosi, pakaks perskaityti 
tik kartą. Manau, greičiau rasiu ir atsakymą, 
kaip išspręsti kylančias problemas, kurios, 
dirbant žemės ūkyje, kyla nuolat. Gebėsiu, 
numatydamas žingsnį į priekį, pasirinkti 
techniką ir inovatyviausias žemės dirbimo 
technologijas“, – komentuodamas ASU Že-
mės ūkio inžinerijos fakultete įgytų žinių 
universalumą, teigia J. Anušauskas. Autorė yra 
ASU Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus vedėja  

Žemės ūkio inžinerijos studijos

ASU absolventui Justinui Anušauskui diplomą įteikia rektorius prof. Antanas 
Maziliauskas. ASU nuotr.

MOKSLININKAI – VISUOMENEI 

Audronė Berezauskienė

Anykščių kraštas išaugino nema-
žai patriotų, kurie įvairiapuse savo 
veikla garsina gimtinę ir be jokio 

atlygio darbuojasi jos labui. Vienas tokių – 
kraštietis mokslininkas bibliografas, Vilniaus 
universiteto Knygotyros ir dokumentoty-
ros instituto profesorius Osvaldas Janonis. 
Anykštėnai kraštiečiui dėkingi už dėmesį 
Anykščių krašto kultūrai ir istorijai, savano-
riškas iniciatyvas išsaugoti Anykščių krašto 
rašytinį kultūros paveldą, analogo Lietuvoje 
neturinčių „Anykščių krašto tyrėjo paran-
kinių knygų“ rengimą ir leidybą, mokslinę 
kraštotyros veiklą ir meilę gimtajam kraštui.

Per pastaruosius du dešimtmečius prof. 
O. Janonis paskyrė ne vieną knygą Surde-
gio (Anykščių r.) praeičiai atskleisti. Šiais 
metais mokslininkas išleido jo suplanuotos 
serijos „Surdegiečio bibliotekėlė“ dvi knygas: 
„Surdegis XV–XX a. įvykių chronologija“ ir 
„Surdegio Šv. Dvasios vyrų vienuolyno isto-
rijos puslapiai“ (rusų kalba). Tai bus pirmoji 
knygų serija, skirta vieno Anykščių krašto 
miestelio istorijai atspindėti. Tikriausiai 
visoje Lietuvoje nėra kito tokio miestelio, 
kuriam vienas autorius būtų paskyręs tiek 
daug dėmesio ir išleidęs tiek knygų, kaip 
O. Janonis apie Surdegį. Suskaičiavus skai-
tmeninio formato ir spausdintas knygas, jų 
būtų vos ne dvi dešimtys. Kalbiname knygų 
serijos sumanytoją ir autorių prof. O. Janonį.

 – Kuo patraukė Surdegis? Kodėl jo 
pulsu gyvenate jau keletą pastarųjų 
metų?

– Surdegis turi ilgą, šakotą ir įspūdingą 
istoriją. Tai – neeilinis provincijos mieste-
lis. Paradoksalu, bet jo vardas plačiau ži-
nomas už Lietuvos ribų, nei mūsų šalyje. 
Švč. Mergelė Marija Surdegyje apsireiškė 
beveik aštuoniais dešimtmečiais anksčiau 
nei Šiluvoje. Iki šiol po bažnyčia išliko stebu-
klingasis šaltinėlis, o Surdegio stebuklingoji 

Dievo Motinos ikona, kurios kopijos paplito 
Latvijoje ir Rusijoje, yra viena iš penkių 
Lietuvos ikonų, nuo seno garbinamų visų 
krikščionių – ir katalikų, ir stačiatikių. Jos 
vardas yra įrašytas stačiatikių kalendoriuje, 
todėl šios religijos išpažintojams žinomas 
visame pasaulyje. Ne visi žino, kad Surdegyje 
beveik tris šimtmečius veikė Šv. Dvasios 
vyrų vienuolynas. Stebina ir publikacijų apie 
miestelį geografija... Esu giliai įsitikinęs, kad 
miestelio praeitis verta didesnio dėmesio.

 – Kada kilo mintis parengti Surdegio 
įvykių chronologiją?

– Toks sumanymas kilo dar praėjusio 
šimtmečio aštuntąjį dešimtmetį. Rūpėjo 
iškelti aikštėn kuo daugiau nežinomų ar 
pamirštų Surdegio praeities faktų. Senokai 
delnai niežtėjo šią chronologiją pateikti 
spaudai, bet vis rodėsi, kad dar labai daug 
svarbių faktų galima rasti spaudoje ir archy-

vuose. Sužinojus ką nors naujo, peržiūrėtinų 
šaltinių skaičius pylėsi kaip iš gausybės rago. 
Vis atrodė, kad gal dar ne metas chronologiją 
pateikti skaitytojams.

 – Kokie jausmai kyla, turint rankose 
naują leidinį?

– Iš vienos pusės, jaučiu pasitenkinimą, 
kad tarsi ir įgyvendintas senas sumanymas, 
atlikta dar viena kraštotyrininko pareiga 
savo kraštui. Knygoje pateikta daug nežino-
mų ar pamirštų miestelio praeities faktų. Jie 
atskleidžia, kokie laikai buvo, kaip mainėsi 
gyventojų kartos. Viename leidinyje susitin-
ka įvairių pažiūrų, tautybių, luomų, skirtingų 
tikėjimų surdegiečiai. 

Artimiau prisižiūrėjus, matyti, kad už 
pateiktų faktų slepiasi gyvenimo džiaugsmai 
ir vargai, smūgiai ir sielvartai, kartais – net 
ir ištisos dramos. Skaitytojas turės galimybę 
dar kartą įsitikinti, kaip skaudžiai gyventojus 

palietė didieji politikos vėjai. Iš kitos pusės, 
džiaugsmą leidiniu pristabdo jo spragų žino-
jimas. Kiek dar daug svarbių ir įdomių faktų 
neįtraukta į chronologiją. Iš dalies tai įvyko 
dėl galiojančių įstatymų „kaltės“, iš dalies – 
dėl ribotų galimybių ilgiau padirbėti nuo 
Kauno nutolusiuose archyvuose.

 – Papasakokite, ką skaitytojas ras 
įvykių chronologijoje.

– Pirmas rūpestis buvo sukaupti žinių 
apie miestelio gyventojus. Knygoje nurody-
tas jų skaičius įvairiais istorijos laikotarpiais, 
tautinė ir luominė sudėtis, tikėjimas. Joje 
užfiksuoti gimimai, santuokos, mirtys. Sur-
degiečiams nebereikės versti senųjų metrikų 
knygų ieškant žinių apie savo protėvius. 
Visos jos išrašytos iš Subačiaus ir gretimų 
parapijų metrikų knygų nuo 1701 m. 

Chronologijoje gausu faktų apie Šv. Dva-
sios vyrų vienuolyną. Iš jos galima susidaryti 
vaizdą, kaip formavosi vienuolyno ansamblis. 
Knygoje paminėtos datos, susijusios su stačia-
tikių bažnyčiomis, jų įrengimu, remontais, 
varpų įsigijimu, taip pat brolijos korpusais, 
net vienuolyno tvoromis, koplyčia, svečių 
namais, ūkiniais pastatais, vienuolyno pir-
timi, kapinėmis. Daug faktų pateikta ir apie 
vienuolyno turtą (žemę, sodus, malūnus, 
ežerus), bylas dėl jo, vienuolyno pajamas 
(aukas, nuomą, valstybės paramą) ir išlaidas. 

Knygoje surinkti faktai apie ikonostasus, 
ikonas ir kitas bažnytines relikvijas. Joje 
įrašytos žinios apie vienuolyno kultūrinę ir 
šviečiamąją veiklą: špitoles, mokyklas, prie-
glaudas, biblioteką, leidinius. Į knygą sudėti 
faktai ir iš vienuolynui priklausiusio Važdė-
lių kaimo baudžiauninkų gyvenimo. Didelė 
leidinio dalis skirta vienuolyno brolijai. Čia 
galima rasti žinių ne tik apie vienuolyno vy-
resniuosius, jerodiakonus ir jerovienuolius, 
bet ir apie šventikus, iždininkus, naujokus. 
Teko užgriebti ir skaudžiausią vienuolyno 
vietą – dalies naujokų ir vienuolių ydas bei 
nusižengimus vienuolyno taisyklėms. (Tęsi
nys – kitame numeryje)

Surdegis – pirmasis Anykščių krašto miestelis, kuriam skirta knygų serija
Interviu su profesoriumi Osvaldu Janoniu

Knygos apie Surdegio miestelį
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Juozas Brazauskas

Lapkričio 15 d. sukaks 145 metai, kai 
Dovydų kaime, Joniškėlio parapijo-
je ir valsčiuje, Biržų apskrityje (da-

bar Pasvalio rajonas) gimė Julijonas Lin-
dė-Dobilas, būsimasis kunigas, filosofas, 
literatūros kritikas, rašytojas, pedagogas, 
Panevėžio berniukų gimnazijos direktorius 
(1927–1934). Dviem paskutiniais savo gyve-

nimo dešimtmečiais suaugęs su šiaurės rytų 
Aukštaitijos sostine, kitiems gal paliko tik 
įžymaus provincijos kultūrininko ir literato 
atminimą. Žinoma, kad jis negyveno laiki-
nojoje Lietuvos sostinėje, nedėstė Lietuvos 
universitete, bet rašė į laikinosios sostinės 
spaudą. Praktiškai niekas jo nematė kul-
tūriniuose salonuose, jis nesivėlė į rašytojų 
ir menininkų ginčus. Visa savo esybe jis 
buvo Panevėžyje, kur mokė jaunimą lietuvių 
kalbos, literatūros ir meno, rašė tos srities 
studijas, kurių tik dalį išspausdino. 

Panevėžiečiams Julijonas Lindė-Dobilas 
buvo „stambus penkialapis lietuvių literatū-
ros ir kritikos žiedas, kurio ūgis ir vaidmuo 
toli gražu pralenkė jam neteisingai atitekusį 
„provincijos literato“ akiratį. Jis paliko ryškų 
pėdsaką mūsų modernios literatūros raidoje. 
Tačiau svarbiausias jo nuopelnas – „jaunųjų 
mokytojas ir auklėtojas, literatūros ir meno 
problemų lukštentojas, kritikas ir filosofas, 
tautos dvasios ieškotojas mene, skaisčios 
širdies žmogus“. 

Mielas skaitytojau, pasakykite, kurioje 

Lietuvos mokykloje šiandien rasite daugiau 
kaip du dešimtmečius veikusį neformaliojo 
švietimo būrelį? Būrelį, kuris būtų padaręs 
didžiulę įtaką ne tik jo lankytojams, bet ir 
visam regionui, miestui, visai Lietuvos vals-
tybei, kurios atkūrimo šimtmetį minėsime 
2018 metais. Mums garbė, kad toks būrelis 
veikė Panevėžyje 1922–1945 m. Tai garsioji 
„Meno kuopa“, anot vieno jos įkūrėjo, rašy-
tojo ir pedagogo Mato Grigonio, „Mažasis 
Lietuvos universitetas“, įkurta 1922 m. ge-
gužės 1 d.

Ką reiškia šiandienės Lietuvos žmo-
nėms autoriaus, rašiusio apmąstymus apie 
pirmosios Nepriklausomybės įtvirtinimo 
metais ano meto kultūrą ir intelektinį vi-
suomenės gyvenimą? Siekis pabrėžti tra-
dicijų tęstinumą? O gal noras pajusti, iš ko 
susiklostė šiuolaikinės Lietuvos kultūra? Ši 
istorinė apybraiža skiriama „Meno kuopos“ 
auklėtinių veiklos ir jų dvasios globėjo kun.  
J. Lindės-Dobilo gyvenimo Panevėžyje at-
minimui. Autorius yra panevėžietis pedagogas 
istorikas.                                                                 

Mažasis Lietuvos universitetas Panevėžyje
(Meno kuopai atminti)

Knygos viršelis

IŠKILIŲ ASMENYBIŲ GALERIJOJE

Loreta Glebavičiūtė

2017 m. liepos 28 d. 15 val. LMA Vru-
blevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1) 
vyks parodos „Pažvelk pro dar bevardį 

skaidrų mineralą – gal rūkuos matyti Vil-
nius?“ atidarymas. Paroda skirta Vilniaus 
universiteto auklėtinio, filomato, 1830–1831 
m. sukilimo dalyvio, pasaulinį pripažinimą 
pelniusio mokslininko, mineralogo, geologo, 
kalnų inžinieriaus, etnologo, rašytojo, ilga-
mečio Čilės universiteto rektoriaus, Čilės 
garbės piliečio Ignoto Domeikos 215-osioms 
gimimo metinėms paminėti. Atidarymo 
iškilmių metu bus pristatyta nauja knyga 
„Ignotas Domeika: geologas, mineralo-
gas, kalnų inžinierius“. Jos sudarytojas ir 
mokslinis redaktorius – Algimantas Grigelis.

ir konsultantas – Lietuvos MA akademikas 
Algimantas Grigelis, 

Ignotas Domeika kilęs iš Lietuvos ba-
jorų Kontrimų, „Danguel“ herbo giminės. 
Jo tėvas – Nedzviadkos dvaro savininkas, 
buvo Naugarduko žemės taikos teisėjas. Jam 
mirus, vaiką globojo dėdė, valdęs Zapolės 
ir Žybartauščinos dvarus. Baigęs Ščiutino 
Pijorų ordino kolegiją, Ignotas atvyko stu-
dijuoti į Vilniaus universitetą. Domėjosi 
mineralogija, chemija, matematika, dalyvavo 
filomatų draugijos veikloje. 1822 m. tapo 
Vilniaus universiteto magistru, tačiau caro 
valdžiai ėmus persekioti filomatus, buvo 
persekiojamas ir įkalintas. Dalyvavo 1831 m. 
sukilime, kovėsi Chlapovskio daliniuose kar-
tu su Dezideru Adomu Chlapovskiu, Emilija 
Pliateryte, Cezariu ir Vladislovu Pliateriais. 

Po nepavykusio sukilimo I. Domeika 

buvo priverstas emigruoti. 1832 m. kartu 
su Adomu Mickevičiumi atvyko į Pary-
žių. Lankė paskaitas Sorbonos universitete, 
Botanikos sode, Aukštojoje kalnakasybos 
mokykloje. Studijavo geologiją, mineralo-
giją ir kalnakasybą, 1837 m. baigė Aukštąją 
kalnakasybos mokyklą ir tapo kalnų inži-
nieriumi. Taigi turėjo dviejų garsių mokyklų 
diplomus: Vilniaus universiteto plataus pro-
filio gamtininko ir matematiko bei Paryžiaus 
kalnakasybos inžinieriaus. 

Gavęs viliojantį pasiūlymą, 1838 m. išvy-
ko dirbti į Čilę, kaip jis manė, tik šešeriems 
metams. Tačiau Čilėje pragyveno beveik visą 
likusį gyvenimą – 46-erius metus. Po keturių 
mėnesių kelionės laivu per Atlantą ir arkliais 
iš Argentinos per Andų kalnynus I. Domeika 
atvyko į La Sereną Čilėje. Netrukus surengė 
pirmąsias geologines ekspedicijas. Per tris 
mėnesius išmoko ispanų kalbą ir ėmė skai-
tyti paskaitas, įrengė chemijos laboratoriją 
rūdų tyrimui. 

1844 m. išleido rūdų prabavimo vadovėlį 
ispanų kalba, parašė vadovėlį „Elementos de 
mineralojia“. Jo straipsnius spausdino Čilės, 
Prancūzijos, Vokietijos periodiniai žurnalai. 
1845 m. išleido knygą „Araucania y sus ha
bitantes“ apie Čilės indėnus. I. Domeika tyrė 
ir meteoritus, rastus Atakamos dykumoje: 
analizavo jų sudėtį, nustatė kosminę kilmę, 
aprašė vietas, kurioje šie buvo rasti. Meteo-
ritų gabalus jis nusiuntė į Europos mokslo 
centrus, tarp jų ir meteoritą, jo pavadintą 
Vaca Muerte (Pastipusi karvė), kuriame rasti 
kol kas seniausi Saulės sistemoje cirkonai. 
Paskelbė darbų, straipsnių ir monografijų 
apie gėlo vandens išteklius Santjago apy-
linkėse, Čilės mineralinį vandenį, salietros 
ir guano telkinius, anglies klodus, vulkanų 
išsiveržimus, kuriuos pats stebėjo. 1846 m. I. 
Domeika persikėlė į Santjagą ir jo priemies-
tyje nusipirko namą. 1850 m. vedė Enriketą 

Sotomajor Guzman ir savo gyvenimą susiejo 
su Čilės universitetu. 

I. Domeika laikomas Pietų Amerikos 
mineralogijos pradininku. Jis rašė apie Či-
lės požeminio vandens, meteorologijos, 
vulkanologijos tyrimus, krašto geografiją, 
metalurgiją, meteoritus. Svarbiausi darbai: 
Čilės kalnakasybos pramonės moksliniai 
pagrindai, Čilės mokslo sistemos reforma, 
ilgametis rektoriaus darbas Čilės universi-
tete Santjage. Rektoriumi I. Domeika buvo 
išrinktas net keturis kartus (1867–1883).  

Rašė dienoraščius, atsiminimus, kelionių 
aprašymus, susirašinėjo su studijų draugu 
Adomu Mickevičiumi. Nenuilstama veikla 
Čilėje pelnė jam didžiojo švietėjo vardą. I. 
Domeikos publikacijų bibliografijoje nu-
rodomi 1356 mokslo darbai, raštai ir do-
kumentai. Apie jį patį yra paskelbta 6960 
publikacijų. Jo vardu pavadinti 136 įvairiausi 
objektai žemėje ir net kosmose, ir šis skaičius 
dar didėja. 

Jubiliejiniais, 2002-aisiais, metais išėjo 
keturios didelės knygos apie Ignotą Domeiką 
ir jo plačiašakę asmenybę. Gyvenimo pabai-
goje, sulaukęs 82-ejų, 1884 m. I. Domeika 
grįžo į tėvynę ir apsigyveno pas dukterį 
Aną – Anos ir Leono Domeikų Žybartaušči-
nos dvarelyje prie Diatlovo, Gardino apskri-
tyje. Lankėsi Vilniuje, Krokuvoje, Prancūzi-
joje, Vokietijoje, Italijoje, Egipte, Palestinoje. 
Tačiau baigti gyvenimą norėjo Čilėje, į kurią 
grįžo 1888 m. pabaigoje. Mirė 1889 m. sausio 
23 d., palaidotas greta savo mylimos žmonos 
Santjago centrinėse kapinėse.

Ignotas Domeika buvo pavyzdingas žmo-
gus: patriotas, žmogaus teisių gynėjas, ke-
liautojas, tyrinėtojas, giliai tikintis, altruistas, 
todėl sulaukė tiek daug visuotinės pagarbos. 
Visas jo gyvenimas buvo nesavanaudiškas, 
labdaringas. Emigracijoje Paryžiuje ir ilgus 

Ignotas Domeika

Ignoto Domeikos portretas Lietuvos 
geologijos muziejuje. Iš J. Dalinkevičiaus 
archyvo

Mineralas domeikitas, pavadintas Ignoto 
Domeikos garbei

 Nukelta į 12 p.

Parodoje pristatyti gausūs Ignoto Do-
meikos (1802–1889) mokslo darbai. Siekia-
ma atskleisti jo laikotarpio istorinį paveldą 
Vilniuje ir LDK žemėse, jo atminimo įpras-
minimą ne tik Lietuvoje, bet ir Čilėje, Balta-
rusijoje, Lenkijoje. Parodos idėjos autorius 

KULTŪROS ISTORIJOS PUSLAPIAI
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Rugpjūčio 9 d. Lenkijos institutas Vil-
niuje kartu su Lietuvos nacionali-
ne UNESCO komisija ir Lietuvos 

esperantininkų sąjunga pradės Liudviko 
Lazario Zamenhofo metams Lietuvoje skir-
tas iškilmes. Tądien Vilniuje bus atidaryta 
paroda, skirta 100-osioms esperanto kalbos 
kūrėjo, kurį siejo ryšiai su Lietuva, mirties 
metinėms. 

2017-uosius UNESCO paskelbė Liu-
dviko Lazario Zamenhofo metais. 2014 m. 
Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo 
ministerija esperanto kalbą įtraukė į na-
cionalinį nematerialiojo kultūros paveldo 
sąrašą. Nors būta abejonių, šis genialus XIX 
a. lingvistinis išradimas puikiai gyvuoja iki 
šiol. Esperanto yra visavertė kalba, ja visame 
pasaulyje bendrauja tūkstančiai žmonių. 
Esperanto kalba leidžiamos knygos ir peri-
odiniai leidiniai.

Liudvikas Lazaris Zamenhofas gimė 
1859 m. gruodžio 15 d. Balstogėje, tada 
dar buvusioje Rusijos sudėtyje. Anuomet 
tai būta „tautų katilo” iš lenkų, rusų, žydų 

ir vokiečių. Vos sulaukęs 10 metų, L. L. 
Zamenhofas parašė pjesę „Babelio bokš-
tas, arba Balstogės tragedija”. Pavadinimas 
rodo, kad skirtingų tautybių gyventojams 
ten nebuvo lengva dar ir dėl kalbų skirtu-
mų. Todėl L. L. Zamenhofas labai anksti, 
dar mokykloje, ėmėsi kalbos mokslų. Jau 
tuomet jam nedavė ramybės mintis sukurti 
bendrą kalbą, galinčią spręsti įvairiatautėje 
aplinkoje kylančias problemas. Tarptautinė 
kalba turėjo suteikti galimybę susikalbėti, 
užkirsti kelią konfliktams ir prisidėti prie 
tautų suartinimo.

Pagal profesiją esperanto kūrėjas buvo 
akių gydytojas. Gydytojo praktiką 1885 m. 
pradėjo Veisiejų miestelyje. Čia parengė 
medžiagą savo sukurtos kalbos vadovėliui. 
Išleisti vadovėlį L. L. Zamenhofui pavyko 
tik 1887 m. ir tik dėl pažinties su būsima 
žmona, iš Kauno kilusia Klara Zilbernik, 
kurios tėvas Aleksandras finansavo knygos 
leidimą. L. L. Zamenhofas pasirašinėjo pseu-
donimu „Doktoro Esperanto”, kitaip tariant, 
„daktaras, turintis viltį”. Ilgainiui šie žodžiai 

tapo kalbos, greitai sulaukusios pasisekimo, 
pavadinimu. Jos kūrėjas atsisakė bet kokių 
autorystės teisių – jis troško, kad kalba išlik-
tų, tobulėtų ir priklausytų visiems.

Lenkijos instituto Vilniuje pagal Lenki-
jos užsienio reikalų ministerijos užsakymą 
parengta paroda pristato L. L. Zamenhofą, 
jo šeimą, gyvenimą Balstogėje, esperanto 
kalbos gimimą ir augantį jos populiarumą. 
Paroda supažindina su pasaulinės literatūros 
pavyzdžiais esperanto kalba, iškiliausiais 
esperantininkais ir skatina mokytis espe-
ranto kalbos. 

Iškilmingas Liudvikui Lazariui Zamen-
hofui skirtos parodos atidarymas vyks rug-
pjūčio 9 d. 17.30 val. Lietuvos nacionalinėje 
UNESCO galerijoje (Šv. Jono g. 11, Vilnius). 
Paroda veiks iki rugsėjo 19 dienos. Rugsėjo 
mėnesį vyks esperanto kalbos kursai vaikams 
ir jaunimui. nuo rugsėjo 25 d. paroda bus 
eksponuojama Kauno apskrities viešojoje 
bibliotekoje (Radastų g. 2, Kaunas). Įėjimas 
į renginius – laisvas. Parengta pagal Lietuvos 
esperantininkų sąjungos pranešimą                           

Liudviko Lazario Zamenhofo metai Lietuvoje

Parodos, skirtos L. L. Zamenhofui, plakatas 
su esperanto kalbos kūrėjo portretu

Birželio 11-ąją mirė žymus Lietuvos 
chirurgas, profesorius habilituotas 
medicinos mokslų daktaras Antanas 

Sučila. Vos prieš keletą mėnesių gerbiamą 
profesorių, sulaukusį 100 metų, sveikino 
buvę studentai ir kolegos. Jubiliejaus proga 
Lietuvos medicinos biblioteka parengė jo 
darbų bibliografijos rodyklę. 

Antanas Sučila gimė 1917 m. vasario 20 
d. Pušaloto valsčiaus Dikonių kaime, Pane-
vėžio apskrityje. 1936 m. įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 
1939 m. atliko vienerių metų privalomą ka-
rinę tarnybą, kurią baigęs tęsė studijas. 1942 
m. išlaikęs valstybinius egzaminus ir atlikęs 
gydytojo praktiką, 1943 m. dirbo Baisiogalo-
je, o nuo 1944 m. gegužės mėn. – Panevėžio 
ligoninės chirurgijos skyriuje. 

Kadangi Vilniuje trūko gydytojų, 1945 
m. A. Sučila buvo paskirtas į Vilniaus Raudo-
nojo Kryžiaus ligoninės chirurgijos skyrių. 
1946 m. sausį išrinktas Vilniaus universiteto 

Fakultetinės chirurgijos katedros asistentu. 
Tais pačiais metais buvo paskirtas Kraujo 
perpylimo punkto vedėju. Dėstė chirurgi-
jos, urologijos, traumatologijos, karo lau-
ko disciplinas, vadovavo disertantams ir 
studentams, dirbantiems mokslinį darbą. 
1954–1963 m. taip pat dirbo Respublikinio 
tuberkuliozės instituto Chirurgijos skyriuje 
gydytoju, vėliau – vedėju. 

1964 m. A. Sučila apgynė kandidatinę 
disertaciją tema „Porezekcinių bronchinių 
fistulių priežastys ir profilaktika“, o 1973 
m. – habilituoto daktaro disertaciją „Ekspe-
rimentiniai ir klinikiniai plaučių rezekcijos 
minėjimai“. 1965 m. jam suteiktas docento, o 
1976 m. profesoriaus vardas. 1972–1988 m. 
vadovavo Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto II chirurgijos katedrai. 1988–2008 
m. – Vilniaus universiteto Krūtinės chirur-
gijos centro profesorius. 

Prof. A. Sučila Vilniaus universitete be 
pertraukos dirbo šešiasdešimt vienerius 
metus. Jis yra minėjęs, kad 1995–2007 m. 
savo noru, be atlyginimo, dėstė krūtinės 
chirurgiją Medicinos fakulteto šešto kurso 
studentams. Pasak doc. Dalios Trijonienės, 
A. Sučila daugelyje chirurgijos sričių buvo 
novatorius: plaučių chirurgijoje (1954 m. 
Chirurgų draugijoje demonstravo ligonį 
po plaučio pašalinimo); širdies chirurgijoje 
(1959 m. atliko komisurotomiją – trečiąją 
Lietuvoje); 1960 m. atliko sudėtingas stem-
plės rezekcijas, plastikai panaudodamas 
storąją žarną; 1971 m. sėkmingai rezekavo 
trachėją (tai antroji sėkmingai atlikta tra-
chėjos rezekcija Lietuvoje). 

Docentė, buvusi profesoriaus mokinė, 
prisimena, kad chirurgo A. Sučilos kruopš-
tumas ir pedantiškumas operacijų metu 
darė įspūdį studentams. Labai pamokantis 

Chirurgas, profesorius Antanas Sučila:
„Niekada nekilo abejonių, ar tinkamą profesiją pasirinkau“

Profesorius A. Sučila Lietuvos medicinos bibliotekoje. R. Vaišvilienes nuotr.

Prof. Antano Sučilos ekslibrisas. Dail. 
Algimantas Švažas

buvo jo begalinis pasiaukojimas ligoniams, 
kuriuos jis pats slaugė, globojo dieną ir naktį, 
kol ligonis sustiprėdavo ir jo sveikatai nebe-
grėsdavo pavojus. A. Sučila sakė, kad jam 
niekada abejonių nekilo, ar tinkamą profesiją 
pasirinko, tik po nesėkmių suabejodavo, 
ar viską gerai padarė. Profesorius laikėsi 
nuostatos, kad chirurgas turėtų dirbti pagal 
senovės gydytojų nuostatą: „Galvok, kad 
ligonis, kurį operuoji, yra tavo tėvas, motina, 
žmona, duktė, sūnus, sesuo, brolis.“, kitaip 
chirurgija taps verslu chirurgo asmeninėms 
reikmėms tenkinti“. 

Prof. A. Sučila yra paskelbęs apie 200 
mokslinių straipsnių krūtinės ir pilvo organų 
chirurgijos temomis. Vienas ir su bendraau-
toriais parašė bei išleido knygas: „Plaučių 
patologija ir jų chirurginis gydymas“ (1977), 
„Chirurgija“ (1984), „Ūminės chirurginės 
pilvo ligos“ (1987), „Deontologija chirurgi-
joje“ (1998). Buvo aktyvus Pasaulio gydytojų 
federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos 
asociacijos narys, Vilniaus chirurgų moks-
linės draugijos valdybos narys, pirmininko 
pavaduotojas. 

Konferencijose profesorius dažniausiai 
skaitė pranešimus apie plaučių ligų chirur-
ginį gydymą. 1965 m. jam suteiktas Lie-
tuvos TSR nusipelniusio gydytojo vardas, 
1998 m. – už nuopelnus Vilniaus miestui 
šv. Kristoforo statulėlė (1998), 2006 m. – 
nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas ir 
nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės žen-
klas, 2010 m. – Vilniaus miesto I-ojo laipsnio 
medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ bei 
kiti apdovanojimai. 

1987 m. išleista bibliografijos rodyklė, 
apimanti 1956–1987 m. A. Sučilos gyvenimo 
ir darbų laikotarpį, o 2017 m. parengta rody-
klė (elektroninė versija) atspindi visą moks-
linę veiklą. Bibliografijos rodyklė skelbiama 
Lietuvos medicinos bibliotekos tinklalapyje 
issuu paskiroje https://issuu.com/lmbtau/
docs/sucila_antanas                                        

IŠKILIŲ ASMENYBIŲ GALERIJOJE
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Lietuvos kultūros tyrimų institutas 
(toliau – Institutas; įstaigos kodas 
111961791, buveinės adresas: Saltoniškių 

g. 58, Vilnius) kviečia teikti paraiškas dalyvauti 
viešame konkurse dėl Instituto patikėjimo 
teise valdomų negyvenamųjų patalpų, esančių 
pastate (unikalus Nr. 1095-8020-0017-0003), 
adresu Saltoniškių g. 58-3, Vilniuje, nuomos. 
Bendras nuomojamų patalpų plotas – 115,63 
kv. m.

Informacija konkurso dalyviams:
1. Konkursas vykdomas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 
gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 patvirtinto-
mis Valstybės materialiojo turto viešo nuomos 
konkurso organizavimo taisyklių (Žin., 2001, 
Nr. 106-3814) nuostatomis.

2. Konkurse išnuomojamos patalpos, skir-
tos kultūros, švietėjiškai, sociologinei ar indi-
vidualiai kūrybinei veiklai vykdyti. 

3. Paraiškų dalyvauti konkurse priėmimo 
terminas – 2017 m. rugpjūčio 21 d. 12.00 val.

4. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti 
fiziniai arba juridiniai asmenys.

5. Konkursas vyks 2017 m. rugpjūčio 22 
d., 13 val., Saltoniškių g. 58, Vilniuje, 217 kab.

6. Su konkurso laimėtoju bus sudaroma 
negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis. 
Patalpų nuomos trukmė – 3 (treji) metai su 
galimybe pratęsti nuomos sutartį kasmet, bet 
ne ilgiau kaip 10 metų. 

7. Pradinė 1 kv. m nuomos kaina – 37,88 
euro. Į šią sumą neįeina   komunaliniai 
mokesčiai.

8. Dokumentai patalpų nuomos konkursui 
pateikiami lietuvių kalba.

9. Nuomojamos patalpos yra pastato, 
esančio adresu Saltoniškių g. 58, Vilniuje, 
antrame aukšte. Nuomojamose patalpose yra 
elektra, vandentiekis, kanalizacija, centrinis 
šildymas, interneto prieiga. Patalpų apdaila 
gera. Nuomojamos šios patalpos:

a) 2-23 (18,63 kv. m kartu su 3,6 kv. m 
bendro naudojimo patalpų 2-66 ir 2-114 – iš 
viso 22,23 kv. m); 

b) 2-106, 2-107, 2-108 (48,54 kv. m kartu 

su 9,4 kv. m bendro naudojimo patalpų 2-66 
ir 2-114114 – iš viso 57,94 kv. m);

c) 2-109, 2-110, 2-111 (48,46 kv. m kartu 
su 9,3 kv. m bendro naudojimo patalpų 2-66 
ir 2-114 114 – iš viso 57,76 kv. m).

10. Suinteresuoti asmenys iki paraiškų 
pateikimo gali apžiūrėti patalpas. Susitiki-
mas su interesuotais asmenimis vyks 2017 m. 
rugpjūčio 14 d., 11–12 val., arba rugpjūčio 16 
d., 11–12 val. Saltoniškių g. 58, Vilniuje. Dėl 
susitikimo kreiptis į 215 kab.

11. Konkurso dalyvis privalo iki skelbimo 
5 punkte numatytos datos pervesti į Lietu-
vos kultūros tyrimų instituto (įstaigos kodas 
111961791), a. s. Nr. LT71 7044 0600 0575 
5964 pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių 
pradiniam nuompinigių dydžiui, t. y.: 

a) 210,52 euro (du šimtus dešimt eurų, 52 
centus) už patalpos 2-23 nuomą,

b )  5 4 8 , 6 9  e u r o  ( p e n k i s  š i m t u s 
keturiasdešimt aštuonis eurus, 69 centus) už 
patalpų 2-106, 2-107, 2-108 nuomą,

c )  5 4 6 , 9 9  e u r o  ( p e n k i s  š i m t u s 
keturiasdešimt šešis eurus, 99 centus) už 
patalpų 2-109, 2-110, 2-111 nuomą. 

Atliekant pervedimą, būtina nurodyti 
gavėją – Lietuvos kultūros tyrimų institutą 
(įstaigos kodas 111961791) ir tikslinę paskirtį – 
„Nuomos konkursas“. Pradinis įnašas bus 
įskaitomas į nuomos kainą. Nelaimėjusiems 
konkurso šis pradinis įnašas bus grąžintas į 
nurodytą sąskaitą.

12. Nuomininkas, reikalui esant, savo 
lėšomis ir jėgomis atlieka patalpų remontą ir 
patalpų priežiūros darbus po patalpų perda-
vimo dienos. Nuomininkui už atliktą patalpų 
priežiūrą ir einamąjį remontą nekompensuo-
jama.

13. Nuomininkas įsipareigoja:
13.1. mokėti patalpų nuomos ir komun-

alinius mokesčius nuomos sutartyje nustatytais 
terminais;

13.2. laikytis darbo saugos, elektros, ryšių ir 
įrenginių eksploatacijos taisyklių reikalavimų;

13.3. savo lėšomis gauti reikiamus leidimus 
ir atlikti kitus būtinus veiksmus savo veiklai 
užtikrinti;

13.4. nekeisti patalpų išplanavimo be In-
stituto sutikimo;

13.5. neperleisti nuomojamo turto tretie-
siems asmenims.

14. Konkurso dalyvis privalo parengti 
paraišką pagal Lietuvos kultūros tyrimų insti-
tuto patalpų Saltoniškių g. 58, Vilniuje viešo 
nuomos konkurso organizavimo taisyklių (to-
liau – Taisyklių) A ir B formas (žr. adresu www.
lkti.lt). Konkurso dalyvių paraišką sudaro:

14.1. užpildyta paraiškos A forma (Taisyklių 
priedas Nr. 1), konkurso dalyvio atitikimą 
kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys 
dokumentai, numatyti šių Taisyklių 16 punkte;

14.2. dalyvio steigimo dokumentų ir reg-
istracijos pažymėjimo kopijos, tuo atveju, jei 
šie dokumentai nėra pateikti kaip atitikimą 
Taisyklių 16.1 punkte numatytiems kvalifikacin-
iams reikalavimams patvirtinantys dokumentai;

14.3. užpildyta paraiškos B forma, kurioje 
nurodomas konkretus už nuomojamą turtą 
siūlomas nuompinigių dydis (Taisyklių prie-
das Nr. 2);

14.4. patvirtinimas apie pradinio įnašo 
sumokėjimą.

15. Užpildytas paraiškos A ir B formas su 
atitinkamais priedais dalyvis deda į voką. Vo-
kas užklijuojamas. Ant voko turi būti užrašyta 
ši informacija: turto, kurio nuomos konkursas 
buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta 
(adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkur-
sui“, nurodant pageidaujamų patalpų numerį, 
dalyvio pavadinimas.

16. Vokas su paraiška grąžinamas jį pa-
teikusiam dalyviui, jeigu paraiška (jos dalis) 
pateikta neužklijuotame voke.

17. Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis 
turi būti pateikti iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. 
12 val. 00 min. adresu: Lietuvos kultūros 
tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, Vil-
nius, 215 kab. Vėliau pateikti vokai yra nereg-
istruojami ir grąžinami juos pateikusiems 
konkurso dalyviams.

18. Konkurso dalyvis iki galutinio paraiškų 
pateikimo termino turi teisę pakeisti arba 
atšaukti savo paraišką. Toks pakeitimas 
arba pranešimas apie paraiškos atšaukimą 

pripažįstamas galiojančiu, jeigu Institutas jį 
gauna pateiktą raštu iki paraiškų pateikimo 
termino pabaigos.

19. Pasiūlymas turi būti pasirašytas 
fizinio asmens arba įmonės ar organizaci-
jos vadovo, ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pa-
teikti dokumentai pasirašyti ne įmonės va-
dovo, atitinkamai pridedamas įgaliojimas. 
20. Nuomotojo atstovas registruoja Konkurso 
dalyvių vokus su pasiūlymais: ant gauto voko 
nurodo gavimo datą ir laiką.

21. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 
Komisijos posėdžio Turto nuomos konkurso 
laimėtojui nustatyti posėdžio metu, kuris vyks 
2017 m. rugpjūčio 22 d. 12 val. 00 min. Lietuvos 
kultūros tyrimų institute, Saltoniškių g. 58, 
Vilniuje, 217 kab.

22. Jeigu dalyvauti turto nuomos Konkurse 
nustatytąja tvarka užsiregistravo tik vienas 
konkurso dalyvis, kuris atitinka Taisyklėse 
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, ir 
pasiūlė Patalpų nuomos kainą, ne mažesnę už 
nustatytą pradinę sumą, jis laikomas konkurso 
laimėtoju.

23. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse 
neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba nė vi-
enas konkurso dalyvis neatitinka kvalifikacinių 
reikalavimų, arba visi konkurso dalyviai 
pasiūlė mažesnę patalpų nuomos kainą už 
nustatytą pradinį dydį ir (ar) buvo atmestos 
visų konkurso dalyvių paraiškos, konkursas 
skelbiamas neįvykusiu.

24. Konkurso nelaimėję asmenys, įmonės 
ar organizacijos konkurso komisijos sprendimą 
gali apskųsti per tris dienas, konkursui pasi-
baigus.

25. Su konkurso nugalėtoju (-ais) dėl 
negyvenamų patalpų nuomos bus pasirašoma 
(-os) patalpų nuomos sutartis (-ys), kuri (-ios) 
įsigalios po nuomojamo turto perdavimo-
priėmimo akto pasirašymo dienos.

2 5 .  Pap i l d o m a  i n f o r m a c i j a  ap i e 
išnuomojamą turtą teikiama adresu Saltoniškių 
g. 58, Vilniuje, 215 kabinete, el. paštu rasius@
yahoo.com,tel. (8 5) 275 1898, (8 656) 77 659, 
taip pat Instituto tinklalapyje http://www.lkti.
lt/apie_mus/Konkursai.html                            
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metus Čilėje, kai turėjo geresnes pajamas, jis 
teikdavo nesavanaudišką, dažnai ir anoniminę 
pagalbą, stengėsi padėti Čilės jaunimui, vyks-
tančiam į Prancūziją mokytis. 

Likimas jam buvo maloningas – jo šlovė, 
bėgant metams, didėjo. Tačiau emigracijoje 
I. Domeika visada jautė Tėvynės ir artimųjų 
ilgesį. Jo negalėjo numalšinti nei graži Čilės 
gamta, nei vietinių žmonių draugiškumas, 
perteklius, ramus gyvenimas. 

I. Domeika tapo savojo laikotarpio me-
traštininku: aprašė to krašto žmones, geo-

grafiją, gamtą, žmonių poelgius, papročius, 
vietinių tautelių, su kuriomis teko susidurti, 
išskirtinius bruožus. Daugiausia dėmesio sky-
rė Lotynų Amerikos indėnams, Čilėje – ma-
pučiams (araukanams). Fiziškai ir dvasiškai 
ištvermingas bei drąsus I. Domeika lengvai 
įveikdavo ilgas ir varginančias keliones. Jau-
tėsi užburtas vietinės gamtos grožio: paliko 
nuostabius gamtovaizdžių, žemės, dangaus, 
debesų, gėlių ir gyvūnų aprašymus. 

Už gyvenimo nuopelnus Čilė jam su-
teikė garbės piliečio vardą. 2002 m. Čilėje 
įkurta „Ignoto Domeikos Ancutos kultūrinė 

draugija“. 2002 metus UNESCO paskelbė 
Ignoto Domeikos metais. Siekiant skatinti I. 
Domeikos paveldo tyrimus, 2002 m. Vilniuje 
įkurta „Lietuvos Ignoto Domeikos draugija“. 
Pagerbiant Igno Domeikos atminimą, jo 
vardu pavadinta per 75 objektus žemėje ir 
kosmose. Tarp jų: Domeikos kalnagūbris 
Anduose, Domeyko miestelis, Puerto de 
Domeyko uostas, Domeikos kalnas, salie-
tros kasykla Atakamos dykumoje, Lenkijos 
prekybinis laivas. Jo vardu pavadintos gatvės 
Santjago, La Serena ir Valdivia miestuose, o 
jo namai Santjage – Casa Ignacio Domeyko. 

Ignotas Domeika
Taip pat jo vardu pavadintas vario rūdos mi-
neralas – domeikitas, dvi fosilijos – Nautilus 
domeykus ir Amonitus domeykanus, lapių 
atmaina – Canis domeykanus, našlaičių rūšis 
Viola domeykoana Gay, asteroidas Nr. 2784.

Ignotas Domeika buvo pasaulio pilietis, 
nutiesęs tiltą tarp Čilės ir Europos. Jo asmeny-
bė vienodai jungia Lietuvą, Prancūziją, Čilę, 
Baltarusiją, Lenkiją. Jį galima laikyti tų šalių 
brangiu piliečiu. Tai buvo vienas didžiųjų 
mūsų krašto žmonių, kuriuos davė Lietuvai 
XIX a. (Remtasi straipsnio pradžioje minėta 
Algimanto Grigelio knyga)                             
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