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Sveikiname Lietuvos akademinę bendruomenę, pradėjusią  
2018 metus su 600-tuoju „Mokslo Lietuvos“ numeriu.  

„Mokslo Lietuva“ – nuo Tautos Atgimimo metų  
skambantis Jūsų balsas. Jūsų rankose – valstybės ateitis.

Sausio 4 d. Vilniuje įvyko jaunųjų medi-
kų protesto akcija „Paskutinių medikų 
žygis į oro uostą“, kurią organizavo 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
rezidentų grupė ir Lietuvos medikų sąjūdis. 
Pranešime spaudai rašoma, kad „protų nu-
tekėjimas ir šviesuomenės žlugdymas vis dar 
tebėra Lietuvos neįveikta problema, atspari 
valdžių kaitai“. Tiek protų nutekėjimas, tiek 
šviesuomenės sumenkinimas yra nemažiau 
aktualūs Lietuvos mokslo darbuotojų ir 
dėstytojų bendruomenei. Verta nepamiršti 
ir to, kad tiek mokytojai, kurie šiuo metu 
pritilo, bet, neabejotina, vėl sukrus, tiek 
medikai rezidentai tokie tapo tik po to, kai 
juos veiklai parengė jų dėstytojai, mokslinin-
kai. Nestebina, kad, kalbant apie būtinumą 
didinti atlyginimus gydytojams, o dabar ir 
rezidentams, apie LSMU ar kitur sveikatos 
srities specialistus rengiančius dėstytojus 
niekas neužsimena. Bet kodėl tyli jie patys?

Lietuvos mokslininkų sąjunga, šakinės 
akademinės bendruomenės sąjungos ir besi-
telkiantis mokslininkų judėjimas „Paskutinis 
prioritetas“ palaiko jaunųjų medikų pro-
testus, tačiau primena, kad nepamirštume 

mokslininkų – tyrėjų ir dėstytojų, kurie juos 
parengė. Jų uždarbis tebėra pasigailėtinas, o 
grėsmė sulaukti didžiulio protų nutekėjimo 
iš mokslo sferos yra ne tik labai reali, bet ir 
ne mažiau grėsminga valstybei. 

Sustabdyti Lietuvos šviesuomenės žlugdymą

Akademinės bendruomenės vardu iš-
reiškėme solidarumą su sveikatos apsaugos 
darbuotojais. Visi mes teikiame viešąsias 
paslaugas, nuo kurių priklauso žmonių gero-
vė, valstybės ateitis. Sutinkame su premjeru, 
kad tai yra politinė akcija. Kartu norime 
pabrėžti, kad politika nėra vien tik siauras 
interesų tenkinimas. Politika yra diskusijos, 
švietimas. Mūsų nuomone, šia akcija kaip tik 
sėkmingai atkreiptas dėmesys, kad visuome-
nės gerovė priklauso ne tik nuo verslininkų, 
prokurorų ar policininkų, bet ir nuo teikian-
čių tokias gyvybiškai svarbias paslaugas, kaip 
sveikatos apsauga ir švietimas. 

Doc. dr. Romualdas Povilaitis
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos 
pirmininkas, 
Aleksandro Stulginskio universiteto darbuo-
tojų profesinės sąjungos pirmininkas
Doc. dr. Liutauras Gudžinskas
Lietuvos politologų draugijos pirmininkas,
Judėjimo „Paskutinis prioritetas“ atstovas 
Prof. dr. Jonas Jasaitis
Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas,
Lietuvos mokslininkų laikraščio „Mokslo 
Lietuva“ vyriausiasis redaktorius                     

Ilgametis Vilniaus universiteto 
profesorius Leonas Jovaiša (1921–2017)

Medikų protesto akcija Katedros aikštėje

Akademinės bendruomenės atstovai medikų protesto akcijoje. Iš kairės: doc. dr. Antanas 
Kairys (VU, psichologija), doc. dr. Liutauras Gudžinskas (VU, politikos mokslai), doc. dr. 
Jonas Dagys (VU, filosofija), prof. dr. Milda Ališauskienė (VDU, sociologija)
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Doc. dr. Asta Lapinskienė

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių 
sąjungų susivienijimas (LAMPSS), 
vykdydamas savo misiją, nuolat do-

misi darbuotojų atlyginimais, socialine pa-
dėtimi. Siekdami pagerinti ypač blogą šios 
sferos situaciją, stengiamės siūlyti įstatymų 
pataisas, dalyvauti biudžeto svarstymuose, 
įtvirtinti Švietimo šakos kolektyvinę sutartį. 
Šį tikslą pasiekti – labai sunku, nes 2008–
2016 m. Vyriausybės padaliniai – Švietimo 
ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo bei 
Finansų ministerijos – nevykdė vyriausybi-
nių programų, kuriose buvo numatytas ir 
atlyginimų didinimas aukštajam mokslui. 
Galbūt tikėtasi, kad „studijų krepšeliai“ ste-
buklingai išspręs aukštojo mokslo sektoriaus 
atlyginimų problemą.

Tęsdamos neoliberalią ekonominę, so-
cialinę ir mokslo politiką, buvusios vyriau-
sybės net nekėlė klausimo dėl akivaizdžiai 
būtino didesnio aukštojo mokslo sektoriaus 
finansavimo. Pradėjus dirbti su nauja Vy-
riausybe, susitikimuose su Premjeru bei 
švietimo ir mokslo ministre, universitetams 
vis dar buvo ciniškai siūloma didinti atly-
ginimus, atleidžiant kas trečią arba dar 
daugiau aukštųjų mokyklų darbuotojų. 

Reikėjo įdėti daug pastangų, pateikti 
finansinius, ekonominius ir socialinius ro-

diklius bei kitus argumentus, kad įrodytu-
me, jog toks Vyriausybės požiūris aukštąjį 
mokslą veda į pražūtį, nes atgaivinti tai, kas 
bus prarasta, reikės ne vieno dešimtmečio. 
Organizavome konferencijas Seime („Aukš-
tasis mokslas tarp krizės ir galimybių“, „Lie-
tuvos mokslo ir studijų sistemos pažangos 
kryptys“, „Lietuvos mokslo ir studijų ins-
titucijų darbuotojų padėtis žmogaus teisių 
aspektu“ – kartu su Lietuvos mokslininkų 
sąjunga), nuolat pasisakydavome spaudoje, 
teikėme viešus pareiškimus. 

Deja, ši veikla neužtikrino laukiamų re-
zultatų, todėl 2017 m. birželio 15 d. Vilniuje 
organizavome mitingą prieš Vyriausybės 
vykdomą aukštojo mokslo skurdinimą, ne-
oliberalią socialinę politiką, antidemokra-
tišką aukštojo mokslo reformą. Parodėme, 
kad aukštųjų mokyklų profesinės sąjungos 
reikalauja ir reikalaus atsakomybės bei at-
skaitomybės už skubotai ir neapdairiai vyk-
domos rizikingos „reformos“ padarinius bei 
aukštųjų mokyklų darbuotojų – mūsų šalies 
piliečių – padėtį ir likimą.

Akademiniai darbuotojai, dėstytojai ir 
mokslininkai pripažįsta būtinybę kokybiškai 
atlikti savo pareigą – vykdyti tyrimus ir ug-
dyti studentus, tačiau, gaudami apgailėtinus 
atlyginimus, dirbdami keliuose darbuose, 
kad galėtų bent išgyventi, negali pasiekti 
dar aukštesnių kokybinių rodiklių. Todėl 
siekiame, kad Lietuvos valdantieji pradėtų 
deramai vykdyti savo pareigas: imtųsi atsa-
komybės racionaliai ir nuosekliai vykdyti 
aukštojo mokslo reformą, kuri turėtų pa-
grįstai prognozuojamų pozityvių pasekmių 
mokslo ir studijų sektoriui bei visai valstybės 
raidai.

Nesulaukę Vyriausybės ir ŠMM supra-
timo, kad esminė aukštojo mokslo kokybės 

sąlyga – savo darbą galintys dirbti (o ne 
nuolat papildomų uždarbių ieškantys, ke-
liose darbovietėse dirbantys) mokslininkai ir 
dėstytojai, paskelbėme pasiruošimo streikui 
etapą ir atlikome reprezentatyvią apklausą. 
Jos duomenys atskleidė, kad apie 90 proc. 
apklaustųjų yra nepatenkinti savo atlygini-
mu, apie 70 proc. dalyvautų streike, o apie 90 
proc. apklaustųjų palaikytų jį. Taigi, aukštojo 
mokslo sistemos krizė pasiekė kritinę ribą: 
pasipiktinimo ir nepasitenkinimo lygis tarp 
dėstytojų ir mokslo darbuotojų šiuo metu 
yra daugiau negu pakankamas masiniams 
protesto veiksmams.

Derybos ir minėtų veiksmų visuma 
galų gale valstybinėms institucijoms leido 
pripažinti, kad esminė mokslo ir studijų 
sistemos problema – katastrofiškai mažas fi-
nansavimas. LR Seimo pirmininkas prof. dr. 
Viktoras Pranckietis ir Švietimo ir mokslo 
komiteto pirmininkas akad. Eugenijus Jo-
vaiša pažadėjo, kad finansavimas aukštajam 
mokslui 2018 m. išliks to paties lygmens, 
nepaisant studentų skaičiaus mažėjimo. 

Pažadas – ištesėtas. Į pateiktą LR Seimui 
svarstyti biudžeto projektą buvo įrašyta pa-
pildomai 22,6 mln. eurų, kurie aukštajam 
mokslui būtų skirti 2018 m. Atlyginimus 
didinti numatyta pagal patvirtintą LR Vy-
riausybės programą, kasmet ją derinant 
su dabar jau pasirašyta Švietimo šakos ko-
lektyvine sutartimi. Pasiekusios tokį lai-
mėjimą, profesinės sąjungos vėl grįžo prie 
kolektyvinių derybų ir, galutinai suderinu-
sios Švietimo šakos kolektyvinės sutarties 
tekstą su LR Vyriausybės įgaliota švietimo ir 
mokslo ministre Jurgita Petrauskiene, 2017 
m. lapkričio 6 d. pasirašė švietimo šakos 
kolektyvinę sutartį.

Pirmą kartą per visus nepriklausomybės 

Įsigaliojo švietimo šakos kolektyvinė sutartis: ką pasiekėme ir ko tikimės?

metus aukštųjų mokyklų profesinėms sąjun-
goms atstovaujantis LAMPSS iškovojo šiuos 
ypač svarbius pasiekimus:

1. Aukštojo mokslo darbuotojų atlygini-
mams didinti 2018 m. bus skirta papildomi 
22,6 mln. eurų. 

2. Kolektyvinėje sutartyje numatytas 
aukštojo mokslo specialistų perkvalifikavi-
mas su toms veikloms skiriamu finansavimu. 
Kartu su profesinių sąjungų atstovais bus 
sukurta darbo grupė, kuri parengs perkva-
lifikavimo veiksmų planą atskirose aukštojo 
mokslo institucijose.

3. Švietimo šakos kolektyvinėje sutartyje 
sutarta dėl pedagogų, turinčių 30 metų dar-
bo stažą, išankstinio pasitraukimo iš darbo 
ir kompensacijų mechanizmo sukūrimo. 
LAMPSS dalyvaus šioje darbo grupėje kartu 
su mokytojais.

4. Numatyta suderinti mokslininkų pen-
sijų skyrimo ir realizavimo ypatumus, per-
žiūrėti mokslininkų pensijų bazės dydį kartu 
su Socialinių reikalų ir darbo ministerija. 

5. Peržiūrėti rekomendacijas dėstytojų 
darbo laiko sandarai ir jas įteisinti.

Daugelis švietimo šakos kolektyvinės 
sutarties punktų yra nukreipti į Vyriausybės 
programą, kurioje įvardyti Vyriausybės įsi-
pareigojimai iki 2020 m. didinti atlyginimus 
visiems švietimo sistemos darbuotojams iki 
vidutinio – 1 000 eurų. 

Nors aukštojo mokslo ir studijų sektorius 
jau seniai pralaimi konkurencinę kovą dėl 
talentų ne tik su kitų valstybių mokslo sek-
toriais, bet ir su Lietuvos darbdaviais, tačiau 
reikia tikėtis, kad visiems aktyviai įsitraukus 
į profesinių sąjungų veiklą, švietimo šakos 
kolektyvinė sutartis ir apgalvota bei pagrįsta 
aukštojo mokslo reforma užtikrins aukštojo 
mokslo prestižo ir kokybės augimą. Autorė 
yra LAMPSS pirmininkė                                              

Doc. dr. Birutė Petkevičienė,
prof. dr. Kazys Petkevičius

1. Pakeisti 2011 m. Mokslo ir studijų 
įstatymą, kad universitetai būtų, kaip 
anksčiau, universitetai, o ne viešosios 

įstaigos. 
2. Neleisti prievarta jungti vienų univer-

sitetų su kitais. Tie, kurie nori, tegul jungiasi 
laisva valia. 

3. Neleisti universitetų dėstytojų dis-
kriminuoti, atleidžiant vien dėl vyresnio 
amžiaus. Dėstytojus ir mokslo darbuotojus 
vertinti pagal darbo rezultatus. Dalis vy-
resnio amžiaus universiteto dėstytojų kuria 
svarbų produktą – publikuoja straipsnius 
prestižiniuose užsienio šalių mokslo žurna-
luose. Nuo šio produkto priklauso valstybės 
finansuojamų bakalaurų, magistrantų ir 
doktorantų vietų skaičius universitetuose, 
todėl nesuvokiama, kodėl dėstytojų darbo 
trukmė universitetuose priklauso nuo jų 
amžiaus, o ne nuo darbo rezultatų.

4. Pakeisti dėstytojų veiklos vertinimo 
sistemą. Ši sistema turi turėti mažiau rodi-
klių ir būti objektyvi.

5. Universitetų dėstytojams ir mokslo 

darbuotojams garantuoti neterminuotas 
darbo sutartis, o pabaigusiems darbą dės-
tytojams (senjorams) prilyginti jų turėtas 
darbo sutartis neterminuotoms – su iš to 
išplaukiančiomis pasekmėmis – išeitinėmis 
kompensacijomis. 

6. Apriboti universitetų rektorių ir admi-
nistracijos teises, kad jos atitiktų deklaruo-
jamas UNESCO rekomendacijose. Grąžinti 
universitetų darbuotojams asmens laisvę, 
kurią jie turėjo po 1990 metų. Tai sumažintų 
korupciją universitetuose. 

7. Padidinti dėstytojų ir mokslo darbuo-
tojų atlyginimus ir doktorantų stipendijas 
bent 2,5–3 kartus, kad jie atitiktų esančius 
Estijoje, Lenkijoje, Čekijoje. 

8. Sudaryti sąlygas, kad mokymo progra-
mas ir mokymo procesą kurtų tik universi-
tetų bendruomenė, nesikišant stambiajam 
verslui ir kt. Universitetų tarybų ir senatų 
nariai turėtų būti vien tik universitetų dar-
buotojai. 

9. Sudaryti sąlygas, kad universitetams 
nereikėtų vykdyti daugelio neaiškių moky-
mo ir mokslo kokybės vertinimo rodiklių. 
Tai atima iki 50 proc. dėstytojų darbo laiko. 
Sumažinti (bent dvigubai) išpūstą universi-
tetų administraciją. 

10. Sudaryti sąlygas, kad universitetuo-
se būtų ugdomas laisvas mąstantis žmo-
gus – kūrybingas, patriotas, humanistas. 
Universitetuose dėstytojai vertina studentų 
žinias, o studentai neturi vertinti dėstyto-
jų kompetencijos. Universitetuose reikia 
visapusiškai skatinti lietuvybę – tai būtina 
įtvirtinti įstatymu.

11. Universitetinio ugdymo proceso to-
bulinimo programoms kurti ir įgyvendinti 
skirti tikslines lėšas. 

Mokestis už „tarptautišku-
mą“?

Lietuvos mokslininkų sąjunga gavo laišką. 
Kadangi jo turinys – labai aktualus, nes su 
šia problema susiduriame ne pirmą kartą, 
skelbiame jį „Mokslo Lietuvos“ skaitytojams. 
Autoriaus pavardės ir institucijos neminime 
tik todėl, kad apsaugotume nuo tų, kurie šią 
problemą sukūrė.

„Kadangi Mokslininkų sąjunga buvo 
įkurta ir profesinėms teisėms ginti, tad no-
rėčiau paklausti kolegų, kas aktualu ne vie-
nam mokslininkui. Mokslininkų, dirbančių 
universitetuose ir kitose mokslo įstaigose, 
tarnybinė pareiga yra parengti ir išspausdinti 
nurodytą kiekį straipsnių prestižiniuose žur-

naluose, pavyzdžiui, su IMPACT faktoriumi. 
Dalį iš jų net negalima atiduoti savo naciona-
liniams žurnalams, nors algą moka Lietuva.

Problema ta, kad kai kurių sričių užsie-
nio žurnalai prašo už spausdinimą gana di-
delio mokesčio, pavyzdžiui, apie 1000 eurų. 
Matyt, žino, kad toje srityje nemokamų kon-
kurentų nėra. Mokslininkas savo pareigoms 
vykdyti specialių pinigų neturi ir negali turė-
ti. Vadinasi, jo pareigų vykdymo išlaidas turi 
dengti darbovietė, kuri tas pareigas „uždeda“. 
Tačiau kartais darbovietės atsisako mokėti 
už parengtų straipsnių spausdinimą (neturi 
pinigų, vaizduoja neturinčios, tiesiog nori 
žlugdyti – visaip gali pasitaikyti).

Mano KLAUSIMAS: Kaip gali apsiginti 
mokslininkas prieš darbdavį, jei pastarasis jį 
kaltina (pavyzdžiui, neatestuoja, nepratęsia 
sutarties ar pan.) dėl nepakankamų publi-
kacijų, nors darbuotojas turi įrodymų, jog 
pats darbdavys nusišalino nuo publikavimo 
finansavimo arba darbdavys pasižymėjo 
kitokiu neveikimu?“

„Mokslo Lietuva“ prašo skaitytojų 
rašyti apie šią problemą, pasidalinti savo 
asmenine patirtimi, siūlyti sprendimus. 

         

LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOJE

PASIŪLYMAI UNIVERSITETŲ VEIKLAI GERINTI
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Valstybės strategija (1)

Prof. dr. Jonas Jasaitis

Gyvename vis labiau aštrėjančių prieštaravimų kupi-
noje aplinkoje. Viešojoje erdvėje gausybė vienas kitą 
paneigiančių faktų. Neretai koks nors trečiaeilis nu-

tikimas įspraudžiamas į pirmuosius žiniasklaidos puslapius 
ir taip išpučiamas, lyg tai būtų pats didžiausias visuomenės 
rūpestis. Interneto svetainėse, televizorių ir mobiliųjų tele-
fonų ekranuose skandaliukų fone įkyriai šmėkščioja kokia 
nors žinomesnė pavardė, smulkmeniški autoavarijų ar 
naktinių policijos reidų aprašymai... Ar tikrai nieko daugiau 
nesugebame parodyti?

Nejaugi vis nesubręstame ir nesuvokiame, kad tokioms, 
atsiprašant, naujienoms vieta – priešpaskutinio puslapio 
kampe, tarp vietinių „renginukų“ ir smulkiojo verslo skel-
bimų, kryžiažodžių, horoskopų, anekdotų ir kitų panašių 
„įvairenybių“. Kam tai dar įdomu, kas turi daug laisvo laiko, 
prašom – tegu žiūri, skaito, mėgaujasi. Tačiau šia vadinamųjų 
„sensacijų“ gausa bandoma sukelti sumaištį, vertinant net to-
kius pamatinius dalykus, kaip šeima, tauta, valstybė, dorovė. 

Nagrinėjant solidžiame dienraštyje ar net ką tik pareng-
toje „Baltojoje knygoje“ (2017–2030) dėstomus regioninės 
politikos bruožus visam ateinančiam dešimtmečiui, sunku 
atsikratyti įspūdžio, kad čia ne horoskopų kūrėjų „įžvalgos“, 
nes visa kalba sukasi tik apie vietoves, esančias prie vienos 
transporto magistralės – Vilnius–Kaunas–Klaipėda. Jokie kitų 
regionų specifikos, vidinių išteklių, investicinio ar gamtinio 
patrauklumo bruožai neišryškinti. Kalbama tik apie mistines 
vietines iniciatyvas, kurios nežinia iš kur galėtų atsirasti. 

Visos frazės apie tvarią ir darnią regionų raidą akivaiz-
džiai prieštarauja konkretiems centrinių valdymo institucijų 
veiksmams, dangstomiems efektyvaus finansų valdymo, 
išteklių konsolidacijos ir institucijų optimizacijos etiketėmis. 
Jau galima suskaičiuoti, kiek iki šiol atokesniuose regionuose 
dar buvusių darbo vietų išnyko tik per praėjusius, 2017-uo-
sius, metus. O kokios regionų tolygią raidą skatinančios 
struktūros juose atsirado? Ar bent viename regione įkurtas 
nors vienas naujas mokslinio tyrimo padalinys, kurio pa-
skirtis – efektyvus vietinių išteklių panaudojimas? Todėl 
ir „Baltojoje knygoje“ deklaruojami „per protingą laiką 
pasiekiamų paslaugų“, darbo ar mokymosi vietos pažadai 
labiau primena būrėjų kortomis ar apsišaukėlių „aiškiaregių“ 
išvedžiojimus. Ne veltui praėjusių metų pabaigoje viešojoje 
erdvėje išpopuliarėjo posakis, kad Vilniaus biurokratai, jei 
tik galėtų, tai ir Baltijos pajūrį prie sostinės atsitemptų. 

Regionų ištuštėjimas, lydimas masinio mokyklų, kul-
tūros centrų, sveikatos priežiūros ar gyventojų saugumo 
paslaugas teikiančių įstaigų uždarymo, vyksta jau pustrečio 
dešimtmečio. Masinė emigracija – ne šių procesų priežas-
tis, o nestrategiško valdymo pasekmė. Štai dabar jau visai 
atvirai ir itin įžūliai žlugdomas Šiaulių universitetas dar 
prieš mažiau nei dešimtmetį turėjo beveik 12 tūkstančių 
studentų, o dabar – bene septynis kartus mažiau. Naujausiais 
ministerijos sprendimais paverstas kažkokiu monoprofiliniu 
kvaziproftechniniu dariniu. Jokia emigracija tokių mažėjimo 
tempų ir tokių „reformų“ pateisinti negalima. 

Visai suprantamas Vilniaus ir Kauno universitetų atsto-
vų, užimančių įtakingas pozicijas centrinėse institucijose ir 
viešojoje erdvėje, susirūpinimas dėl mažėjančio stojančiųjų 
skaičiaus, todėl bet kurio papildomo žaidėjo pašalinimas 
atrodė pateisinamas, lyg jiems patiems gresiančio mažėjimo 
bent laikinas atitolinimas. Tik ar ilgam? Kodėl prie strategiš-

kai svarbiame Vidurio Lietuvos regione veikusio jauniausio 
ir sparčiai stiprėjusio universiteto sunaikinimo taip noriai 
prisidėjo ministerijos ir kitų centrinių institucijų atstovai? 
Kodėl prieškario Lietuvos valdžia realiais veiksmais stengėsi 
tolygiai visoje valstybės teritorijoje išdėstyti universitetinio 
ugdymo įstaigas, o dabartinės, viena kitą keičiančios „vien-
kadencinės“ ar dar trumpiau veikusios vyriausybės tęsė cen-
tralizavimo politiką, kol susiformavo du visiškai skirtingai 
vertinami dariniai – Vilnius ir „kita Lietuva“? 

Šiauliuose universitetinio ugdymo įstaigos veikė jau beveik 
aštuonis dešimtmečius. Tokio ugdymo ištakos šiame krašte 
siekė dar XVII amžių. O dabar, kai vis labiau artėja ketvirtoji 
pramonės revoliucija, kuri iš esmės pakeis dirbančiųjų funk-
cijas, išstumdama iš jų menkos kvalifikacijos tereikalaujančias 
operacijas, staiga kažkam pasirodė, kad Vidurio Lietuvai gilaus 
ugdymo nebereikia. Juk puikiai suprantama, kad planuojamos 
nemokamos bakalauro studijos neišspręs nė ketvirtadalio 
ugdymo prieinamumo vietiniam jaunimui problemų.

Neseniai baigėme Skuodo rajono švietimo įstaigų ir eko-
nominės veiklos perspektyvų tyrimą. Padėtis – tragiška. Tai 
rajonas, kuriame nebeliko inžinierių korpuso, katastrofiškas 
jaunų gydytojų, mokytojų, kultūros darbuotojų stygius. 
Suprantama, kodėl čia nesikuria jaunos šeimos, kodėl vis 
mažėjantis abiturientų būrelis su gimtine savo ateities nebe-
sieja. Jei Švietimo ir mokslo ministerija Šiauliuose paliktame 
mistiniame „universitetinio ugdymo padalinyje“ mato tik 
vieną – specialiosios edukologijos kryptį, tai ar Šiauliams 
projektuojamas Skuodo likimas? Konkretūs veiksmai patvir-
tina tokį nuogąstavimą, nes Šiaulių universiteto nėra sąraše 
tų universitetų, kuriems skiriamas finansavimas mokslinio 
tyrimo užduotims vykdyti. Ministerijos rašte pasakyta, kad 
finansavimas skiriamas tik toms institucijoms, kurios turi 
mokslinį potencialą. Vadinasi, jau dabar nuspręsta, kad 
Šiauliams tokio potencialo nebereikia, nes tie tyrėjai, kurie 
čia dar dirba, nebegaus lėšų savo mokslinei veiklai tęsti.   

Ar Vidurio Lietuvai nebereikia inžinierių, muzikų, dai-
lininkų, filologų, mokančių po kelias užsienio kalbas, t. y. tų 
specialistų, kuriuos iki šiol rengė Šiaulių universitetas? Ar 
tikrai manoma, kad visi šio didžiulio, bet sparčiai tuštėjan-
čio regiono abiturientai sulėks į Vilnių ir Kauną, juo labiau 
žinodami apie vis keliamą priėmimo į universitetus „kartelę“. 
Apklausos rodo, kad 80 proc. (o kai kur ir daugiau) šių metų 
abiturientų renkasi užsienį. Daugelis iš jų ten planuoja ne 
studijuoti, o dirbti. Kuo jie dirbs, neįgiję profesijos? Pagalbi-
niais, žemiausių kvalifikacijų darbininkais? Ar Lietuva ir to-
liau plės jaunimo raumenų eksportą? O gal tarp tų, kurie dar 
mokosi nuo magistralės Vilnius–Kaunas–Klaipėda nutolusių 
regionų mokyklose, yra tokių, kaip T. Grotusas (Theodor von 
Grotthuss), Simonas Daukantas, Aleksandras Griškevičius, 
broliai Biržiškos ir daugybė kitų? Pasidomėkime, kur gimė, 
augo, mokėsi ir pirmuosius talento bruožus atskleidė ne tik 
praėjusių amžių, bet ir dauguma dabartinių akademikų. 

Kuriant efektyvią šiuolaikišką valstybės strategiją, pir-
miausia reikia suvokti, kad ją įgyvendins ir jos vaisiais 
naudosis piliečiai, kuriuos būtina vertinti ne tik fiziniu ar 
statistiniu, bet ir dvasiniu aspektu. Vertinti kaip žmones, 
kurie turi ne tik fiziologinius, bet ir dvasinius poreikius, 
nesutelpančius nei į „Maslow‘o piramidę“, nei į jokią kitą 
abstrakčią schemą. Žmones, kurie turi unikalius jausmus ir 
gebėjimus, savitą pasaulio dabarties ir ateities suvokimą. Štai 
čia ir yra didžiausia daugelio ligšiolinių „strategijų“ kūrėjų 
tragedija, kad savo veiklos galutinį rezultatą jie suvokia 
kaip gamybos įmonių ir jų valdymo institucijų sankaupą, 
kaip galimybę gauti finansinį pelną. Todėl tose strategijose 
operuojama fiziniais dydžiais, ekonometrijos formulėmis, 
koreliacijos koeficientais ir pan. Bet jose dažniausiai nėra 
to, kas svarbiausia – gyvo žmogaus su visų jo poreikių ir 
lūkesčių kompleksu. Tik tada, kai strategija grindžiama tų 
poreikių ir lūkesčių analize, kai žmogus tampa ne tik stra-
tegijos objektu, bet ir subjektu, gali atsirasti pasitikėjimas 
strategijų kūrėjais. Galima ir net būtina domėtis dirbtinio 
intelekto atveriamomis naujomis galimybėmis, bet tikroji 
sėkmė slypi tik natūralaus intelekto ir jausmų pasaulyje. 
Kaip mama, laikydama rankose savo naujagimį, tiki jo gražia 
ateitimi, taip ir valstybės strategijų kūrėjai pirmiausia turi 
galvoti apie tautos laimę.

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė – doc. 
dr. Dalia Urbanavičienė. Seimas, atsižvelgdamas 
į Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio teikimą, 

nutarė paskirti Dalią Urbanavičienę Etninės kultūros globos 
tarybos pirmininke ketverių metų kadencijai. Prisistatydama 
Seimo nariams, D. Urbanavičienė pabrėžė, kad etninę kultū-
rą suvokia kaip gyvą, nuolat atsinaujinančią ir kintančią, kuri 
nėra vien muziejus ar praeities paveldas. „Esu įsitikinusi, kad 
etninė kultūra puikiai dera su šiuolaikiniu gyvenimu. Ir tai 
paprastai galbūt geriau suvokiame, kai kalbame apie Japoniją, 
kuri turi šiuolaikines technologijas ir kartu gerbia tradicijas, 
tačiau labai trūksta tokio požiūrio Lietuvoje“, – teigė naujoji 
Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė.

Pasak Dalios Urbanavičienės, etninė kultūra apima ne tik 
kultūrą, bet ir švietimą, mokslą, tradicinius amatus, kultūrinį 
turizmą, verslą, aplinkosaugą, ekologiją, regioninę politiką. 
„Ir kaip atskaitinga Seimui institucija, Etninės kultūros 
globos taryba iš tikrųjų yra unikali, nes ji vienintelė turi 
penkis padalinius etnografiniuose regionuose“, – kalbėjo 
tarybos pirmininkė. Jos nuomone, pagrindinės tarybos 
veiklos kryptys, kurias reikėtų stiprinti, yra etnokultūrinio 
ugdymo integravimas į švietimo sistemą, specialistų rengi-
mas ir etnokultūrinių tyrimų bazės stiprinimas bei etninės 
kultūros integravimas į bendrąją kultūros politiką.

Dalia Urbanavičienė Etninės kultūros globos tarybos 
pirmininko pareigas yra ėjusi 2009–2013 metais. Etninės kul-
tūros globos tarybos paskirtis – atlikti Seimo ir Vyriausybės 
eksperto bei patarėjo misiją, padedant spręsti strateginius 
etninės kultūros valstybinės globos ir politikos formavimo 
bei nematerialaus kultūros paveldo apsaugos klausimus, už-
tikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisės sistemoje 
įtvirtintos etninės kultūros valstybinės globos įgyvendinimo 
priežiūrą, skatinti etninės kultūros plėtrą.

Universitetų prijungimas. Seimas pritarė, kad Lietuvos 
edukologijos universitetas ir Aleksandro Stulginskio univer-
sitetas būtų reorganizuojami prijungimo prie Vytauto Di-
džiojo universiteto būdu. Už tai numatantį nutarimą balsavo 
64 Seimo nariai, prieš – 7, susilaikė 4. Lietuvos edukologijos 
universitetui, Aleksandro Stulginskio universitetui ir Vytauto 
Didžiojo universitetui pasiūlyta iki 2018 m. kovo 1 d. pateikti 
Seimui universitetų reorganizavimo planą ir reorganizavimo 
sąlygas, kuriose būtų numatyta, kad po Lietuvos edukolo-
gijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto 
reorganizavimo prijungimo prie Vytauto Didžiojo univer-
siteto būdu Vytauto Didžiojo universitetas studijas vykdys 
Kaune, o reorganizuoto Lietuvos edukologijos universiteto 
studentams bus sudarytos sąlygos baigti studijas Vilniuje. 
Nutarimu Seimo valdyba įpareigojama užsakyti nepriklau-
somą ekspertinį vertinimą dėl Vytauto Didžiojo universiteto, 
Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio 
universiteto pateikto universitetų reorganizavimo plano ir 
reorganizavimo sąlygų. Nutarta, kad Lietuvos edukologijos 
universitetui patikėtas valstybės nekilnojamasis turtas po 
reorganizavimo bus perduotas Vyriausybei.

Vyčio paminklas – Sūduvos krašto sostinėje. Šiomis 
dienomis plačiai aptarinėjamas valstybingumo simbolis – 
Vyčio paminklas – turi būti statomas Marijampolėje. Tokią 
idėją iškėlė Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frak-
cijos nariai Kęstutis Mažeika, Dainius Gaižauskas, Kęstutis 
Smirnovas, Aušra Papirtienė ir premjeras Saulius Skvernelis, 
priklausantys Sūduvos krašto bičiulių parlamentinei grupei.

„Sūduva – tautinio atgimimo lopšys. Net 6 iš 20-ies 
Valstybės atkūrimo – Vasario 16-osios akto signatarų yra 
iš Sūduvos. Vienas jų – Lietuvos patriarchas Jonas Basana-
vičius. Iš šio krašto kilęs ir Lietuvos himno autorius Vincas 
Kudirka, o Sūduvos sostinė – Marijampolė. Šis miestas 2018 
metais yra paskelbtas Lietuvos kultūros sostine. Yra daugybė 
argumentų, kodėl toks visai tautai svarbus istorinis simbolis 
galėtų stovėti Marijampolėje, o ne, kaip siūloma, Vilniuje ar 
Kaune“, – sakė Seimo laikinosios Sūduvos krašto bičiulių 
grupės pirmininkas Kęstutis Mažeika.

Pasak LVŽS frakcijos nario, Sūduvos krašto bičiulių 
parlamentinės grupės pirmininko pavaduotojo Dainiaus 
Gaižausko, Marijampolėje stovėtų originalaus dydžio pa-
minklas, jo nereikia didinti ar kitaip keisti: „Sūduvos vie-
tovės – svarbios Lietuvos istorijoje: čia prasidėjo lietuvybės 
gaivinimo sąjūdis, buvo platinama lietuviška spauda ir 
redaguojamas laikraštis „Varpas“. Knygnešiai J. Kancleris, 
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P. Mikolainis ir kiti drąsūs, stiprios valios 
vyrai aprūpindavo spauda net tokius žymius 
visuomenės veikėjus, kaip V. Kudirka, K. 
Grinius, S. Matulaitis ir kt. Tad šioje istoriš-
kai svarbioje vietoje ir privalo stovėti tautos 
simbolis – Vyčio paminklas. Dėl galimybės 
šiam paminklui stovėti Marijampolėje jau 
kreipėmės į projekto autorių Arūną Saka-
lauską ir šią idėją aptarėme su miesto mere 
Irena Lunskiene. Sūduvos sostinei tai būtų 
didžiulė garbė ir įvertinimas, Marijampolės, 
kaip Lietuvos kultūros sostinės, ir apskritai 
mūsų šalies valstybingumo įprasminimas.“

Kodėl auga prekių ir paslaugų kainos? 
Seimo nariai Žygimantas Pavilionis ir Lau-
rynas Kasčiūnas kreipėsi į Lietuvos banko 
Valdybos pirmininką Vitą Vasiliauską, pra-
šydami atlikti tyrimą dėl augančių prekių 
ir paslaugų kainų. Parlamentarų teigimu, 
kylančias kainas Lietuvos gyventojai laiko 
viena aktualiausių problemų. „Eurostato“ 
duomenimis, kainų lygis Lietuvoje 2016 m. 

sudarė 62,9 proc. Europos Sąjungos (ES) 
vidurkio. Pavyzdžiui, avalynės ir drabužių 
kainos Lietuvoje yra netgi vidutiniškai 
didesnės nei ES vidurkis. Taip pat Lietuvos 
gyventojai maisto produktams vidutiniškai 
išleidžia kiek daugiau nei ketvirtadalį savo 
pajamų – beveik daugiausiai Europoje. Di-
delės kainos neigiamai veikia mažiausias pa-
jamas gaunančių šalies gyventojų perkamąją 
galią, skatina dar didesnę socialinę nelygybę.

Seimo nariai siūlo įvertinti situaciją ir 
Lietuvos mažmeninės prekybos rinkoje, 
siekdami išsiaiškinti, ar konkurencija tarp 
prekybininkų yra pakankama. Lietuvos maž-
meninės prekybos rinka yra gana koncen-
truota. Šiuo metu 71 proc. rinkos dalinasi 
keturi didieji mažmeninės prekybos tinklai. 
Parlamentarai prašo pateikti rekomendacijas 
politikos formuotojams, kokiomis priemo-
nėmis būtų galima suvaldyti kainų kilimą ir 
kaip padidinti gyventojų perkamąją galią.

Dėl LRT skiriamų valstybės biudžeto 
lėšų naudojimo ir atskaitomybės. Sausio 
8 d. Seime įregistruotas Seimo nutarimo 

projektas dėl laikinosios tyrimo komisijos 
sudarymo ir pavedimo jai atlikti Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) val-
dymo, finansinės ir ūkinės veiklos parlamen-
tinį tyrimą. Nutarimo projekto preambulėje 
pažymima, kad laikinoji tyrimo komisija su-
daroma įvertinus LRT tarybos pateiktą 2016 
metų veiklos ataskaitą, taip pat LRT lapkričio 
ir sausio mėnesiais pateiktus atsakymus į Sei-
mo narių grupės klausimus. Pagal projektą 
komisija būtų įpareigota ištirti 12 klausimų 
dėl racionalaus valstybės biudžeto lėšų nau-
dojimo, palyginimo su nacionaliniams trans-
liuotojams taikoma europine praktika, LRT 
veiklos atskaitingumo, viešumo garantijos, 
dėl vykdytų viešųjų pirkimų, LRT valdomo 
turto nuomos ar kitokio naudojimo atitikties 
rinkos sąlygoms ir kt.

Strateginę reikšmę turinčių įmonių 
įstatymo projektas. Seimas priėmė naujos 
redakcijos Strateginę reikšmę nacionaliniam 
saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei 
kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti 
svarbių įmonių įstatymą. Pagrindinis pri-

imto teisės akto tikslas – užtikrinti, kad 
valstybės nacionaliniam saugumui svarbios 
įmonės, įrenginiai, ūkio sektoriai, apsaugos 
zonose veikiantis turtas ir teritorija būtų 
apsaugota nuo nacionalinio saugumo in-
teresams grėsmę keliančių veiksnių ir ša-
linti tokių veiksnių atsiradimo priežastis 
bei sąlygas, taip pat liberalizuoti ir padaryti 
efektyvesnę šiuo metu galiojančią inves-
tuotojų atitikties nacionaliniams saugumo 
interesams patikros procedūrą. Įstatymu 
įtvirtintos apsaugos priemonės, kurios inves-
tuotojų atžvilgiu nustatys lankstesnę patikros 
procedūrą, t. y. nustatyti trumpesni terminai 
ir išimtys, kai nebus taikoma išankstinė 
patikra. Siekiant papildomos nacionalinio 
saugumo interesų apsaugos, prie jau esančių 
keturių nacionaliniam saugumui užtikrinti 
strategiškai svarbių ūkio sektorių – energe-
tikos, transporto, informacinių technologijų 
ir telekomunikacijų, kitų aukštųjų technolo-
gijų, finansų ir kredito, įtrauktas ir karinės 
įrangos sektorius. Įstatymas įsigalios 2018 m. 
kovo 1 d.                                                           
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Stiprinama mokslo vadyba. Spartinant 
ir skatinant mokslo idėjų virsmą patrau-

kliais produktais, universitetuose ir mokslo 
institutuose stiprinama mokslo vadyba – 
finansuojama inovacijų ir technologijų per-
davimo centrų veikla. Tarpininkavimui tarp 
mokslo ir verslo devyniose mokslo ir studijų 
institucijose Švietimo ir mokslo ministerija 
(ŠMM) skiria 5,7 mln. eurų ES investici-
jų. Gerinant sąlygas inovacijų kūrimui ir 
plėtrai, bus finansuojami mokslo ir verslo 
bendradarbiavimą plėtojančių mokslo ir 
studijų institucijose įkurtų inovacijų, žinių, 
technologijų perdavimo centrai. Jie padės 

komercinti mokslo idėjas. 
Lėšos konkurso būdu skiriamos mokslo 

ir studijų institucijoms, turinčioms poten-
cialą kurti ūkiui aktualius mokslinių tyrimų 
rezultatus ir juos komercinti: Inovatyvios 
medicinos centrui, Vilniaus universitetui, 
Kauno technologijos universitetui, Klaipė-
dos universitetui, Lietuvos sveikatos mokslų 
universitetui, Fizinių ir technologijos mokslų 
centrui, Vilniaus dailės akademijai, Lietuvos 
energetikos institutui ir Aleksandro Stul-
ginskio universitetui. ES finansavimas leis 
pritraukti į universitetus ir mokslinių tyrimų 
institutus potencialius mokslo vadybininkus 
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Šalies abiturientai iki vasario 24 d. turi 
pasirinkti, kuriuos brandos egzaminus 
laikys šiemet, o iki sausio 16 dienos 

turi apsispręsti dėl menų ir technologijų 
mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimo 
ir raštu apie tai informuoti savo mokyklos 
administraciją, primena Nacionalinis egza-
minų centras (NEC). 

2018 m. pagrindinė brandos egzaminų 
sesija prasidės balandžio 4 d. užsienio kalbos 
(anglų) valstybinio brandos egzamino kalbė-
jimo dalimi ir baigsis birželio 22 d. chemijos 
valstybiniu brandos egzaminu. Kaip ir anks-
tesniais metais, lietuvių kalbos ir literatūros 
įskaita bus laikoma ugdymo procese nuo 
vasario 28 d. iki balandžio 20 d. Įskaitos datą 
ir laiką nustato mokyklos vadovas. Esminių 
permainų 2018 metais nėra, tačiau abituri-
entams ir jų mokytojams rekomenduojama 
atkreipti dėmesį į keletą pasikeitimų. 

1. Brandos egzaminų tvarkaraštis. Dėl 
šiais mokslo metais prisidėjusių 10 papildo-

mų ugdymo dienų daugiau brandos egzami-
nų bus rengiama šeštadieniais: pernai buvo 
6, šiemet – 9. Mokiniams, kurie egzaminą 
laikys šeštadieniais, prieš tai bus suteikiama 
laisva diena. Fizikos ir informacinių techno-
logijų valstybiniai brandos egzaminai vyks 
anksčiau – gegužės mėnesį. Visų valstybinių 
brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti 
iki liepos 12 d., apeliacijos dėl valstybinių 
brandos egzaminų rezultatų išnagrinėtos 
iki liepos 20 d.

2. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos 
egzaminas: platesnis autorių pasirinkimas, 
galimybė naudotis kūriniais, tikslesnis ver-
tinimas. Laikydami lietuvių kalbos ir litera-
tūros brandos egzaminą, abiturientai ir kiti 
kandidatai autorius galės pasirinkti iš visų 
šio dalyko egzamino programoje privalo-
mų autorių. Laikantieji per egzaminą galės 
naudotis privalomų programinių autorių 
kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu. 
Kiekvienas mokinys, kol iki egzamino pa-
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baigos liks pusantros valandos, kompiuteriu 
galės naudotis vieną kartą 20 arba du kartus 
po 10 minučių. Kaip ir anksčiau, jie taip pat 
galės naudotis Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynu ir dvikalbiais žodynais. Rašinys bus 
vertinamas ne 50, o 100 taškų. Tai padės 
tiksliau įvertinti mokinio darbą. Mokinys, 
kuris nepasirems nė vienu iš 36 privalomų 
programinių autorių, egzamino neišlaikys.

3. Pirmą kartą – pasirenkamasis brandos 
darbas. Šiais mokslo metais daugiau kaip 200 
abiturientų pasirinko rengti brandos darbus, 
daugiausia iš biologijos, istorijos, chemijos. 
Jo rezultatą numatyta įskaityti stojant į aukš-
tąsias mokyklas. Jei brandos darbas iš I ar II 
konkursinio dalyko bus įvertintas 9 ar 10, tai 
stojančiajam bus skiriama papildomai 0,25 
konkursinio balo. 

4. 2018 m. fizikos ir informacinių tech-
nologijų valstybinių brandos egzaminų dar-
bai bus vertinami elektroniniu nuotoliniu 
būdu. Toks egzaminų darbų vertinimo būdas 

lankstesnis ir greitesnis. 
5. Sutrumpėja apeliacijų teikimo laikas. 

Apeliaciją bus galima pateikti ne per 3, o 
per 2 darbo dienas nuo egzamino rezultatų 
paskelbimo dienos. Pateikus apeliaciją, mo-
kinio darbas vertinamas iš naujo. 

6. Dėl to, kad nuo 2018 m. bus palaips-
niui pereinama prie skenuotų mokinių dar-
bų kopijų vertinimo elektroniniu būdu, 
mokiniai per egzaminus turės naudotis tik 
juodos spalvos tušinukais, korektūros prie-
monėmis naudotis negalima.

Norint baigti mokyklą ir gauti brandos 
atestatą, privaloma išlaikyti 2 brandos eg-
zaminus: lietuvių kalbos ir literatūros bei 
vieną laisvai pasirinktą. Stojantiesiems į 
valstybės finansuojamas studijas aukštosiose 
mokyklose būtinas užsienio kalbos bei ma-
tematikos egzaminas, pastarojo nereikia tik 
pretenduojantiems į menų studijas. Daugiau 
informacijos: http://www.egzaminai.lt/650/, 
tel. (8 5) 275 6180, el. paštas centras@nec.lt. 

          

iš verslo, suteiks galimybę inovacijų centruo-
se dirbantiems specialistams perimti gerąsias 
praktikas iš pasaulinio lygio inovacijų cen-
trų, įgyti būtinų dalykinių žinių ir patirties.

Iš mokslo institucijose kilusių verslo 
idėjų atsiranda naujos inovatyvios įmonės – 
startuoliai. 2012–2016 m. startuoliams ŠMM 
skyrė per 800 tūkst. eurų, sukurta daugiau 
nei 50 atžalinių įmonių, 150 naujų darbo vie-
tų, per 150 inovatyvių produktų, pateikta 15 
patento paraiškų. 2017–2020 m. į inovatyvių 
startuolių kūrimą numatyta investuoti 10 
mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.           

 Atkelta iš 3 p.
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Šių metų sausio 11 d. vienam žymiau-
sių Lietuvos ugdymo mokslo kūrėjui, 
edukologijos habilituotam daktarui 

profesoriui Leonui Jovaišai būtų suėję 97-
eri. Deja, tai pirmasis gimtadienis, kai Jo jau 
nebeturime: jis išėjo į Vėlių kalnelį praėjusių 
metų sausio 17-ąją.

Leonas Jovaiša gimė 1921 m. sausio 11 d. 
Lieplaukėje, tuometiniame Telšių valsčiuje. 
Po daugelio metų jis rašė: „Pirmą kartą at-
sakomybę už save pajutau, baigęs pradžios 
mokyklą, kai motina pasakė: „Į gimnaziją 
neisime. Nėra iš ko.“ Tik dėl laimingo at-
sitiktinumo jam pavyko patekti į Plungės 
kapucinų bendrabutį ir gimnaziją. 

Nuo penktos klasės mokėsi Telšių gimna-
zijoje. Tačiau pirmoji bolševikinė okupacija 
sujaukė gyvenimo ir mokymosi planus. Pa-
dedant geriems žmonėms, jis perėjo sieną, 
pasiekė Berlyną ir įsidarbino Gyvybės drau-
dimo banke. Mokydamasis vakarais, Berlyno 
universiteto Užsieniečių institute per trumpą 
laiką sugebėjo baigti trijų mėnesių progra-
mos kursus ir to paties universiteto moky-
kloje ruošėsi brandos atestato egzaminams. 
Džiaugėsi iš Šveicarijos pasiuntinybės gavęs 
lietuvišką užsienio pasą, tačiau sprendimo 
emigruoti niekada nepasirinko. 

Kai sovietų armija 1941 m., prasidėjus 
Antrajam pasauliniam karui, buvo priversta 
pasitraukti iš Lietuvos, Leonas Jovaiša su-
grįžo į Lietuvą ir Telšių gimnazijoje išlaikė 
brandos egzaminus. Turėdamas vokiečių 
kalbos aukštesniųjų kursų baigimo pažymė-
jimą, įgytą Berlyno universitete, L. Jovaiša 
ėmėsi pedagoginio darbo, kuriam vėliau ir 
pašventė savo gyvenimą. Švietimo ministeri-
ja jį paskyrė į Anykščių progimnaziją dėstyti 
vokiečių kalbą. 

Autobiografinėje knygoje „Toks gyve-
nimas“ būsimasis profesorius aprašė pir-
muosius, didžiulį susijaudinimą sukėlusios 
pedagoginės veiklos įspūdžius: „Juk aš ne-
turėjau jokios pedagoginio darbo nuovokos. 
Jaučiausi šiek tiek mokąs vokiškai kalbėti, ir 
tiek.“ Darbo krūvis buvo maksimalus – 36 
pamokos – po 6 valandas kasdien. Dėsty-
ti teko ne tik pirmoje, bet ir aukščiausio-
je – penktoje progimnazijos klasėje. Tačiau 
sėkmę lėmė didžiulis troškimas tapti ne 
„laikinai einančiu mokytojo pareigas“, bet 
tikru mokytoju. Su didžiuliu užsidegimu 
savarankiškai studijavo pedagogikos veika-
lus, stengėsi prisiminti, kaip dirbo jo paties 
mokytojai, ir net pats ėmėsi... rašyti vadovėlį, 
siekdamas, „kad mokiniai greičiau išmoktų 
šnekamąją kalbą“. 

Pradedantysis mokytojas ieškojo naujų 
galimybių sudominti mokinius. Minėtoje 
knygoje jis rašė: „Pamokas dažnai pradėda-
vau daina. Ji darbingai nuteikdavo mokinius 
ir mane patį, nes prieš kiekvieną pamoką 
jaudindavausi. <...> Bet pradėjęs pamoką, 
jaučiausi joje šeimininku.“ Tai rodo, kaip at-
sakingai vos dvidešimties metų slenkstį per-
kopęs jaunuolis vertino pedagogo darbą. Su 
didžiule pagarba L. Jovaiša apibūdino savo 
kolegas – progimnazijos mokytojus: „Visus 
gaubė darna, jokių intrigų ar konfliktų, nors 
charakteriai skirtingi. Mus jungė siekimas, 
kaip galima geriau išmokyti savo dalyką.“ 
Netrukus jis įstojo laisvu klausytoju į 1941 
m. gruodį vėl atidaryto Kauno universiteto 
Filosofijos fakultetą.

Jau pirmieji pedagoginio darbo mėnesiai 
padiktavo, kad reikia „pažinti auklėtinius ir 

jų tėvus“, „pratinti prie mokymosi organi-
zuotumo <...>, laikytis mokyklos režimo“, 
„gražaus bendravimo su vyresniaisiais ir 
draugais...“ Jaunasis mokytojas greitai pa-
stebėjo, kad mokiniams reikia dėmesio, vi-
dinės organizacijos ir bendravimo kultūros. 
Jis pajuto, kad „pedagogo profesija darosi 
įdomi, traukia bendravimas su mokiniais“. 
Kilo sumanymas imtis užklasinės veiklos – 
įkurti būrelį, į kurį būtų priimami norintys 
„vaidinti, piešti, muzikuoti, rašyti eiles ar 
apsakymus“. Netrukus iš „Meno kuopa“ 
pavadinto sambūrio išsirutuliojo literatų, 
muzikų, tapytojų, dramos mėgėjų kryptys, 
kurioms vadovavo jomis dėmėjęsi kolegos 

hitlerininkų pyktį. Vos mėnesį padirbėjęs 
mokytojų seminarijoje, už priminimą mo-
kiniams, kad Lietuvai reikia mokytojų, o 
svetima kariuomenė neturėtų tapti jaunimo 
pasirinkimu, buvo įskųstas. Netrukus ir pati 
seminarija buvo uždaryta. Po kelių mėnesių 
hitlerininkai uždarė ir Kauno universitetą. 

1943 m. rugsėjo 1-ąją Leonas Jovaiša, 
kartu pasikvietęs ir jaunesnįjį brolį Marijų, 
sutiko Telšiuose. Dėstė mokytojų semina-
rijoje ir gimnazijoje, kurią pats prieš keletą 
metų buvo baigęs. Čia susiformavo ir nuos-
tatos apie neigiamų įvertinimų skatinančią 
bei slopinančią įtaką mokinio asmenybei. 
Čia suvokta būtinybė aiškintis silpno mo-

Vilniaus universitete. Išsvajotos filosofijos 
specialybės nei Vilniuje, nei Kaune nebuvo. 
Be to, kaip pats vėliau rašė, „ir filosofija ne 
ta, kuria domėjausi“. Greitai paaiškėjo, kad 
ir psichologiją, ir pedagogiką teks mokytis 
iš sovietinių vadovėlių, kurių didžiosios 
dalies lietuvių kalba dar nebuvo. Bet nepa-
prastas darbštumas leido sparčiai studijuoti, 
nepaisant didžiulio pedagoginio krūvio. 
Universitete tuo metu dar dirbo tokie žymūs 
mokslininkai, kaip Jonas Vabalas-Gudaitis, 
Jonas Laužikas, Alfonsas Gučas, prieškario 
Lietuvos laikais tobulinęsi Šveicarijos, Vokie-
tijos ir kitų Vakarų valstybių universitetuose. 
Ten prasidėjo ir pažintis su moksliniais tyri-
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mokytojai. Ypač pravertė platus apsiskai-
tymas, domėjimasis dvasiniu gyvenimu. 
Prasidėjus vasaros atostogoms, L. Jovaiša 
Berlyno universiteto Užsieniečių institute 
išlaikė egzaminus ir gavo pažymėjimą, su-
teikiantį teisę dėstyti vokiečių kalbą. 

Deja, „Meno kuopos“ iniciatyva sukėlė 
ir tuometinio mokyklos vadovo pavydą bei 
norą atsikratyti kūrybingu jaunuoliu. Po 
metų L. Jovaiša Švietimo valdybos nurody-
mu buvo perkeltas dirbti į Trakų mokytojų 
seminariją. Atsisveikinimas su Anykščiais 
buvo skausmingas. Jis rašė: „Anykščiuose 
palikau dalį širdies, nes dalinau ją moki-
niams ir kolegoms. Visą gyvenimą juos pri-
simenu, analizuoju įvykius, gerokai mane 
pamokiusius. <...> Visam gyvenimui įsitvir-
tino išvada, kad būtina su mokiniais gyventi 
jų gyvenimą ir tik po to juos mokyti dėstomo 
dalyko. Vėliau sužinojau apie pedagoginę 
meilę, kurią profesorius Vabalas-Gudaitis 
vadino mokinių ateities meile.“ Autorius 
įvardijo jo įkurtos „Meno kuopos“ narių 
pasiekimus. Daugelis jų tapo puikiais specia-
listais: muzikais, literatais, medikais. Tarp tų 
pirmųjų mokinių buvo ir būsimasis išeivijos 
lietuvių vyskupas Paulius Antanas Baltakis, 
muzikė Gražina Ručytė, rašytojais Antanas 
Paulavičius. Su kai kuriais iš jų profesorius 
palaikė ryšius visą gyvenimą. Tų dienų prisi-
minimui liko tautine juosta perrištas aplan-
kas, kurį pasirašė 49 mokiniai, kreipdamiesi 
žodžiais „Mylimas Globėjau“. Įdomu, ar 
daug pradedančių mokytojų sulaukia tokio 
auklėtinių palankumo? 

Trakuose L. Jovaišai tenka susidurti su 
kito – rudojo – okupanto keliama grės-
me tautai. Iškart atsiribojęs nuo raginimų 
„padėti vokiečiams“, jis greitai užsitraukė 

kymosi priežastis ir susiformavo nusistaty-
mas: „nieko nepalik antriems metams“. Ir 
šiandien labai aktualus L. Jovaišos įspėjimas, 
kad siūlymas atsisakyti pažymių, vertinant 
mokymosi rezultatus, yra didelė klaida, „nes 
žmogaus dvasinei pažangai būtina žinoti 
pasiekimų lygį, kitaip jis negalės orientuotis, 
kokių pastangų dar reikia kelyje į tobulumą“. 

Telšių mokytojų seminarijoje jaunasis 
dėstytojas sutiko ir savo būsimojo gyvenimo 
palydovę Stefutę, su kuria greta ėjo beveik 73 
metus – iki pat lemtingos 2017 m. sausio 17 
d. Iki deimantinių vestuvių jiems pritrūko 
tik poros metų. Ne kartą profesorius yra 
pasakęs, kad jo sėkmingo gyvenimo ir ypač 
efektyvios mokslinės veiklos svarbiausia są-
lyga buvo didele meile pažymėtas šeimyninis 
gyvenimas. 

1944 m. rugsėjį Leonas ir Stefa Jovaišos 
pradėjo dirbti Kelmės gimnazijoje. Prasi-
dėjo antroji sovietinė Lietuvos okupacija, 
kai iš mokyklų buvo šalinami, tremiami ar 
net įkalinami patriotiškai nusiteikę, Lietuvą 
mylintys mokytojai, kai net vienas neatsar-
gus žodis galėjo nulemti tolesnį gyvenimą, 
L. Jovaiša buvo paskirtas baigiamosios kla-
sės auklėtoju. Nepaisant slogios pokario 
aplinkos, patriotinio ugdymo nuostatų jis 
neatsisakė. 1945 m. abiturientų išleistuvių 
nuotraukoje įamžintos merginos, pasipuošu-
sios tautiniais rūbais. Tų pačių metų rudenį 
jaunajam mokytojui pavestos suaugusiųjų 
progimnazijos vadovo pareigos. Tai lėmė 
ne koks nors demonstruojamas lojalumas 
valdžiai, bet vis labiau ryškėjantis neeilinis 
pedagogo talentas. L. Jovaiša vis dažniau 
buvo kviečiamas dėstyti mokytojų tobuli-
nimosi kursuose.  

1946 m. jis pradėjo psichologijos studijas 

mais. Būsimajam profesoriui labai pravertė 
geros vokiečių  ir anglų kalbų žinios. Rusų 
kalbą taip pat teko išmokti. 1948 m. rudenį 
L. Jovaiša tapo Klaipėdos mokytojų semina-
rijos dėstytoju, o 1950 m. įgijo ir pedagogo 
psichologo diplomą.  

Tiek pedagoginis, tiek mokslinis darbas 
sovietinio režimo metais buvo labai sudėtin-
gas, reikalavęs neeilinių gebėjimų išlikti, ne-
tampant kolaborantu. L. Jovaiša vėliau rašė: 
„Man likimas lėmė dalyvauti nacijos švieti-
mo darbe, kuriame turi vyrauti tiesa ir gėris. 
<...> Lietuva susigrąžins nepriklausomybę, 
jeigu joje vyraus inteligentija, šviesuomenė. 
Tam reikia visuotinio privalomo vidurinio 
ir aukštojo švietimo (aut. išryškinta), di-
džios kultūros, pralenkiančios pavergėjus.“ 

1958 m. rugsėjo 6 d. švietimo minis-
tro įsakymu L. Jovaiša buvo paskirtas tuo 
metu steigiamo Mokyklų mokslinio tyrimo 
instituto moksliniu sekretoriumi. Instituto, 
kuriam vadovauti buvo paskirtas jo buvęs 
dėstytojas, psichologas Alfonsas Gučas, per-
sonalą, įskaitant ir mokslinį sekretorių, tada 
sudarė keturi darbuotojai. Laukė labai sudė-
tinga užduotis – numatyti būsimo moksli-
nio darbo kryptis ir suformuoti mokslinių 
bendradarbių kolektyvą. Į institutą priimti 
pedagogai praktikai, neturintys žinių apie 
mokslinio darbo specifiką, juo labiau – apie 
tokio darbo planavimą ir galimus veiklos 
rezultatus. 

Tada buvo apsispręsta tyrinėti švietimo 
sistemos struktūros tobulinimo galimybes ir 
praktines atskirų dalykų dėstymo problemas. 
Numatytos pradinio mokymo vadovėlių 
rengimo pagal vieningą sistemą, lietuvių 

VU Pedagogikos pedagogikos katedros dėstytojai (iš kairės): K. Poškus, J. Vaitkevičius, VU prof. M. Karčiauskienė, L. Jovaiša su 
aspirantais
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kalbos ir literatūros, rusų ir užsienio kalbų, 
darbinio politechninio mokymo, atskirų 
dalykų didaktikos tyrimų kryptys. Per semi-
narus buvo aptarinėjamos mokslinio darbo 
metodikos temos, mokomasi, kaip kaupti 
ir apibendrinti tyrimų duomenis, rengti 
disertacijas. 

Tuo pat metu teko vykdyti ir praktines 
Švietimo ministerijos užduotis, rinkti jos 
tarnautojų užsakytus duomenis. Pasirodė 
pirmieji straipsniai spaudoje, buvo organi-
zuojamos pirmosios mokslinės praktinės 
konferencijos ir vadinamieji „pedagoginiai 
skaitymai“. 1960 m. išleistas L. Jovaišos pa-
rengtas straipsnių rinkinys „Pirmieji gamy-
binio mokymo metai“. Pamažu institutas 
tapo visos Lietuvos švietimo sistemos me-
todiniu centru, rengusiu naujas beveik visų 
dalykų mokymo programas, vadovėlius ir 
metodinius leidinius, labai daug prisidėjusiu 
prie ugdymo turinio savarankiškumo pradų 
formavimo ir nacionalinės kultūros išsaugo-
jimo mokykloje. 

Būtent šio instituto kasmet tvirtėjantis 
mokslininkų kolektyvas stabdė besimokan-
čio jaunimo rusifikaciją ir skatino domėtis 
pasaulio kultūra. L. Jovaiša ėmė tyrinėti iki 
tol sovietinėje sistemoje ignoruotą jaunimo 
profesinio pašaukimo temą ir ryžosi sukurti 
moksleivių profesinio orientavimo ir kon-
sultavimo sistemą. 1964 m. lapkričio 26 d. 
Maskvoje, Pedagogikos teorijos ir istorijos 
institute jis apgynė pedagogikos mokslų kan-
didato disertaciją. Tai buvo pirmoji diserta-
cija, savarankiškai parengta lietuviškajame 
Mokyklų mokslinio tyrimo institute.       

1966 m. spalį dėl pablogėjusios sveikatos 
L. Jovaiša ryžosi atsisakyti instituto moksli-
nio sekretoriaus pareigų ir, perdavęs jas litu-

anistui Adomui Šoblinskui, ėmėsi vadovauti 
Darbinio mokymo sektoriui. Pavadinimą 
pakeitusiame (iš Mokyklų į Pedagogikos) 
mokslinio tyrimo institute jis tęsė besimo-
kančio jaunimo rengimo tikslingai pasirinkti 
profesiją tyrimus, kūrė profesinio orienta-
vimo kabinetus rajonuose, skaitė paskaitas 
Vilniaus pedagoginiame institute ir tuome-
tinėje Konservatorijoje (dabar – Muzikos ir 
teatro akademija). 1970 m. spalio viduryje 
jis buvo pakviestas į Vilniaus universiteto 
Pedagogikos ir psichologijos katedrą. Po 
metų šiame universitete apgynė pedagogikos 
mokslų daktaro (dabar – habilituoto dakta-
ro) disertaciją „Mokinių parengimo rinktis 
profesiją pagrindai“. 1973 m. jam suteiktas 
profesoriaus vardas. 

Perėjęs dirbti į ką tik įkurtą VU Pedago-
gikos katedrą, 1978 m., mirus K. Semaškai, 
L. Jovaiša buvo paskirtas jos vedėju. Čia 
dirbant išleistos jo knygos: „Psichologinė 

diagnostika“ (1975), „Profesinio orienta-
vimo pedagogika“ (1978), „Asmenybė ir 
profesija“ (1981), „Ugdymo gairės“ (1985), 
Pedagogikos pagrindai“ (kartu su Juozu Vait-
kevičiumi), (1987 m. – I dalis, 1989 m. – II 
dalis), „Pedagogikos terminai“, „Edukolo-
gijos įvadas“ ir „Edukologijos pradmenys“ 
(visos – 1993). 

1994 m. liepą, smarkiai pablogėjus svei-
katai, L. Jovaiša ryžosi išeiti į pensiją, tačiau 
ir toliau tęsė mokslinę veiklą. 1995 m. išleido 
auklėjimo mokslo pagrindų knygą „Hode-
getika“, 1999 m. – „Profesinio konsultavimo 
psichologiją“ (1999) ir kt., talkininkavo VU 
ir KTU edukologijos katedroms. 2001 m. 
pasirodė „Ugdymo mokslas ir praktika“, 2007 
m. – „Enciklopedinis edukologijos žodynas“, 
2009 m. – „Gyvenimo sėkmės ugdymas“, 
2011 m. – „Pedagogikos propedeutika“ ir 
„Edukologija“ (I tomas), 2012 m. – „Edu-
kologija“ (II tomas). 

Daugiau kaip šešis dešimtmečius pa-
skyręs moksliniam darbui, Leonas Jovaiša 
paliko ryškų pėdsaką ugdymo filosofijos, 
didaktikos  ir auklėjimo teorijos srityse. 
Mokslininkas parengė daugiau kaip 40 au-
torinių knygų, paskelbė per 300 mokslo 
straipsnių, perskaitė daugybę pranešimų na-
cionalinėse ir tarptautinėse konferencijose. 
1991 m. įsteigė tęstinį mokslo darbų leidinį 
„Acta paedagogica Vilnensia“ ir iki 2000 m. 
buvo jo vyriausiasis redaktorius. Parengė 40 
socialinių mokslų srities daktarų, oponavo 
ginant 45 daktarų ir habilituotų daktarų 
disertacijas.

Leonas Jovaiša sukaupė labai turtingą 
mokslinių idėjų lobyną. Ryškus jo įnašas į 
profesinio orientavimo pedagogiką, hode-
getiką, gyvenimo sėkmės ugdymo teoriją. 
Profesorius daug dėmesio skyrė asmenybės 
psichologijai ir psichologinei diagnostikai, 
itin domėjosi vykdoma švietimo reforma, 
tačiau skaudžiai nusivylė pamatęs, kad „Lie-
tuvos švietimas sparčiai amerikonizuojamas, 
skandinavizuojamas blogiausiais ugdymo 
kultūros pavyzdžiais“. Jis rašė: „Iš pradžių 
skelbiama Tautinės mokyklos kūryba virto 
atviru jos kosmopolitizavimu.“ L. Jovaišą 
ypač sukrėtė, kad apsiskelbusieji švietimo 
reformatoriais „viską padarė, kad sugriautų 
švietimo ministro, krikščionio demokrato, 
profesoriaus akademiko Zigmo Zinkevičiaus 
ugdymo reformos lietuvinimo ir skaidrini-
mo planus. <...> Tik po daugelio metų iš lėto 
pastebimos klaidos, jos taisomos.“

Už mokslinius pasiekimus ir nuopel-
nus valstybei Leonas Jovaiša apdovanotas 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Riterio kryžiumi. Jo mokslinis pa-
likimas pritrauks daugelio tyrėjų dėmesį ir 
neabejotinai atskleis, kiek daug galime iš jo 
pasimokyti, kurdami šiuolaikišką mokyklą 
ir visą jaunosios kartos ugdymo sistemą.  

Baltijos šalių aukštųjų mokyklų aspirantų mokslinėje konferencijoje Rygoje (1985). 
Tribūnoje – Vilniaus universiteto aspirantas J. Dautaras, sėdi konferencijos vadovai – 
pedagogikos katedrų vedėjai – prof. L. Jovaiša (VU) ir prof. A. Špona (Rygos valstybinis 
universitetas).

UGDYMO MOKSLO KŪRĖJAS

Dr. Nelė Jurkėnaitė

Pastarieji dešimtmečiai tapo išbandy-
mu visuomenei, nes 2007–2008 m. 
ir 2011 m. žemės ūkio produkcijos 

kainų šuoliai parodė šalių bejėgiškumą, 
valdant pasaulio rinkoje vykstančius pro-
cesus, ir dar kartą priminė, kaip mažai mes 
žinome apie tiekimo grandinių veikimo 
ypatumus. Straipsnyje apžvelgiamos žemės 
ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinių 
skaidrumą didinančios iniciatyvos ir jų vys-
tymo poreikis ES.

Vienas iš svarbiausių ES bendrosios že-
mės ūkio politikos tikslų yra vartotojams 
tiekiamos produkcijos priimtinos kainos 
užtikrinimas. Tačiau neprognozuojamas 
žemės ūkio produkcijos ir maisto kainų au-
gimas 2007–2008 m. ir 2011 m. parodė, kad 
kasmet skiriama didžiausia ES biudžeto dalis 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai negarantuoja, 
kad šis tikslas bus pasiektas. Buvo pripažin-
ta, kad trūksta ne tik žinių apie ES tiekimo 

grandines, bet ir duomenų, kurie leistų ste-
bėti vykstančius pokyčius. Įvykusios krizės 
paskatino ES ir kitas pasaulio šalis tobulinti 
statistikos duomenų rinkimą, siekiant užti-
krinti didesnį žemės ūkio ir maisto tiekimo 
grandinių skaidrumą. EBPO ekspertas K. 
Deconinck išskiria keturis maisto kainų ir 
išlaidų stebėsenos rafinuotumo lygius:

1 lygis. Bazinių nacionalinių vartotojų 
kainų stebėsena (Kanada, Graikija, Airi-
ja, Naujoji Zelandija, Lenkija, Rumunija, 
Švedija, Turkija ir kt.). Surinkti statistiniai 
duomenys leidžia konstatuoti skaudžiausias 
problemas – pavienių žemės ūkio ir maisto 
produktų vartotojų kainų pokyčius. Tačiau 
šie duomenys neleidžia matyti, kas iš tikrųjų 
lemia problemą: vertikalios tiekimo grandi-
nės problemos arba globalios rinkos kainų 
pokyčių padariniai.   

2 lygis. Detalesnė kainų stebėsena: geo-
grafiniai palyginimai (pavyzdžiui, Australija, 
Čekija, Danija, Estija, Suomija, Vengrija, 
Izraelis, Japonija, Korėja, Latvija, Meksika, 

Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Šveica-
rija, Didžioji Britanija). Renkami duomenys 
leidžia matyti šalies kainų pokyčius tarptau-
tiniame kontekste, tačiau vertikalūs kainų 
pokyčiai ir pavienių produktų tiekimo gran-
dinių veiksmingumas lieka problemine vieta.

3 lygis. Kainų pokyčių palyginimas tie-
kimo grandinėje (pavyzdžiui, Čilė. Belgija, 
Italija, Lietuva ir ES taip pat skiria išteklių 
šio lygio duomenų rinkimui ir tyrimams). 
Renkamos įvairių žemės ūkio ir maisto tie-
kimo grandinių dalyvių produktų kainos, 
kurios leidžia matyti, kaip vyksta pokyčiai 
grandinėje, tirti rinkos galios pasiskirstymą, 
analizuoti kainų pokyčius globalioje rinkoje 
ir daryti prielaidas dėl tiekimo grandinės 
veiksmingumo problemų.

4 lygis. Kainų ir išlaidų palyginimas 
tiekimo grandinėje (pavyzdžiui, Prancūzi-
ja, Ispanija, JAV). Renkami duomenys apie 
žemės ūkio ir maisto produktų kainas ir 
išlaidas, išskiriant svarbiausius tiekimo gran-
dinės dalyvius. Šis lygis leidžia matyti ne tik 

horizontalius ir vertikalius kainų pokyčius, 
bet ir tiekimo grandinės dalyvius, gaunan-
čius didžiausią pelną, geriau suprasti, kas nu-
lemia galutinį vartotojo kainos pabrangimą.

Esminiai statistinių duomenų rinkimo 
pokyčiai ir judėjimas 3-iojo lygio link Lie-
tuvoje prasidėjo po 2007–2008 m. kainų 
šuolio, kai tapo akivaizdu, kad ES šalyse tų 
pačių žemės ūkio ir maisto produktų tie-
kimo grandinės yra unikalios ir skirtingai 
reaguoja į krizės padarinius. VĮ Žemės ūkio 
informacijos ir kaimo verslo centras jau 2009 
m. pradėjo rinkti duomenis apie žemės ūkio 
ir maisto produktų kainas, tačiau praėjo 
šiek tiek laiko, kol nusistovėjo jų metodika 
ir duomenys tapo tarpusavyje palyginami. 

Lietuvoje kas ketvirtį teikiamos pieno ir 
pieno produktų, mėsos, paukštienos, kiau-
šinių, grūdų ir rapsų, bulvių, obuolių ir tam 
tikrų daržovių kainų grandinių apžvalgos, 
kurias rengia Lietuvos agrarinės ekonomikos 
institutas Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

LIETUVOS AGRARINĖS EKONOMIKOS INSTITUTE

Tiekimo grandinių skaidrumo iniciatyvos:  
ar ES reikalingas #food€uro iššūkis?
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Janina Valančiūtė

Vytautas A. Kleiza: „Mano gyvenimo 
prasmė – skausmo malšinimas ir bet kuriuo 
paros metu visiems gyventojams prieinama 
medicinos pagalba.“ 

 

Vytautas Antanas Kleiza gimė 1919 m. 
Prienų r., Pakuonio kaime. 1944 m. 
baigęs medicinos studijas Vytauto 

Didžiojo universitete, iki 1950 m. jame dėstė. 
Chirurgu dirbo nuo 1943 m., pirmiausia – 
Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, o 
karui pasibaigus, iki 1950-ųjų – Kauno kli-
nikose. Chirurgijos meno išmoko iš daktaro 
A. Stropaus.

1950 m. su žmona medike išvyko į Šiau-
lius. 1950–1953 m. dirbo Šiaulių srities vy-
riausiuoju chirurgu, 1953–1956 m. – Šiaulių 
miesto vyriausiuoju chirurgu, 1956 m. buvo 
paskirtas Vilniaus respublikinės ligoninės 
vyriausiuoju gydytoju (iki 1960 m.). Net 
dvidešimt metų (1960–1980) V. A. Kleiza 
vadovavo Sveikatos apsaugos ministerijai. 
Daugiausia dėmesio skyrė karo nunioko-
tai sveikatos priežiūros sistemai atkurti, 
sveikatos priežiūros įstaigoms atstatyti. Jo 
vadovavimo metu prasidėjo Santariškių 
(dabar – Santaros) klinikų statybos, pradėtas 
kurti ambulatorijų tinklas miesteliuose ir 
kaimiškose gyvenvietėse. Ministras siekė, 
kad medicinos pagalba visiems gyventojams 
būtų prieinama bet kuriuo paros metu. 

V. A. Kleiza, net būdamas ministru, nie-
kada nebuvo atsisakęs chirurgo darbo. Po 
dienos darbų ministerijoje naktimis budėda-
vo tuometinėje 1-ojoje tarybinėje ligoninėje, 
o vėliau – Vilniaus miesto klinikinėje Anta-
kalnio ligoninėje. 1965 m. V. A. Kleizai su-
teiktas LTSR nusipelniusio gydytojo vardas.

1966 m. apgynė medicinos mokslų kan-
didato disertaciją „Skydliaukės funkcinės 
būklės tyrimas žymėtu J 131 tiroksinu ir 

žymėtu J 131 trijodo tironinu‘‘. 1966–1972 
m. dėstė Vilniaus universitete. 1969 m. V. 
A. Kleizai suteiktas docento vardas. Su prof. 
Baliu Dainiu Vilniaus miesto klinikinėje 
Antakalnio ligoninėje pradėjo transplan-
tuoti inkstus. 1974 m. pirmasis Lietuvoje 
atliko sėkmingą inksto persodinimą žmogui. 
1975–1980 m. vadovavo Inkstų transplanta-
cijos ir hemodializės centrui. 

Norėdamas daugiau laiko skirti chirurgijai, 
atsisakė ministro pareigų. 1980 m. pradėjo 
dirbti Onkologijos instituto Urologijos skyriu-
je. 1990–1992 m. – Chirurgijos klinikos vado-
vas, 1992–1994 m. – mokslinis konsultantas, 

1999 m. – Vilniaus universiteto Santariškių 
klinikų generalinio direktoriaus patarėjas.

Parašė knygas: „Sveikatos apsauga Lietu-
voje (1917–1967)“ (1968); „Organų perso-
dinimas“ (su Baliu Dainiu, 1978), „Apie or-
ganų persodinimą“ (su Baliu Dainiu, 1980), 
„Inkstų vėžys“ (1998) ir kt. Paskelbė apie 
200 mokslo straipsnių, pateikė 36 raciona-
lizacinius pasiūlymus. 2004 m. V. A. Kleizai 
suteiktas nusipelniusio Lietuvos gydytojo 
garbės vardas ir įteiktas nusipelniusio Lie-
tuvos gydytojo garbės ženklas. 

Vytautas Antanas Kleiza mirė 2007 m. 
gruodžio 26 d.                                                

Vytautas Antanas Kleiza (1919–2007)
10-ųjų mirties metinių minėjimas Lietuvos medicinos bibliotekoje

Doc. dr. Vytautas Antanas Kleiza. Asmeninio 
archyvo nuotr. 

Dr. V. A. Kleizos minėjime. Pirmoje eilėje: Seimo nariai – buvę sveikatos apsaugos 
ministrai Antanas Vinkus ir Juozas Olekas

Minėjime kalba Juozas Olekas Minėjimo dalyviai. Pirmoji iš kairės – dukra Dalia Kleizaitė-Zeleckienė. Reginos Vaišvilienės 
nuotr.

Kviečiame dalyvauti 7-ojoje tarp-
tautinėje tarpdalykinėje konferen-
cijoje „REGIONAS: ISTORIJA, 

KULTŪRA, KALBA“, kuri įvyks Šiaulių 
universitete 2018 m. kovo 22–23 d. Konfe-
renciją rengia Humanitarinių tyrimų cen-
tras. Norinčius skaityti pranešimus kvie-
čiame registruotis internetinėje svetainėje 
su.siaureslietuva@gmail.com. Konferencijos 
plenarinį posėdį numatoma transliuoti per 
tarptautinį kompetencijos tinklą RENET. 
Išsamesnė informacija teikiama tel. +370 
677 79357, el. paštu competence.network@
gmail.com 

Konferencijos informacinis rėmėjas – 
Lietuvos mokslininkų laikraštis „Mokslo 
Lietuva“.                                                              

Dr. Birutė Railienė

Gerbiami A. Sniadeckio skaitymų 
dalyviai ir rėmėjai, labai džiaugiuosi 
kasmet gausėjančiu jūsų būriu ir 

vis plačiau garsėjančiu mūsų visų renginiu. 
Pernai vykusius skaitymus galite peržiūrėti 
A. Sniadeckiui skirtos svetainės „You Tube“ 
kanale: https://andrewsniadecki.org/sestieji-
andriejaus-sniadeckio-skaitymai/ 

2018-ieji – jubiliejiniai A. Sniadeckio 
metai, gausūs renginiais ne tik Lietuvoje, 
bet ir kaimyninėse šalyse.                             

Lectiones Andreae 
Sniadecki – 2018 Maloniai kviečiame dalyvauti kas-

metinėje Lietuvos mokslo isto-
rikų ir filosofų konferencijoje, 

rengiamoje nuo 1994 m. Konferencija vyks 
2018 m. kovo 29–30 d. Konferencijos vieta – 
Lietuvos kultūros tyrimų instituto salė, 216 
k., Saltoniškių 58, Vilnius. Kviečiame skaityti 
pranešimus, pasidalinti naujausių tyrinėjimų 
rezultatais, aptarti kolegų darbus. Nors A. 
Sniadeckio gyvenimo ir veiklos aptarimui 
konferencijoje norėtume skirti didesnę laiko 
dalį, laukiame ir kitų mokslo istorijos tyrimų 
temų. Medicinos istorijos tyrinėjimai bus 
pristatomi atskiroje konferencijos sekcijoje.

Pageidaujamų skaityti pranešimų pava-
dinimus iki 2018 m. vasario 1 d. prašytume 
siųsti į el. paštą krikstop@ktl.mii.lt (J. A. 
Krikštopaitis, tel. (8 5) 271 0719).                        

Scientia et historia – 2018

Kviečiame dalyvauti 31-ojoje moks-
linėje konferencijoje „Ekonomikos 
ir verslo plėtros strategijos: globa-

lusis ir nacionalinis požiūris“, kuri įvyks 
2018 m. balandžio 25–26 d. Italijoje, Milane. 
IBIMA konferencijų pranešimai skelbiami 
leidinyje, kuris nuo 2006 m. indeksuojamas 
„Web of Sciences“, „SCOPUS“ ir nuo 2005 
m. „Engineering Village“ duomenų bazėse. 
Konferencijoje galima dalyvauti ir virtualiai. 
Išsamesnė informacija: http://ibima.org/spe-
cial-topic-session-31st-conference/                  

Ekonomikos ir verslo 
plėtros strategijos
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ministerijos užsakymu. Kainų grandinės rodo, 
kaip pasiskirsto kaina tarp žemdirbių, perdir-
bėjų ir prekybininkų. Nors ūkininkų derybinė 
pozicija kainų grandinėje įvardijama kaip itin 
svarbi problema, tačiau renkami duomenys 
neleidžia vienareikšmiškai teigti, kad už kainos 
augimą atsakingas tam tikros rinkos dalyvių 
grupės gobšumas ir pelno siekimas, nes dalies 
augimas kainų grandinėje gali būti nulemtas 
ir aukštomis išlaidomis. Todėl būtina didinti 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinių skai-
drumą, sugretinant kainas ir išlaidas.

Su analogiška skaidrumo problema su-
siduria daugelis ES šalių, todėl Europos 
Komisija svarsto galimybę perkelti visų 
probleminių sektorių žemės ūkio ir maisto 
produktų kainų ir išlaidų stebėseną į 4-ąjį 
lygį. Šiuo metu čia dar nėra bendros nuo-

monės, kaip bus užtikrintas didesnis tiekimo 
grandinės skaidrumas ir kas turi prisiimti 
atsakomybę už būtinus veiksmus situacijai 
gerinti. Vasaros pradžioje Briuselyje įvyko 
Veiksmingesnės maisto produktų tiekimo 
grandinės aukšto lygio forumo ekspertų su-
sitikimas, skirtas aptarti JAV maisto dolerio 
koncepcijos taikymo galimybę ES šalims.

Kas yra maisto doleris?
Maisto doleris matuoja kasmetines var-

tojimo išlaidas JAV pagamintam ir parduo-
tam vidinėje rinkoje maistui. Šis rodiklis 
leidžia matyti, kur nukeliauja kiekvienas 
vartotojo dolerio centas, išleistas maistui. 
Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio 
departamento Ekonominių tyrimų tarnyba 
(USDA ERS) apdoroja duomenis ir viešina 
maisto dolerio rodiklius. Tai leidžia matyti 

tiekimo grandinės evoliuciją įvairiais aspek-
tais. JAV pasirinko skirtingus stebėsenos 
aspektus, kurie transformavosi į tris maisto 
dolerio banknotus: rinkodaros, pramonės 
grupių ir pagrindinių veiksnių. 

Straipsnyje pateikti trys 2015 m. JAV 
maisto dolerio banknotai nominaliomis 
kainomis. Rinkodaros dolerio banknotas 
leidžia matyti, kaip pasiskirsto ūkio ir rin-
kodaros dalys. Pastarąjį dešimtmetį neįvyko 
reikšmingų pokyčių ir ūkininkų dalis prak-
tiškai nesikeitė, tačiau nuo 1997 m. ūkio dalis 
mažėjo, o rinkodaros – didėjo.

Pramonės grupių dolerio banknotas 
remiasi pridėtinės vertės koncepcija ir leidžia 
matyti, kokia maisto dolerio dalis skirta 
svarbiausioms pramonės grupėms, daly-
vaujančioms tiekimo grandinėje. Išskirta 10 
pramonės grupių, kurios jungiamos pagal 

1 pav. 2015 m. maisto doleris: rinkodaros banknotas (nominalus)
Šaltinis: USDA ERS, 2017

2 pav. 2015 m. maisto doleris: pramonės grupių banknotas (nominalus)
Šaltinis: USDA ERS, 2017

Tiekimo grandinių skaidrumo iniciatyvos:  
ar ES reikalingas #food€uro iššūkis?

Dr. Raimundas Kaminskas

Lietuvos žurnalistų draugijos įkurta 
Stasio Lozoraičio premija šiais metais 
sausio 11 d. buvo skirta VDU prof. 

Liudui Mažyliui, kuris 2017 m. kovo 29 
d. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos 
diplomatiniame archyve surado nutarimo 
dėl Lietuvos Vasario 16-osios Nepriklauso-
mybės paskelbimo originalą.

S. Lozoraičio žurnalistinė premija įsteig-
ta 1998 m. L. Mažylis yra dvidešimtasis jos 
laureatas. Premija už žurnalistinę veiklą ski-

riama už aktualiausius ir ryškiausius spau-
doje, radijuje, televizijoje ar internetinėje 
žiniasklaidoje paskelbtus žurnalistų kūri-
nius, vertingą ilgametę žurnalistinę veiklą.

Liudas Mažylis (g. 1954 Kaune) yra VDU 
profesorius, politikos ir visuomenės veikėjas, 
kilęs iš žinomos tarpukario Kauno inteli-
gentų šeimos. Jo senelis iš tėvo pusės buvo 
Lietuvos akušerijos sistemos kūrėjas Pranas 
Mažylis (1885–1966). 

L. Mažylis 1972 m. baigė Kauno 5-ąją 
vidurinę mokyklą, o 1977 m. – Vilniaus 
universitetą. Chemijos mokslų daktaras, 

Stasio Lozoraičio premija – prof. Liudui Mažyliui

habilituotas socialinių mokslų (vadybos 
ir administravimo) daktaras (2007), VDU 
profesorius. 1977–1990 m. dirbdamas Kar-
diologijos institute, paskelbė 15 straipsnių 
recenzuojamuose periodiniuose moksli-
niuose leidiniuose. 1990–1995 m. buvo Kau-
no miesto tarybos deputatas. 

Nuo 1997 m. dėsto Vytauto Didžiojo 
universitete. Paskelbė 20 straipsnių recen-
zuojamuose periodiniuose moksliniuose lei-
diniuose. L. Mažylis 1990–1993 m. dalyvavo 

Lietuvos sąjūdžio Kauno II ir IV tarybų veik-
loje. 1990–1993 m. buvo dienraščio „Kauno 
laikas“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, 
1993–1998 m. – Kauno miesto savivaldybės 
atstovas spaudai, spaudos centro vadovas. L. 
Mažylio straipsnius spausdino „Kauno aidas“, 
„Lietuvos aidas“, „Tėvynės sargas“, „Apžvalga“, 
„Savivaldybių žinios“, „Veidas“.  

Šiuo metu prof. L. Mažylis yra LRT do-
kumentinių apybraižų ciklo „Šiandien prieš 
100 metų“ vedėjas.                                             

Prof. Liudas Mažylis

Stasio Lozoraičio premijos laureatas Liudas Mažylis su iškilmingo renginio dalyviais.
Autoriaus nuotr.

 Atkelta iš 6 p. produkto arba paslaugos rūšį: ūkio gamyba, 
maisto perdirbimas, pakavimas, transportas, 
didmeninė prekyba, mažmeninė preky-
ba, maisto paslaugos, energija, finansai ir 
draudimas, reklama. 2015 m. didžiausia 
banknoto dalis atiteko maisto paslaugoms 
(34,4 proc.), maisto perdirbimui (15,6 proc.) 
ir mažmeninei prekybai (12,7 proc.). 

Tačiau, lyginant minėtų trijų komponen-
tų tendencijas, nuo 1997 m. pastebimas nuo-
seklus maisto paslaugų grupės vaidmens au-
gimas ir maisto perdirbimo grupės vaidmens 
mažėjimas, o mažmeninės prekybos dalis 
svyruoja ir nuo 1997 m. ji šiek tiek suma-
žėjo. Šiuo laikotarpiu reikšmingai padidėjo 
energijos grupei skirta maisto dolerio dalis, 
sumažėjo – transportavimo ir pakavimo 
grupių dalis. (Pabaiga – kitame numeryje)

                      

MOKSLO IR KULTŪROS RENGINIAI
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Dr. Birutė Railienė

2017 m. lapkričio 30 d. šeštuosius An-
driaus Sniadeckio skaitymus organi-
zavo LMA Vrublevskių biblioteka ir 

Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija 
kartu su kitomis organizacijomis. Pirmieji 
skaitymai įvyko 2012 m., kai iniciatyvinė 
grupė susirinko anksčiau vadintuose Franko 
namuose (Didžiojoje g. 1, Vilniuje) ir nutarė 
atgaivinti Vilniaus universiteto tradiciją kas-
met lapkričio 30 d. paminėti A. Sniadeckio 
gimtadienį.

Andrius Sniadeckis (1768–1838), gimęs 
Žnine, netoli Bydgosčių (Lenkijoje), medici-
nos ir chemijos mokęsis Krokuvoje, Pavijoje 
ir Edinburge, priėmė Vilniaus universiteto 
kvietimą eiti naujai įkurtos Chemijos kate-
dros vedėjo pareigas. Nuo 1797 m. iki 1822 
m. jis dėstė chemiją. Kelerius metus pailsė-
jęs, grįžo į universitetą ir nuo 1825 m. iki 
paskutinių gyvenimo dienų dirbo Terapijos 
ir medicinos katedros vedėju. 

A. Sniadeckis Vilniaus universitetui ati-
davė visą savo gyvenimą: normino chemijos 
sąvokas, buvo populiarus Vilniaus gydyto-
jas, chemiją iškėlė į vieną populiariausių 
disciplinų universitete. Su kolegomis įkūrė 
Vilniaus medicinos draugiją, o atokvėpiui 
nuo akademinės veiklos su pokštauti mėgs-
tančiais bendraminčiais 1817 m. suorga-
nizavo vadinamąją „Šubravcų draugiją“. 
Praėjusiais metais draugijai sukako 200 
metų. Draugija lenkų kalba leido pirmąjį 
Lietuvoje humoristinį laikraštį „Grindinio 
žinios“ (Wiadomości Brukowe, 1816 Nr. 1–4, 
1817–1822 Nr. 5–287). 

2017 metų skaitymai vyko Vilniaus 
universiteto bibliotekoje, P. Smuglevičiaus 
salėje. Ši vieta parinkta neatsitiktinai: čia 

kuri Kalčiūnuose (Ašmenos r.) organizuoja 
A. Sniadeckio skaitymus, pavadintus „Lap-
kričio susitikimais“. Kalčiūnų vidurinėje 
mokykloje skaitymai vyksta nuo 2010 m. 
T. Davidovič taip pat įkūrė memorialinį 
Andriejaus Sniadeckio muziejų ir jam va-
dovauja. Ji puoselėja mokslininko atminimą, 
kartu su mokyklos kolektyvu prižiūri jo 
šeimos kapą Horodnikų kapinėse.

2017 metų skaitymuose buvo pristatytas 
A. Sniadeckio straipsnis „Bendras medicini-
nis požiūris į maistą, gėrimus bei gyvenimo 
būdą“. Šis tekstas jau paskelbtas A. Snia-
deckio internetinėje svetainėje www.an-
drewsniadecki.org. Jos dizainą sukūrė UAB 
CITRUS (vadovas – Valentinas Gulcevas, 
dizainerė – Gabrielė Ignatavičienė). Kad šis 
sumanymas būtų sklandžiai įgyvendintas, 
rūpinosi Laura Monkūnaitė. A. Sniadeckio 

kažkiek pagreitintų kraujo apytaką ir kom-
pensuotų fizinio darbo trūkumą, nes su 
amžiumi jį tampa vis sunkiau ir pagaliau 
nebeįmanoma atlikti. Trumpai tariant, 
jiems yra sukurti šildantys gėrimai ir aitrūs 
prieskoniai, o jaunimas kaip nuodų turėtų 
tokio maisto vengti.

• Iš tikrųjų gyvenimą galime lyginti su ryš-
kiai degančiu fakelu, kuris aplinkui sklei-
džia ir šilumą, ir šviesą, tačiau greitai su-
dega ir užgęsta. Žmogus, pasirinkęs ramų, 
nejudrų gyvenimą, yra panašus į silpnai 
rusenančią arba pelenais padengtą žariją. 
Ji lyg ir dega, tačiau yra mažai pastebima 
ir nei šildo, nei šviečia. Tautoms reikalingi 
veiklūs ir visuomeniškai aktyvūs žmonės, 
tad visos auklėjimo ir gyvenimo būdo tai-
syklės turi užtikrinti visų žmogaus savybių 
ir galimybių tobulinimą, kad jis visuotinei 
gerovei galėtų paaukoti savo nereikalingą, 
nereikšmingą gyvenimą.

A. Sniadeckio straipsnį skaitymuose 
komentavo Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuo-
menės sveikatos katedros vedėjas prof. dr. 
(HP) Rimantas Stukas. VU Komunikacijos 
fakulteto strateginės raidos prodekanas, 
Muzeologijos katedros vedėjas prof. Rim-
vydas Laužikas pristatė šiam straipsniui 
skirtą komentarą „Humoralinės dietetikos 
trajektorijos“.

Pasak prof. Rimanto Stuko, kuris aptarė 
šį A. Sniadeckio straipsnį, autorius palietė 
problemas, kurios buvo aktualios Hipokrato, 
Sokrato, Avicenos ir kitų senovės gydytojų 
bei filosofų laikais. Tos pačios problemos 
neprarado aktualumo ir A. Sniadeckio gy-
venimo laikotarpiu. Jos aktualios ir šiandien, 
tačiau skirtingais laikotarpiais tie klausimai 
buvo labai įvairiai aiškinami ir apibendri-
nami. Pateikdamas savo rekomendacijas, 
A. Sniadeckis rėmėsi žmogaus fiziologijos 
mokslo žiniomis, atkreipė dėmesį į mitybos 
nuosaikumo reikšmę ir fizinio aktyvumo 
naudą. Savo mintis jis grindė senovės graikų 
ir Atėnų gyventojų gyvensenos ir mitybos 
principais ir net pabrėžė, kad „Atėnų gy-
venseną iki Respublikos laikų galima buvo 
laikyti gyvenimo būdo tobulybe“. 

Profesorius R. Stukas pažymėjo, kad 
A. Sniadeckis atkreipė dėmesį į ir šiais laikais 
aktualią alkoholizmo problemą. Jis rašė, 
kad ,,tik griežti ir protingi įstatymai laikui 
bėgant galėtų sustabdyti šią epidemiją“. Ap-
tariamame straipsnyje A. Sniadeckis pateikė 
daug šiuolaikinio sveikatos mokslo požiūriu 
vertingų įžvalgų, ypač daug dėmesio skyrė 
maistui ir mitybai, pateikdamas požiūrį, kurį 
šiandien turime vertinti nevienareikšmiškai.

Prof. Rimvydas Laužikas, komentuoda-
mas A. Sniadeckio straipsnį, pažymėjo, kad:
• humoralinė dietetika buvo viena svar-

biausių medicinos ir sveikos gyvensenos 
sistemų Europoje iki pat XVIII–XIX a. 
Abiejų Tautų Respublikoje humoralinės 
dietetikos atspindžių rasime XVI–XVIII 
a. didaktinėse knygose, ūkininkavimo 
vadovėliuose, medicinos veikaluose ir 
gastronominių receptų rinkiniuose. A. 
Sniadeckis buvo kaip tik šio pereinamojo 
laikotarpio asmenybė. Tuo metu humo-
ralinę dietetiką keitė kitokios, empirinio 
mokslo žiniomis grindžiamos, dietos. To-
dėl A. Sniadeckio „straipsnis yra įdomus 
šaltinis, kuriame dėstomose idėjose sie-
jamos senosios (humoralinės dietetikos) 
ir naujosios (Apšvietos amžiaus mokslo) 
idėjos;

• humoralinė dietetika grindžiama keturių 

kūno skysčių (humorų), atitinkančių ketu-
ris pasaulio elementus, pusiausvyra. Pagal 
ją, žmogaus kūne yra kraujo („sanguis“, jis 
atitinka orą), geltonosios tulžies („cholē“, 
kuri atitinka ugnį), vandenį atitinkančių 
gleivių („flegmos“) ir juodosios tulžies 
(„melaina/melainē cholē“), atitinkančios 
žemę;

• pagrindinės A. Sniadeckio pateikiamos 
sveikos gyvensenos idėjos yra pagrįstos 
ano meto mokslo žiniomis. Jis pastebi, kad 
„maistas, patenkantis į mūsų kūną, vėliau 
tampa medžiaga visiems reikalingiems 
virsmams“. Maisto įsisavinimą ir kartu 
kūno sveikatą užtikrina visų virškinimo 

Šeštieji Andriaus Sniadeckio skaitymai

buvo surengta ne viena paroda, kurioje eks-
ponuotos A. Sniadeckio knygos ir moksliniai 
straipsniai. Bibliotekoje saugomos knygos, 
kurias A. Sniadeckis 1823 m. padovanojo 
universitetui. Renginio dalyvius pasveikino 
Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė 
informacinei, mokslo ir kultūros paveldo 
veiklai dr. Marija Prokopčik.

Apie A. Sniadeckį galima kalbėti labai 
daug. Jo asmenybė Lietuvoje dar laukia savo 
tyrinėtojų. A. Sniadeckio mokslinį ir kultū-
rinį palikimą tyrinėja Lenkijos ir Baltaru-
sijos mokslo istorikai. Renginyje dalyvavo 
iš Baltarusijos atvykusi Tatjaną Davidovič, 

Prof. Rimantas Stukas

Prof. Rimvydas Laužikas

Rimvydo Baranausko rankose – 1815 m. 
„Dziennink Wileński“. Vikos Petrikaitės nuotr.

straipsnį išvertė nuolatinė skaitymų dalyvė, 
A. Sniadeckio kūrybos žinovė Emilija Ivaš-
kevič. Medžiagą redagavo Birutė Railienė 
ir Saulius Špokevičius. Straipsnio ištraukas 
renginyje perskaitė Vilniaus universiteto 
klasikų klubo narė Dovilė Čitavičiūtė. 

Štai kelios ištraukos iš A. Sniadeckio 
straipsnio „Bendras medicininis požiūris į 
maistą, gėrimus bei gyvenimo būdą“:
• Gydytojai, skelbiantys gyvenimo ir elgesio 

taisykles sveikatai gerinti arba jai palaikyti, 
panašūs į gydytojus, pasisakančius už dorą 
ir griežtą moralę.

• Visiems organams privalome užtikrinti 
sąlygas, kad jų veikla būtų neperkrauta ir 
tolygi. Iš to seka, kad kiekvienas žmogus 
turi apgalvoti savo sveiką požiūrį į suvarto-
jamą maistą ir gėrimus. Kai žmogui maisto 
būna per mažai, jis nusilpsta ir suserga. Bet 
kai gyvenimo patogumai gerokai viršija 
poreikius, žmogus išlempa, ištyžta ir silps-
ta. Tad yra trys bendrųjų ligų šaltiniai: ne-
priteklius, perteklius ir dykaduoniavimas. 
Tas pats tinka ir moraliniam sugedimui.

• Tiek maistą, tiek gėrimus, tiek mūsų kūną 
sudaro tie patys cheminiai elementai, ta-
čiau nuo jų organinio apdorojimo pri-
klausys, ar tarp šių elementų yra artimas 
ir mums naudingas ryšys, ar šis ryšys nėra 
tinkamas.

• Prie maisto ir gėrimų reikėtų priskirti dar 
orą ir jo temperatūrą. Juk oras yra pirmoji 
ir svarbiausioji gyvybės palaikymo sąlyga, 
o gyvenimo tėkmę sulėtina arba pagreitina 
oro temperatūra. Tinkamas rūbas ir klima-
tas taip pat turi įtakos sveikatai.

• Silpnumas, pavartojus stipriuosius gėri-
mus, praeina, kai tik vieną kartą tai sau 
leidome, tačiau kai išgėrinėjimas tampa 
priklausomybe, kūno suglebimas ir bu-
kaprotystė tampa alkoholikų savybe. Iš čia 
kyla nesugebėjimas dirbti, nesugebėjimas 
atlikti paprastų protinių veiksmų net iš 
prigimties talentingiems žmonėms.

• Vyresniems žmonėms reikėtų daugiau 
vartoti augalinio maisto, tačiau tokio, kuris 

organų veikla, kuri turi būti „neperkrauta 
ir tolygi“, taip pat „subalansuota ir sude-
rinta“. Sveika mityba reiškia savotiškų 
ūkininkavimo taisyklių laikymąsi, kad 
„pajamos atitiktų išlaidas“.

Skaitymuose puoselėjame tradiciją pri-
siliesti prie originalių leidinių. Renginio 
dalyviai turėjo malonią galimybę pavartyti 
„Dziennik Wileński“, kuriame ir buvo iš-
spausdintas šis straipsnis (Vilnius, 1815, T. 
2, Nr. 8–10). Už tokią galimybę dėkojome 
Rūtai ir Rimvydui Baranauskams, parė-
musiems renginio organizavimą. Renginio 
metu, gavus Lenkijos nacionalinio muziejaus 
Valdovų rūmų leidimą, buvo eksponuotas 
plakatas su Jono Rustemo 1815 m. tapytu 
A. Sniadeckio portretu (Inv. Nr. ZKW/1537, 
foto – Andrzej Ring, Lech Sandzewicz).

Kaip ir kiekvienais metais, skaitymų 
pabaigoje aptarėme, ką skaitysime kitais 
metais. 2018-ieji yra jubiliejiniai A. Snia-
deckio metai – švęsime 250-ąsias jo metines. 
Baltarusijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje planuo-
jami šiai sukakčiai skirti renginiai. Nutarta 
skaityti ištraukas iš A. Sniadeckio kūrinio 
„Organinių būtybių teorijos“. Į anglų kalbą 
jau išversti visi trys šios teorijos tomai. Tai – 
pats svariausias A. Sniadeckio kūrinys. Nors 
pirmąjį tomą jis parengė, būdamas 36-erių, 
tačiau prie ligos fenomeno garbusis moksli-
ninkas grįždavo iki pat gyvenimo pabaigos. 
Trečiasis knygos tomas, pakartojant pirmąjį 
ir antrąjį, buvo išleistas 1838 m., praėjus ke-
liems mėnesiams po A. Sniadeckio mirties. 

Pristatyti Andrių Sniadeckį anglakalbei 
mokslo bendruomenei norėjome jau daug 
metų. Mus išgirdo, suprato ir parėmė UAB 
„Thermo Fisher Scientific Baltic įmonė“ 
(generalinis direktorius – Algimantas Mar-
kauskas). Šio sumanymo įgyvendinimui 
vadovavo įmonės Komunikacijos skyriaus 
vadovas Egidijus Jaseliūnas. Nuoširdžiai dė-
kojame jiems. Šiuo metu garsaus A. Sniadec-
kio kūrinio vertimas jau rengiamas spaudai.

A. Sniadeckio skaitymų įrašą galima ma-
tyti A. Sniadeckio internetinėje svetainėje. 
2018 metais A. Sniadeckio skaitymai vyks 
lapkričio 30 d. Autorė yra LMA Vrublevskių 
bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus Biblio-
grafijos sektoriaus vadovė                                       
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LMA Vrublevskių bibliotekoje, Žygi-
mantų g.1, įvyko Kazimiero Simo-
navičiaus knygos „Didysis artilerijos 

menas“ iliustracijų parodos atidarymas. 
Europoje garsus XVII a. artilerijos inžinie-
rius-technologas, raketų išradėjas, artilerijos 
mokslo pradininkas, karininkas, LDK bajo-
ras Kazimieras Simonavičius (apie 1600 – po 
1651) Lietuvoje nepakankamai gerai žino-
mas. 1650 m. Amsterdame jo lotyniškai pa-
rašytą knygą „Artis magnae artilleriae pars 
prima“ („Didžiojo artilerijos meno pirmoji 
dalis“) išleido žymusis olandų spaustuvinin-
kas Janas Jansonijus (Johannes Janssonius; 
1588–1664). Pasaulyje ši knyga garsi tuo, kad 
kaip vadovėlis artilerijos karininkams buvo 
naudojama apie du šimtus metų. 

Parodai atrinkta 14 knygos iliustracijų, 
įprasminančių svarbiausius K. Simonavičiaus 
pasiekimus bei mokslinį palikimą, taip pat 
savitai atspindinčių XVII a. Lietuvos aukš-
tuomenės pramogas. Ekspozicijoje bus ga-
lima susipažinti su brėžiniais, aiškinančiais, 
kaip nustatyti sviedinio kalibrą, etaloninių 
svarstyklių konstrukcijomis, raketų gamybos 
priemonėmis, jų sandara bei tipų įvairove. 
Kita dalis iliustracijų – fejerverkų užtaisai, 
pramoginių pirotechninių mašinų brėžiniai. 

Savo gyvenimą ir veiklą paskyręs ka-
rybai, K. Simonavičius buvo humanistinių 
pažiūrų žmogus. Knygoje jis rašo, kad karai 
yra didžiausia žmonijos nelaimė, kylanti 
iš godumo, garbėtroškos, suktumo, noro 
pavergti kitas tautas. Tik XIX a. pradžioje K. 
Simonavičiaus sukurtos ir nubraižytos arti-
lerijos sviedinių konstrukcijos buvo šiek tiek 
patobulintos. Knyga buvo išversta į anglų, 
olandų, prancūzų, vokiečių, lenkų kalbas, ji 
saugoma garsiausiose pasaulio bibliotekose. 
Keli knygos egzemplioriai yra ir Lietuvoje: 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmuose, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, 
Biržų krašto muziejuje „Sėla“, Vilniaus uni-
versiteto ir LMA Vrublevskių bibliotekose. 
Paroda Vrublevskių bibliotekoje veiks iki va-
sario 12 d. Parengta pagal LMA Vrublevskių 
bibliotekos Komunikacijos skyrius pranešimą

Knygos „Didysis artilerijos menas“ iliustracijų paroda

Laura Žemaitienė

Loreta Asanavičiūtė – 23 m., Vilnius
Virginijus Druskis – 22 m., Ukmergė
Darius Gerbutavičius – 18 m., Vilnius
Rolandas Jankauskas – 22 m., Vilnius
Rimantas Juknevičius – 25 m., Marijampolė
Alvydas Kanapinskas – 39 m., Kėdainių raj.
Algimantas Petras Kavoliukas – 52 m., 
Utenos raj.
Vytautas Koncevičius – 50 m., Kėdainių raj. 
Vidas Maciulevičius – 25 m., Vilnius
Titas Masiulis – 29 m., Kaunas
Alvydas Matulka – 36 m., Rokiškio raj.
Apolinaras Juozas Povilaitis – 54 m., Bliu-
viškiai
Ignas Šimulionis – 18 m., Vilnius
Vytautas Vaitkus – 48 m., Vilnius.

„Tai 14 Lietuvos vaikų – sūnų ir dukte-
rų, tėvų ir mamų, brolių ir seserų, draugų, 
mylimųjų... jie, prieš 27 metus, žvarbų sausį, 
nepabūgę geležinių tankų, savo kūnais apgy-
nė Lietuvos laisvę. 

14 tuščių ir šaltų kėdžių – tai 14 niekada į 
namus negrįžusių sūnų ir dukterų, kurių kė-
dės prie Kūčių vakarienės visada liks tuščios. 
50 metrų spygliuotos vielos – tai 50 Lietuvos 
nelaisvės metų, 50 metų spygliuotuose oku-

pantų gniaužtuose. 14 degančių žvakių – tai 
šviesa, laisvė ir viltis, kurią dovanojo mums 
šie drąsūs Lietuvos vaikai. Degančios lieps-
nos – tai drąsa, ryžtas ir darbai – jau MŪSŲ 
darbai, tęsiantys krauju iškovotą šviesią 
Lietuvos istoriją. Ambicingą, gražią ir šviesią 
istoriją.“

Šiais žodžiais sausio 12 d. rytą pradėjo 
Aleksandro Stulginskio universiteto Studen-
tų atstovybė (ASU SA), pagerbdama 1991 
m. sausio 13 d. prie Televizijos bokšto už 
Lietuvos laisvę žuvusias aukas. Čia studentai 
surengė socialinę akciją „Prisiminkim“. Prie 
akcijos prisidėjo bei žvakutes aukų garbei 
uždegė ir universiteto vadovai, dėstytojai, 
darbuotojai. Laisvės gynėjus visą dieną pri-
mins prieš centrinius Universiteto rūmus 
sustatytų 14 tuščių kėdžių su aukų vardais, 
apjuostų spygliuota viela, simbolizuojančia 
iš okupacijos gniaužtų išsivadavusią Lietuvą. 

Prie Televizijos bokšto žuvo 14, buvo su-
žeista per 600 taikių ir neginkluotų žmonių. 
„Aš, kaip ir daugelis mano bendraminčių, 
esu gimusi jau po kruvinųjų Sausio 13-osios 
įvykių, todėl mums tie įvykiai – ne išgy-
venta tragiška praeitis, kurią galbūt norisi 
pamiršti, o didinga istorija, kurią norisi 
prisiminti ir įamžinti, – sako akcijos inici-

atorė, ASU SA prezidentė Liveta Budrec-
kytė. – Tokios dienos priverčia susimąsty-
ti, ką turime, ką ir kieno dėka privalome 
branginti, vertinti ir saugoti. Tikiuosi, kad 
mūsų kartoms tokių išbandymų neteks, 
bet jeigu būtų – elgtumėmės taip pat drą-

siai, kaip elgėsi tie žmonės prieš 27 metus. 
Tikiu, kad, ištikus bėdai, grįžtų ne vienas 
lėktuvas, traukinys ar laivas, sausakimšas 
emigravusių mūsų tautiečių.“ Autorė yra 
ASU Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus  
vedėja.                                                                 

VALSTYBĖS ISTORIJOS PUSLAPIAI

Sausio 13-osios minėjimas Aleksandro Stulginskio universitete:
14 tuščių kėdžių, apjuostų spygliuota viela

Aukų atminimui – 14 tuščių kėdžių priešais centrinius Universiteto rūmus. ASU nuotr.

Drąsos – kuriant ir ieškant 
įkvėpimo, kantrybės ir ryžto – sie-
kiant tikslų
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras  

Linkime, kad Naujausiais me-
tais viskam užtektų laiko!

 Vilniaus universiteto biblioteka  

LMA VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOJE



2018 m. sausio 18 d. Nr. 1 (600) 11Mokslo Lietuva

Leonas Milčius

Sustosim prie laužų, kaip tą nelemtą naktį
Ir širdys plaks vėl tuo pačiu ritmu.
Tiktai šįkart nereiks tautai apverkt, netekti
Brangios dukros ir karžygių sūnų.

Užgęsta liepsnos ir pajuoduoja anglys,
Tik atmintis išlieka vis karšta.
Rodos, girdi, kaip tankai Vilniuj žvanga, 
Kaip plėšo tylą kulkų papliūpa.

SUSTOSIM PRIE LAUŽŲ

Tiktai per greit. O, Dieve! Kaip per greit
Atvėso širdys vaikams Lietuvos.
Žmogus žmogaus, žiūrėk, jau nebegirdi,
Nejaučia skausmo kritusios aukos.
Ji sudegė ant aukuro už išsvajotą Laisvę,
Už ateitį, laimingą savo šalyje.
Už gimusio, gyvenančio kiekvieno lygią teisę
Mylėti, dirbt, prireikus – atsakyt už ją.

Laužas. Autoriaus archyvo nuotr. Autorius yra Kovo 
11-osios Akto signataras, technikos mokslų daktaras

Visuomeninis judėjimas „Talka kal-
bai ir tautai“ nepalaiko politizuotos 
Sausio 13-ajai skirtos vadinamosios 

,,Neužmirštuolės“ akcijos, vietoje patriotų 
krauju aplaistytų Lietuvos valstybingumo 
simbolių – Vyčio, Gedimino stulpų ir Tris-
palvės – peršančios abstraktų, su kova už Lie-
tuvos laisvę ir tautos bei valstybės simbolika 
nieko bendra neturintį, ,,neužmirštuolės“ 
naujadarą. „Neužmirštuolės“ ženklas niekaip 
nesusijęs su Lietuvos nepriklausomybės 
gynėjus žygdarbiui įkvėpusia laisvos tėvynės 
vizija.

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvos Respubliką, visi Lietuvos valsty-
bingumo simboliai buvo uždrausti. Už jų 
naudojimą iki pat Atgimimo buvo taikomos 
griežtos bausmės. Tačiau šie simboliai iš 
viešojo gyvenimo nedingo, jie ir toliau buvo 
naudojami pogrindyje. 

Sunkiausiais okupacijos metais bran-
gintus ir tautos atmintyje saugotus valsty-

bės simbolius keičiant istoriškai Lietuvai ir 
tautai nieko nereiškiančiu ženklu, Lietuvos 
piliečių atmintis ir dėmesys nukreipiami nuo 
savo tautos ir valstybės laisvę įtvirtinusių 
istorinių simbolių į abstrakčias aukas už 
abstrakčią neapibrėžtą laisvę. Tokia laisvės 
samprata skirta ugdyti su valstybe ryšius 
nutrauksiančius globalios rinkos vartotojus 
ar pasaulio piliečius. Ne už tai buvo kovota 
ir Sausio 13-ąją, aukos krito turėdamos labai 
aiškų tikslą – apginti tautos laisvę atkurti 
nepriklausomą valstybę ir pačiai ją valdyti. 
Sausio 13-ąją Seimo gynėjai stovėjo už savo 
tautos ir valstybės, o ne kieno nors kito 
laisvę. Daug amžių kovą už Lietuvos laisvę 
įprasmina Vytis ir Gediminaičių stulpai, jau 
šimtą metų Lietuvos valstybingumo simbolis 
yra Trispalvė.

Naują „neužmirštuolės“ simbolį perša 
tarp Lietuvos valstybės praeities ir pasaulio 
platumose dingstančios tautos ateities besi-
blaškantys politikai, kartu siekdami dėmesio 

KREIPIMASIS Į VISUOMENĘ

Ar regite Joną Basanavičių arba Adolfą Ramanauską-Vanagą 
su „neužmirštuole“ atlape?

savo politinei organizacijai. Tai politinės 
rinkodaros ir reklamos veiksmas, naujos 
prekės pasiūla, stumiant į paribius Lietuvos 
istorinius simbolius. Tarp tokių yra Mykolo 
Majausko VšĮ „Neužmiršk“. Todėl tvirtai 
pasakykime NE šių partinių simbolikos 
naujadarų brukimui į mokyklas! Neleiski-
me pakeisti šimtamečių valstybės tradicijų 
vienadienėmis partinėmis madomis. 

Daug geros valios ir patriotiškų žmonių 
geraširdiškai remia ,,Neužmirštuolės“ akciją 
nesusimąstydami, kad šis vajus skirtas nupo-
litinti šalies piliečius, jų sąmonėje atsieti as-
meninės laisvės troškimą nuo tautos laisvės 
ir valstybės nepriklausomybės simboliuose 
įtvirtintų idealų.

Laisvės gynėjų dieną kviečiame švęsti 
prisiminus, kas įkvėpė didvyrius, kritusius 
Sausio 13-ąją, – tai lietuviškos Trispalvės 
vėliavos skleidžiama meilės ir ištikimybės 
tėvynei Lietuvai šviesa, Gedimino stulpų 
tvirtybė ir Vyčio ryžtas.

Ar regite Joną Basanavičių arba Adolfą 
Ramanauską-Vanagą su dirbtine „neužmirš-
tuole“ atlape? Todėl Sausio 13-ąją ir Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmetį pasitikime su 
istoriniais valstybės simboliais – Trispalve, 
Vyčiu, Gediminačių stulpais! Neleiskime 
užgožti jų kosmopolitinėms „neužmirš-
tuolėms“. Pateisinkime jaunosios Lietuvos 
partizanės Dianos Glemžaitės (1925–1949) 
lūkestį, sueiliuotą prieš pat žūtį už Lietuvos 
laisvę:
O juk bus dar diena, kai pro vėliavų plazdantį 
mišką
Baltas vytis pakils ir padangėj aukštoj 
suspindės!
Mūsų kraujas giedos pro gimtinės velėną 
ištryškęs,
Ir ant kapo nykaus šviesios taurės lelijų žydės.

Asociacijos „TALKA kalbai ir tautai“ vardu, 
pirmininkas Gintaras Karosas         

                                

Dr. Raimundas Kaminskas

Sausio 9 d., Kaune, istorinės Preziden-
tūros sodelyje paminėtos pirmojo Lie-
tuvos Prezidento Antano Smetonos 

74-osios žūties metinės. Minėjimo pradžioje 
buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. 
Renginio metu minėjimo dalyviams primi-
niau, kad 2018-ieji yra Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio metai ir pristačiau iš 

Vaclovo Šliogerio knygos „Antanas Smetona: 
žmogus ir valstybininkas“ nuotrauką bei 
Prezidento laidotuvių Jungtinėse Amerikos 
Valstijose 1944 m. sausio 13 d. aprašymą.

Mintimis apie pirmąjį Prezidentą pasi-
dalijo Prezidento brolio Motiejaus vaikaitė 
Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė, istorikė 
dr. Ingrida Jakubavičienė, prof. Arimantas 
Dumčius, inžinierius Romualdas Jakubonis. 
Minėjime dalyvavo Lietuvos sporto mu-
ziejaus direktorius Pranas Majauskas, LŠS 
Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 202-osios 
kuopos vadas Julius Proškus, Lietuvos at-
sargos karininkų sąjungos, Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjungos, Lietuvos Sąjūdžio Kauno 
tarybos skyriaus bei Kauno apskrities bajorų 
draugijos nariai, Kauno Antano Smetonos 
gimnazijos mokiniai ir mokytojai.

Minėjimo pabaigoje prie skulptoriaus 
Alfonso Vauros sukurto paminklo Preziden-
tui Antanui Smetonai sužibo žvakių liepsnos, 
buvo padėta gėlių.                                                  

PAMINĖTOS PREZIDENTO ŽŪTIES METINĖS

Minėjime dalyvavo Lietuvos sporto 
muziejaus direktorius Pranas Majauskas, 
A. Smetonos prezidento brolio Motiejaus 
vaikaitė Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė, 
istorikė dr. Ingrida Jakubavičienė.
 Autoriaus archyvo nuotr. 

Antano Smetonos gimnazijos moksleiviai ir kiti minėjimo dalyviai prie Prezidento 
paminklo

***
Sustosim prie laužų, kaip tą nelemta naktį, 
Ne vien dėl atminties, lig šiol gyvos, 
Daugiau dėl priesaikos, tada duotos, uždegti
Tėvynei žiburį vilties šviesios.

Autorius yra Kovo 11-osios Akto signataras, tech-
nikos mokslų daktaras                                          
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Lietuvos mokslų akademijos Vrublevs-
kių bibliotekos bendruomenę pasiekė 
liūdna žinia: 2017 m. gruodžio 29 d. 

Oksforde mirė Bibliotekos geradarys ku-
nigaikštis Mykolas Giedraitis. Netekome 
didžio Žmogaus, Mecenato ir nuoširdaus, 
ištikimo, išmintingo Bičiulio. 

Mykolas Giedraitis (Michał Giedroyć) – 
LDK senos kunigaikščių giminės palikuonis, 
gimė 1929 m. Lobzove prie Derečino (dabar-
tinėje Baltarusijoje), Lenkijos senatoriaus 
Tadeuszo Giedroyćo ir Annos Szostakows-
kos šeimoje. 1939 m. Raudonajai Armijai 
užėmus tuometinės Lenkijos rytines sritis, 
Sovietų Sąjungos saugumas suėmė T. Gie-
droyćą ir 1941 m. sušaudė Červenėje. 1940 
m. Anna Giedroyć su dukterimis ir sūnumi 
buvo deportuota į Sibirą. 1942 m. iš ten ji 
su generolo V. Anderso armija evakavosi į 
Iraną. 1946 m. šeima emigravo į Didžiąją 
Britaniją.

Mykolas Giedraitis Londono universitete 
studijavo aeronautiką ir taikomąją matema-
tiką, įgijo aviacijos inžinieriaus diplomą. 

Londone vedė Rosemary Cumpston, su 
kuria išaugino sūnų ir tris dukras. Nuo jau-
nystės domėjosi istorijos mokslu ir ypač savo 
giminės genealogija. 

1979 m. M. Giedraitis su šeima persikėlė į 
Oksfordą, tapo Oksfordo universiteto Orielo 
koledžo nariu ir, kaip nepriklausomas moks-
lininkas, glaudžiai susijęs su universitetu, 
atsidėjo istorijos studijoms. Jo mokslinių 
straipsnių paskelbta Anglijos, Lenkijos ir 
Lietuvos mokslinėje spaudoje. M. Giedraitis 
nemažai prisidėjo prie savo giminės paliki-
mo įamžinimo Lietuvoje: finansavo arche-
ologinius tyrinėjimus ir istorinių pamin-
klų restauravimą Giedraičiuose, vyskupo 
Merkelio Giedraičio ir Mikalojaus Daukšos 
paminklo statybą Varniuose. Rosemary ir 
Mykolas Giedraičiai svetingai atverdavo 
savo namų duris Lietuvos kultūros ir mokslo 
žmonėms, sudarydavo jiems sąlygas padir-
bėti Anglijos bibliotekose ir archyvuose, 
kitaip juos remdavo. Už paramą Lietuvai M. 
Giedraitis apdovanotas Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

Mykolas Giedraitis
(1929–2017)

Kunigaikštis Mykolas Giedraitis. 
Oksfordas, 2008. Anos Venclovienės nuotr.

Mes tokie laikini – kaip lietus, į žemę nupuolęs.    
Ir tokie amžini – kaip erdvė, 
Kaip žodžiai. Kaip molis.
(R. Skučaitė)

Lietuvos edukologijos universiteto 
alumnai su giliu liūdesiu praneša, kad 
į amžinybę iškeliavo Regina Klepa-

čienė. Kartu ir visa Lietuvos švietimo ben-
druomenė neteko bičiulės ir bendramintės 
Reginos Klepačienės.

R. Klepačienė 1974–1979 m. studija-
vo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame 
institute (dabar – Lietuvos edukologijos 
universitetas), įgijo istorijos pedagogikos 
specialybę. Daug metų dirbo Lietuvos Res-
publikos švietimo ir mokslo ministerijoje, 
Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo 
departamento Švietimo organizavimo sky-
riaus vedėja. Ji buvo švietimo tinklo strategė 
ir šimtų švietimiečių nuoširdi bičiulė bei 
kompetentinga patarėja.

Artimieji ir kolegos prisimena ją kaip 
kompetentingą kolegę, rūpestingą mamą, 
žmoną, jautrią draugę. Reiškiame nuošir-
džią užuojautą vyrui Rimantui, dukroms, 
draugams ir bičiuliams.  Užuojautą pareiškė 
kolegos, Švietimo ir mokslo ministerijos 
viceministras doc. dr. Giedrius Vilūnas, 
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsau-
gos kontrolierė Edita Žiobienė, Lietuvos 
ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai ir kiti 
bendraminčiai. 

Su liūdesiu, LEU alumnai                                 

Regina Klepačienė  
(1955–2018)

Mykolas Giedraitis Lietuvos mokslų aka-
demijos bibliotekai perdavė asmeninę kny-
gų kolekciją ir turtingą Giedraičių šeimos 
archyvą. Dauguma kolekcijos knygų – su 
žymių istorijos asmenų autografais ir dova-
nojimo įrašais. Ši kolekcija ir archyvas ypač 
domina Lietuvos istorikus. 

Be kitų dalykų, M. Giedraitis yra paskel-
bęs prisiminimų knygą „Crater‘s Edge“ (Lon-
don, 2010). Joje pasakojama apie jų šeimos 
deportaciją į Sibirą ir emigraciją į Iraną, o 
vėliau – į Jungtinę Karalystę. Knyga išversta 
į kelias kalbas. 2013 m. LMA Vrublevskių 
biblioteka išleido jos vertimą į lietuvių kalbą, 
pavadintą „Ant kraterio krašto“.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekos bendruomenė reiškia Velionio 
šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą. 
Mykolo Giedraičio šviesus atminimas neiš-
dils iš mūsų atminties.

Parengta pagal LMA Vrublevskių bib-
liotekos Komunikacijos skyriaus 2018 m. sausio 3 
d. pranešimą                                                             

IN MEMORIAM


