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ORBITOJE TREČIASIS LIETUVIŠKAS PALYDOVAS

B

irželio 23 d. rytą iš Indijos su raketa į
orbitą išskriejo Vilniaus universiteto
mokslininkų ir bendrovės „NanoAvionics“ sukurtas palydovas „Lituanica
SAT-2“. Apie tai pranešė bendrovės direktorius Vytenis Buzas. Ši bendrovė dalyvauja
projekte „QB50“, kurio tikslas – paleisti į
kosmosą grupę mažųjų palydovų. Jie tyrinės žemutinius termosferos sluoksnius.
Projektui vadovauja Belgijoje įsikūręs von
Karmano institutas. Šiame projekte dirba
mokslininkai iš 23 šalių ir apie pusšimčio
universitetų.

B

Pasak VU Fizikos fakulteto Kieto kūno
elektronikos katedros Kosmoso technologijų
centro vedėjo Liudo Tumonio, idėja paleisti
seriją palydovų vietoje vieno didelio kilo
todėl, kad termosferoje išretėjusi atmosfera
labai stabdo palydovus. Jie leidžiami taip,
kad tik trumpai praskrietų pro šį sluoksnį.
„Naudojant keliasdešimt mažų palydovų,
daugybėje skirtingų taškų matuojami skirtingi termosferos parametrai. Jei sugestų
vienas palydovas, jo misija iškart baigtųsi,
o jei suges nors ir keli iš šių miniatiūrinių
palydovų – tyrimus bus galima tęsti. Beje,

visi šie palydovai, kartu sudėjus, kainuoja
tiek pat, kiek ir vienas didelis“, – pasakojo
mokslininkas.
Lietuviškas palydovas išsiskiria tuo, kad
yra varomas cheminiu kuru. Toks kuras
mažame palydove išbandomas pirmą kartą.
Pirmieji lietuviški palydovai, sukurti Kauno technologijos universiteto („LitSat-1“)
ir Vilniaus universiteto („LituanicaSat-1“)
mokslininkų, į kosmosą buvo paleisti 2014
m. pradžioje. Parengta pagal LRT, DELFI ir

Vilniaus universiteto naujienų pranešimus

LIETUVA – ASOCIJUOTA CERN NARĖ

irželio 27 d. pasirašyta sutartis su
Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija (CERN). Naujienų
agentūros pranešė, kad Lietuva pirmoji iš
Baltijos valstybių tapo šios organizacijos
asocijuota nare. Anot Prezidentė dr. Dalios
Grybauskaitės, sutarties su CERN pasirašymas yra Lietuvos mokslininkų talento ir
potencialo pripažinimas. Lietuvos fizikai dalyvauti CERN programose pradėjo netrukus
po tarptautinio mūsų valstybės pripažinimo.
Prieš trylika metų buvo pasirašytas susitarimas dėl Lietuvos institucijų dalyvavimo
CERN atliekamuose didelių energijų dalelių
tyrimuose. Bendruose su CERN projektuose
dalyvauja VU, VGTU, KTU ir LSMU mokslininkai ir lazerius gaminančios įmonės.
Lietuvos, tapusios asocijuota nare, atstovai dalyvaus CERN Tarybos posėdžiuose,
o mūsų įmonės įgijo teisę dalyvauti šios
organizacijos viešųjų pirkimų konkursuose.
Lietuva sieks per artimiausius penkerius
metus įkurti CERN verslo inkubatorių,
kuris padėtų pritraukti įvairių pasaulio
valstybių verslininkus. Kaip rašo „Verslo
žinios“, narystė CERN yra tiesiogiai susijusi
su naryste Ekonominio bendradarbiavimo

ir plėtros organizacijoje (OECD).
CERN, įkurta 1954 m. rugsėjo 29 d., yra
didžiausia pasaulyje dalelių fizikos laboratorija, esanti į šiaurės vakarus nuo Ženevos,
išdėstyta Šveicarijos ir Prancūzijos teritorijose. Pirmosiomis narėmis tapo Šveicarija,
Vokietija, Italija, Prancūzija ir Nyderlandai.
40-yje valstybių veikia 170 šios organizacijos
duomenų centrų, kuriuose sukurta beveik
2 mln. darbo vietų. Lietuvos bendradarbiavimas su organizacija apima ne tik mokslo,
bet ir švietimo, verslo bei sveikatos apsaugos
sritis. Narystė CERN Lietuvai per metus kainuos apie 900 tūkst. eurų. Tačiau tai reiškia
ne tik Lietuvos tyrėjų tarptautinį pripažinimą, bet ir naujas galimybes verslui.
Akad. prof. Juozas Vidmantis Vaitkus,
dalyvaujantis CERN projektuose nuo 1995
m., pažymi, kad CERN atlieka fundamentinius visatos sandaros tyrimus. CERN mokslininkai sukūrė didįjį hadronų greitintuvą,
pasaulinį žiniatinklį (angl. World Wide Web),
didelių duomenų saugyklas ir pozitronų
emisijos tomografiją (PET). Pasak J. Vaitkaus, ši narystė Lietuvai atveria daug naujų
galimybių, tačiau būtina, kad mūsų universitetai, institutai ir verslas sutelktų jėgas,

Bendrovės „NanoAvionics“ vadovas
Vytenis Buzas. „Mokslo Lietuvos“ archyvo
(J. Jasaičio) nuotr.
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konsoliduotų savo akademinį ir pramonės
potencialą ambicingai ilgalaikei veiklai organizacijoje. Tai mažintų protų nutekėjimą
iš Lietuvos, nes jau dabar nemažai mūsų
mokslininkų, dalyvaudami CERN programose, dirba su pasaulinio garso universitetais, plėtodami dalelių fizikos, inžinerijos,
branduolinės medicinos, ypač vėžinių ligų
ir diagnostikos tyrimus. Parengta pagal „VŽ“,
LTR, „Veido“ pranešimus

Lietuvos mokslininkų
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Jovaiša: „Aukštųjų mokyklų
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VALSTYBINIŲ UNIVERSITETŲ PERTVARKOS PLANAS
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017 m. birželio 29 d. Seimas, 77 parlamentarams balsavus už, 6 – prieš ir
31 susilaikius, priėmė nutarimą „Dėl
Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo“ (projektas Nr.
XIIIP-717(3), pritardamas Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planui. Plano
tikslas – sukurti prielaidas aukštai studijų

ir mokslinių tyrimų kokybei, veiksmingai
aukštojo mokslo sąsajai su šalies visuomenės, valstybės, verslo poreikiais bei mokslo
ir studijų tarptautiniam konkurencingumui.
Siekiama, kad, įgyvendinus planą ir kitas
būtinas aukštojo mokslo sektoriaus reformas, 2030 m. Lietuvos aukštasis mokslas tenkintų šiuos šalies strateginiuose dokumen-

tuose įvardytus parametrus: Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje vykdomi aukščiausio
lygio, tarptautiniu mastu konkurencingi
moksliniai tyrimai, studijos ir taikomoji inovacinė veikla; Lietuvos aukštosios mokyklos
tapo tarptautiniais studentų ir mokslininkų
Nukelta į 2 p.

Mokslo ir verslo slėniai:
didelės investicijos ir mažas
veiklos efektyvumas

12 p.

Šiaulių ir Gardino Jankos
Kupalos universitetų bendra
12 p.
mokslinė veikla
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VALSTYBINIŲ UNIVERSITETŲ PERTVARKOS PLANAS
Nutarime įtvirtinti ir valstybinių universitetų tinklo pertvarkos veiksmai: telkti
aukštųjų mokyklų tyrėjų, dėstytojų ir infrastruktūros išteklius, skatinti universitetų
susijungimo ir integracijos procesus, sudarančius sąlygas gerinti studijų ir mokslo
kokybę; sutelkti Vilniuje ir Kaune po vieną
klasikinį, plačios aprėpties tyrimų universitetą. Šiuose miestuose taip pat gali veikti
profiliniai technologijos, sveikatos mokslų ir
menų universitetai. Klaipėdoje ir Šiauliuose
išlaikyti regionų poreikius atitinkančius ir
savo išskirtinumu pasižyminčius universitetinio mokslo centrus, kurie gali būti kitų
universitetų padaliniai. Nutarta sutelkti
švietimo ir ugdymo mokslinius tyrimus ir
pedagogų rengimą klasikiniuose universitetuose ir Šiaulių universitetiniame mokslo
centre, išvengiant dubliavimo miesto mastu.
Pertvarkant finansavimo, mokslo ir studijų
kokybės užtikrinimo sistemą, skatinti mažinti studijų programas, sutelkti akademinį
potencialą, užtikrinant efektyvų turto val-

dymą, atsižvelgiant į šalies sektorinius ir
regioninius poreikius.
Nustatyta, kad galutinis sprendimas
jungti ar kurti naujas aukštąsias mokyklas
bus priimtas tik po to, kai bus nustatyta, kad
jungiamos ar naujai steigiamos aukštosios
mokyklos būtų pajėgios įgyvendinti Vyriausybės nustatytus tikslus ir atitikti patvirtintus
kokybinius studijų ir mokslo kriterijus.
Nutarime įtvirtinta, kad aukštųjų mokyklų finansavimas bus grindžiamas Vyriausybės patvirtintais studijų ir mokslo kokybės
kriterijais, finansinius išteklius sutelkiant į
geriausią studijų ir mokslo kokybę, tarptautinį konkurencingumą Europoje ir pasaulyje
užtikrinančius pažangiausius universitetus.
Vyriausybei iki 2017 m. gruodžio 1 d.
pasiūlyta parengti šio plano įgyvendinimo
priemones ir kitus teisės aktus, užtikrinant
jų atitiktį Vyriausybės programai. Parengė

Seimo Informacijos ir komunikacijos departa
mento Spaudos biuro vyriausioji specialistė Saulė
Eglė Trembo

Mokslininkų protesto mitingas Vinco Kudirkos aikštėje, prie Vyriausybės rūmų
Atkelta iš 1 p.

traukos centrais; svarbiausiose šalies mokslo
ir studijų plėtros srityse sutelkta tarptautinio lygio mokslininkų kritinė masė, tyrėjo
ir dėstytojo darbas Lietuvoje yra vienas iš
labiausiai prestižinių darbų; mokslas ir studijos atitinka šalies visuomenės, valstybės ir
verslo poreikius ir yra vienas iš svarbiausių
jų nuolatinio atsinaujinimo, konkurencingumo, technologinių ir socialinių inovacijų
kūrimo šaltinių.
Nutarime įvardijami stipriausi šalies
universitetai: Vilniaus mieste – Vilniaus
universitetas, Vilniaus Gedimino technikos
universitetas; Kauno mieste ir regione –
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
Kauno technologijos universitetas. Siekiant
užtikrinti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos
pažangą, šie universitetai bus laikomi aukštojo mokslo tinklo optimizavimo atramomis.
Nutarimu įtvirtinta, kad profilinių
Vilniaus universitetų – Mykolo Romerio
universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto – studijų kryptys dubliuojasi su

L

Vilniaus universiteto studijų kryptimis, o
Kaune tarpusavyje dubliuojasi nemaža dalis
Vytauto Didžiojo universiteto, Aleksandro
Stulginskio universiteto, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto, Kauno technologijos
universiteto ir Vilniuje esančių universitetų
Kauno fakultetų studijų krypčių. Lietuvos
muzikos ir teatro akademija ir Vilniaus dailės akademija veikia artimose veiklos srityse.
Jose (kartu su Vilniaus dailės akademijos
fakultetais Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose)
studijuoja nedaug studentų, abiejų akademijų tarpusavio sinergija yra menka. Tad
menų studijų akademiniai ir administraciniai ištekliai, infrastruktūra šalies mastu nėra
naudojami efektyviausiu būdu.
Vadovaujantis nuostata, kad pedagogų
rengimas turi vykti stipriausiuose šalies
universitetuose, nutarime įtvirtinta, kad
pedagogų rengimo centrai ateityje turėtų
būti vystomi abiejuose svarbiausiuose universitetiniuose miestuose Kaune ir Vilniuje,
o specialiosios pedagogikos – dar ir stiprias
tos krypties pedagogų rengimo tradicijas
turinčiuose Šiauliuose.

Mokslininkų protesto eisena Vilniuje, Gedimino prospekte

MOKSLININKŲ PROTESTO AKCIJA

ietuvos aukštųjų mokyklų profesinių
sąjungų susivienijimas (LAMPSS) ir
Lietuvos mokslininkų sąjunga (LMS)
birželio 15 d. pakvietė akademinę bendruomenę atvykti į protesto akciją Vilniuje ir taip
asmeniškai prisidėti prie aukštojo mokslo
bei universitetų pertvarkos proceso. Pagrindiniai protesto akcijos dalyvių reikalavimai:
didinti aukštojo mokslo finansavimą, inicijuoti švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės
sutarties pasirašymą, gerbti universitetų
autonomiją ir atstatyti viešąjį demokratinį
valdymą.
Protesto akcijoje dalyvavo akademinės
bendruomenės nariai iš Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos ir Šiaulių universitetų, mokslo
institutų ir kitų centrų. Akcijos dalyviams ne
vis tiek, kaip ateityje bus plėtojamas mokslas,

kaip vyks studijos, kokia išaugs jaunoji karta.
Pasak akcijoje dalyvavusių doktorantų, jeigu
pats nedalyvausi, tikrai niekas nepasikeis:
„Noriu, kad mokslo bendruomenė būtų
matoma, kad valdžia negalvotų, jog visi
užsiima tik savo darbais ir niekas niekam
nerūpi...“
„Rašiau disertaciją, bet pagalvojau, kad
reikia keltis nuo kompiuterio ir eiti, nes čia –
mūsų ateitis...“
Akcijos dalyviai noriai dalijosi mintimis
apie tai, kodėl atvyko į šią akciją. Štai vieno
iš jų mintys:
„Nesutinku su tuo, kokiais metodais
Lietuvoje ketinama vykdyti aukštojo mokslo
reformą. Nerasime nė vieno mokslininko,
kuris nesuprastų reformų būtinumo, tačiau
siekiant aukštojo mokslo kokybės, reikia

investuoti į tą, nuo kurio labiausiai priklauso
mokymo kokybė, kartu skatinant savarankiškumą ir inovatyvumą, o ne draudžiant,
sujungiant (= naikinant). Biurokratinių ir
politizuotų sprendimų būdas yra netinkamas
mokslo kokybei kelti. O labiausiai važiavau
dėl to, kad manau, jog mokslininkai, neparodę savo pozicijos, neturi teisės reikalauti
ko nors iš kitų...“
Akcijos dalyvių nuomone, negalimas
universitetų prievartinis jungimas, vadovaujantis verslo lobistų interesais ar kelių didžiųjų universitetų motyvais, siekiant padidinti
stojančiųjų skaičių prijungiamų mokslo ir
studijų institucijų sąskaita, formuojant apie
juos iškreiptą viešąją nuomonę. Universitetai
turi jungtis natūraliai, organiškai, ieškodami
bendrų interesų. Pavyzdžiui, jeigu VDU būtų

prijungtas prie KTU, ne tik neliktų artes
liberales požiūrio ar jau sukauptos vakarietiškos universitetinio ugdymo patirties, bet
ir įsivyrautų VDU bendruomenei svetimas
valdymo stilius. Visiškai neaišku, kokiais
kriterijais vadovaujantis būtų mažinami
dėstytojų, tyrėjų etatai ir nutraukti ilgamečiai tarptautiniai ryšiai. Gyvename tame
pačiame mieste ir matome milžiniškus šių
universitetų skirtumus. Matome, kokiais
metodais bandoma diskredituoti tariamus
konkurentus.“
Į šią protesto akciją atvyko per du šimtus dalyvių. Nors „didžioji“ žiniasklaida, iš
pradžių bandžiusi ją nutylėti, o vėliau visaip
sumenkinti, bandė iškreipti protestuotojų
Nukelta į 4 p.
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REDAKTORIAUS KOMENTARAS
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRANEŠIMAI

AR TAI GALIMA VADINTI REFORMA? A
Prof. dr. Jonas Jasaitis

Kur atsidūrėme?

Tokio visuomenės susipriešinimo, tokio skirtingo dabartinės padėties ir valstybės perspektyvų vertinimo Lietuvoje
nebuvo nuo tautinio Atgimimo – Sąjūdžio laikų. Kai kam,
priklausančiam tautos elitu pasiskelbusiai grupuotei, atrodo,
kad viskas – labai puiku, o ateityje tik gerės. Lietuvos problemų mastai jiems atrodo mažyčiai ir jie įsakmiai reikalauja
mąstyti „globaliai“. Jų atžalos studijuoja tolimuose, aukštais
tarptautiniais reitingais besipuikuojančiuose universitetuose
arba pramogauja geriausiuose kurortuose. Jų „alternatyvios
sodybos“ įkurtos egzotiškose, toli nuo tarptautinių konfliktų
esančiose vietovėse.
Jiems šiandien niekas negresia: jų nekamuoja lėšų stygius, jiems nereikia jaudintis dėl kylančių vaistų kainų ar
katastrofiškai mažėjančio Lietuvos gyventojų skaičiaus.
Jie – „socialiai apsisaugoję“, kaip patys mano, ilgam: to, ką
įsigijo, turėtų užtekti ne tik jų, bet ir įpėdinių kelių kartų
gyvenimui. Jei kas neplanuoto nutiktų Lietuvai, jie dėl to
nėmaž nesijaudintų – atsarginiai variantai suplanuoti, jų
čia neliktų. Ir pasiuskite jūs ten, toje mažytėje Lietuvoje...
Vienintelė labai nemaloni prievolė yra ta, kad jiems dar
tenka rūpintis tais provincijos „runkeliais“, ieškoti, iš kur
gauti lėšų jų pašalpoms ir vadinamiesiems „socialiniams
būstams“, aiškintis, kam atiduoti įvaikinti jų susilauktus kūdikius, nuraminti, kad nors ir degtinės nebus galima viešai gerti
liaudžiai skirtuose renginiuose, tačiau kiekvieno tarpuvartės
ar landynės jokios policijos pajėgos nespės patikrinti. Neturite darbo? Bet mums neapsimoka investuoti Gruzdžiuose,
Žagarėje ar Didžiasalyje (oi, kaip puiku, kad to Didžiasalio
jau seniai jokia „žiniasklaida“ nebeprimena), todėl galime
jus nebent pasiųsti į viešuosius darbus, pavyzdžiui, „žolės
ravėti“, kažkur į kažkokį Balbieriškį, anot profesoriaus bankininko Raimundo Kuodžio. „Che-che-che, na argi kokiuose
nors Šiauliuose dar gali būti mokslininkų?“ Kuo greičiau
juos ten „optimizuoti“ dar apkaltinus, kad jie net „lėšas
eikvoja ne studijoms, o administravimui“, anot švietimo ir
mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės ir neseniai paskirto
MOSTA direktoriaus Ramojaus Reimerio, kukliai nutylint,
kad buvusių universiteto pastatų priežiūros pareiga tebėra
užkrauta to paties jau daugiau kaip dešimtmetį „optimizuojamo“ universiteto bendruomenei. Įžūlus melas, iliustruotas
„moksliškomis“ diagramomis ir parodytas sekmadienio
(birželio 25 d.) LRT „Panoramoje“, gali atrodyti kaip svarus
argumentas, kad „tinklo optimizavimo“ reforma yra būtina.
Tačiau ši nemaloni prievolė susijusi ir su tam tikrais
privalumais – aukštų pareigų ir kitų titulų įvardijimu. Na,
nuvažiuosi į kokį nors Briuselį, Vašingtoną ar bent tą pačią
Astaną, pasakysi, kad esi turtingas ir net kažkiek įtakingas,
juk niekas nekreips dėmesio, nes ten tokių yra daug. Į jokius
oficialius priėmimus ar posėdžius nekviestų, jokių reikšmingų dokumentų pasirašinėti nedėtų, pro garbės sargybas
nevedžiotų. Net „apsauginius“ tektų patiems samdytis,
patiems ir už keliones bei viešbučius susimokėti. Net į kai
kuriuos rūmus lengvai nebeįleistų. Todėl valdžios titulai
šiuo atveju vis tik praverčia. Ir papildomas pajamų šaltinis
taip pat malonus. Nesvarbu, kad 55–60 proc. gyventojų esi
nekenčiamas, o 30–35 proc. tavimi visai nesidomi lygiai taip
pat, kaip tau neįdomus jų gyvenimas:
„Nepatinka viešieji darbai? Rodai, kad turi biomedicinos
mokslų daktaro diplomą ir esi kelių monografijų autorius?
Aiškini, kad gyvulininkystė visada buvo ir ateityje bus
valstybės pajamų šaltinis? Bet MUMS, šiandien turintiems
galią spaudyti ir sukinėti valdžios mechanizmų raktelius,
visai nesvarbūs tavo, buvęs mokslininke, argumentai, tavo
žinios ir patirtis. Tokių, kaip tu, netrukus bus dar trigubai
daugiau, nes MES darome reformą, kurioje vietoje 14 liks tik
keli didieji universitetai. Tavo vaikai jokių diplomų neįgis,
nes MES tuo jau pasirūpinome: likvidavome daugiau kaip
pusę bendrojo lavinimo mokyklų, o tose, kurios dar liko,
aukšto balo jie nepasieks, nes tu neturėsi, iš ko jiems samdyti
korepetitorių. Čia tavo problema, kad nespėjai anksčiau

įsitvirtinti sostinėje, kad nesuvokei „prichvatizacijos“ galimybių ir tuose procesuose nedalyvavai. Kam tu, nepraktiškas
idealiste, šiandien čia reikalingas? Esi tik našta valstybei...“
Valdžios koridoriai, kabinetai ir kėdės greitai žmogų
pakeičia. Atėjęs su gražiais pažadais (kartais net ir su siekiais), jis labai greitai juos pamiršta ir į savo buvusius kolegas
pradeda žiūrėti iš tariamai olimpinių bokštų. Iš jų tie buvę
kolegos atrodo tik pilka masė, vos įžiūrimi taškeliai, tik trukdantys „globaliai“ svajoti: kiek Lietuvos universitetų greitai
atsidurs pirmajame „reitingų“ dešimtuke, kaip dažnai su jų
atstovais teks važinėti į Nobelio premijų teikimo iškilmes. Ir
kai koks nors žinomo senelio vaikaitis Gabrielius ims spiegti,
kad Lietuvai užtenka dviejų universitetų, naujasis vadovas
jį švelniai pataisys: „Vaikeli, užtektų ir vieno. Juk toks ir
buvo įkurtas 1922-aisiais...“ Kad vėliau tuometinė Lietuva
įkūrė dar aštuonis, jam neprimins, nes juk tai neatitinka
dabartinės strategijos: visą finansavimą skiriant vienam,
gal ir pavyks pralenkti Oksfordo ar Harvardo išminčius.
Jei kažkas paklaus: „O kaip dėl žadėtos darnios regionų raidos?“, bus galima pasinaudoti politikos veterano patirtimi
ir ramiai paaiškinti, kad „rinkimai seniai pasibaigė“. Dabar
netrukdykite aiškintis svarbiausias strategines problemas,
pavyzdžiui: kas moka trigubai didesnę žemės nuomą už kokį
nors „skardį“ (ar Skardžiui), prie ko buvo prikibęs pūkas (ar
Pūkas), kaip nubausti pas konkurentus perbėgusią tariamą
bičiulę, išrinktą pagal partinį sąrašą, arba išsiaiškinti, kas
sumokėjo už „šnapsą“ ir šnicelį po medžioklės rėmėjų surengtoje vakaronėje... Juk prie lovio įprasta pasistumdyti, nes
žmogiškai prie stalo susėsti ir darniai dirbti jie dar neišmoko.

Ką dabar darysime?

Nemeluokite, valdžiažmogiai, nei neseniai atsisėdę,
nei perstumdę anksčiau turėtas kėdes. Nei jūsų siekiai, nei
veiklos metodai nepasikeitė. Jokios darnios valstybės raidos
strategijos nesiruošiate vykdyti, nes jos ir neturite. Viskas yra
tik žodžiai, „multikus“ primenančios skaidrės ir primityvi
vaidyba. Net tie, kurie atėjote apsiginklavę aukštais idealais,
pajutote, kad teks jų atsisakyti, nes priešingu atveju būsite išmesti, pareiškus tariamą „nepasitikėjimą“. Juk kuo atremsite,
kai korumpuota persona rėkia, kad tavimi nepasitiki? Nesitikėjote, kad valstybė arba, tiksliau sakant, tai, kas iš jos dar
liko, artėjant Vasario 16-osios Akto šimtmečiui, taip stipriai
užvaldyta nerinktų ir niekam neatsiskaitančių grupuočių.
Vadinamojo „Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano“ įgyvendinimas buvo kruopščiai parengtas
pagal visas stambių aferų darymo procedūras. Pirmiausia
visuomenė buvo apdrėbta didžiule dezinformacijos koše:
„Lietuvoje yra 16 tūkst. mokslininkų ir 45 (46, 47 ir pan.)
aukštosios mokyklos“, „Lietuva yra tarp daugiausia aukštojo
mokslo diplomų išduodančių ES valstybių, tačiau jų kokybė netenkina darbdavių“, edukologijos mokslas Lietuvoje
esąs labai žemo lygio, universitetuose yra per 1800 studijų
programų, „skirtinguose universitetuose studijų programos
dubliuojasi“, aukštajam mokslui skiriamos lėšos sparčiai
auga, bet jos naudojamos neefektyviai ir t. t.
Ir kaip visuomenei susigaudyti, kad tai yra tik suktai
sumesto melo rinkinys, kad mechaniškas universitetų sujungimas jokios aukštos kokybės nesukuria, o kai kurios
vadinamosios besidubliuojančios programos skatina sveiką skirtingų akademinių mokyklų konkurenciją ir lemia
pažangą, o studentams atveria pasirinkimo galimybes,
kad prievartinis įstojimo balo nustatymas prieštarauja ne
tik Konstitucijai, bet ir asmenybės raidos psichologijai bei
šiuolaikinei edukologijai. Kaip jai išsiaiškinti, kad gilios demografinės krizės ir regionų tuštėjimo akivaizdoje mokslo
centrų sutelkimas tik dviejuose miestuose dar labiau padidins socialinę atskirtį ir paspartins paskutinių kvalifikuotos
darbo jėgos likučių praradimą?
Kitas gerai apgalvotas aferos rengimo žingsnis buvo atskirų visuomenės grupių kiršinimas: mažesnių universitetų
su didžiaisiais, jaunųjų mokslininkų su vyresniais, studentų
su dėstytojais, visuomenės nuteikimas prieš akademinę
bendruomenę, taip atitraukiant jos dėmesį nuo strateginių
problemų. (Tęsinys – kitame numeryje)

tkurta Valstybės istorinės atminties komisija. Seimas,
atsižvelgdamas į būtinybę paspartinti Lietuvos valstybės
atkūrimo procesų tyrimą, suprasdamas valstybės istorinės
atminties reikšmę Tautos savimonei, išsivadavimo istorijos
liudininkų pateikiamų faktų įtaką jaunosios kartos patriotiniam ir pilietiniam ugdymui bei jų svarbą Lietuvos mokslui ir
Lietuvos įvaizdžio tarptautinėje arenoje formavimui, nutarė
sudaryti Seimo Valstybės istorinės atminties komisiją.
Komisijoje dirbs 11 narių: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos frakcijos nariai: Arūnas Gumuliauskas, Eugenijus
Jovaiša, Stasys Tumėnas ir Povilas Urbšys; Tėvynės SąjungosLietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai: Arvydas
Anušauskas, Vytautas Juozapaitis ir Emanuelis Zingeris;
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narė Irena Šiaulienė, Liberalų
sąjūdžio frakcijos narys Ričardas Juška, frakcijos „Tvarka ir
teisingumas“ narys Juozas Imbrasas.
Valstybės istorinės atminties komisija įgaliota teikti pasiūlymus Vyriausybei dėl valstybės istorinės atminties įamžinimo strateginių krypčių ir veiksmų planų, atmintinų metų
ir kitų minėjimų, susijusių su istorine atmintimi, programų
metmenų. Ji rūpinsis Tautos istorinės atminties įamžinimu,
Lietuvos istorijos paveldo atminimo įprasminimu ir jo planų
įgyvendinimu, teiks pasiūlymus rengiant valstybės istorinės
atminties kaupimo ir išsaugojimo koordinacinius planus,
vykdys jų įgyvendinimo parlamentinę kontrolę. Komisija
taip pat teiks pasiūlymus Vyriausybei dėl Lietuvos valstybės
atkūrimo svarbiausių datų ir atmintinų metų minėjimo
programų, vykdys jų įgyvendinimo parlamentinę kontrolę.
Pasak komisijos steigimo iniciatoriaus, Seimo Švietimo
ir mokslo komiteto pirmininko akad. Eugenijaus Jovaišos,
tokios komisijos poreikis egzistavo seniai. Dar 2007 m. buvo
sudaryta Valstybės atkūrimo istorijos tyrimo ir atmintinų
datų paminėjimo komisija, sėkmingai veikusi iki 2012 m.,
o vėliau taip ir nebeatkurta dėl politinių nesutarimų. Šia
komisija bus siekiama tęsti ankstesnius darbus, suteikti
nuoseklumą ir koncepciją istorinės atminties formavimo ir
įamžinimo iniciatyvoms.
Patvirtinta naujos sudėties Vyriausioji rinkimų
komisija. VRK pirmininke paskirta Laura Matjošaitytė. Jos
kandidatūrą slapto balsavimo metu savo balsais parėmė 74
Seimo nariai, prieš buvo 12, 2 susilaikė. Respublikos Prezidento siūlymu VRK nariais paskirti Vincentas Vobolevičius
(slapto balsavimo rezultatai: už – 76, prieš – 5, susilaikė 5)
ir Aistė Žilinskienė (slapto balsavimo rezultatai: už – 84,
prieš – 1, susilaikė 1), teisingumo ministro siūlymu – Darijus
Beinoravičius (slapto balsavimo rezultatai: už – 79, prieš –
4, susilaikė 5) ir Svetlana Misevičienė (slapto balsavimo
rezultatai: už – 82, prieš – 2, susilaikė 3), Lietuvos teisininkų
draugijos siūlymu – Svajonė Šaltauskienė (slapto balsavimo
rezultatai: už – 80, prieš – 1, susilaikė 1).
Parlamentinių partijų siūlymu VRK nariais paskirti:
partijos „Tvarka ir teisingumas“ – Donatas Laurinavičius,
Lietuvos socialdemokratų partijos – Jūratė Lebedevienė,
Liberalų sąjūdžio – Maksimas Reznikovas, Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos – Valdemaras
Urbanas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos – Jonė Valčiukienė. Prisiekus naujai sudarytos Vyriausiosios rinkimų
komisijos nariams ir pirmininkui, pasibaigė Seimo 2012 m.
birželio 14 d. sudarytos Vyriausiosios rinkimų komisijos
įgaliojimai. Komisijos sudėtis patvirtinta be dviejų narių:
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos
pasiūlyto Viliaus Semeškos ir Lietuvos teisininkų draugijos
pasiūlyto Jono Udrio, už kurį slapto balsavimo metu balsavo
35, prieš buvo 46, susilaikė 3 Seimo nariai.
Siūlymas 2019 metus paskelbti Žemaitijos metais.
Teikiamu nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo Žemaitijos
metais“ projektu siūloma Seimui atsižvelgti į tai, kad 2019
m. bus minimos pirmą kartą Žemaitijos vardo paminėjimo
rašytiniuose šaltiniuose (Ipatijaus kronikoje, aprašant Haličo-Volynės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį
minimi ir du žemaičių kunigaikščiai Gedvilas ir Vykintas)
800-osios metinės. Pabrėžiama Žemaitijos lemiama reikšmė
Lietuvos ir Baltijos jūros rytų pakrantės XIII–XIV a. valstybių formavimosi istorijoje Vokiečių ordinui vykdant kuršių ir
prūsų genčių nukariavimus. Pažymimas Žemaitijos vaidmuo
Nukelta į 6 p.
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ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS LITERATŪRINIAI KOMENTARAI IR KITA KŪRYBA
„Vykti greitkeliu...“ – „Eiti paprastu plentu...“
Jurgita Petrauskienė
Švietimo ir mokslo ministrė
„Mūsų, Švietimo ir mokslo ministerijos ir
Seimo komiteto, vizijos dėl aukštojo mokslo
ateities visiškai sutampa. Matydami poreikį reformuoti aukštojo mokslo sistemą,
mes pasiūlėme eiti tiesiausiu keliu, vykti
greitkeliu ir jau kitais metais turėti aiškiai
matomą pažangą. Na, buvo pasirinkta eiti
paprastu plentu.
Taip, šis kelias taip pat veda mūsų bendros vizijos link, tačiau reikia pripažinti, kad
šiame kelyje bus daug posūkių, neišvengiamų paklydimų, akligatvių. Akivaizdu, kad,
eidami šiuo keliu, užtruksime ilgiau. Cituo

jama iš Švietimo ir mokslo ministerijos Komuni
kacijos skyriaus 2017 m. birželio 21 d. pranešimo.

Aukštojo mokslo reforma
prasidėjo šiandien...

„Šiandienos balsavimu Seimas pagaliau
pasuko raktelį ir užvedė aukštojo mokslo
reformos mechanizmo variklį. Vyriausybė savo ruožtu įsipareigojo užtikrinti, kad
mechanizmas veiks ir degalų bus pilama
tiek, kiek reikės. Kelionės tikslas – aiškus,
dėl jo sutarėme, o maršrutą, judėjimo kryptį
rinksimės ir derinsime kartu su akademine bendruomene. Atsakingai žiūrėdami
į valstybės, regionų, studentų, verslo bei
darbdavių poreikius, šiandien žengiame
pirmuosius svarbios pertvarkos žingsnius“, –
sako ministrė.

J. Petrauskienės teigimu, premjero Sauliaus Skvernelio sudaryta darbo grupė siūlė
kitą, greitesnius rezultatus atnešiantį ir jau
kitais metais aiškiai matomą pažangą fiksuojantį reformos kelią, tačiau „Seimas pasirinko judėti lėčiau, bet ta pačia kryptimi.
<...> Tiesa, pasirinktas nuosaikus kelias,
palikta daug erdvės pasirinkti sprendimų
įgyvendinimo kryptį“, – Seimo sprendimą komentuoja J. Petrauskienė. Cituojama
iš Švietimo ir mokslo ministerijos Komunikacijos skyriaus 2017 m. birželio 29 d.
pranešimo.

Kvietimas ir... jo paneigimas

1. Kviečiame pasipriešinti besipriešinantiems aukštojo mokslo reformai
2017 m. birželio 14 d.
Birželio 15 d., ketvirtadienį, 11 val., prie
LR Seimo Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas organizuoja
protesto akciją – mitingą-eitynes. Protestas
yra skirtas pasipriešinti aukštojo mokslo
reformai. Protesto dalyviai eitynes pradės
11 valandą nuo LR Seimo ir eis Gedimino
prospektu iki LR Vyriausybės (Kudirkos a.).
Mitingo metu bus kreipiamasi į Seimą ir
Vyriausybę, renginys vyks iki 14 val.
Pasak mitingo organizatorių, mitinge
bus protestuojama prieš vykdomą aukštojo
mokslo skurdinimą, neoliberalią socialinę
politiką, antidemokratišką aukštojo mokslo
reformą.
Jei manote, kad aukštojo mokslo reformos įgyvendinimas yra būtinas žingsnis ir
mitingo organizatoriai neteisingai inter-

ŠMM sukviesti rėmėjai. Studentai prieš dėstytojus?

pretuoja pagrindinius reformos iššūkius
ir tikslus, kviečiame susiburti ir išreikšti
palaikymą planuojamiems pokyčiams
aukštajame moksle. Protesto akcijos metu
kviečiame universitetų senatų atstovus
ir studentus rinktis prie LR Vyriausybės
ir išreikšti palaikymą: plakatais, pasisakymais, taip pat komentarais spaudoje. Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius

2. Paaiškinimas dėl LAMPSS
mitingo
2017 m. birželio 15 d.

Laiškas su kvietimu priešintis vadinamiesiems besipriešinantiems piketuoti prie
Vyriausybės neatitinka konstruktyvaus dialogo principų, yra savarankiškai parengtas
ministerijos Komunikacijos skyriaus darbuotojo, nesuderintas su atsakingais asmenimis. Netinkamai pasielgęs darbuotojas
bus įspėtas. Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius atsiprašo dėl šio nesusipratimo. Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
„Mokslo Lietuvos“ pastaba: Skaitytojai
įvertins, apie ką liudija tokių veiksmų ir
komentarų turinys bei stilius.

MOKSLININKŲ PROTESTO AKCIJA

Protestuotojai viliasi, kad jų teises apgins Seimas
Atkelta iš 2 p.

reikalavimus, tačiau jai nepavyko įvykdyti
kažkieno duoto „užsakymo“. Pirmą kartą
organizuota mokslininkų eisena, nužygiavusi Gedimino prospektu nuo Seimo iki
Vyriausybės rūmų, padarė didžiulį įspūdį

ir šimtais nuotraukų pasklido socialiniuose
tinkluose.
Vis dėlto mūsų galėjo būti dar kelis kartus daugiau. Dalyvavusiųjų nuomone, kai
kuriose mokslo institucijose jau yra įsivyravusi baimė prarasti savo turimą poziciją arba
nusivylimas ir netikėjimas, kad dar įmanoma

sustabdyti „buldozerinę pertvarką“ ir atsispirti verslo valdomos „didžiosios“ žiniasklaidos platinamai dezinformacijai. Kartais
trūksta ir platesnio mąstymo, nenorima
galvoti apie problemų šaknis, pasekmes Lietuvos mokslo ateičiai. Pastarąjį dešimtmetį
įvestas universitetų valdymo modelis jau sukūrė hierarchinę struktūrą, kurioje ypač sureikšmintos administracijos pozicijos, o dėstytojai ir mokslininkai nustumti į paraštes.
Netruko atsirasti ir korumpuotų grupelių,
kuriose gero mokslininko ar dėstytojo mato
vienetas – nuolankumas (paklusnumas, lojalumas administracijai). Tokioje aplinkoje
numiršta kritinis mąstymas ir tampa lengva
manipuliuoti akademine bendruomene, kuri
pamažu praranda savo tapatybę.
Karikatūriškai atrodė Švietimo ir mokslo
ministerijos bandymas organizuoti alternatyvią savo rėmėjų „akciją“. Į jos kvietimą
atsiliepusio vieno universiteto studentų būrelis, susispietęs aikštės pakraštyje ir laikęs
kelis vienodu stiliumi parengtus plakatukus
apie paramą „konsolidacijai“ ir „reformoms“,
net nesugebėjo paaiškinti šių sąvokų esmės.
Mėginimas naudotis sovietinės propagandos
ar Mao laikų Kinijos „chunveibinų“ metodais pademonstravo tik šios provokacijos
rengėjų mentalitetą ir absoliutų akademinės
bendruomenės situacijos nesuvokimą.
Pasak ne vieno akcijos dalyvio, būna,
kad universitete akademinė bendruomenė
yra diskriminuojama ir marginalizuojama,
neturi galimybių kitaip pareikšti savo nuomonę, kaip tik eiti į viešą protesto mitingą.

LR Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis
susitiko su protestuotojais

Todėl ir reikia pradėti patiems atstovauti
savo interesams, aiškiai išsakyti savo požiūrį
į esamą situaciją.
Tiek profsąjungų, tiek mokslininkų kūrybinių organizacijų svarbiausias uždavinys – dėstytojų ir tyrėjų teisių gynimas.
Planavimas jungti universitetus ir didinti
finansavimą iš vadinamųjų „vidinių resursų“ reiškia dar vieną nemenkos darbuotojų
dalies atleidimą, o kitų „pervedimą“ į laikino darbo sutartis, mokant minimalią algą.
Akcijos dalyvių plakatai bylojo apie 500
eurų algą, kurią jie gauna „į rankas“, tačiau
nemaža dalis mokslininkų ir dėstytojų jau
šiuo metu dirba turėdami tik pusę, trečdalį
ar net ketvirtį minimalaus etato, todėl ir
Nukelta į 5 p.
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tuos 500 tenka dalinti keliems. Pasak akcijos
dalyvės, „gaunamas dėstytojų minimalus
atlyginimas yra susijęs su dideliais pedagoginiais krūviais. Koeficientas skaičiuojamas pagal mokslinio darbo kiekį, tačiau dėl
didelio pedagoginio krūvio nelieka laiko
moksliniam darbui“. Mokslininkų finansinė
padėtis turi keistis.
Šios akcijos dalyvių požiūriu, mes parodėme, kad nesutinkame su Švietimo ir

mokslo ministerijos veiklos metodais. Akademinės bendruomenės nariai kritikavo jos
vadovus dėl nekompetencijos ir arogancijos, dėl socialinio atsakingumo ir pilietinės
savivokos stokos. Mes norime akademinį
gyvenimą kurti, o ne griauti. Juk tokia yra
jo esmė!
Susitikti ir nuoširdžiai pasikalbėti su protesto
akcijos dalyviais atėjo Lietuvos Respublikos
Seimo Pirmininkas prof. dr. Viktoras Pranckietis, Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Švietimo ir mokslo

komiteto pirmininkas akad. Eugenijus Jovaiša, kiti Seimo nariai, žinomi visuomenės
veikėjai. Tai teikia vilčių, kad dar ne viskas
prarasta, kad kai kurie valstybės vadovai
suvokia, jog deklaruojamoji „universitetų
tinklo optimizacijos“ programa nėra tas
vienintelis būdas spręsti įsisenėjusias universitetinio ugdymo problemas, kaip tai bando
pavaizduoti dabartinė Švietimo ir mokslo
ministerijos vadovybė.
Tačiau įsiklausymo ir tikrųjų dabartinės aukštojo mokslo problemų analizės

kelias nebus lengvas. Apie tai liudija tiek
po protesto akcijos įvykęs jos organizatorių
susitikimas su Vyriausybės atstovais ir vėlesni valdžios institucijų veiksmai, tiek ir kai
kurių Seimo atstovų pozicijos kaitaliojimas,
bandymai suderinti tai, kas nesuderinama,
bei teisinti tai, ko neįmanoma pateisinti.
Švietimo ir mokslo ministerijos arogantišką
taktiką kol kas galima apibūdinti, deja, tik
taip: „Jūs protestuokite, kalbėkite, o mes
pasityčiosime ir darysime, kaip sumanyta.“
LAMPSS ir LMS informacija

LIETUVOS AKTUALIJOS

Ko neskelbia KTU naujienos, arba kaip gyvena šio universiteto ponybė?

„Verslo žinios“ 2017 m. birželio 21 d. paskelbė, kas iš stambiųjų darbdavių Lietuvoje moka savo darbuotojams daugiausia (http://www.vz.lt/vadyba/personalovaldymas/2017/06/20/5-menesiai-su-viesais-atlyginimais-kas-is-stambiuju-darbdaviu-moka-daugiausia). Trečią vietą po
„Danske Bank A/S“ ir Energijos skirstymo
operatoriaus užima Kauno technologijos
universitetas. Tikras „lyderis tarp lyderių“.
Pateikta analizė pagal „Sodros“ duomenis
parodė, kad atlyginimų vidurkis taip smar-

kiai šoktelėjo todėl, kad gegužės mėnesį buvo
išmokėtos pribloškiančio dydžio tantjemos
ir (arba) honorarai pagal autorines sutartis
už veiklą Valdyboje. Tad ir vidutinis atlyginimas gegužės mėn. šioje įstaigoje išaugo
iki 2400 eurų.
(http://rekvizitai.vz.lt/imone/kauno_
technologijos_universitetas/).
Pateiktoje statistinėje medžiagoje aiškiai
matyti, kad, sumažinus (atleidus) apie 120
darbuotojų, atlyginimai drastiškai padidėjo
tik dešimčiai išrinktųjų, kuriems ir buvo iš-

mokėtos tantjemos bei autoriniai honorarai.
Bendras darbuotojų atlyginimų vidurkis kito
nedaug – nuo 872 eurų vasario mėn. iki 917
eurų balandžio mėn.
Teisės aktai ir universiteto struktūra nenumato tokio darinio kaip Valdyba, taigi
galimai tai yra Taryba arba artimiausias
rektoriui septynetas direktorių ir prorektorių, dalyvaujantis valdyme. Šioje statistikoje
nėra pateikta konkrečių pavardžių. Nereikia
būti detektyvu, kad numanytume, kam gi
taip dosniai buvo išmokėtos tantjemos ar

pinigai pagal autorines sutartis. Reikėtų
paklausti universiteto vadovo ir Tarybos
narių, kodėl, „sutaupius“ atleistų darbuotojų
sąskaita, nekilo atlyginimai dėstytojams ir
kitiems darbuotojams, bet atsirado pinigų
universiteto vadovų autorinėms sutartims
ar tantjemoms? Norėtume žinoti, kiek dėl
tokių „pastangų“ pamaloninti išrinktųjų
būrelį pakilo dėstymo ir mokslo kokybė
didžiuliame universitete?
Tikėtina, dabar būsime apkaltinti KTU
Nukelta į 7 p.
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Europos istorijoje 1236–1422 m. laikotarpiu,
200 metų trukusią kovą su Ordinu, ginant
savo žemę ir laisvę, indėlį į pergalę Saulės ir
Durbės mūšiuose, užtikrinant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stiprėjimą, apsaugojant latvių ir estų žemes nuo prūsų likimo.
Pripažįstamas Žemaitijos indėlis per
visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
gyvavimo laikotarpį į valstybės gyvenimą,
išlaikant prigimtinę savastį, kalbą, papročius,
tradicijas ir savitą krašto istoriją. Projektu
siūloma Vyriausybei sudaryti Žemaitijos
metų komisiją, kuri iki 2018 m. gruodžio
1 d. parengtų Žemaitijos metų paminėjimo
programą; 2019 metų valstybės biudžete
numatyti lėšas programai įgyvendinti.
Seimas reglamentavo grupės skundo
institutą. Seimas priėmė Administracinių
bylų teisenos įstatymo pataisas, kuriuo reglamentuojamas grupės skundo institutas.
Už tokį sprendimą vieningai balsavo 100
Seimo narių. Priimtomis pataisomis geriau
užtikrinama teisė į teisminę gynybą, nes, pa-

sinaudodami grupės skundo institutu, savo
pažeistas teises galės apginti ir tie asmenys,
kurie savarankiškai neinicijuoja teisminio
bylinėjimosi dėl finansinių priežasčių, patirties stokos, laiko sąnaudų.
Grupės skundo institutu taip pat sutrumpinamas administracinių bylų procesas;
užtikrinama vienoda teismų praktika tokių
pačių ar panašių bylų atžvilgiu. Be to, grupės
skundo institutu sumažinamos administracinio proceso sąnaudos tiek pareiškėjams,
tiek valstybei. Įstatymo pataisos leis ginti didelių grupių asmenų, reiškiančių vienarūšius
reikalavimus (kylančius iš tapačių faktinių
aplinkybių ir turinčius tą patį teisinį pagrindą), teises ir įstatymų saugomus interesus.
Lietuva įvardijama kaip pagrindinė
Kazachstano partnerė Baltijos regione.
Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Šiaulienė dalyvavo Kazachstano parlamento
rengiamoje konferencijoje. „Kazachstanas
yra viena iš Lietuvos ekonominės diplomatijos prioritetinių krypčių, o Lietuva įvardijama kaip pagrindinė Kazachstano partnerė

Baltijos jūros regione. Esu tikra, kad ateityje
abipusiškai naudingi mūsų šalių ryšiai stiprės“, – sveikindama Kazachstano parlamente surengtos konferencijos dalyvius sakė
Seimo Pirmininko pavaduotoja I. Šiaulienė.
Ji priminė, kad tarp Lietuvos ir Kazachstano
yra sudaryta daugiau kaip 20 tarptautinių
sutarčių susisiekimo, investicijų skatinimo,
krovinių tarptautinio vežimo, gynybos, turizmo, energetikos ir kitose srityse.
Neseniai Lietuva ir Kazachstanas paminėjo valstybių diplomatinių santykių
užmezgimo dvidešimt penktąsias metines,
o Lietuvos Respublikos Seime yra sudaryta
gausi tarpparlamentinių ryšių su Kazachstanu grupė. Irena Šiaulienė su parlamentine
delegacija apsilankė Kazachstano sostinėje
Astanoje vykstančioje parodoje „EXPO
2017“, kur buvo minima Lietuvos diena. Parodos tema – ateities energija. Tarp daugiau
nei šimto pasaulio valstybių ir 20 tarptautinių organizacijų prisistato ir Lietuva. Tikimasi, kad per tris mėnesius paroda sulauks
5 milijonų lankytojų.

„Įspūdingi atlyginimai valstybės valdomoje įmonėje“. Seimo narys Jurgis Razma
kreipėsi į Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį dėl įspūdingų valstybės valdomoje įmonėje EPSO-G darbuotojų atlyginimų. Viešai
prieinamoje informacijoje skelbiama, kad
Vyriausybės kontroliuojamos įmonės vidutinis atlyginimas viršija 9 tūkst. eurų, tačiau
neaišku, kokius rezultatus 23 darbuotojų
EPSO-G kolektyvas pasiekė praėjusiais metais, kad gautų tokias milžiniškas premijas.
Seimo nario kreipimesi sakoma, kad iš
to, kas pateikiama viešojoje erdvėje, galima susidaryti įspūdį, jog tai yra valstybės
valdomų įmonių gerosios valdysenos diskreditavimas. Skirtingai nuo kitų valstybės
valdomų įmonių, EPSO-G viešai nepateikia
savo pačios finansinių ir veiklos ataskaitų,
darbuotojų sąrašo ir jų gaunamų atlyginimų.
UAB EPSO-G yra Energetikos ministerijos
valdoma patronuojančioji įmonė, kuriai priklauso 96,6 proc. „Amber Grid“, 97,5 proc. –
„Litgrid“ ir 67 proc. – „Baltpool“ akcijų.

LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOJE

Egidija Ramanauskaitė

G

Diskusija su Nemuno krašto šviesuomene

egužės 27 d. Smalininkuose (Jurbarko raj.) Lietuvos mokslininkų
sąjungos nariai, Vytauto Didžiojo ir
Aleksandro Stulginskio universitetų atstovai
apsilankė Materialaus paveldo muziejuje ir
su Nemuno krašto šviesuomene surengė diskusiją apie Lietuvos, jos mokslo ir švietimo
ateitį. Mokslininkų sąjungos tikslas – skatinti
žmones labiau domėtis mokslu ir kartu su
mokslininkais spręsti aktualiausias švietimo,
mokslo ir valstybės raidos problemas. Išsakyta mintis Smalininkuose įsteigti Lietuvos
mokslininkų sąjungos rėmimo skyrių. Tokie
skyriai galėtų veikti ir kituose miesteliuose,
nes jie padėtų žmonėms suvokti, kad už
Lietuvą atsakinga pati jos visuomenė.
Dar 2016 m. gruodžio 12 d. LMS įteikė pareiškimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei, reikalaudama darnios regioninės
politikos. Mokslininkai išsakė nerimą, kad
valdantieji nepaiso akademinės bendruomenės rekomendacijų, susijusių ne tik su švietimo reforma, bet ir su kitomis visuomenės
veiklos sferomis. Apie valstybės problemas
akivaizdžiai liudija liūdnosios pasekmės:
didžiausia Europos Sąjungoje socialinė atskirtis, girtavimas, smurtas, savižudybės,
emigracija ir didžiulis žmonių susipriešinimas.

Aukštojo mokslo pertvarkos
planas

Mokslininkai atskleidė problemas, kurias
pastaruoju metu išgyvena ne tik akademinė
bendruomenė, bet ir kurių pasekmes pajus
visa Lietuva. Švietimo ir mokslo ministerija
numatė vietoj 14 universitetų palikti keturis
ar penkis. Teigiama, kad, sujungus universitetus, pakils kokybė ir bus sutaupyta daug
lėšų. Mokslininkai pasidalijo jau turima
tokių pertvarkų patirtimi.
Pasak dr. Vaidos Šeirienės, nuo pat nepri-

aukštus citavimo rodiklius. Kai publikacijų
lietuvių kalba nelieka, mokslas sparčiai tolsta
nuo visuomenės

Orientuojamės į mažėjančią
Lietuvą

Susitikimas Smalininkų kultūros centre

klausomos Lietuvos pradžios mokslinių tyrimų institutai stichiškai „reformuojami“ jau
daugelį metų: „Nepriklausomybės pradžioje
Lietuvoje buvo 29 mokslinių tyrimų institutai. Buvo kalbama, kad per didelė prabanga
išlaikyti tokį skaičių institutų. Institutams
buvo liepiama jungtis prie universitetų arba
tarpusavyje. Nebuvo vykdoma jokia jungimo
pasekmių analizė. Buvo suplanuota 25 proc.
didinti atlyginimus, bet jie buvo didinami
iš vietinių išteklių, o tai reiškia, kad reikia
atleisti dalį mokslininkų, o kitus įdarbinti
puse etato ar dar mažesne dalimi <...>.
Po to vyko kita reforma, kai buvome
sujungti į „slėnius“. Ir vėl buvo didinami atlyginimai iš vietinių išteklių – vėl atleidžiant
daug žmonių. Tyrėjai buvo priversti iš naujo
dalyvauti konkursuose ir buvo priimami į
darbą penkerių metų laikotarpiui (neva kaip
Seimo nariai). Skirtumas tik tas, kad Seimo
nariai išeidami gauna dideles kompensacijas,
o mokslininkus buvo galima tiesiog išmesti
į gatvę. Dėl šių „reformų“ iš mokslo tyrimų

institutų liko tik trupinėliai, išnyko ištisos
mokslo šakos ir greitai nebus jokių kliūčių
esamam verslo elitui ir visai biurokratijai
tvarkytis mūsų šalyje taip, kaip jiems atrodys
geriau.
Išskirtos prioritetinės mokslo šakos,
kurios siejamos su šalies pažanga, tačiau
gamtos mokslai į jas nepateko. Jie bus finansuojami privačių įmonių iniciatyva, kurios
Lietuvos gamtos reikalams spręsti pasitelks
užsienio tyrėjus. Ir vėl pasireikš grupiniai
interesai. <...> Jaunimas, atėjęs pas mus
į doktorantūros studijas, neišgyvena, nes
mokslininkų algos yra apgailėtinos, o atvykus iš rajoninių miestelių nuomoti butą
Vilniuje ir išlaikyti šeimą nėra taip paprasta.“
Diskusijos dalyviai išreiškė nerimą, kad
Lietuvoje siekiama formuoti verslo elitą ir
visiškai pamirštama švietėjiška mokslo funkcija. Mažėja monografijų, skirtų Lietuvos
gamtai, istorijai, kultūrai. Net lituanistikos
mokslai vertinami tik pagal straipsnius tarptautiniuose mokslo žurnaluose, turinčiuose

Diskusijos dalyviai įvardijo Lietuvos
„mažėjimo strategiją“, kuri atvirai neskelbiama, tačiau priimami įstatymai kalba patys
už save. Viena svarbiausių viešai išsakomų
universitetų jungimo priežasčių – juose
mažėja studentų. Pasak LMS pirmininko
prof. J. Jasaičio, „šiuo metu planuojama
dviejų milijonų Lietuva, po kurio laiko bus
galima planuoti 1,5 milijono ir t. t. O Lietuva
pradės atsigauti tik tada, kai orientuosimės
mažiausiai į keturis milijonus gyventojų“.
Mokslininkų sąjungos pirmininkas išvardino daugybę problemų: išvažiuoja darbingi
išsilavinę žmonės, emigracija didina skyrybų skaičių, žiniasklaidos kanalais sklinda
savinieka, pavyzdžiui, neva esame pasaulio
rekordininkai, išgeriantys daugiausiai alkoholio. „Iš mūsų atima viltį ir tikėjimą
ateitimi. Jeigu nuolat sakoma, kad mūsų
mažėja ir mažės, tai kur link mes vedame
valstybę?!“ – klausė mokslininkas.
Kitos įvardintos problemos: nekuriamos
darbo vietos, neskatinamas gamybos įmonių
kūrimas, neskiriama dėmesio smulkiojo
ir vidutinio verslo plėtrai, neišnaudojami
vietiniai gamtos, infrastruktūros ir žmonių
ištekliai. Naudojama tik maža dalelė rekreacinių išteklių, neskatinamas Europos ir
kitų pasaulio valstybių susidomėjimas šiais
ištekliais, liudijantis apie būtinybę turėti
daugiau sanatorijų, poilsio namų, naujų turizmo maršrutų. „Įsteigdama kuriame nors
rajone vaikų užimtumo centrą 30-čiai vaikų
ir išreklamuodama jį TV kanalais, valdžia
užsiima veiklos imitacija. Bet juk dar per 200
to rajono vaikų lieka apgailėtinoje padėtyje,
nes jų tėvai neturi darbo“, – kalbėjo LMS
pirmininkas.
Nukelta į 7 p.
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Diskusijoje

Atkelta iš 6 p.

laikotarpį Lietuvoje, jos nepaliekant, neišvykstant į užsienį.“
Ekonomistai mato, kad Baltijos valstybės
pagal bendrąjį vidaus produktą (BVP) ir
bendrą visuminį vartojimą, tenkantį vienam
žmogui, aplenkia ne tik Višegrado šalis,
bet ir didžiąją dalį Pietų Europos valstybių.
Tačiau tie skaičiai reiškia, kad Lietuvoje yra
labai didelė socialinė nelygybė – ekonomikos
kilimu naudojasi labai maža dalis žmonių,
o didžioji visuomenės dalis negauna lėšų,
būtinų oriai pragyventi.
Pasak profesoriaus, ieškant priežasčių,
kodėl taip yra, kyla labai paprastas atsakymas – Lietuva labiausiai Europoje apmokestina mažai uždirbančius. „Niekur kitur nėra
taip, kad vadinamas neapmokestinamasis
minimumas būtų taikomas tik fizinių as-

„Kaip čia išeina, kad Lietuvos ekonomika auga, o
socialinė nelygybė didėja?“

Pasak Vilniaus universiteto profesoriaus
Vyginto Gončio, „tai, kad visi universitetai
spraudžiami į tarptautinių problemų sprendimą, reiškia, kad mes neturime mokslo,
orientuoto į mūsų visuomenę, mūsų poreikius. Verslininkiškas, grynai mechaniškas
požiūris į universitetų jungimą neatneša
teisingo sprendimo. Ir orientuodami ekonomiką į eksportą, mes taip pat nesirūpiname
savo visuomene. Kaimas natūraliai ištuštėja“.

Kalba LMS tarybos narė dr. Vaida Šeirienė

Prof. V. Gontis priminė susirinkusiesiems, kad Baltijos valstybės ekonomiškai
sparčiausiai auga iš buvusių sovietinių respublikų ir Višegrado šalių: „Kai žiūri į tuos
skaičius, į automobilių srautus gatvėse, didėjančius krovinių srautus Klaipėdos uoste,
matai, kad Lietuvoje ekonomika stiprėja.
Bet kyla klausimas, kur yra esminė ekonomikos valdymo problema, kad šis augimas
nepasiekia eilinio žmogaus, nepadidina jo
gerovės? Turėtų būti keičiamas ekonominis
mąstymas – būtina galvoti apie regionų
žmones, kaip jiems išgyventi tą pereinamąjį

Buvusios Smalininkų geležinkelio stoties
pastatas

menų pajamoms, bet netaikomas sveikatos
draudimui ir „Sodros“ mokesčiams. Dėl
to mes regionuose negalime sukurti darbo
vietų, kad žmonės vieni kitiems tiesiog teiktų
elementarias paslaugas, kad bendruomenės
išgyventų. Lietuvos ekonomistai supranta,
ką ir kaip reikėtų daryti. Bet tas supratimas
skinasi kelią labai sunkiai.“
V. Gontis įvardijo menko mokslininkų
indėlio į ekonomiką problemą. Pasak mokslininko, „šiuolaikinis mokslas reikalauja visai kitaip žiūrėti į ekonominius ir socialinius
santykius. Lietuvoje ekonominį suvokimą
diktuoja verslas, komercinių bankų atstovai,
Laisvosios rinkos institutas, o buvęs didžiulis
Ekonomikos institutas, veikęs prie Lietuvos mokslų akademijos, išardytas. Liko tik
keletas pavienių ekonomikos mokslininkų
aukštosiose mokyklose, todėl ekonominės
minties Lietuvoje būklė yra apverktina“.

Kodėl išrinktieji į valdžią nevykdo pažadų?

Diskusijoje dalyvavę mokslininkai ir
Smalininkų gyventojai stebėjosi, kodėl jų
išrinkti į valdžią žmonės nevykdo to, ką
žadėjo. Pasak LMS narių, nereikėtų galvoti, kad jeigu žmogus turi gerų idėjų, tai,

prarandamas regionų identitetas. Pasak A.
Griškaus, jo paties aštuoniolikametis sūnus
lankė muzikos, sporto mokyklas, bet jis išvažiuoja į užsienį ir žino, kad į Lietuvą negrįš.
„Kaip parodyti jaunimui, kad Lietuva turi
ateitį? Kaip į regioną pritraukti investicijų,
atskleisti gilesnį jo raidos suvokimą?“ – klausė tėtis – kultūros centro vadovas.

Kviečiame visus susitelkti ir
palaikyti mokslininkus!
LMS Tarybos narys prof. Alvydas
Baležentis – buvusio Smalininkų žemės
ūkio technikumo auklėtinis. Gintaro Jaronio,
Tomo Pabedinsko, Egidijos Ramanauskaitės ir Jono
Jasaičio nuotr.

nuėjęs į valdžią, jas įgyvendins. Politikams
būdinga įsiklausyti, ką apie juos galvoja ir
kalba žiniasklaida. Problema kyla dėl to, kad
Lietuvos žiniasklaida yra komercinė, ją valdo
verslas Net nacionalinis radijas ir televizija
reklamuoja vadinamojo „Laisvosios rinkos
instituto“ pasaulėžiūrą. Tokiomis sąlygomis
sudėtinga siūlyti sprendimus, kurie nepalankūs verslui, nes iš jo valdomos žiniasklaidos
tuoj pat pasipila patyčios, prasideda psichologinis spaudimas. Mokslininkų nuomone,
jeigu visuomenė, nusiuntusi protingą žmogų
į politiką, jį nuolat kontroliuotų, tai padėtų
jam atsispirti neigiamoms įtakoms.

Regionai tuštėja – ar tai teisingas kelias?

Mykolo Romerio universiteto profesorius Alvydas Baležentis, beje, buvęs Smalininkų technikumo auklėtinis, atkreipė dėmesį, kad švietimo problemos neapsiriboja
universitetais. Regionuose uždarinėjamos
mokyklos, kultūros centrai, sveikatos priežiūros institucijos. Kyla klausimas, ar tikrai
einame teisinga kryptimi?
Rūpestį dėl Smalininkų ir kitų panašių
vietovių problemų išsakė ir diskusijoje dalyvavę verslo atstovai, ir pedagogai bei kultūros
darbuotojai. Smalininkų kultūros centro direktorius dr. Arvydas Griškus prisistatė esantis vienas iš paskutinių „mohikanų“, baigusių
etnologijos doktorantūrą Vytauto Didžiojo
universitete: „Studijuodamas etnologiją,
tyrinėjau karo aviaciją. Tuomet man įstrigo
pasakymas, kad Lietuvai būtų paprasčiau
samdyti amerikiečių oro pajėgas, negu turėti
savo. Aš tada suvokiau, kokia tai būtų šaliai
griūtis...“ Todėl ir uždarant regionų mokyklas, perkeliant universitetus į du centrus,
nekuriant atokesnėse vietovėse darbo vietų,

Ko neskelbia KTU naujienos, arba kaip gyvena
šio universiteto ponybė?

Atkelta iš 5 p.

Pirmasis Lietuvos mokslininkų sąjungos rėmimo skyrius kuriasi Nemuno krašte,
Smalininkuose. Jo nariai su LMS vicepirmininku prof. Alvydu Baleženčiu

Kodėl ministerija nusprendė, kad Lietuvoje per daug mokytojų ir mokslininkų?
Gal todėl, kad išsilavinusi visuomenė pradeda kritikuoti valdžią... Išsilavinę žmonės greičiau suvokia siaurų interesų grupių
rezgamas aferas ir reikalauja atsakomybės.
Mokslininkai remiasi plačia tarptautine
patirtimi. Pasak prof. V. Gončio, „evoliucinė
ekonomika siūlo į visuomenę žiūrėti kaip į
socialinę sistemą, o ne kaip į mechanizmą,
kai, sukeitus krumpliaračius vietomis, viskas
staiga pradės suktis geriau. Ekonomika yra
sudėtinga sistema. Jeigu pakeisime vieną ar
kitą įtaką, keisis santykiai visoje sistemoje.
Toks platus požiūris gali ateiti tik per profesionalų mokslinį ekonominį mąstymą“.
Tačiau, norint visa tai įgyvendinti, nepakanka vien gerų norų ir kūrybiškų minčių.
Tam reikia visos visuomenės palaikymo.
Svarbu reikalauti, kad politikai žiūrėtų į
visuomenę ne vien verslo akimis – tarsi į statistinius vienetus, kurių vienintelė funkcija
„dirbk–vartok–mirk“, vienetus, kurie neturi
individualybės, kuriems neva svarbu tik tai,
kas padėta lėkštėje.
Lietuvos mokslininkų sąjungos nariai įsitikinę, kad visuomenės problemų sprendime
turi aktyviai dalyvauti pati visuomenė: „Visų
tikslas yra vienas. Išsaugokim Lietuvą! Turėsime Lietuvą, mūsų veikla turės prasmę.“
Pasirinktas ilgas ir nelengvas, bet prasmingas
kelias – mokslininkų ir visuomenės dialogas.
Smalininkai buvo tik viena stotelė. Po diskusijos svečių laukė labai įdomi kultūrinė
programa: kelionė po vaizdingas Smalininkų
apylinkes, susipažinimas su Kultūros centro
ir muziejaus ekspozicijomis, kartu su puikiu
šios ekskursijos vadovu Justinu Stoniu ir
laužas po vakarėjančiu dangumi.
Labai daug vilties suteikė vietinio žingeidaus jaunimo, jau įgijusio universitetinį
išsilavinimą ir nuoširdžiai besirūpinančio
Nemuno krašto ateitimi, aiškiai išsakytas
siekis ne tik tapti pirmojo Lietuvoje Mokslininkų sąjungos rėmėjų skyriaus nariais,
bet ir rinktis sudėtingą, bet be gali įdomų,
nepakartojamą mokslininko – tyrėjo kelią.

šmeižimu bei provokacijomis ir bus pasiūlyta
kreiptis į Valstybės saugumo departamentą,
kad būtų pranešta apie bendradarbiavimą
su užsienio žvalgybomis. Tačiau, gerbiamieji
„lyderių lyderiai“, tada turėtumėte Valstybės
saugumo departamentui apskųsti ir „Sodrą“,
kuri paskelbė tokius duomenis. Taip pat į tą
skundą reikėtų įtraukti ir „Verslo žinias“, juk
būtent jos paviešino „Sodros“ surinktus statistinius duomenis. Taigi susivienijimas „Lietuvos
universitetų pažangos konferencija“ (LUPK)
turi imti pavyzdį iš „lyderių lyderio“. Įdėmiai
stebėsime, lauksime, kada viską pakartos ir

KTU pavyzdžiu paseks likusieji „lyderiai“?
Kviečiame akademines bendruomenes,
garbius profesorius ir akademikus išsakyti
savo poziciją, ar būtent taip dabar Lietuvoje
bus gerinama aukštojo mokslo kokybė? Taip
geidžiamos pertvarkos tikrieji ketinimai ir
rezultatai jau demonstruojami. Darbuotojus
kviečiame su plakatais pasitikti savo rektorių
ir paprašyti, kad autoriniu atlyginimu ir
tantjemomis būtų pasidalyta su visais KTU
darbuotojais.
Deja, Lietuvoje ir universitetų aplinkoje
tėra tik tokie „lyderių lyderiai“?
LAMPSS valdybos vardu
pirmininkė dr. Asta Lapinskienė
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Akademikas Eugenijus Jovaiša:
„Aukštųjų mokyklų valdymą turime patikėti akademinei bendruomenei“

S

eimo Švietimo ir mokslo komiteto
nariai akademikas Eugenijus Jovaiša ir
prof. Arūnas Gumuliauskas įregistravo
Mokslo ir studijų įstatymo pataisas, kuriomis
lemiamas vaidmuo aukštųjų mokyklų valdyme grąžinamas universiteto akademinei

bendruomenei atstovaujančiam Senatui.
Siūloma pakoreguoti Senato (akademinės
tarybos) ir Tarybos funkcijas, rektoriaus
rinkimo ir atleidimo tvarką, akademinės
bendruomenės dalyvavimą, renkant aukštosios mokyklos valdymo institucijas.
Projektas numato, kad Senatas ir rektorius laikomi universiteto valdymo, o Taryba – strateginių krypčių nustatymo ir
įgyvendinimo kontrolės bei priežiūros institucija, prisiimanti atitinkamą atsakomybę.
Taryba turėtų netekti kai kurių funkcijų:
rektoriaus rinkimų, aukštosios mokyklos
finansų sąmatų ir jų ataskaitų vertinimo
bei kitų. Detalizuota, kad išorinius Tarybos

narius šioms pareigoms siūlo verslo atstovai,
Lietuvos mokslų taryba ir Lietuvos mokslų
akademija, taip pat Kultūros taryba. Kiekvienos naujos kadencijos Taryboje, taip
pat ir Senate, turėtų būti bent pusė naujų
narių. Santykinai palengvintas ir rektoriaus
atleidimas: pagal dabar galiojantį įstatymą
tam reikia 3/5 Tarybos narių balsų konkrečiai už rektoriaus atleidimą, tuo metu pagal
siūlomas pataisas, rektorius būtų atleidžiamas Senato daugumai du kartus nepritarus
metinei veiklos ataskaitai.
„Akademinė bendruomenė ilgai buvo
nustumta į šalį, neproporcingai dideles galias suteikiant Taryboms. Ne viename uni-

versitete susiklostė situacija, kai rektorius
faktiškai tvarkėsi su Tarybos pritarimu, o
kai kurie Senato nariai nebematė prasmės
dalyvauti Senato posėdžiuose. Akademinė
bendruomenė per savo atstovus gali ir turi
priimti lemiamus sprendimus dėl savo aukštosios mokyklos valdymo ir ateities. Siekiant
kokybinių pokyčių Lietuvos aukštajame
moksle, būtina pradėti nuo pasitikėjimo
šalies akademine bendruomene“, – aiškino
akademikas E. Jovaiša.
Kaip teigiama aiškinamajame rašte, šis
projektas parengtas atsižvelgus į akademinės
bendruomenės ir aukštųjų mokyklų profsąjungų siūlymus.

Aukštasis mokslas: ką tikrai reikia reformuoti?
Studijų sričiai skirtas valstybės finansuojamų vietų skaičius (2010–2016)

Prof. dr. Algis Krupavičius
Pabaiga. Pradžia – Nr. 11(588)

Studijų programų ir universitetų mokslo programų finansavimas

S

u studijų programomis yra susijusios ir
kitos problemos, ne tik jų perteklius ar
ne visai tinkama jų pakopų pusiausvyra
pagal studentų skaičių. Nemažesnė problema yra arbitražiškai nustatomas valstybės
finansuojamų vietų skaičius studijų sritims.
Čia gerai matyti, kad Lietuvos valdžia aiškiai
nemyli universitetinių studijų. Nuo 2010 iki
2016 m. bendras valstybės finansuojamų vietų
skaičius universitetuose buvo sumažintas beveik ketvirtadaliu (žr. 1 lentelę). Pagal mokslo
sritis kaip tik socialiniai mokslai nukentėjo
labiausiai, nes prarado beveik 51 proc. valstybės skiriamų vietų, nors Lietuvos ekonomika
yra pagrįsta paslaugomis ir prekyba, o darbo rinkoje socialinių mokslų absolventams
yra daugiausia darbo vietų. Beje, socialiniai
mokslai buvo ostrakizuoti tiek dešiniųjų, tiek
ir kairiųjų valdžios, garsiai kalbant apie jų
neperspektyvumą dabar ir ateityje.
Antra sritis pagal patirtus nuostolius yra
menai. Jų studijų krepšelių skaičius sumažėjo
trečdaliu. Vieninteliuose fiziniuose moksluose krepšelių skaičius padidėjo beveik 18
proc. Argumentai apie tai, kodėl taip įvyko,
bent viešai beveik negirdimi.
Tačiau taip, kaip Lietuvoje, kitose šalyse
nėra. Prieš kelerius metus du profesoriai –
Cary Cooper ir James Wilsdon – Jungtinėje
Karalystėje parengė specialų pranešimą
„Ką veikia socialinių mokslų absolventai?“,
kuriame konstatuota, kad po universitetų
baigimo įsidarbina 84,2 proc. socialinių
mokslų absolventų ir kiek mažiau, t. y.
77,8 proc., – gamtos mokslų, technologijų,
inžinerijos ir matematikos absolventų.
Vadovaujančius postus, praėjus 3,5 metų
po studijų baigimo, užima atitinkamai 7,6 ir

1 lentelė

Studijų
2010
srities pava- m.
dinimas

2011 2012
m.
m.

2013
m.

2014
m.

2015 2016
m.
m.

2010–2016 m.,
pokytis %

Humanitari- 1132
niai mokslai

1137

1103

999

999

940

893

-21,11

Menai

544

544

521

381

381

381

363

-33,27

Socialiniai
mokslai

3094

3074

2692

2238

1955

1730

1521

-50,84

Fiziniai
mokslai

1325

1335

1295

1166

1166

1235

1558

17,58

Biomedicinos mokslai

1123

1123

1089

925

1010

1012

962

-14,34

Technologijos mokslai

2462

2467

2275

2065

2065

2110

2005

-18,56

Iš viso

9680

9680

8975

7774

7576

7408

7302

-24,57

3,6 proc. minėtų sričių absolventų. Apskritai
socialinių mokslų absolventai turi geresnes
karjeros perspektyvas.
Panašios tendencijos yra ir Lietuvoje. Pagal EBPO duomenis, Lietuvoje
įsidarbinamumas, baigus universitetus, ne
tik bendrai aukštas (nors viešoje erdvėje
dažnai teigiama priešingai ir čia, matyt,
reikia ieškoti šališkų taip teigiančiųjų
interesų), bet, pavyzdžiui, 2014 m. 88 proc.
socialinių mokslų absolventų rado darbą.

Tarp baigusiųjų inžinerines studijas tokių
buvo kiek mažiau – 85 proc.
Kitas svarbus studijų rodiklis yra jų valstybinis finansavimas pagal sritis. Čia vėl
paveikslas labai nekoks. 2010–2016 m. bendrai universitetinėms studijoms asignavimai
sumažėjo beveik 16 proc. Nesunku spėti, kad
asignavimai labiausiai mažėjo socialiniams
mokslams, kurie prarado beveik 47 proc.
lėšų, nors fiziniams mokslams buvo papildomai skirta beveik 23 proc. lėšų (žr. 2 lentelę).

Dar įdomiau, kai lyginame skirtingų
studijų sričių finansavimo proporcijų kaitą.
Jei 2010 m. socialiniai mokslai gavo 25,1
proc. visų asignavimų studijoms, tai 2016
m. jiems liko tik 15,8 proc. Technologijos
mokslų dalis pasiliko didžiausia, net šiek tiek
padidėjo, t. y. atitinkamai nuo 28,9 iki 29,8
proc. Biomedicinos srities lėšų dalis ūgtelėjo
nuo 13,8 iki 15,1 proc. Fizinių mokslų dalis
vėl augo sparčiausiai – nuo 14,8 iki 21,5
proc. Koks šio augimo motyvas? Vargu ar
kas galėtų logiškai paaiškinti, be nuorodų
į užkulisinius žaidimus ir gebėjimus prieiti
prie priimančiųjų sprendimus. Galiausiai
status quo liko humanitariniams mokslams
apie 9 su trupučiu procento, o menams – 8
proc. asignavimų.
Ypač didelės disproporcijos išryškėja,
kai lyginamas valstybės skirtų vietų skaičius
skirtingose studijų srityse, jų finansavimas ir
konkursai į valstybės vietas. Tokią statistiką
prieš kurį laiką Lietuvos mokslų akademijoje
pateikė prof. Juozas Augutis (žr. 3 lentelę).
Kalbame jau ne tik apie iškreiptą studijų
sričių finansavimą. Nepaisant įvairių
gąsdinimų apie socialinius mokslus, jie
lieka populiariausi tarp stojančiųjų, tačiau
finansuojamų vietų ir į jas stojančiųjų proporcijos skiriasi beveik dvigubai. Aišku,
kad ne didesnio vietų skaičiaus naudai.
Konkursai į valstybės vietas socialiniuose
ir biomedicinos moksluose yra aukščiausi
Nukelta į 9 p.

2 lentelė

2010–2016 m. finansavimo paskirstymas pagal studijų sritis (tūkst. eurų)
Studijų srities
pavadinimas

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2010–2016
m., pokytis
%

Universitetinėms
studijoms – iš
viso

6095,3

6224,5

5742,3

5163,6

5089,8

5134

5137

-15,72

Humanitariniai
mokslai

574,8

574,8

557,5

509,1

509,2

511

493

-14,23

Menų studijos

488,5

639,7

530,8

433,2

433,3

434

418

-14,43

Socialiniai
mokslai

1528,3

1506,3

1272,8

1151,2

1015,4

934

813

-46,80

Fiziniai mokslai

900,4

900,4

873,2

792,1

792,1

848

1104

22,61

Biomedicinos
mokslai

840,7

840,7

815,2

743,1

804,9

811

778

-7,46

Technologijos
mokslai

1762,6

1762,6

1692,8

1534,9

1534,9

1596

1531

-13,14
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ir siekia 4,5–5 kandidatus į vieną vietą, kai
technologijos ir fiziniuose moksluose tėra
vos apie vieną norintįjį. Technologijos ir
fizinių mokslų studijoms tenka beveik 50
proc. valstybės vietų, nors jas renkasi apie
26 proc. stojančiųjų. Socialiniams ir biomedicinos mokslams atitinkamai lieka 34
proc. vietų, bet tenka net 60 proc. stojančiųjų
pirmu pasirinkimu. Tačiau viešoje erdvėje
vėl piešiamas paveikslas, kad socialiniai
mokslai yra blogas ar bent nevykęs pasirinkimas, o juos finansuoti ar skirti jiems
daugiau valstybės vietų nėra reikalo. Tiesiai
šviesiai kalbant, taip yra kvailinamas Lietuvos jaunimas.
Akivaizdu, kad aptartos studijų sričių
valstybės vietų ir finansavimo proporcijos
yra tendencingai ir nesąžiningai nustatytos,
jas paverčiant valstybės politika, ir studijų
infrastruktūros kainų skirtumais esamos
finansavimo nelygybės negalima paaiškinti.
Pagaliau dar vienas studijų programų
aspektas yra vadinamosios norminės
universitetinių studijų kainos. Prieš kelias
savaites ŠMM oriai paskelbė, kad 2017 m.
jos iš esmės nesikeis..., nors galėtų ir turėtų
keistis. Ir tuoj pasiaiškinsime, kodėl.
Trumpai apie tai, kas yra tos norminės
kainos. Pagal jas nustatoma maksimali lėšų
suma, kuri gali būti skiriama valstybės finansuojamo studento vienerių metų studijoms
padengti. Jas sudaro trys dalys: dėstytojų ir
kitų su studijomis susijusių darbuotojų atlyginimai, išlaidos su studijomis susijusioms
prekėms ir paslaugoms, taip pat išlaidos
studentams skatinti. Didžiausia norminės
studijų kainos dalis, t. y. 70–80 proc., turi
tekti dėstytojų atlyginimams. Viskas būtų
tiesiog puiku, tačiau gerais norais kelias ir į
pragarą grįstas.
Akivaizdu, kad skirtingų studijų programoms yra būtina skirtinga ir nevienodai kainuojanti infrastruktūra. Pirmiausia
dėl sąnaudų infrastruktūrai studijų kainos
skiriasi skirtingose universitetinių studijų
srityse. Tačiau dėstytojų darbas turėtų
būti apmokamas panašiai, nes dėstant
matematiką ar sociologiją skiriasi tik
dėstymo dalykas. Deja, dabartinės norminės
universitetinių bakalauro studijų kainos
nieko panašaus neleidžia tikėtis, nes jų tarpusavio skirtumai yra itin dideli ir sunkiai
pagrindžiami.
Brangiausios universitetinės bakalauro
studijos yra pilotų rengimas. Jos siekia beveik 11,6 tūkst. eurų nuolatinėje studijų formoje. Muzikos studijos yra antroje vietoje
su beveik 5,3 tūkst. eurų kaina. Minėtos
programos ir kitose šalyse vertinamos kaip
išskirtys ir studijų kainų palyginimuose
jų dažnai nebūna. Viršutiniu tašku bakalauro studijų kainų palyginimuose dažnai
yra odontologijos studijos. Jose nuolatinei studijų formai kartu su dailės, dizaino,
visuomenės saugumo programomis 2017 m.
nustatyta 3247 eurų kaina.
Taigi palyginkime su ja kitų studijų sričių
normines bakalauro nuolatinės studijų formos kainas. Mažiausia – 1268 eurų – kaina, kuri sudaro vos 39 proc. odontologijos studijų kainos, yra nustatyta daugumai
socialinių ir humanitarinių mokslų studijų
programų, tokių kaip istorija, archeologija, filosofija, teologija, kultūros studijos,
menotyra, ekonomika, politikos mokslai,
sociologija, socialinis darbas, antropologija.
Antroje vietoje yra matematikos krypčių

3 lentelė
Studijų sričių valstybės finansuojamos vietos ir stojančiųjų pasirinkimas 2016 m.
Studijų srities
pavadinimas

Stojantieji
pirmu
pasirinkimu,
2016 m., proc.

Socialiniai
mokslai

37,45

Biomedicinos
mokslai

22,97

Technologijos
mokslai

15,38

Fiziniai
mokslai

10,78

Skirta
valstybės
finansuojamų
vietų, proc.

Konkursas į
valstybės vietą

Konkursinis
balas valstybės
vietai

20,8

4,5

2,14–7,95

13,2

5,0

2,08–8,92

27,5

0,98

3,50–4,32

21,3

1,15

3,74–5,88

Humanitariniai
8,3
mokslai

12,2

1,5

5,22

Menai

5,0

2,5

6,26–7,8

5,13

grupė, reabilitacijos, slaugos ir akušerijos
programos – 1548 eurų, tai yra 48 proc.
arba mažiau nei pusė odontologijos studijų
kainos. Lingvistikos, literatūrologijos, kalbos
studijos finansuojamos kiek geriau – 1879
eurais, tai yra 57,9 proc. palyginus su odontologija ir daile.
Ketvirtoje vietoje – architektūros, ugdymo mokslų, informatikos, fizinių mokslų,
gyvybės mokslų studijų, farmacijos, žemės
ūkio mokslų, inžinerijos ir technologijų
mokslų, psichologijos, klasikinių studijų,
filologijos pagal kalbą, vertimo, regiono
studijų kryptys (2242 eurai, tai yra 69 proc.
odontologijos studijų kainos). Toliau eina
medicinos ir veterinarijos studijos, kurioms
tenka 2677 eurai, arba 82,4 proc. palyginus

socialinių ir humanitarinių mokslų dėstytojams lieka tik 39 proc. atlyginimo, palyginus
su geriausiai finansuojama lyginamų studijų
grupe – odontologija ir daile, neįskaitant
muzikų ir pilotų rengimo.

Kelios išvados

Šis straipsnis nėra apie pavydą, kad vienos studijų sritys yra finansuojamos daug
daugiau, o kitos – gerokai mažiau. Norminės
universitetinių bakalauro studijų kainos turi
ydingas proporcijas ir jas reikia peržiūrėti.
Antra vertus, šios kainos daugumoje studijų
sričių yra apskritai per mažos, nes bendrai
Lietuvos studijų krepšelis vienam studentui,
naujausiais duomenimis, Europos Sąjungoje
aplenkia tik Rumuniją.

4 lentelė
Mokslo sričių bazinio finansavimo MTEP ir tyrėjų su mokslo laipsniu proporcijos
Mokslo sritis

B a z i n i s f i n a n s a v i m a s Tyrėjų, turinčių mokslo
MTEP, %, 2016 m.
laipsnį, %, 2015 m.*

Humanitariniai mokslai

14

16,4

Socialiniai mokslai

11

24,7

Menai

4

-

Fiziniai mokslai

25

16,2

Biomedicinos mokslai

19

21,5

Žemės ūkio mokslai

6

4,5

Technologijos mokslai

21

16,7

Iš viso

100

100

*be menų.
su odontologija.
Po viso, kas išvardinta, turėtų kilti vienas paprastas klausimas: kokiais sąnaudų
ir naudos skaičiavimais buvo pagrįstos šios
krepšelių kainos? Kad jos nėra sąžiningos
skirtingoms studijų sritims, taip pat yra
aišku.
Jei palygintume išvardintas programų
grupes pagal tai, kiek jose liktų lėšų dėstytojų
atlyginimams nuo valstybinės vietos studento su sąlyga, kad skaičiuotume vidutiniškai
75 proc. krepšelio dalį šioms išlaidoms, vėl
matytume akivaizdžią socialinių mokslų
diskriminaciją. Daugumoje socialinių ir humanitarinių mokslų būtų vos 951 euras, matematikos, slaugos studijose – 1161, lingvistikos grupėje – 1409, fizinių ir technologijos
mokslų – 1681, medicinos studijose – 2007,
ir galiausiai odontologijoje ir dailėje – 2435
eurai. Santykiniais dydžiais visko galime ir
neskaičiuoti, nes skirtumai yra įspūdingi,
tik neaišku, kuo pagrįsti. Štai vienas faktas:

lai plėtoti. Jis sudaro nemenką universitetų
biudžeto dalį.
Ir čia, kaip sakoma, „turime, ką turime“.
Humanitariniams ir socialiniams mokslams
paliekama kartu sudėjus 25 proc. bazinio
finansavimo, nors jie sudaro 41,1 proc. nuo
visų Lietuvos mokslininkų, o fiziniams ir
technologijos mokslams skirta 46 proc. asignavimų, kai jų dalis tarp mokslininkų yra
32,9 proc. (žr. 4 lentelę).
Tam tikros proporcijos turi būti, nes
mokslo sritys skiriasi ir jas vertinti pagal
vieną kurpalį negalima, tačiau proporcijoms
nustatyti turi būti aiškūs kriterijai, kurių,
deja, nėra. Dabar (dis)proporcijos mokslo
sritims yra tarsi iš Dievo malonės, pagal
principą: tam davė, tam davė, o anam per
mažai liko.
Apibendrinant dar kelios pastabos.
Aukštojo mokslo lauke tikrai yra ne viena ir ne dvi sritys, kur reikia permainų.
Studijų ir mokslo finansavimas yra viena
svarbiausių sričių, kur reikia aukštojo mokslo reformatorių. Ne vien ministerijos ar
politikų, bet ir akademinės bendruomenės,
įvairių šios srities institucijų dėmesio, dalyvavimo ir sprendimų, kad šių laikų studijų
ir mokslo šešėlių politika praskaidrėtų. Kuo
labiau aukštojo mokslo politika bus formuojama iš apačios, tuo bus didesnės galimybės
suderinti skirtingus interesus ir kurti didesnę
vertę.

Paroda Lietuvos
medicinos bibliotekoje

B

irželio 28 d. – liepos 28 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g. 7, Vilnius)
veiks Rimanto Šimulionio tapybos darbų
paroda. Rimantas Šimulionis prisistato kaip
dailininkas mėgėjas. Eksponuojami jo tapybos darbai, sukurti 2000–2012 m.
Dailininkas 1962 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. Dvidešimt
metų dirbo Vilniaus namų statybos kombinate, dešimt metų – Vilniaus savivaldybės
Miesto plėtros departamente. Nuo 2000-ųjų.,
kai išėjo į pensiją, šiam pomėgiui skiria daug
laiko. Pirmoji personalinė paroda surengta
2011 m. Nedzingėje, antroji – 2012 m. Antakalnio bibliotekoje.

MOKSLO IR KULTŪROS RENGINIAI
Gal kiek netikėta, tačiau magistrantūros
nuolatinių studijų kainos yra subalansuotos
daug geriau. Jas vertinant tik procentais,
socialinių ir humanitarinių mokslų dalis
sudaro 53,3 proc., matematikos ir kitų – 59,9
proc., lingvistikos – 67,7 proc., fizinių ir
technologijos mokslų – 76,3 proc., medicinos – 86,6 proc., kai odontologijoje ir dailėje
yra 100 proc. kainos. Taigi magistrantūros
studijų kainos galėtų būti atskaitos tašku
norminių studijų kainų peržiūrai ir logiškesnės bei sąžiningesnės studijų finansavimo
sistemos sukūrimui. Dar daugiau, panašias
studijų finansavimo proporcijas rastume ir
kitose Europos šalyse.
Jei kas nors po to, kas pasakyta, vis dar
mano, kad tik studijų finansavime galima
rasti nepamatuotų taisyklių ir praktikų,
deja, klysta. Yra dar toks valstybinių mokslo
ir studijų institucijų bazinis finansavimas
moksliniams tyrimams, eksperimentinei
(socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veik-

KVIETIMAS

Šimtmečio leidiniai apie
mokslo istoriją ir mokslo
politiką Lietuvoje

Birutė Railienė

G

erbiami kolegos, artėja Lietuvos
Nepriklausomybės 100-mečio data.
Tai progai norėtume parengti sąrašą
svarbiausių leidinių apie Lietuvos mokslo
istoriją, mokslo politikos kūrimą lietuvių,
anglų, vokiečių rusų kalbomis. Siūlykite
leidinius, pridėję 2–3 sakinių anotacijas.
Sąrašą skelbsime mokslo istorijos svetainėje.
Galėsime naudotis ir kolegoms siūlyti. Kvie
timo autorė yra Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų
bendrijos sekretorė.
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Dėl bandymo sunaikinti Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, naudojant
„Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą”
2017 m. birželio 19 d.

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui
Profesoriaus Algirdo Antano Avižienio prašymas

P

rašau LR Seimo Švietimo ir mokslo
komitetą nesutikti su Lietuvos aukštajam mokslui žalingu „Valstybinių
universitetų tinklo optimizavimo planu” ir
patvirtinti jau geranoriškai iki dabar sudarytas susijungimo sutartis tarp Vytauto
Didžiojo universiteto ir dviejų partnerių:
Aleksandro Stulginskio ir Lietuvos edukologijos universitetų. Priežastis, kodėl
to plano pasekmės būtų žalingos, išdėstau
pridėtame laiške.
Algirdas Antanas Avižienis, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius emeritas
Šiame laiške gerbiamiems LR Seimo nariams
pateikiu savo pagrįstą nuomonę dėl „Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo
plano”:
1) siūloma „optimizacija” Kaune reiškia
Vytauto Didžiojo universiteto sunaikinimą
ir
2) Kauno technologijos universiteto
rektorius Petras Baršauskas, kuris siekia
vieno „Kauno universiteto”, nėra kvalifikuotas vadovauti KTU bei planuoti aukštojo
mokslo ateitį Kaune. Pateikiu įrodymus,
kad jis galimai nuplagijavo didelę dalį savo
habilitacijai pateiktos monografijos: „Baršauskas, P. (2000). Transfer of international
management principles to CEECs. Nordic
Academy of Internacionalization e. V.: Stralsund, 250 p.“

1. „Optimizacija” Kaune:
griaukite, ką turite, ir pradėkite iš naujo

2017 m. gegužės 30 d. LR Vyriausybė
pateikė LR Seimui svarstyti Ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio sudarytos darbo
grupės parengtą „Valstybinių universitetų
tinklo optimizavimo plano” projektą. Projekte randame tokį pasiūlymą:
„Įsteigti Kauno universitetą, o kitus
Kauno apskrityje veikiančius universitetus
(Aleksandro Stulginskio universitetą, Kauno
technologijos universitetą, Lietuvos sporto
universitetą ir Vytauto Didžiojo universitetą)
reorganizuoti prijungiant prie naujai įsteigto
Kauno universiteto.“
Siūlomi veiksmai aiškūs: steigiamas naujas
Kauno universitetas, o keturi dabar veikiantys
universitetai uždaromi („reorganizuojami”),
jų akademinis ir pagalbinis personalas, studentai ir turtas atiduodami („prijungiami”)
naujajam Kauno universitetui.
Kiekvienas iš keturių uždaromų universitetų yra per daugelį metų sukurta akademinė bendruomenė, susidedanti iš dabar
dirbančių ir jau pensijoje ar emeritūroje
esančių darbuotojų, dabartinių studentų ir
jau studijas baigusių absolventų, universiteto
rėmėjų (mecenatų) ir Garbės daktarų – žymių asmenybių, kurios pagerbė universitetą, sutikdamos įsitraukti į jo akademinę
bendruomenę.
Kiekviena akademinė bendruomenė
turi savo ilgai puoselėtų tradicijų ir įvairiais
ryšiais siejasi su kitomis Lietuvos, Europos

ir pasaulio akademinėmis bendruomenėmis – universitetais. LR Vyriausybės „optimizacijos” projektas yra mirties sprendimas
keturioms gyvybingoms, su daug ryžto bei
pastangomis sukurtoms Kauno akademinėms bendruomenėms ir universitetams.
Tarp jų yra Vytauto Didžiojo universitetas: 1922 m. vasario 16 d. įkurtas Lietuvos
universiteto vardu, 1930 m. apdovanotas
Vytauto Didžiojo vardu, 1950 m. uždarytas
okupacinės Sovietų valdžios ir 1989 m. atkurtas bendromis Lietuvoje ir Vakarų kraštuose (daugumoje JAV) dirbančių lietuvių
mokslininkų pastangomis.
Man teko garbė ir pareiga atkurti VDU,
kai 1990 m. gegužę VDU Atkuriamasis Senatas išrinko mane VDU rektoriumi. Tą darbą
vykdžiau iki 1993 m., tačiau VDU bendruomenėje likau iki šios dienos kaip Senato ir
Tarybos narys bei vyriausiasis mokslo darbuotojas, prijungęs VDU prie ES „Network
of Excellence” vardu „ReSIST” 2004–2008
m. Dabar esu rektorius emeritas. Taip pat
prie VDU prijungiau Nobelio laureato, VDU
Garbės daktaro Česlovo Milošo gimtinėje
Šeteniuose mano įkurtą kultūros centrą.
Gimtajame mieste Kaune buvau išrinktas
į Kauno miesto savivaldybės tarybą ir ketverius metus (2003–2007) pirmininkavau
Miesto plėtros ir ekologijos komitetui.
Per 27 savo gyvavimo metus atkurtas
VDU „subrendo“ ir tapo tikru klasikiniu
universitetu, Lietuvoje unikaliu tuo, kad įgyvendino mano 1990 m. atsivežtą Harvardo
universiteto (JAV) bendrojo universitetinio
išsilavinimo planą, žinomą tradiciniu artes
liberales vardu.

2. Kas nori uždaryti VDU?

Perskaičius LR Vyriausybes „optimizavimo“ planą, man kilo klausimas, kas ir kodėl
nori uždaryti didelėmis pastangomis atkurtą

ir sėkmingai gyvuojantį VDU, jo žmones
ir turtą atiduodant kažkokiam dar neegzistuojančiam „Kauno universitetui”? Mane
stebinantį atsakymą radau labai įdomiame
dokumente, kurį ir pateikiu LR Seimo nariams. Tai 2017 m. balandžio 13 d. paskelbta
„Universitetų pažangos konferencijos rezoliucija dėl valstybiniu aukštųjų mokyklų tinklo
optimizavimo”. Kas gi ta iki šiol negirdėta
„Pažangos konferencija”? Štai pirmoji pusė
tos vieno puslapio ilgumo rezoliucijos:
„Vilniaus universitetą (VU), Vilniaus
Gedimino technikos universitetą (VGTU),
Kauno technologijos universitetą (KTU)
ir Lietuvos sveikatos mokslu universitetą
(LSMU) vienijanti Universitetų pažangos
konferencija (UPK):
Pritaria Vyriausybės siekiui vykdyti mok
slo ir studijų institucijų tinklo pertvarką,
orientuotą į jo tarptautinio konkurencingu
mo stiprinimą ir kokybinį aukštojo mokslo
proveržį.
Pabrėžia, kad tvarią socialinių ir
humanitarinių mokslų plėtrą, mokytojų
rengimą, tarpdiscipliniškumą galima
užtikrinti tik plačios aprėpties klasikini
uose universitetuose, todėl būtina integruoti
socialinių ir humanitarinių mokslų studijas ir
tyrimus su kitomis mokslo sritimis.
Teigia, kad stiprūs klasikiniai universite
tai Lietuvoje yra būtini, siekiant užtikrinti
konkurencingą akademinę aplinką, studijų
ir mokslinių tyrimų vienovę bei kokybišką
pedagogų rengimą.
Pritaria, kad šiame aukštojo mokslo
institucijų tinklo optimizavimo etape būtų
įgyvendinami šie pokyčiai:
– Vilniuje akademinis potencialas būtų
sutelktas klasikiniame Vilniaus universitete ir
technologiniame Vilniaus Gedimino technikos
universitete, taip pat specializuotos meno ir
karo akademijos;

– Kaune susijungtų Kauno technologijos,
Vytauto Didžiojo, Aleksandro Stulginskio ir
Lietuvos Sporto universitetai bei savarankiškai
veiktų Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;
– integraliai būtų sudarytos prielai
dos vykdyti valstybinių kolegijų ir mokslo
institutų tinklo pertvarką.“
Dabar aišku: tie „keturi didieji”, kurie
sudaro UPK, teigia, kad Kaune „klasikinis
universitetas” atsiras tik po susijungimo.
Tai reiškia, kad jiems VDU nėra „klasikinis
universitetas“.

3. Kaune klasikinis universitetas jau yra!

Reikia „keturiems didiesiems” paaiškinti,
kad VDU buvo atkurtas tam, kad taptų klasikiniu universitetu su artes liberales pagrindu.
Tai pripažino 2014 m. Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) pakviesta tarptautinė
ekspertų grupė, kuri įvertino VDU veiklą
ir pateikė tokią rekomendaciją Švietimo ir
mokslo ministerijai:
„Ekspertų grupė rekomenduoja Švietimo
ir mokslo ministerijai imtis aktyvių priemonių
populiarinti ir tinkamai įvertinti unikalų
VDU liberaliųjų menų misijos indėlį į Lietu
vos ir Europos akademinį pasaulį. Ši instituci
ja skiriasi nuo panašių institucijų Europoje ir
galėtų save pozicionuoti kaip Lietuvos lyderis
Europoje ir už jos ribų.”
Ekspertų grupę sudarė: prof. dr. Luc
Weber, Ženevos universitetas, Šveicarija
(grupės vadovas); dr. Annie Doona, Menų,
dizaino ir technologijų instituto prezidentė, Airija; prof. Susan Frost, Hadersfildo
universiteto profesorė emeritė, buvusi jo
vicekanclerė (rektorė), Jungtinė Karalystė
(ekspertų grupės sekretorė); prof. emeritas
dr. Hans Hansen, buvęs Vienos ekonomikos
ir verslo universiteto rektorius, buvęs Austrijos akreditavimo tarybos viceprezidentas,
Austrija; Peter Wells, Bukarešto profesinio
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mokymo kolegijos direktorius, Rumunija;
Aldona Savičienė, UADDB „AM sprendimai” vadovė ir savininkė, Lietuva; Andrius
Zalitis, Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentas, Lietuva.
Lieka tik kolegėms ir kolegoms ekspertams iš užsienio ir Lietuvos atstovams padėkoti už pripažinimą, nes Lietuvoje „keturi
didieji” nenori VDU unikalumo arba nepajėgia matyti.

2017 m. birželio 19 d.

4. Koks būtų „Kauno universitetas”?

Koks būtų tas „naujas Kauno universitetas”, į jį sudėjus visų keturių uždaromų
universitetų akademinį personalą? Pagal
ŠMM tinklalapį, 2016–2017 m. pagrindine
pareigybe dirbo toks dėstytojų ir mokslo
darbuotojų personalas: KTU – 1056, VDU –
689, ASU – 365 ir LSU – 131. Iš viso 2241
asmuo, iš kurių 1056, arba 47 proc., yra iš
KTU. Geriausiuose pasaulio klasikiniuose
universitetuose technologinis akademinis
personalas neviršija 20 proc. Pavyzdžiui,
Kembridže jo yra 12 proc., Harvarde – 7
proc. Išvada aiški – Kauno universitetas būtų
ne klasikinis, o technologijos universitetas
su prie jo prijungtų kitų trijų universitetų
personalu ir studentais. Kaune dabar yra
klasikinis universitetas – VDU, kurio po
„optimizacijos” neliktų. Būtų tik dviejų sovietinių institutų – KPI ir KMI – įpėdiniai:
naujas „Kauno universitetas” ir Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas.

5. Klausimas: kas nenori
Kaune VDU?

Man kilo klausimas, kodėl „keturi didieji”, kurie sudarė UPK, nenori pripažinti, kad
Kaune jau yra VDU – augantis ir tobulėjantis
klasikinis universitetas, tarptautinių ekspertų pasiūlytas ŠMM kaip unikalus pavyzdys.
Mano nuomone, taip yra todėl, kad kiti trys
(VU, VGTU, LSMU) rektoriai kažkodėl nori
patenkinti KTU rektoriaus ir jo pasekėjų
ambiciją sunaikinti VDU ir valdyti Kauno
akademinį gyvenimą.
Jau netrukus po jo išrinkimo 2011 m. KTU
rektorius prof. Petras Baršauskas pradėjo
siūlyti vieno Kauno universiteto formavimą.
VDU bendruomenės nuomonė buvo ir yra
aiški – Kaune reikia ir gero klasikinio, ir gero
technologinio universiteto, o jų sulipdymas
gali abu susilpninti dėl interesų ir ideologijų
skirtumo. VDU atstovauja artes liberales
demokratišką pažiūrą, o KTU pergyvena
„stiprios rankos“ valdymo laikotarpį.
Taigi, kokios yra prof. P. Baršausko, kuris
(aš spėju) įtikino tris kolegas rektorius, kad reikia steigti naują „Kauno universitetą”, kvalifikacijos planuoti aukštojo mokslo ateitį Kaune?
Peržiūrėjęs P. Baršausko habilitacijai
teikiamą monografiją „Baršauskas, P. (2000).
Transfer of international management principles to CEECs. Nordic Academy of Internacionalization e. V.: Stralsund, 250 p.”,
atsakau: Ne, P. Baršauskas tokių kvalifikacijų
neturi, jis savo habilitaciją įgijo per apgaulę
ir privalo pasitraukti iš pareigų KTU.
Norint įsitikinti, kad KTU rektoriaus P.
Baršausko monografija yra jo paties darbo
rezultatas, reikia patikėti, kad P. Baršauskas
nerado nė vieno lietuvio (-ės) mokslininko (-ės), išskyrus jo bendraautorius, kurių
darbai būtų verti paminėti 250 puslapių
monografijoje, už kurią P. Baršauskas gavo

habilituoto daktaro laipsnį, nors neturėjo nei
bakalauro, nei magistro, nei daktaro laipsnio
socialinių mokslų srityje.

6. P. Baršauskas: nuo nulio
iki habilitacijos – per trejus
metus!

Nuo kandidatinės disertacijos „Mažos
galios asinchroninių mašinų trumpai sujungtų rotorių kokybė ir jos kontrolė masinės gamybos sąlygomis”, apgintos Leningrado aviacinių prietaisų gamybos institute
1986 m., iki 1999 m. P. Baršauskas nepaskelbė nė vieno mokslinio straipsnio – nei
technologinių, nei socialinių mokslų srityje.
2002 m. VGTU P. Baršauskui suteikė
habilituoto daktaro mokslo laipsnį socialinių
mokslų srityje. Leidinyje „Habilitacijai teikiamos monografijos santrauka“ (p. 37–39)
randame skyrių „Monografijoje apibendrintų mokslinių publikacijų sąrašas”, kuriame
surašyti 1999–2002 m. publikuoti 15 trumpų
straipsnių (iš viso – 96 puslapiai) ir dvi monografijos (viena 250 puslapių, anglu kalba,
ir kita 286 puslapių, su bendraautoriumi S.
Schafir, vokiečių kalba).

6 a. 15 trumpų mokslinių
publikacijų 1999–2002 m.

Tai labai trumpų (iš viso 96 puslapiai)
straipsnelių rinkinys. Nė vienas iš jų nepateko į „Google Scholar“ duomenų bazę. 10
darbų (65 puslapiai) yra su dviem bendraautoriais, 1 (5 psl.) su vienu, ir tik 4 (26 psl.) –
vienintelio P. Baršausko. Visos publikacijos
redaguotos Lietuvoje, išleistos VGTU, ISM ir
KTU. Mano išvada: visai neaišku, kiek čia P.
Baršausko įnašo, tačiau tų darbų neužtektų
socialinių mokslų daktaro laipsniui gauti.

6 b. Monografija „Internationales Management“,
autoriai: P. Baršauskas ir S.
Schafir

Ši 286 puslapių monografija yra parašyta
vokiečių kalba. Habilitacijai pristatyto P. Baršausko straipsnio „Industrial cooperation
between German and Lithuanian companies - changes and dangers for both sides”
pirmas sakinys: „First of all I am very sorry,
I don’t speak German and my report will be
delivered in English.“ Mano išvada: knygą
parašė vokiškai kalbantis prof. Schlomo
Schafir (iš Fachhochschule Stralsund Vokietijoje), dirbdamas drauge su P. Baršausku,
kurio įnašas lieka nežinomas. VDU biblioteka šios knygos Lietuvos bibliotekose nerado.

6 c. Mokslinis darbas, turintis autorystės pasisavinimo

požymių, – P. Baršausko
monografija „Transfer of
international management
principles to CEECs”

Šią 250 puslapių monografiją anglų kalba 2000 m. Stralsunde, Vokietijoje išleido
leidykla „Nordic Academy of Internacionalization e. V“. Tai yra P. Baršausko, kaip
vienintelio autoriaus, pateiktas darbas, kuris
turi pateisinti habilitacijos suteikimą.
Monografiją sudaro dvi lengvai atskiriamos dalys. Be įžangos, turinio ir 169 nuorodų, lieka 234 puslapiai teksto. Viena dalis yra
medžiaga apie Lietuvą (57 puslapiai: 34–35,
46–49, 65–80, 101–104, 138–140, 143–166).
Šiuose puslapiuose randame 21 nuorodą:
11 – į P. Baršausko straipsnius, 9 – į interneto
puslapius su „.lt“ ir vieną – į S. Schafir rankraštį („unpublished manuscript”). Nėra nė
vienos nuorodos į kitų autorių (nei lietuvių,
nei ne lietuvių) darbus.
Antroji monografijos dalis yra likę 177
puslapiai. Juose randame 148 nuorodas į
knygas ir straipsnius, tarp kurių autorių nėra
nė vieno lietuvio (-ės). Išimtis yra kai kur
įdėtos nuorodos į tuos pačius P. Baršausko
ir bendraautorių straipsnelius. Jas randame
puslapiuose: 25, 36, 59, 110, 115, 116, 135,
137, 184. Šioje dalyje taip pat yra įterpti
paragrafai apie Lietuvą (p. 17, 197, 198,
211–212, 213, 219). Skyriuose „Conclusions”
(p. 90–92, 177–-179, 235–237) įdėta išvadų
apie Lietuvą ir „Baltic countries“. Lentelės
(2-1, 2-2, 2-3, 2-9 ir 2-10) papildytos su
paaiškinimu „Research of Baltic negotiators
was conducted by FH Stralsund“. Tie intarpai
turi įtikinti skaitytoją, kad ir 177 antrosios
dalies puslapius parašė P. Baršauskas. Tai
reikštų, kad ir 148 nuorodas į ne lietuvių
darbus parinko P. Baršauskas.
VDU bibliotekos paieška parodė, kad tik
40 iš išvardytų 148 darbų yra Lietuvos bibliotekose. Kitų 108 Lietuvoje nėra. Svarbiausia
yra tai, kad 177 antros dalies puslapiuose
nėra nė vienos nuorodos į lietuvių autorių
darbus.
Nustačiau, kad visoje P. Baršausko
monografijoje nėra nė vienos nuorodos į
lietuvių mokslininkų darbus. Lieka tik jo
paties 11 straipsnelių, 9 nuorodos į lietuviškus interneto puslapius ir 148 nuorodos į ne
lietuvių mokslininkų publikacijas.
Kyla klausimas: nejaugi nė vienas iš
septynių habilituotų daktarų, kurie sudarė
habilitacijos komitetą, visoje monografijoje
nepasigedo nors vieno savo ar kito kolegos
lietuvio straipsnio? Tai rimtas komitetas –
profesoriai habilituoti daktarai: Borisas Mel-

nikas, VGTU (pirmininkas); Romualdas Ginevičius, VGTU; Juozas Leonavičius, KTU;
Zigmas Lydeka, VDU; Albinas Marcinskas,
VU; Leonas Simanauskas, VU ir Aleksandras
Vasiliauskas, Ekonomikos institutas.
Taip pat radau, kad 2002 m. Vilniuje
VGTU leidyklos „Technika” išleistos P. Baršausko „Habilitacijai teikiamos monografijos
santraukos“ 4–5 puslapiuose išvardintos
nuorodos iš 2000 m. monografijos. Čia yra
paragrafas su 14 nuorodų į lietuvių autorių
darbus, tarp kurių yra ir šešių habilitacijos komiteto narių pavardės. Tačiau tų 14
nuorodų 2000 m. monografijoje nėra.
Mano galutinė išvada: prof. Petras Baršauskas habilitacijai pateikė monografiją
„Baršauskas, P. (2000). Transfer of international management principles to CEECs.
Nordic Academy of Internacionalization e.
V.: Stralsund, 250 p.“. Šie įrodymai rodo, kad
šiai monografijai sukurti P. Baršauskas paėmė
anglų kalba parašytą nežinomo autoriaus
publikaciją su 148 nuorodomis (nuorodų į
lietuvių autorių darbus nebuvo), į kurią įterpė
savo parašytus 77 puslapius apie Lietuvą (be
nuorodų į kitų lietuvių autorių publikacijas)
ir papildė nuorodomis į savo publikacijas,
paragrafais apie Lietuvą ir išvadomis, liečiančiomis Lietuvą. VGTU privalo P. Baršausko
habilitaciją panaikinti, o P. Baršauskas turi
pasitraukti iš KTU rektoriaus pareigų.

7. Baigiant: gera žinia Lietuvai – susijungimai jau vyksta!

Kol dar tik kalbama apie Lietuvos universitetų sujungimą, Vytauto Didžiojo universitetas šį žingsnį jau žengė: per ilgus ir
nuoširdžius pasitarimus su Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto vadovybėmis buvo sukurti
planai, kaip tie du universitetai įsilies į VDU,
kaip autonomiškos akademijos, kurios išsaugos savo akademinių bendruomenių
savastis ir jų tradicijas bei ryšius su kitais
universitetais. Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos Kauno fakultetas jau tapo tokia
VDU akademija. Tai yra optimizacija be
griovimo ir prievartos.
Pastaba. Kalbėjau apie mokslinio darbo
kokybę, todėl pristatau ir savo kvalifikacijas:
32 metus dirbau Kalifornijos universitete Los
Andžele (UCLA), kuris užima apie 12-ąją
vietą pasaulio universitetų reitinguose. Ten
pasiekiau aukščiausią „distingushed professor” laipsnį. „Google Scholar“ rodo, kad
mano darbai yra cituoti 15 831 kartą, iš jų 4
485 kartus 2013–2017 m. 2012 m. gruodžio
27 d. Prezidentė Dalia Grybauskaitė man
įteikė Globalios Lietuvos apdovanojimą už
viso gyvenimo pasiekimus. Daugiau informacijos galima rasti: www.avizienis.info

Dėl Tėvelio mirties reiškiame
nuoširdžiausią užuojautą Lietuvos
mokslininkų sąjungos tarybos
nariui Valentui Daniūnui
Lietuvos mokslininkų sąjunga
„Mokslo Lietuvos“ redakcija
Mokslininkų sąjungos institutas
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Mokslo ir verslo slėniai:
didelės investicijos ir mažas veiklos efektyvumas

Virginijus Sinkevičius
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iuo metu šalyje veikiančių mokslo ir
verslo slėnių veikla nėra efektyvi, o
pridėtinė vertė šaliai yra nepakankama, nors investicijos – itin didelės. Taigi
šioje srityje kuo skubiau būtini neatidėliotini
pokyčiai. Birželio 14 d. posėdžiavęs Seimo
Ekonomikos komitetas nusprendė, kad dėl
netinkamo slėnių valdymo nėra užtikrintas
mokslo institucijų ir verslo bendradarbiavimas. Pavyzdžiui, 1,2 mln. eurų kainavusi
priemonė „E – mokslo vartai“, kuri kasmet
dar kainuos 40 tūkst. eurų, buvo skirta verslo
ir mokslo bendradarbiavimui, tačiau ji neatitinka įmonių poreikių, todėl yra nenaudojama. Be to, 2013 m. panaikinus slėnių

priežiūros tarybą, nebevykdoma ir slėnių
stebėsena.
Atviros prieigos centrai, veikiantys slėniuose, nepritraukė planuoto verslo dalyvavimo, o nuo 2016 m. iš šių centrų nebereikalaujama teikti duomenų apie veiklos
rodiklių įgyvendinimą. Nebuvo įgyvendintas ir 149,4 tūkst. eurų kainavęs slėnių
valdymo ir koordinavimo modelis. Nėra
žinoma ir kiek įmonių slėniuose vykdo
inovatyvią veiklą, nes nėra oficialių reikalavimų verslo įmonėms, norinčioms slėnių
teritorijoje nuomotis patalpas. Toks veiklos
neefektyvumas galiausiai atsilieps mokesčių mokėtojams. Peržiūrėjus pagrindinius
rodiklius, akivaizdu, kad šiuo metu mokslo
ir verslo slėniai – didžiulė ekonominė našta

šaliai ir maža nauda jos žmonėms bei verslo
sektoriui. Nepritraukiant verslo ir privačių
investicijų bei neišnaudojant galimybių,
kurias teikia šie slėniai, atnaujintos infrastruktūros išlaikymas guls ant mokesčių
mokėtojų pečių. Tai – sritis, kurioje inicijuosime didelius pokyčius.
Ekonomikos komitetas, įvertinęs esamą
padėtį, Vyriausybei siūlo pirmiausia įpareigoti Švietimo ir mokslo ministeriją pavesti
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro agentūrai parengti 2015–2016 m. slėnių
veiklos stebėsenos ataskaitą. Taip pat siūloma
įgalioti ŠMM 2018 m. pirmąjį ketvirtį atlikti
slėnių plėtros programų rezultatų įvertinimą, planuotų rodiklių pasiekimą, iki 2017
m. rugsėjo 1 d. įvertinti „E – mokslo vartų“

sistemos projekto pagrįstumą ir efektyvumą.
Kasmet reikėtų vertinti mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros infrastruktūros,
veikiančios atviros prieigos principu, naudojimosi apimtis (santykį) tarp vidaus ir išorės
vartotojų, taip padedant pagrindą atvirai
inovacijų sistemai ir efektyvesniam viešųjų
išteklių naudojimo skatinimui.
Seimo Ekonomikos komitetas, remdamasis Seimo statutu, prašo per 15 dienų pateikti veiksmų planą, kuriame būtų
numatytos priemonės Valstybės kontrolės
rekomendacijoms ir Komiteto siūlymams
įgyvendinti, bei šiuo metu galiojančius slėnių
ir atviros prieigos centrų valdymo principus,
struktūrą. Autorius yra LR Seimo narys, Eko
nomikos komiteto pirmininkas

Šiaulių ir Gardino Jankos Kupalos universitetų bendra mokslinė veikla
universiteto, Kazachstano N. Gumiliovo
Euroazijos nacionalinio universiteto, Baltarusijos valstybinio universiteto, Vitebsko
valstybinio technologijos universiteto, Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos
mokslininkais.
Netrukus po šios konferencijos Vitebsko valstybinis technologijos universitetas
pasiūlė Šiaulių universitetui sudaryti mokslinio bendradarbiavimo sutartį ateinantiems

Projekto aptarimas J. Kupalos universitete. Iš kairės: Jankos Kupalos valstybinio
universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė dr. M. Karpickaja, Šiaulių
universiteto Vadybos katedros vedėja prof. dr. Skaidrė Žičkienė ir projekto vadovas prof.
dr. Jonas Jasaitis

Prof. dr. Teodoras Tamošiūnas

G

egužės 30 d. – birželio 3 d. Šiaulių
universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto
atstovai, vykdantys Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą Lietuvos ir Baltarusijos
mokslinio bendradarbiavimo projektą, lankėsi Gardino Jankos Kupalos vardo valstybiniame universitete. Projekte ,,Socialinės
inovacijos regionų vystymosi kontekste: užmiesčio (žemo urbanizacijos lygio) teritorijų
socioekonominė plėtra ir gyvenimo kokybės
gerinimas“ dalyvauja keturi Šiaulių universiteto ir septyni Jankos Kupalos valstybinio

universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto atstovai. Aptartas projekte numatytos
mokslo studijos turinio planas.
Šiaulių universiteto atstovai skaitė
mokslinius pranešimus 6-ojoje tarptautinėje konferencijoje „Šiuolaikinės ekonomikos problemos: globalus, nacionalinis ir
regioninis kontekstai“, skirtoje Ekonomikos
ir vadybos fakulteto 20-mečiui, ir pateikė
publikavimui tris mokslo straipsnius. Dvi
dienas trukusios konferencijos metu ne tik
pasidalinta mokslo ir studijų patirtimi su
Gardino Jankos Kupalos vardo valstybinio
universiteto mokslininkais, bet ir užmegzti
ryšiai su Peterburgo valstybinio ekonomikos

Leonas Milčius

penkeriems metams. Šiaulių universiteto
mokslininkai pakviesti dalyvauti Vitebsko
universitete rengiamose tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Spalio mėnesį šiauliečiai kviečiami dalyvauti konferencijose
„Socioekonominė regionų raida: inovacijos
ir efektyvumas“ ir „Švietimas ir mokslas XXI
amžiuje“. Lapkričio mėnesį rengiama konferencija „Inovatyvios technologijos tekstilėje
ir lengvojoje pramonėje“. Autorius yra projekto

dalyvis, Viešojo administravimo katedros vedėjas.

Jazminų sniegas

Tai pabalo žolė... Ne sniegu,
Ne sniegu —
Žiedlapėliais kvapnių jazminų.
Po juos svaigs ir braidys,
Ligi ryto braidys,
Trumpiausioji metų naktis.
Degs laužai paupy,
Skęs vainikai vilny,
Pražydės tamsioj girioj papartis.
Ranka ranką suras,
Nuošalėlin nuves,
Plaks širdelės krūtinėje garsiai.
Švento Jono naktis
Lai visus apkabins,
Lai žolynai raselėm rasoja.
Jazminai nužydės,

Dienos vėlei trumpės,
Vasarėlei rugiagėlės moja.

Autorius yra Kovo 11-osios Akto signataras,
technikos mokslų daktaras

Leono Milčiaus nuotr.

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