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Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų asociacijų
pareiškimas dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusių įtarimų
dėl KTU rektoriaus akademinio nesąžiningumo

V

iešojoje erdvėje pasirodžius įtari
mams, kad Kauno technologijos
universiteto rektoriaus prof. Pe
tro Baršausko monografijoje „Transfer of
International Management Principles to
CEECs“ (Stralsund: Nordic Academy of
Informatization, 2000), kurios pagrindu
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
šiam mokslininkui suteikė socialinių mokslų
srities habilituoto daktaro laipsnį, yra didelio
masto akademinio nesąžiningumo požymių,
Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų
mokslininkai siekia dar kartą pabrėžti aka
deminės etikos standartų svarbą.
Akademinio nesąžiningumo atvejai ir
dažnai neadekvačiai menkos sankcijos už
akademinį nesąžiningumą jam pasitvir

Vilnius, 2017-09-25

tinus bei santykinai lėtai tiriami įtarimai
akademiniu nesąžiningumu silpnina Lie
tuvos aukštojo mokslo nacionalinę ir tarp
tautinę reputaciją, apsunkina akademinio
sąžiningumo normų diegimą studentams,
menkina pasitikėjimą Lietuvos universi
tetų vykdomų studijų programų kokybe,
iškreipia aukštojo mokslo meritokratinių
principų taikymą.
Dėl šių ir kitų priežasčių yra nepaprastai
svarbu, kad įtariamo plagiato, falsifikacijos
ir kitokių pavidalų akademinio nesąžinin
gumo atvejai būtų kuo greičiau, skaidriau ir
principingiau įvertinami. Todėl raginame
tiek pačias aukštąsias mokyklas, tiek kom
petentingas valstybės institucijas imtis visų
reikalingų veiksmų, kad būtų užtikrinta

efektyvi akademinio sąžiningumo normų
laikymosi kontrolė ir taip būtų užkirstas
kelias toliau plisti abejonėms dėl Lietuvos
aukštojo mokslo sistemos patikimumo tarp
piliečių ir tarptautinių partnerių.
Lietuvos fenomenologų asociacijos prezidentas prof. dr. Dalius Jonkus
Lietuvos filosofų draugijos prezidentė
dr. Audronė Žukauskaitė

„Mokslo Lietuvos“ redakcija gavo Lietuvos
sociologų draugijos pranešimą:

Lietuvos sociologų draugijos vykdomoji
taryba pritarė Humanitarinių ir socialinių
mokslų sąjūdžio pareiškimui dėl KTU rek
toriaus akademinio nesąžiningumo.

Lietuvos sociologų draugijos prezidentė
doc. dr. Milda Ališauskienė

Švietimo ir mokslo KTU PRANEŠIMAS
profesinių sąjungų
Apie Petro Baršausko monografiją
reikalavimai

R

ugsėjo 26 d. šešios Lietuvos švietimo ir
mokslo darbuotojams atstovaujančios
profesinės sąjungos: Lietuvos švietimo įstaigų
profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo profesinė
sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjun
ga, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė
sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga
„Solidarumas“ ir Lietuvos aukštųjų mokyklų
profesinių sąjungų susivienijimas, įvertinu
sios dabartinę situaciją švietimo sistemoje ir
susidariusias grėsmes Lietuvos švietimo bei
visuomenės ateičiai, kylančias dėl nenuo
seklios LR Vyriausybės vykdomos švietimo
politikos, LR Ministrui Pirmininkui Sauliui
Skverneliui įteikė šiuos reikalavimus:
1. Remiantis teisingumo ir sąžiningumo
principais, siekiant užtikrinti švietimo sis
temos stabilumą ir ilgalaikių perspektyvų
tęstinumą, iki 2017 m. spalio 5 d. pasirašyti
tokios redakcijos švietimo šakos kolektyvinę
sutartį, dėl kurios buvo sutarta paskutiniame
Nukelta į 2 p.

R

eaguodamas į socialiniuose tinkluo
se, žiniasklaidoje išplitusius kalti
nimus, kad Kauno technologijos
universiteto rektoriaus Petro Baršausko ha
bilitacijai skirta monografija yra plagiatas,
universitetas pirmadienį surengė tiesiogiai
transliuotą spaudos konferenciją, kurioje
buvo atsakyta į visus iškilusius klausimus.
Nei Kauno technologijos universitetas,
nei jo vadovas nėra gavę jokių oficialių su
monografija susijusių užklausų. Parengta
pagal Kauno technologijos universiteto Ryšių su
visuomene departamento 2017 m. rugsėjo 25 d.
pranešimą

„Mokslo Lietuvos“ klausimai:

–– Kas turėjo atsiųsti „oficialias užklausas“ ir kodėl to iki šiol nepadarė?
–– Kaip KTU surengtoje konferencijoje buvo galima atsakyti „į visus iškilusius klausimus“, jeigu jokių užklausų
negauta?
KTU

Edukologė, LEU prof. habil. dr. Marija
Barkauskaitė. Tomo Razmaus nuotr.

SIAME NUMERYJE
Kada bus sprendžiamos
mokslininkų ir pedagogų
atlyginimų problemos? Dalyvaukime profesinių sąjungų
rengiamoje apklausoje

1–2 p.

„Kita Lietuva“: kokią valstybę
kuriame? Pilietiškų
savininkų ar klusnių
2 p.
samdinių?
Mokslininko vaidmuo
neramiame pasaulyje

3 p.

Lietuvos Respublikos Seimo,
Švietimo ir mokslo ministerijos pranešimai

3–4 p.

Tvirta Klaipėdos universiteto bendruomenės pozicija

5 p.

Mokslo ir studijų
finansavimas

6–7 p.

Algirdas A. Gliožaitis: LDK
1613 m. žemėlapio studija

8 p.

Miestelis, turintis savo Profesorių
9 p.
Maisto problema pasaulyje

10 p.

2

Mokslo Lietuva

Atkelta iš 1 p.

2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. 16 (593)

Švietimo ir mokslo profesinių sąjungų reikalavimai

derybiniame susitikime šių metų birželio
27 d.
2. Nuo 2018 m. sausio 1 d. panaikinti
pedagogų darbo apmokėjimo pareiginės al
gos pastoviosios dalies koeficientų „žirkles“,
skiriant valstybės biudžete tikslinę dotaciją,
taip pasiekiant mokytojų ir pagalbos moki
niui specialistų pareiginės algos pastoviosios
dalies koeficientų maksimalų dydį, nustatytą
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldy
bių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymo 5 priede.
3. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. visa apim
timi, įvertinus profesinių sąjungų teiktus
siūlymus, įvesti naują mokytojų darbo ap

mokėjimo tvarką – etatinį darbo apmokėji
mą, kuriame būtų numatyti 20 proc. didesni
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
pareiginės algos pastoviosios dalies koefi
cientai.
4. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., keičiant
pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarką, nustatyti atitinkamai didesnius parei
ginės algos pastoviosios dalies koeficientus
darbuotojams, turintiems 20 ir 25 metų
pedagoginio darbo stažą.
5. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., vadovaujantis
etatinio mokytojų darbo apmokėjimo prin
cipais ir suderinus su švietimo profesinėmis
sąjungomis, pradėti įgyvendinti ikimokykli
nio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų,
pagalbos mokiniui specialistų etatinio darbo

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai derybose su LMS ir LAMPSS

Lietuvos mokslininkų sąjungos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų
susivienijimo atstovai derybose dėl šakos kolektyvinės sutarties

apmokėjimo modelio pokyčius, skiriant tam
papildomas lėšas valstybės biudžete.
6. Ruošiantis mokytojų etatinio darbo
apmokėjimo įvedimui, iki 2017 m. gruodžio
1 d., suderinus su švietimo profesinėmis
sąjungomis, parengti sąlygas ir numatyti
valstybės biudžete tikslines lėšas, o nuo 2018
m. sausio 1 d. pradėti įgyvendinti žmogiš
kųjų išteklių švietime optimizavimo plano
dalį, kurioje būtų numatyta galimybė gauti
kompensacines išmokas pedagoginiams
darbuotojams, įskaitant mokslo ir studijų
institucijų pedagoginius darbuotojus, turin
tiems ne mažiau kaip 30 metų pedagoginį
stažą, kuriems liko ne daugiau kaip 5 metai
iki teisės gauti senatvės pensiją, tačiau savo
noru pasitraukusiems iš pedagoginio darbo
švietimo sektoriuje.
7. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. sumažinti

mokinių (vaikų) skaičių klasėse (grupėse):
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
įstaigų 1,5–3 metų grupėse – iki 10 vaikų;
3–7 metų grupėse – iki 15 vaikų; bendrojo
ugdymo mokyklų 1–4 klasėse – iki 22, 5–12
klasėse – iki 25 mokinių.
8. Vykdant aukštųjų mokyklų reformą,
2017 m. inicijuoti teisines prielaidas dės
tytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų
atlyginimų didinimui 2018 m., o nuo 2019
m. II ketvirčio didinti dėstytojų, mokslo
darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimus, ati
tinkamai kasmet tam skiriant papildomas
biudžeto lėšas.
Iki spalio 5 d. nepriėmus vyriausybiniu
lygmeniu būtinų sprendimų, kad šie reikala
vimai būtų įgyvendinti, profesinės sąjungos
pasilieka teisę skelbti švietimo šakos neter
minuotą streiką.

Lietuvos mokslininkų sąjungos ir LMS skyriaus „Kita Lietuva“ pareiškimas
DĖL SUBALANSUOTOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO RAIDOS

P

rieš daugiau kaip ketvirtį amžiaus
kurdami ir vykdydami agrarinę refor
mą, pasisakėme už šeimos ūkininko
ūkį, kaip pagrindinę žemės ūkio ir kaimo
vystymo perspektyvą valstybėje. Tačiau vals
tybės agrarinė politika dėl įvairių priežasčių
nutolo nuo Nepriklausomybės išvakarėse ir
pirmaisiais jos metais puoselėtų reformos
idealų. Lietuvos žemė ir miškai tapo neri
boto spekuliavimo objektu. Jokie saugikliai
neveikia, o kai kuriais atvejais jų iš viso nėra.
Nesidomima arba nėra valios sužinoti, kas
tie turtingi supirkėjai ir už kieno pinigus jie
supirkinėja Lietuvą.
Lietuvoje neribotai stambėja ūkiai: vos
pora procentų naujųjų savininkų jau valdo
apie 50 proc. žemės. O nuo žemės nuvaryti
buvę savininkai ir jų vaikai išsikelia iš gimtų
vietų arba emigruoja. Dėl to nyksta ištisi
kaimai, uždaromos juose su ES parama reno

LMS skyriaus „Kita Lietuva“ pirmininkas
dr. Arūnas Svitojus 10-ojoje J. P. Aleksos
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
„Šiuolaikinio kaimo vizija“

Vilnius, 2017 m. rugsėjo 18 d.

LR žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui

Šeimos ūkyje – pirmieji naujo sodo
medeliai. J. Jasaičio nuotr.

vuotos mokyklos ir kultūros centrai. Skursta
didelės gyvenvietės, tuštėja atokesni rajonai.
Be darbo likę žmonės – migrantai kol kas
papildo didžiuosius miestus. Bet ar neateis ir
jų eilė? Apie regioninę politiką tik kalbama,
tačiau neteko girdėti, kad būtų paaiškinta,
kaip realiai ji veikia.
Tūkstančius, o jau neretai ir dešimtis
tūkstančių hektarų užimančiose „latifun
dijose“ naudojama su ES parama įgyta itin
galinga ir naši žemės ūkio technika, kuriai
aptarnauti reikia mažiau darbo rankų. Taip
Lietuvos žemės ūkis tapo augalininkystės
ūkiu. Didžiuojamės milijonais tonų išaugin
tų javų ir rapsų derliumi. Tačiau jis pasiektas
dar niekada Lietuvos istorijoje nenaudotais
tokiais didžiuliais pesticidų bei mineralinių
trąšų kiekiais ir nesilaikant įprastinių sėjo
mainų. Visa tai veda į natūralaus dirvožemio
derlingumo praradimą ir žemės dykumė
jimą. Sovietmečiu pakalkintų dirvožemių
rūgštingumas jau atsinaujino, o numelio
ruotų dirvožemių būklė, anot specialistų, yra
kritiška. Dirvožemių reakcijai sureguliuoti,

jos sistemai atkurti ir vandens melioracijos
sistemų apsaugai nedelsiant kasmet reikėtų
skirti šimtus milijonų eurų, nes artimiausiu
metu gali prireikti ne vienos dešimties mi
lijardų. Nedelsiant būtina įvertinti aplinko
saugai daromą didžiulių trąšų kiekio žalą.
Būtina įvertinti išauginamos produkcijos
kokybės prastėjimą, nes neaišku, ar žinome,
kuo šeriame gyvulius ir ką patys valgome.
Neverta stebėtis, kad Lietuvos žmonės vais
tams išleidžia daugiau lėšų nei maistui.
Stambieji ūkiai ir bendrovės, nepaisant
jokių saugiklių, jau yra supirkę ar išsinuomo
ję didžiąją geriausių žemių dalį, sunaudoja
apie 80 proc. ES paramos, tačiau nesprendžia
beveik jokių ekonominių, socialinių ir eko
loginių problemų.
Kad išvengtume katastrofinių pasekmių,
kaimo demografinei būklei atkurti (gims
tamumui didinti ir mirtingumui mažinti,
emigracijai mažinti), būtina skubiai parengti
paramos šeimos ūkininkų ūkiams programą.
Pasinaudokime kaimyninės Lenkijos patirtimi,
kurioje vidutinis ūkio dydis, nors mūsiškių
rodiklius iškreipia vadinami „trihektariai“, yra
net mažesnis. Kai kuriose kaimyninėse Skan
dinavijos šalyse šis rodiklis yra dar mažesnis.
Turėdami bene svarbiausią išteklių – nuostabią
gamtą, galėtume auginti daugiau ekologiškos
produkcijos, išplėtoti kaimo turizmo sektorių
ir kitą alternatyvią veiklą.

Kad sustabdytume Lietuvos
kaimo griūtį, būtina:

1. Apriboti arba, sekant Lenkijos pa
vyzdžiu, nutraukti tiesiogines išmokas di

desniems kaip 200 ha ūkiams. Sutaupytas
lėšas, ES išmokas ir kitokią paramą teikti tik
smulkiems šeimos ūkiams (nuo 0 iki 30 ha)
ir kooperacijos plėtrai. Iki 2020 m. visuose
šalies rajonuose ir didesnėse seniūnijose
sukurti agroservisų tinklą. Skatinti koope
ratinių agroservisų kūrimą kaimiškosiose
gyvenvietėse ir prie seniūnijų.
2. Sudaryti sąlygas jaunoms šeimoms ir
grįžtantiems emigrantams įsigyti dar likusią
valstybinę žemę, galbūt dalį iš „latifundi
jų“ perpirktos žemės (mokant tokią kainą,
kokią jos mokėjo nuo žemės nuvarytiems
savininkams) šeimos ūkininkų ūkiams kurti.
Papildomai remti inovatyviausius, naujoves
skleidžiančius, pavyzdingai ūkininkaujan
čius šeimos ūkininkų ūkius.
3. Siekiant išvardintų tikslų, siūlome:
3.1. Diferencijuoti ES tiesiogines išmokas
pagal ūkių žemės plotus ir parengti šeimos
ūkininkų ūkių plėtrą skatinančias jų taikymo
schemas.
3.2. Diferencijuoti ES investicinę paramą
taip, kad būtų skatinamas efektyvus smulkių
ir vidutinių ūkių vystymasis.
3.3. Diferencijuoti nacionalinę para
mą, siekiant mažinti skurdą ir socialinę bei
kultūrinę atskirtį kaimo vietovėse. Skatinti
kaimiškųjų vietovių gyventojų užimtumą
ir verslumą, gerinti jų sveikatos apsaugą ir
socialinę padėtį.

Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas
prof. dr. Jonas Jasaitis
LMS skyriaus „Kita Lietuva“ pirmininkas
dr. Arūnas Svitojus
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REDAKTORIAUS KOMENTARAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRANEŠIMAI

Neramiame pasaulyje

Prof. dr. Jonas Jasaitis

A

bsoliuti mūsų skaitytojų dauguma užaugo taikos
sąlygomis ir apie globalius karinius konfliktus gali
spręsti, tik remdamiesi istorijos vadovėliais, kino
filmų ir televizijos reportažų siužetais bei senolių prisimi
nimais. Jų pačių atmintyje karo vaizdinių nėra, išskyrus kai
kam krauju į sąmonę įsirėžusius siaubo epizodus, susijusius
su sovietų karinėmis avantiūromis anuometėje Čekoslova
kijoje arba Afganistane. Neturintiems tokios patirties karo
samprata atrodo grįsta tik mokyklinės literatūros inter
pretacijomis, niekada nesietomis su asmeninio gyvenimo
vaizdiniais.
Jei kas prisimena dokumentinius filmus apie Antrojo pa
saulinio karo pradžią, tikriausiai gerokai apstulbę stebėjo anų
laikų Lenkijos, Austrijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos
ir daugelio kitų Europos valstybių bendruomenes užklupusį
siaubą, absoliutų jų nepasiruošimą tokiems išbandymams.
Tai, kas įvyksta per akimirką, sugriauna viską, ką žmogus
kūrė per visą gyvenimą. Artimųjų netektys ir nebeišgydomos
žaizdos, kraupūs griuvėsiai ir sprogimų išdraskyta žemė,
namų ir net asmeninės laisvės praradimas – visa tai niekaip
nebepalyginama su ką tik supusia ramia aplinka.
Dokumentinių filmų kadruose blaškosi žmonės, dar ne
suvokiantys, kur jie atsidūrė, į kokį neįsivaizduojamą pragarą
pateko. Klykia elegantiškai apsirengusios moterys, pro dūmų
kamuolius išvydusios ką tik nukritusių bombų sudraskytus
vaikus. Kažkas bando bėgti per gatvę, kai staiga užsiliepsnoja
asfaltas ir žmogus akimirksniu virsta ugnies stulpu. Kažkas
šliejasi prie apdegusio namo, bet jį pasiveja iš su kurtinamu
griausmu praskriejusio naikintuvo paleista kulkų serija,
tiesiog perrėždama pusiau. Niekas negirdi priešmirtinio
šauksmo: „Už ką?“ Tai teko jiems patirti...
Atrodė, kad visa tai – kažkur tolimoje praeityje. Net
atplėšta Gruzijos valstybės dalis daugelio buvo vertinama,
kaip politinės kronikos atvejis, neva ten kažko nepasidalino
gruzinai ir osetinai. Tarsi kažkoks vietinis konfliktas, ku
riuo mikliai pasinaudojo putiniškoji Rusija. Isteriški kokio
nors Žirinovskio rėkavimai, kad būtina per kelias minutes
sunaikinti „Pribaltikos separatistus“, nes jie neva kelia
grėsmę planams atkurti Rusijos imperiją, iki šiol vertinami
ne daugiau, nei psichiatrijos klinikos paciento kliedėjimai.
Bet štai Krymo užgrobimas. Tikro fronto linijos Donbase
ir Luganske. Mariupolis, kone kasdien žūstantys ne tokios
jau ir tolimos Ukrainos piliečiai. Ir vangi, neretai net abe
jinga kai kurių ES institucijų reakcija. Sankcijos, nedavusios
tikėtino atgrasymo efekto. Vokietijos liberalų ciniški siūly
mai nebepriminti pasauliui apie užgrobtą Krymą ir toliau
draskomą Ukrainą. Vėl kažkam tai – „vietinės“ problemos.
„Zapad“ – tik kažkelinta treniruotė, kaip užpulti Europos
Sąjungą? Vadinamieji liberalai vėl aiškins: tegu treniruojasi,
juk dar neužpuolė.
O štai keista, net šiurpi diskusija iš mūsų lietuviškosios
kasdienybės. Rusijos visuomeninių (?) organizacijų saviva
liavimas, Lietuvoje (Latvijoje, dar kažkur) keičiant užrašus
Antrojo pasaulinio karo aukų kapinėse ir... atskirų asmenų
saviveikla, bandant mums patiems priminti, kas jose pa
laidota ir su kokiais dar tokios nesenos istorijos įvykiais,
lėmusiais Lietuvos likimą, tai susiję. Ar iš tikrųjų dabartinei
Lietuvos piliečių kartai visa tai reikia priminti ar net iš naujo
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aiškinti? Ar tikrai tie, kuriems dabar 18–30 metų, nieko apie
tai nežino? Ar istorijos vadovėlių eilutės atrodo neturinčios
ryšio su mūsų artimiausiose apylinkėse esančiais objektais?
Ar jie ir tų eilučių neskaitė, nes išpūstų mokyklinių vertinimų
laikmečiu jų žinių kokybe niekas nesidomėjo?
Kai kas, pasidabinęs istorikų ar politologų diplomais,
mokslo laipsniais ir vardais bei ekspertų titulais, Lietuvos
radijo laidose gąsdina klausytojus šnekomis apie augantį
populizmą ir neva visuotinį sąmokslą prieš liberalų ideolo
giją, kuri, anot jų, įkūnija pačią žmonijos prigimtį. Rimtu
tonu įrodinėja, kad „stiprios Europos nereikia niekam.
Nei Rusijai, nei Kinijai, nei Amerikai“. Čia pat primenama,
kaip Amerikoje nuolat šaudoma, tik ten niekas to nevadina
terorizmu. Esą jau ir mūsų aplinkoje agresyvus elgesys ir
žmonių žūtys tampa... norma. Net policijos komisaras, už
klaustas apie nuolatinį greičio viršijimą ir įžūlų nesiskaitymą
su eismo taisyklėmis, liūdnai konstatuoja, kad tai – elgesio
kultūros problema.
Nobelio premijos laureatas, užklaustas apie tai, kokiais
ginklais bus kariaujama Trečiajame pasauliniame kare, atvi
rai pripažino nežinąs, užtat Ketvirtajame kautųsi... kuokomis
ir akmenimis. Taikos neįmanoma išgelbėti ginklavimosi
varžybomis. Kaupiant raketas, galinčias vos ne akimirks
niu tūkstančius mylių nusviesti branduolinį ginklą, niekas
negali garantuoti, kad neatsiras tokių, kurie paspaus pirmą
jų paleidimo mygtuką.
Mokslo vaidmuo tokio uždavinio sprendime yra le
miamas. Ne tik nieko vertos, bet ir labai pavojingos yra
rekomendacijos, kaip gauti nematyto dydžio derlių, jei jos
lemia dirvožemio nualinimą. Jokie finansiniai mechanizmai,
kuriantys pasakiškus pelnus, nepateisinami, jei jie pagrįsti
nebeatsistatančių išteklių naudojimu. Jokios strategijos ne
gali būti priimtinos, jei vienam laimint pralaimi tūkstančiai.
Jokia atskiro regiono sėkmė negali nudžiuginti, jei kituose
milžinišku greičiu didėja socialinė nelygybė ir atskirtis.
Jokia valstybė negali pasigirti nei atskirų sportininkų, nei
menininkų pasiekimais, jei iš jos žmonės tūkstančiais bėga
svetur, jei tenka uždaryti daugiau kaip pusę iki tol veikusių
bendrojo lavinimo mokyklų ir panaikinti daugiau kaip pusę
universitetų.
Nei kūrybos, nei moralės importuoti neįmanoma. Jokie
„struktūriniai fondai“ nepadės valstybei, kuri neplėtoja rea
lios savivaldos, kurioje visa galia koncentruojama iš biudžeto
išlaikomų, nerenkamų ir niekam neatsiskaitančių, tačiau
nuolat tarpusavyje dėl įtakos besipešančių „vadybininkų“
rankose. „Vadybininkų“, kurie iš aukšto ar net su panieka
žvelgia į savo mokslininkus, pripažįstančių tik tuos jų darbus,
kurie paskelbti kažkur „užsienio bazėse“. Kurie patys sau
priskyrė reformų teisę, nesitardami su tais, kuriuos „refor
muoja“. Didėjantis atotrūkis tarp valdančiųjų ir visuomenės
yra pats didžiausias pavojus kiekvienai valstybei.
Pradedant naują Seimo sesiją, jo valdybai Prezidentė
priminė, kad geopolitinė situacija aplink Lietuvą nėra ei
linė, todėl „negalime sau leisti bartis, konfliktuoti, nes yra
sprendimai, kurie būtini valstybei“. Ji teigė, kad „jeigu kažkas
funkcionuoja gana neblogai, tai <...> imituoti veiksmą ar
reformą taip pat nereikėtų. Nereikėtų tai daryti buldozeriniu
būdu, o tartis ir kalbėtis“.
Vienas iš ryškiausių XX a. poetų – Stasys Santvaras,
matyt, nujausdamas tautos tragediją, ketvirtojo dešimtmečio
viduryje rašė: „Iš girių lekia juodas varnas / Per trobas ir
rudens laukus, / Ir gąsdina ramius gyventojus / Jo kranksė
jimas nejaukus. / Jis skrenda į saulėlydį, / Kur baigiasi visų
diena, / Kur ir šviesiausią žvilgsnį / Aptraukia šiurpulinga
ūkana.“ (Juodvarnis, 1936). Nepraėjus nė dešimtmečiui,
eilėraštyje „Laivai palaužtom burėm“, parašytame jau toli nuo
tėvynės, karo pabėgėlių stovykloje, poetas skelbė: „Norėtum
peršokt gelmę, / Norėtum perrėkti perkūną, / Bet vos matai
pro tolį, / Kaip laivas viens po kito žūna…“ Tai skamba lyg
perspėjimas visiems, šiandien įsivaizduojantiems, kad jie
viską žino, gali ir... neklysta.
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okslo centrai regionuose nesteigiami? STEAM –
gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir
kūrybiškumo ugdymo – centrai turėjo atsirasti praėjusios
Vyriausybės sprendimu dešimtyje Lietuvos miestų. Mokslo
centrų kūrimą planuota finansuoti 2014–2020 m. Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir tam skirti 5,8 mln.
eurų steigimui Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės,
Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus mies
tuose. Su kai kuriomis savivaldybėmis jau buvo sudarytos
sutartys dėl centrų steigimo. Šie centrai dešimtyje rajonų
centrų turėjo atsirasti jau 2018 m. „Deja, praėjo beveik me
tai – iš Švietimo ir mokslo ministerijos pareigūnų viešų kal
bų – tik patvirtinimai apie mokslo centrų steigimą Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje. Kitos savivaldybės apie centrų steigimą
net neinformuojamos“, – sako Seimo narys V. Bukauskas.
„Valstiečių-žaliųjų pažadai dėl regionų atotrūkio mažinimo
vis labiau tampa miražu, nes realūs šios partijos atstovų
sprendimai akivaizdžiai regionų atotrūkį tik didina“, – sako
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narė R. Popovienė.
Apie gamybą ir vartojimą be atliekų – kad nebereikėtų
sąvartynų. Rugsėjo 25 d. Marijampolės savivaldybėje įvy
ko diskusija apie žiedinę ekonomiką. Jos dalyviai dalinosi
idėjomis, kaip skatinti verslą pereiti iš tiesinės „išgaukperdirbk-panaudok-išmesk“ prie žiedinės ekonomikos,
kurioje atliekos virsta naujais ištekliais. Kaip teigė vienas iš
šio renginio organizatorių, Seimo Aplinkos apsaugos ko
miteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, diskusijoje aptartas
Europos Komisijos inicijuotas veiksmų planas apie uždaro
ciklo ekonomikos įgyvendinimą Lietuvoje. Visuomenei
reikia išsamesnės informacijos, kuri padėtų keisti nuostatas
ir formuotų ekologišką elgseną. Ekonomikos ekspertų verti
nimai rodo, kad perdirbant atliekas galima sukurti dešimtis
tūkstančių naujų darbo vietų.
Pasak Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narės Virgi
nijos Vingrienės, žiedinė (uždaro ciklo) ekonomika apima
įvairias sritis – gamybą, paremtą ekologiniu projektavimu,
produktų patvarumą, atnaujinimą, pakartotinį panaudoji
mą, perdirbimo principus. Tai pažangiausių technologijų
ir panaudotų išteklių naudojimas, mažinant į sąvartynus
išmetamų atliekų kiekius arba visiškai tai panaikinant. Tie
patys produktai gali būti žaliava naujiems produktams kurti.
Strategiškai svarbių valstybės įmonių akcijų pardavimas – grėsmė valstybės saugumui. Seimo nariai Laurynas
Kasčiūnas ir Žygimantas Pavilionis kreipėsi į Ministrą Pir
mininką Saulių Skvernelį dėl Vyriausybės suburtos darbo
grupės pateiktų siūlymų, orientuotų į valstybės valdomų
įmonių akcijų pardavimą, įmonių reorganizavimą ar likvi
davimą. „Strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui ir
didelę reikšmę valstybei turinčios valstybės įmonės yra šalies
nacionalinio saugumo objektas, todėl bet kokie sprendimai,
susiję su šių įmonių privatizavimu, turi būti priimti itin
apgalvotai. Tokių įmonių reorganizavimas ar privatizavimas
gali būti pavojingas nacionalinio saugumo požiūriu. Akcijų
perleidimas privatiems investuotojams silpnintų pastarųjų
atsparumą neigiamam išorės poveikiui”, – sako vienas iš
kreipimosi autorių Laurynas Kasčiūnas.
Žygimanto Pavilionio teigimu, tokie sprendimai ypač
kelia grėsmę energetikos sektoriui. Šiame sektoriuje išlieka
dar neįgyvendintų strateginės reikšmės projektų, tokių kaip
elektros tinklų sinchronizacija su kontinentinės Europos
tinklais, regioninės dujų rinkos sukūrimas, energijos tiekimo
saugumo užtikrinimas, vartojimo efektyvumo didinimas,
atsinaujinančios energetikos plėtra ir pan. Pardavus dalį
svarbias energetikos bendroves valdančių „Lietuvos ener
gijos“, „EPSO-G“, „Klaipėdos naftos“ akcijų, strateginių
energetikos projektų įgyvendinimo tempas gali kristi.
Elektros perdavimo tinklų sinchronizacija su Vakarų
Europa. Seimo Energetikos komisijos pirmininkas Virgilijus
Poderys teigia, kad dabartinė geopolitinė situacija skatina
imtis aktyvių veiksmų, užtikrinant Lietuvos energetikos inte
graciją į Europą, taip apsaugant nuo neprognozuojamo ryti
nių kaimynių poveikio mūsų ekonomikai ir šalies saugumui.
Tolimesnio buvimo Maskvos valdomame BRELL elektros
perdavimo žiede pasekmes turime įvertinti jau vien todėl,
kad, nesiskaitydamos su mūsų šalies nuomone ir gyventojų
saugumu, Baltarusija ir Rusija vykdo atominės elektrinės
statybas netoli Vilniaus. Šiandien esame sinchroninėje
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elektros sistemoje ir sprendimų priėmimo
prasme visiškai priklausome nuo Rusijos,
o ji gali bet kada naudoti elektros tiekimą
kaip ekonominio poveikio ar net socialinio
ir politinio šantažo priemonę.
V. Poderio nuomone, optimalus Lietuvos
energetikos sinchronizacijos variantas būtų
per Lenkiją. Tai patvirtina ir Europos Komi
sijos Jungtinio tyrimų centro atlikto tyrimo

išvados. Tokiam projektui pagreitį turėtų
suteikti Lenkijos parama elektros tinklų
sinchronizacijai su Vakarų Europa per jau
veikiančią elektros jungtį.
Vadovautis skaidrumo principais ir
viešinti darbotvarkes. Seimo Pirmininkas,
prof. dr. Viktoras Pranckietis kreipėsi į visus
Seimo narius ir pakvietė savo veikloje siekti
skaidrumo ir informuoti visuomenę apie
susitikimus bei posėdžius. Pasak Seimo Pir
mininko, Seimo nariai turi laikytis atvirumo
ir viešumo principų. „Vadovaujantis Seimo

statuto 18 straipsnio 2 dalimi bei Valstybės
politikų elgesio kodekso 4 straipsnyje įtvir
tintais Valstybės politikų elgesio principais,
kiekvienas Seimo narys, eidamas Seimo
nario pareigas, privalo vengti interesų konf
likto tarp Seimo nario privačių interesų ir jo
pareigų atstovauti visuomenės interesams.
Seimo narys privalo daryti viską, kad jo
sąžiningumas nekeltų visuomenei abejonių
ir visuomenė turėtų visas galimybes tuo
įsitikinti“, – Seimo nariams skirtame rašte
teigia parlamento vadovas.

„Transparency International“ Lietuvos
skyriaus skaičiavimais, pavasario sesijos
metu Seimo Pirmininkas ir Seimo nariai
paviešino 475 susitikimus su interesų gru
pėmis: verslo ir verslo asociacijų atstovais,
nevyriausybinių organizacijų nariais, prof
sąjungomis, registruotais lobistais, meno,
mokslo, religinių bendruomenių atstovais.
Tai suskaičiavusi organizacija teigia, kad tik
trečdalis Seimo narių viešina susitikimus su
lobistais ir įvairių organizacijų atstovais, o tai
rodo skaidrumo trūkumą.

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS PRANEŠIMAI
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inisterija netoleruos akademinės
etikos nusižengimų. Švietimo ir
mokslo ministerija smerkia bet kokį akade
minį nesąžiningumą, menkinantį Lietuvos
mokslo reputaciją. Tokią ministerijos pozi
ciją išsakė viceministras Giedrius Viliūnas,
reaguodamas į viešumoje pasirodžiusią in
formaciją apie vieno iš Kauno technologijos
universiteto vadovų galimą mokslinės etikos
pažeidimą.
Akademinės etikos ir procedūrų kontro
lieriaus tarnyba šiuo metu tiria gautą skundą
dėl KTU rektoriaus Petro Baršausko galimai
nuplagijuotos monografijos, kurios pagrindu
buvo apginta disertacija. Šis tyrimas turėtų
būti užbaigtas iki rugsėjo pabaigos. Pagal
Mokslo ir studijų įstatymą, Akademinės eti
kos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba na
grinėja visus akademinės etikos pažeidimus,
apie tyrimo rezultatus informuoja aukštosios
mokyklos steigėją ir kitas institucijas, taip
pat turi teisę įpareigoti aukštąją mokyklą

Jaunųjų vertėjų konkursas. Konkurse
gali dalyvauti mokiniai, gimę 2000 m. Mo
kyklos iki spalio 20 d. kviečiamos užsire
gistruoti konkurso internetinėje svetainėje
ec.europa.eu/translatores. Jos bus atrinktos
atsitiktine tvarka. Konkurse gali dalyvauti
tiek mokyklų, kiek šalis turi vietų Europos
Parlamente – Lietuvai galės atstovauti 11
mokyklų. Vienuoliktą kartą Europos Komi
sijos rengiamame konkurse renkami geriausi
ES jaunieji vertėjai. Jie iš vienos oficialiosios
ES kalbos į kitą kalbą turi išversti trumpą
tekstą. Konkurse jau yra dalyvavę daugiau
kaip 25 000 mokinių iš ES šalių.
Konkursas vyks 2017 m. lapkričio 23
d. – tą dieną visose ES šalyse mokiniai, pri
žiūrimi savo mokytojų, vers tekstą. 28 nu
galėtojai (po vieną iš kiekvienos ES šalies)
bus apdovanoti trijų dienų kelione į Briuselį
2018 m. pradžioje. Kartu su savo mokytojais
jie dalyvaus apdovanojimų ceremonijoje.
Daugiau informacijos: http://www.smm.
lt/web/lt/konkursai/kurybiniai-konkursaimoksleiviams/jaunuju-verteju-konkursasjuvenes-translatores.
Magistrantams iš užsienio – parama
studijoms Lietuvoje. Siekdama didinti stu
dijų tarptautiškumą ir pritraukti į Lietuvą

studijuoti gabius jaunuolius iš užsienio, vals
tybė skiria paramą užsieniečių magistran
tūros studijoms. 2017 m. paramą studijoms
Lietuvoje gaus 70 magistrantų iš septynių
šalių. Iš 70 paramą studijoms gausiančių
užsieniečių magistrantų 40 vietų šiemet
skiriama studentams iš Ukrainos. Paramą
studijoms Lietuvoje taip pat gavo magistran
tai iš Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos,
Kinijos, Japonijos, Moldovos.
Šiemet magistrantūros studijų mūsų ša
lyje finansavimo konkurse galėjo dalyvauti
studentai iš dešimties šalių ir už Europos
ekonominės erdvės ribų gyvenantys lietuvių
kilmės užsieniečiai. Pirmą kartą į paramą
galėjo pretenduoti Japonijos, Pietų Korėjos
ir Izraelio piliečiai. Atrenkant pretendentus,
buvo vertinami bakalauro studijų rezultatai,
studijų kalbos mokėjimas, motyvacija mo
kytis Lietuvoje ir pateiktos rekomendacijos.
Į magistrantūros studijas Lietuvos aukšto
siose mokyklose įstojusiems užsieniečiams
iš trečiųjų šalių teikiama dviejų rūšių para
ma: išmoka studijų kainai kompensuoti ir
stipendija. Parengta pagal Švietimo ir mokslo

ministerijos Komunikacijos skyriaus pranešimus

KLAIPĖDOS UNIVERSITETE – REIKŠMINGOS PERMAINOS

Leta Dromantienė
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atšaukti sprendimus, padarytus pažeidžiant
akademinę etiką.
„Ministerija svarsto galimus būdus su
griežtinti akademinės etikos priežiūrą. Kai
kuriose mokslų srityse susiklosčiusi netole
ruotina situacija, kai perrašomi kitų autorių
mokslo darbai, jie naudojami be reikiamų
nuorodų. Leidžiamos žemo mokslinio lygio
monografijos, kuriose neapibendrinami savi
moksliniai tyrimai, o tik perrašomi kitų,
dažniausiai užsienio autorių, rezultatai“, –
sako viceministras.
Moksleivių skaičiaus pokyčiai. Ben
drojo ugdymo mokyklose pradėjo mokytis
per 29 tūkst. pirmokėlių, panašiai kaip ir
pernai. Trečius metus iš eilės jų yra daugiau
nei abiturientų, kurių bendrojo ugdymo
mokyklose mokysis per 26 tūkst., t. y. keliais
šimtais mažiau nei pernai. Iš viso į mokyklas
susirinko per 450 tūkst. mokinių ir studentų.
Išankstiniais duomenimis, 1148 bendrojo
ugdymo mokyklose mokslo metus pradė
jo 326 tūkst. mokinių. Tai 4 tūkst. mažiau
nei pernai. 70 profesinio mokymo įstaigų
sulaukė panašaus kaip pernai moksleivių
skaičiaus – 47 tūkst., o 22 kolegijose ir uni
versitetuose – per 116 tūkst. studentų, arba
8 tūkst. mažiau nei pernai.

aujus akademinius metus Klaipėdos
universitetas pasitiko pasipildęs be
veik tūkstančiu naujų studentų. Šių
metų priėmimas buvo geresnis, nei tikėtasi:
studijų sutartis pasirašė 932 būsimieji pir
makursiai: 353 bakalaurai, 342 magistrantai
ir 237 kitų – papildomų, sutrumpintų ar
profesinių studijų studentai. Nuo spalio
1-osios studijas turėtų pradėti ir 16 pirmo
kurso doktorantų. Studijuoti Klaipėdos uni
versitete pareiškė pageidavimą daugiau kaip
80 užsieniečių, dalis jų dar laukia leidimų
gyventi šalyje. Didžiausio įstojusių pirma
kursių dėmesio susilaukė išskirtinės – jūrų
uostų inžinerijos, suskystintųjų gamtinių
dujų terminalų inžinerijos, hidrologijos
ir okeanografijos, kūno kultūros ir spor
to pedagogikos, slaugos, kineziterapijos ir
vaikystės pedagogikos bakalauro studijos.
Paklausiomis lieka psichologijos, logistikos
ir ekonomikos bakalauro studijos.
Universitetas džiaugiasi gausiu naujų
magistrantų būriu: per pirmąjį priėmimo
etapą buvo užpildytos visos valstybės ap

mokestinamos vietos. Iš viso įstojo puske
tvirto šimto antros pakopos pirmakursių.
Paklausiausios studijų programos: Baltijos
šalių istorija su galimybe rinktis karo isto
riją, ekologija ir aplinkotyra, geoinformati
ka, jūrų uostų valdymas, laivyno techninės
eksploatacijos valdymas, regionų valdysena,
slauga, socialinis darbas, sveikatos priežiūros
vadyba ir visuomeninės sveikatos ugdymas.

Naujas laboratorijų pastatas

Universitetas, susitelkdamas į mokslinius
tyrimus ir jais grįstas studijas, šiais metais
įkurs Jūros tyrimų institutą naujame Moks
linių laboratorijų pastate. Apie 5900 kv. m
laboratorijų pastate bus įrengta mažiausiai
80 modernių darbo vietų mokslininkams,
kurie dirbs 5 laboratorijose: Vandens trans
porto technologijų, Jūrinių konstrukcijų pa
tikimumo, Jūros ekosistemų, Jūros chemijos,
Laivyno ir ekspedicinių tyrimų. Institute jau
šiais metais pradės dirbti ne mažiau kaip
pusšimtis mokslo darbuotojų ir tiek pat tyrė
jų, laborantų bei kitų specialistų. Jo tikslas –
vykdyti tarptautinio lygio jūrinės krypties
mokslinius tyrimus, teikti moksliniais tyri
mais ir naujovių plėtra pagrįstas paslaugas

verslui, dalyvauti tobulinant universiteto
bei nacionalines jūrines mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės plėtros veiklos kryptis,
dalyvauti studijų veikloje.
Kaip teigia JMTC direktorius prof. dr.
Darius Daunys, naujasis Jūros tyrimų insti
tutas leis universiteto mokslininkams sklan
džiau vykdyti bendrus darbus. „Labai gerai,
kad mes jungiamės ir iš kelių skirtingų cen
trų. Tokio laboratorijų pastato atidarymas
priartins Klaipėdos universitetą prie vaka
rietiškų jūrinių valstybių mokslinių institutų
pavyzdžių“, – teigė profesorius.
Pasak akademiko, prof. habil. dr. Serge
jaus Olenino, „jūrinių tyrimų laboratorijų
pastato atidarymas yra svajonių išpildymas,
nes mes tokius tyrimus pradėjome prie plikų
sienų su „nurašytais“ aparatais. Viliuosi,
kad atsiras jaunų žmonių, norinčių tapti
mokslininkais, tyrinėti jūrą, aplinkotyrą.
Mokslininko profesija suteikia galimybę
pažinti ir visuotinį pasaulį, ir save“.

Studijų ir infrastruktūros tobulinimas

Siekiant tobulinti universiteto valdy
mą, pertvarkoma jo infrastruktūra: norima

atsisakyti po visą miestą išblaškytų senų
pastatų ir universiteto padalinius sutelkti
istoriniuose pastatuose Herkaus Manto ir
Salomėjos Nėries gatvėse. Pirmajame etape
planuojama atsisakyti pastatų Sportininkų ir
Malūnininkų gatvėse, o gautas lėšas panau
doti dar vieno naujo bendrabučio statybai.
Numatyta parduoti pastatus Minijos, Bijūnų
gatvėse ir Taikos prospekte. Gautos lėšos
bus panaudotos naujo pastato universiteto
miestelyje statybai, kur įsikurs Jūros techno
logijų ir gamtos mokslų fakultetas su studijų
laboratorijomis.
Akademinė bendruomenė bus sutelkta
viename miestelyje. Bus tęsiamos derybos
su Vyriausybe dėl Jūrinės žuvininkystės ir
akvakultūros laboratorijos, esančios Smil
tynėje, perdavimo Klaipėdos universitetui.
Siekiama sutelkti visus šią veiklą vykdan
čius padalinius į vieną mokslinių tyrimų
bei studijų centrą. Dalyvaudamas aukštojo
mokslo pertvarkoje, universitetas stambins
studijų padalinius, plės tarptautines studijas,
siekdamas pritraukti daugiau studentų iš už
sienio. Autorė yra Klaipėdos universiteto studijų
prorektorė. Šaltinis: www.alkas.lt, 2017 09 06
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Apie klimato kaitos poveikį žmonių sveikatai –
Vokietijos specialistų lūpomis
Doc. Justas Kažys

R

ugpjūčio 29 d. Vilniaus universiteto
Geomokslų institute įvyko tarptau
tinis seminaras, skirtas aptarti, kaip
besikeičiantis klimatas veikia žmonių svei
katą. Renginio metu susipažinome su Vokie
tijoje ir Baltijos šalyse atliekamais tyrimais
ir pasiekimais šioje srityje, pasidalinome
gerąja patirtimi. Seminare „Klimato kaita
ir sveikata: Vokietijos patirties perteikimas
Baltijos šalims“ (angl. Climate Change and
Health: German Experience to Baltic States)
pranešimus skaitė Vokietijos, Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos klimato kaitos ir sveikatos

Prof. A. Matzarakis pasakoja apie karščio
bangų sistemos tyrimus Vokietijoje

sričių mokslininkai bei specialistai. Vienas
iš svarbiausių šio seminaro tikslų buvo ži
nių apie klimato kaitos poveikį perdavimas
žinyboms, atsakingoms arba galinčioms
informuoti bei imtis prevencinių veiksmų
visuomenės sveikatos srityje. Labai svarbu,
kad renginyje dalyvavo ne tik klimato ir
visuomeninės sveikatos sričių mokslininkai,
atstovaujantys Vilniaus ir Lietuvos sveikatos
mokslų universitetams, bet ir Aplinkos,
Sveikatos apsaugos ministerijų bei joms pa
valdžių įstaigų, visuomenės sveikatos biurų,

aplinkosaugos VšĮ ir žiniasklaidos atstovai.
Neišvengiamai besikeičiančios klimato
sąlygos veikia, o ateityje dar stipriau paveiks
žmogaus sveikatą. Vokietijos mokslininkai
yra sukaupę ilgalaikę šios srities praktinių
žinių įgyvendinimo patirtį. Didelė garbė, kad
seminare turėjome progą pasveikinti ir geros
patirties įgyti iš svarbiausio asmens Vokie
tijos orų tarnyboje, atsakingo už biometeo
rologinius (žmogaus reakcijos į atmosferą)
tyrimus ir prognozes. Freiburgo Alberto ir
Liudvigo universiteto profesorius ir DWD
Žmogaus biometeorologijos tyrimų centro
vadovas Andreas Matzarakis supažindino su
karščio perspėjimo sistema ir miesto mikro
klimato modeliavimo ypatumais.
Seminare analizuota Baltijos šalių patir
tis, tiriant klimato kaitos poveikį sveikatai.
Dabartinę situaciją aptarė Dovilė Adamo
nytė (SMLPC, Lietuva), prof. Agrita Briede
(Latvijos universitetas) ir dr. Mait Sepp (Tar
tu universitetas). Auditorijai buvo pristatyti
naujausi tyrimai, atliekami Tartu (dr. Hans
Orru ir dr. Ene Indermitte), Latvijos (Olga
Ritenberga) ir Vilniaus (dr. Justas Kažys)
universitetuose.
Daug dėmesio buvo skirta ekstremalių
temperatūrų keliamiems pavojams aptarti.
Per karščio bangas ryškiai padidėja sergamu
mas su karščio poveikiu siejamomis ligomis
ir mirtingumas. Pavyzdžiui, vien tik 2003
m. „karščio banga“ Vakarų Europoje sukėlė
apie 70 tūkst. papildomų mirčių. Dėl dide
lių trumpalaikių temperatūros šuolių gali
padažnėti mirtingumas nuo širdies ir kvė
pavimo sistemos ligų. Dideli trumpalaikiai
temperatūros šuoliai taip pat gali paveikti
sveikatos būklę: dėl jų poveikio gali staigiai
padidėti (hipertermija) ar nukristi (hipoter
mija) kūno temperatūra. Prognozuojama,
kad ateityje pasaulyje karščio bangų ir jų
sukeliamų sveikatos sutrikimų daugės. Lie
tuvoje jau galioja Nacionalinio visuomenės
sveikatos ir karščio prevencijos 2016–2020
metų veiksmų planas, kurio tikslas – ap
saugoti gyventojus nuo karščio poveikio ir
geriau informuoti visuomenę apie karščio
keliamą pavojų
Seminaro metu pateikti moksliškai pa
grįsti tyrimų rezultatai ir pasiūlytos toli

Klausytojų auditoriją sudarė įvairių sričių specialistai. L. Šidlauskaitės nuotr.

mesnės veiklos gairės Lietuvos politikos
formuotojams, sprendimų priėmėjams ir
vietinėms bendruomenėms Lietuvoje. Sutar
ta, kad įgytos žinios būtų skleidžiamos visose
Baltijos valstybėse, o Vilniaus universiteto
mokslininkai galėtų dalyvauti tarptautinių
tyrimų tinkluose. Norintys išsamiau sužinoti
apie seminaro rezultatus ir klimato kaitos
poveikį sveikatai gali kreiptis šiuo adresu:

justas.kazys@gf.vu.lt.
Šį seminarą, kaip „Baltijos šalių ir Vo
kietijos aukštųjų mokyklų biuro“ (http://
www.hochschulkontor.lv/) projekto dalį,
parėmė Vokietijos akademinė mainų tarnyba
(DAAD) Vokietijos Federalinės Respublikos
užsienio ministerijos lėšomis. Autorius yra

Vilniaus universiteto Hidrologijos ir klimatologijos
katedros dėstytojas

Sergamumas 10 000 gyv. ligomis, potencialiai siejamomis su karščio poveikiu, Lietuvoje
2015 m. (Karščio pasekmės Lietuvos gyventojų sveikatai, 2016)

MOKSLO IR STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMAS

Klaipėdos universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Rostoko universitetu

R

ugsėjo 14 d. Klaipėdos universitete
lankėsi delegacija iš Vokietijos Ros
toko universiteto. Rektorius prof.
dr. med. Wolfgang Schareck ir kiti Rostoko
universiteto atstovai – prof. dr. Winfried
Böttcher, prof. dr. Jörn Dosch ir Michael
Paulus susitiko su Klaipėdos universiteto
rektoriumi prof. habil. dr. Eimučiu Juze
liūnu bei Vokietijos Federacinės Respubli
kos garbės konsulu Klaipėdos konsulinėje
apygardoje, KU Baltijos regiono istorijos
ir archeologijos Evangeliškosios teologijos
centro direktoriumi doc. dr. Arūnu Baubliu.
Susitikimo tikslas – Klaipėdos universiteto
ir Rostoko universiteto bendradarbiavimo
sutarties pasirašymas.

Klaipėdos universitetas, siekdamas di
dinti studijų ir mokslo tarptautiškumą,
kartu su Rostoko universitetu pradėjo Klaus
Mehnert instituto steigimo procesą. Pasak
doc. dr. A. Baublio, tai atvers kelius tiek
bendriems moksliniams tyrimams, tiek
bendroms studijų programoms, kurių tiks
las – pritraukti studentus, ne tik iš Lietuvos,
bet ir iš užsienio šalių. „Ateityje studentams
bus galima įgyti dviejų universitetų diplo
mus vienu metu. Studentams atsivertų visai
kitokios galimybės, nes pagal tokias pro
gramas paprastai studijuojama paeiliui ir
Lietuvoje, ir Vokietijoje. Taip artimiau susi
pažįstama su kitos šalies kultūra, socialiniu
ir politiniu gyvenimu, gilinamos užsienio

kalbos žinios“, – pasakoja Vokietijos garbės
konsulas Klaipėdoje.
„Klaus Mehnert institutas veikė Kalinin
grade, prie Kaliningrado technikos universi
teto. Tai buvo Europos Sąjungos ir Vokietijos
dovana Kaliningrado miestui. Tačiau, pa
sikeitus politinei situacijai ir aplinkybėms,
instituto veikla buvo tiek suvaržyta, kad
nutarta uždaryti institutą. Šiandien atsirado
galimybė Klaus Mehnert institutą perkelti į
Klaipėdą ir įsteigti šalia Klaipėdos universi
teto“, – informavo doc. A. Baublys.
Klaus Mehnert institutas inicijuos Eu
ropos studijų magistrantūros programą
Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų
fakultete. Programa vyks vokiečių kalba,

o dėstyti atvyks mokslininkai iš Rostoko
universiteto, žymūs mokslo ir politikos
veikėjai, dirbantys Vokietijoje ir Europos
Sąjungos institucijose. Priėmimas į Europos
studijų programą numatomas kitais studijų
metais.
Pasak doc. A. Baublio, tokio instituto
atsiradimas Klaipėdoje bus itin reikšmingas
žingsnis vystant bendradarbiavimą tarp Vo
kietijos ir Lietuvos. Tai bus pirmas vokiškas
mokslinis institutas Baltijos šalyse. Doc.
A. Baublys pažymėjo, kad Klaipėdos uni
versitetas kartu su Rostoko universitetu turi
daug bendrų sąlyčio taškų. Abu universitetai
bendradarbiaus jūros mokslų, jūros inžineri
jos, biologijos, chemijos srityse.
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Studijuoti atvažiavę gruzinai: „Lietuvius mokome lietuviškų dainų“

Eglė Kirliauskaitė

Miriam: Gramatika yra sunki, tačiau
mes mokomės kiek nestandartiniais būdais.
Studijuojame ne tik kalbą, bet ir kultūrą. Dai
nos, šokiai, spektakliai – tai labai palengvina
kalbos mokymąsi.
Merab: Mokame apie dvidešimt lietu
viškų liaudies ir estrados dainų. Lietuviai tai
išgirdę dažnai juokauja, kad mokosi lietuvių
dainų iš gruzinų.
Nino: Mokame nuo Lietuvos himno
iki „Trijų milijonų” ar „Mūsų dienos kaip
šventė”. Centre visada švenčiame ir lietuvių
šventes.

U

žsienio studentai Lietuvoje – jau
dažnas reiškinys. Vien Vilniaus
Gedimino technikos universitete
šiemet studijas pirmame kurse pradėjo 278
laipsnio siekiantys jaunuoliai, 42 proc. jų
pasirinko antrosios pakopos studijų progra
mas. Užsienio studentų priėmimas, lyginant
su praėjusiais metais, išaugo beveik 10 proc.
Šiuo metu VGTU studijuoja 966 užsieniečiai:
648 bakalauro ir magistro laipsnio siekian
tys studentai, 303 atvykę pagal mainų pro
gramas ir 15 doktorantų iš 81 šalies – nuo
Japonijos iki JAV ar Čilės.
Jaunuoliai, kurie dėl studijų Lietuvoje
pasiryžo išmokti lietuvių kalbą, maloniai
stebina. Gruzinai Nino Tabatadze, Nino
Inasaridze, Mariam Čchivimiani ir Merab
Šabešovi, šiemet pradėję magistro studijas
VGTU, neslepia, kad atvykti į mūsų šalį
priviliojo aukšta mokslo kokybė ir puikus
technologijos mokslų srities specialistų
rengimas. Ne veltui antrosios studijų pa
kopos studentai užsieniečiai sudaro net 14
proc. visų VGTU magistrantūros studentų.
Kalbamės su jaunais gruzinais, paperkan
čiais ne tik nuoširdumu, bet ir savo gražia
lietuvių kalba, kurią išmokti viena iš pa
grindinių paskatų tapo noras studijuoti
mūsų šalyje.

––Kaip atsitiko, kad pasirinkote studijas Lietuvoje?
Nino: Gruzijos technikos universitete,
kur įgijome bakalauro laipsnį, yra Lietuvių
kalbos ir kultūros centras. Visi ten mokomės
jūsų kalbos. Tai buvo pirmoji paskata magis
tro studijoms rinktis būtent Lietuvą. Prieš
dvejus metus pirmą kartą buvome Lietuvoje
vykdomose edukacinėse programose. Keletą
kartų jūsų šalyje lankėme vasaros kursus. Šį
pavasarį lankėme keturių mėnesių trukmės
intensyvius kalbos mokymus. Tai mus ir
atvedė į magistrantūros studijas VGTU.
Mariam: Besimokydama lietuvių kalbos
ir kultūros, pradėjau įsimylėti Lietuvą. Esu
čia jau penktą kartą ir šįkart – net dvejiems
metams.
Nino: Studijos vyks lietuvių kalba, o tai –

Studentai iš Gruzijos Vilniaus Gedimino technikos universitete. VGTU nuotr.

didelis išbandymas. Visi mes jos mokėmės
nuo pusantrų iki dvejų su puse metų, bet tai
dar nėra labai didelis laiko tarpas. Iš tiesų į
Lietuvą mokytis atvažiuoja tikrai nemažai
gruzinų.

––Populiariausios antrosios pakopos
studijų programos VGTU yra Informacijos ir informacinių technologijų sauga, Mechatroninės sistemos, Statinių
konstrukcijos, Mechanikos inžinerija
bei Tarptautinis verslas. Kokias studijas
pasirinkote jūs?
Merab: Aš pasirinkau Informacijos ir
informacinių technologijų saugos progra
mą. Kol kas labai patinka aplinka, malonu
čia būti.
Nino: Mes studijuojame Aplinkos inži
nerijos fakultete. Žinome, kad VGTU yra
geriausias technikos universitetas Lietuvoje.
Mums tai labai svarbu. Tbilisyje baigėme
Ekologijos programą, tad panašią sritį pasi
rinkome ir VGTU. Tikimės, kad bus įdomu,
įgysime daug žinių, sužinosime naudingų
dalykų.
Mariam: Tęsiu savo bakalauro studijų
kryptį ir magistro studijoms pasirinkau
Vandens ūkio inžineriją.

–– Ar kas nors prieš tai jus siejo su
Lietuva?
Nino: Ne, nesiejo, tik žinojome, kad yra
tokia šalis, kad jos sostinė – Vilnius. Bet
juokaujame, kad turime antra tėvą Lietu
voje – mūsų centro Gruzijoje vadovą Vidą
Kavaliauską. Jis visada mums padeda, yra
tarsi tiltas tarp Lietuvos ir Gruzijos.
––Nors studijos tik prasideda, galbūt
jau turite įspūdžių iš universiteto?
Nino: Kol kas dar nespėjome pradė
ti rimtų mokslų. Buvome rugsėjo 1-osios
šventėje – labai smagus renginys. Mūsų
kuratorė – labai šiltas žmogus, prašė visada
kreiptis, jei tik reikės kokios nors pagalbos.
––Ko tikitės iš studijų Lietuvoje?
Miriam: Labai džiaugiamės galimybe
atvykti Lietuvą ir čia studijuoti. Manau, kad
studijų kokybė Lietuvoje bus aukštesnė. Gir
dėjome iš draugų, kad čia yra labai daug gerų
dėstytojų, jei kažkas neaišku, gali klausti, yra
konsultacijų laikas. Tai – labai svarbu, nes
Gruzijoje sistema kiek kitokia. Mūsų šalyje
aukštasis mokslas yra geras, bet Lietuvoje jis
geresnis, kokybiškesnis.
–– Ar buvo sunku mokytis lietuvių
kalbos?

–– Visi jau ne kartą viešėjote mūsų
šalyje. Ar patinka Lietuva?
Miriam: Čia būsime dar ateinančius
dvejus metus, bet jau dabar Lietuva man
kaip antrieji namai.
Nino: Labai draugiški žmonės, manau,
jie labai myli gruzinus. Turime daug draugų
iš Lietuvos, naujų draugų iš universiteto.
Žinoma, orai – kiek vėsesni, bet tai nėra
problema.
–– Kaip manote, ar mūsų šalys panašios?
Nino: Žmonės – panašūs. Tiek lietuviai,
tiek gruzinai yra draugiški, šilti. Gamta kiek
kitokia, nes Gruzijoje yra daug kalnų, bet,
kaip ir Lietuvoje, daug ežerų, upių, miškų.
Merab: Žinoma, reikia paminėti ir tai,
kad turime dalį bendros istorijos.
––Ar jau ragavote lietuviško maisto?
Gal kažką ir pamėgote?
Miriam: Tiesiog dievinu keptą duoną
su sūriu!
Nino: Cepelinai, šaltibarščiai, žemaičių
blynai – viskas labai skanu. Cepelinai, kaip
ir mūsų chinkaliai, patinka beveik visiems.
Merab: Labai patinka lietuviška sriuba
ir alus.
Nino: O aš labai mėgstu bulvinius blynus
su mėsa.
–– Kaip manote, ar norėtumėte likti
Lietuvoje gyventi ir po studijų?
ino: Niekada negali žinoti, kaip pasisuks
gyvenimas, bet dabar manome, kad gali
nutikti ir taip. Aš to tikrai norėčiau. Parengta

pagal VGTU Viešosios komunikacijos direkcijos
pranešimą

AKTUALIJOS

Kur dingsta valstybės pinigai?
Kodėl jų nuolat trūksta aukštajam mokslui?
Dr. Asta Lapinskienė

E

sminė grandis, užtikrinanti šalies
ekonominį, socialinį ir kultūrinį kon
kurencingumą bei darnią visuomenės
raidą, yra aukštasis mokslas. Netinkamai
investuodama į išsilavinimą, tokia valsty
bė globaliame pasaulyje save pasmerkia
vegetavimui ir atsilikimui. Tai akivaizdžiai
prieštarauja ilgalaikio ekonominio augimo
poreikiui. Tad kaip yra Lietuvoje?
Iš biudžeto formavimo praktikos ma
tome, kad 40 proc. savo biudžeto valstybi
nės Lietuvos aukštosios mokyklos gauna iš
struktūrinių ES fondų, o valstybės finan

savimas aukštajam mokslui 2009–2016 m.
sumažėjo 35 proc. Tai leidžia manyti, kad
taip aukštųjų mokyklų finansavimo naštą
valstybė galimai sąmoningai permetė Eu
ropos Sąjungai. Maža to, paramą gavusios
aukštosios mokyklos dalį jos skiria tyrėjų
darbo užmokesčiui padengti, iš kurių, at
sižvelgiant į tyrėjo darbo užmokesčio dydį,
nuo 30 iki 40 proc. paramos sugrįžta atgal į
Lietuvos biudžetą per mokamus mokesčius.
Atkreipkime dėmesį, kokia tikroji padėtis
Lietuvos universitetuose. Valstybės biudžeto
paskirtas maksimalus 2017 m. finansavimas
visų universitetų studijoms iš viso yra 95
mln. 588 tūkst. eurų. Jeigu pridėsime ūkiui

ir administravimui skirtas išlaidas – 23 mln.
698 tūkst. eurų, tai susidarys 119 mln. 256
tūkst. eurų. Padalinę šiuos pinigus, skirtus
studijoms, iš darbuotojų skaičiaus, gausime,
kad finansavimas vienam darbuotojui bus
7,5 tūkst. eurų, o vienam dėstytojui (apy
tiksliais skaičiavimais, laikant, kad 70 proc.
gaunamų pajamų nukeliauja akademiniam
personalui) sudarys 9,02 tūkst. eurų. Taigi,
deklaruodami, kad siekiame kokybės, įsi
dėmėkime, kad skiriame 74 kartus mažiau
vienam dėstytojui ir 88 kartus mažiau
vienam darbuotojui nei geriausių aukštųjų
Nukelta į 7 p.
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Kur dingsta valstybės pinigai?
Kodėl jų nuolat trūksta aukštajam mokslui?

mokyklų 200-uke, tačiau teigiame, kad no
rime studijų kokybės ir mokslo lygio kaip
Kembridžo (Cambridge) universitete.
Gal tikrai pertvarkos kūrėjai labai gerai
apskaičiavo, kad, sužlugdę mažesniuosius
universitetus, sugebėsime sukaupti lėšų liku
siesiems? Pasielgsime, kaip siūlė pertvarkos
„strategai“: atleisime dirbančius ASU, LSU,
KU, ŠU, MRU, LEU. Taigi, dirbančių univer
sitetuose sumažės 3 704 darbuotojais. Tokiu
atveju vienam darbuotojui teks 9,78 tūkst.
eurų skiriamo bendrojo finansavimo.
Gal galime rungtyniauti mokslui skiriamo
mis lėšomis, kurių 2017 m. biudžete yra skir
ta 33 mln. 92 tūkst. eurų? Tikslių duomenų,
kiek įdarbinta tyrėjų, statistika nepateikia,
todėl tarkime, kad 30 proc. yra tyrėjai, nes ir
dėstytojas 30 proc. savo darbo privalo skirti
moksliniams tyrimams. Vienam tyrėjui Lie
tuva skiria 6,94 tūkst. eurų ir tai yra 30 kartų
mažiau negu JAV. Skaičiavimus pateikėme
pagal BBC 2014 m. paskelbto teksto „What
makes a global TOP 10 University?“ („Ko
reikia, kad universitetas patektų į pasaulio
geriausiųjų 10-uką?“) ekspertų išvadas, ko
kio finansavimo reikia, kad universitetas
patektų į pasaulio geriausiųjų 200-uką.
Šioje analizėje parodytas mokslo ir studi
jų finansavimas Lietuvoje buvo skiriamas per
paskutinius penkerius metus, tačiau jeigu
stebėtume bendrą finansavimą švietimo
sistemai, tai jis tik mažėjo. Realiai vertinda
mi situaciją, galime matyti, kad sau keliame
per aukštus reikalavimus, nes neturime ir
neturėsime tokio lygio finansavimo. O ar
tikrai to reikia? Pateikti duomenys nurodyti
šiuose šaltiniuose:
–– http://www.smm.lt/uploads/documents/
mokslas/MSI%202017%20projektas%20
patikslintas%20(16-12-23)%20internetui.
pdf
–– http://www.smm.lt/uploads/documents/
mokslas/MSI%202016%20m%20%20
projektas%20tukst%20_2015-11-18%20
INTERNETUI.pdf
–– http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/andriuskubilius-valstieciu-kalbos-tinka-pieveleje-geriant-kava-/244401
Lietuvoje valstybė 2014 m. padengė tik
54 proc. kolegijų ir 61 proc. valstybinių uni
versitetų biudžeto. Tai daug mažiau nei ES
vidurkis – 72 proc. Daugelyje ES valstybių
beveik 90 proc. lėšų universitetams skiriami
iš valstybės biudžeto. Jeigu ne savo lėšomis
studijuojantys Lietuvos ir užsienio studen
tai, Lietuvos aukštąsias mokyklas ištiktų
bankrotas. Tačiau kitas rodiklis – studentų
ir dėstytojų santykis – yra panašus kaip ir
ES universitetuose – 11,7 studento vienam
dėstytojui.
Lietuvos studentas gauna mažiausią stu
dijų krepšelį visoje Europoje. Lietuvoje aukš
tosios mokyklos vienam studentui per metus
gauna vidutiniškai 2,09 tūkst. eurų. Beje, ši
suma yra artima darželinuko krepšeliui. Tai
daug ką pasakantis skaičius apie Lietuvos
aukštojo mokslo finansavimo (nefinansa
vimo) būklę ir sistemos gebėjimą aprūpinti
studentą būtiniausiomis ugdymo priemonė
mis, pavyzdžiui, aukšto lygio technologine
įranga. Estijoje valstybė į kiekvieną studentą
investuoja tris kartus daugiau, tačiau ir jų
aukštosios mokyklos vis dar nepatenka į
geriausiųjų 100-uką.
Tikrai galime susidaryti iškreiptą vaizdą,

kad valstybė neišgali išlaikyti „tokios armi
jos“ dėstytojų ir mokslininkų, nors tai būtų
ir visa Lietuvos ateitis, šalies ekonominis,
socialinis ir kultūrinis konkurencingumas.
Ar tikrai? O gal nemoka ir nenori skaičiuoti
bei suprasti, kur yra tikrieji prioritetai? Yra
patvirtintas dokumentas, atskleidžiantis, kad
ŠMM nenori matyti realios situacijos, kam
skiriami biudžeto pinigai, numatyti eksperi
mentinei, studijų ir mokslinių tyrimų veiklai:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42cd1
620ec4a11e58deaaf0783ebf65b
Pagal šį dokumentą, kuris rodo ir kas
metinį biudžetą, mokslui ir studijoms (kartu
su kolegijomis) skiriama 200 mln. 812 tūkst.
eurų. Kitiems tikslams, kurie įvardyti gra
žiais pavadinimais ir kuriuos vykdo SKVC,
LMT, MOSTA, MITA bei kitos mokslą admi
nistruojančios institucijos, iš viso skiriama
98 mln. 101 tūkst. eurų. Tai sudaro 48,8 proc.
papildomo švietimo ir mokslo biudžetinio
finansavimo.
Pažvelkime į šių organizacijų finansines
ataskaitas. Gal tikrai reikalingi jų veiklai
pinigai:
–– http://mita.lt/uploads/documents/veikla/
biudzeto_vykdymo_ataskaitu_rinkinys_
uz_2016m.pdf
–– http://www.mosta.lt/images/documents/
veikla/biudzetas/uz_2016.pdf
–– http://www.mosta.lt/lt/veikla/darbo-uzmokestis
–– http://www.lmt.lt/lt/veikla/finansinesataskaitos.html
„Sodros“ duomenimis, universitetuose
dirba 15 896 darbuotojai, o aukštąsias moky
klas administruojančiose ir taip gausiai vals
tybės lėšomis finansuojamose įstaigose – 319
darbuotojų. Kai kurių administruojančių
įstaigų biudžetai įspūdingi – siekia 18 mln.
eurų per metus. Tai yra tiek pat, kiek gauna
VGTU, turintis 1 378 darbuotojus.
Kyla labai aiškūs klausimai: kodėl neper
žiūrimas toks neracionalus finansavimas ir
kodėl nefinansuojamos tos sritys, kurioms
labiausiai reikia? Jeigu bent pusė šių lėšų
būtų skiriama mokslui, tikrai galėtume nu
veikti kažką prasminga. Administruoti būti
na, bet reikia peržiūrėti administravimo pro
cedūras. Tuomet ir universitetuose sumažėtų
administravimui skiriamų lėšų poreikis, nes
sumažėtų darbuotojų, pildančių ataskaitas.
Į administravimo lėšas reikėtų įskaičiuoti ir
iššvaistytus milijonus visoms toms keistais
pavadinimais įvardytoms rėmimo progra
moms kurti bei jų poreikiui pagrįsti, kartu
ir lėšas, kurios galėjo būti tikslingai skirtos
mokslo darbuotojų vykdomų tyrimų tiesio
giniam finansavimui per pačias aukštąsias
mokyklas.
Vien pusiau sumažinę administruojan
čių institucijų „apetitą“, nesunkiai rastume
apie 49 mln. eurų, kurie dabar švaistomi iš
valstybės biudžeto perteklinėms administra
cinėms procedūroms ir administraciniams
etatams. Juk ne veltui sakoma, kad penki
darbuotojai uždirba algą šeštam. Tad ką
gauname, kai tų „šeštų“ tampa daugiau
nei penkių? Tokia sistema tampa neefek
tyvi. Kaip tik tai ir matome pagal esamą
Lietuvos aukštojo mokslo būklę, kur pinigų
skirstytojų yra bemaž tiek pat, kiek ir jų
gavėjų, t. y. tų, kurie, naudodami šiuos pi
nigus, kuria tiesioginę pridėtinę vertę. Jeigu
paliksime tą patį administruojančiųjų skai
čių (tiek valstybės mastu, tiek ir aukštosiose
mokyklose) ir sumažinsime tik darbuotojų,
kurančių pridėtinę vertę, skaičių, finansinę

padėtį tik dar labiau pabloginsime.
Dar vienas labai akivaizdus lėšų švais
tymo atvejis – mokslo ir studijų įstaigų inf
rastruktūrai skirtų lėšų programa. 2017 m.
Lietuvos edukologijos universiteto valgyklos
remontui buvo skirta 500 tūkst. eurų, Na
cionalinio vėžio instituto didžiosios salės
įrengimui ir kitoms reikmėms – 2 mln. 888
tūkst. eurų. Įdomu, kam renovuoti valgyklą,
kurią žadama griauti? Gal čia yra seni susi
tarimai ir kyšo verslo interesai? Neaišku, ko
kiais principais remiantis šie milijonai (2017
m. – 9 mln. eurų) dalijami, tačiau peržiūrėjus
pastarųjų penkerių metų pagrindines dota
cijas paaiškėjo, kad jos buvo skirtos tik VU,
VGTU, LSMU ir KTU – vadinamosios „uni
versitetų pažangos konferencijos“ (LUPK)
dalyviams. Gal todėl ir pažanga tokia didelė?
Kiekvienais metais tai sudaro nuo 6 iki
9 mln. eurų. Valstybės kontrolės pateiktoje
ataskaitoje nurodyta, kad šios investicijos
yra neefektyvios (žr. 2017-06-30, Nr. VA2017-P-50-4-14). Taigi, tai panašu į tokią
pat veiklos imitaciją, kaip ir mokslo slėnių
atveju, kai valstybės auditas nustatė beveik
1 milijardą eurų iššvaistytų lėšų:
http://www.smm.lt/uploads/documents/
studijos/S22BW-5e17030312040.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/kapitalo_investicijos/2016-01-08%20%C4%AFsakymas%20
Nr_%20V-12.pdf
http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/kapitalo_investicijos/2016-01-08%20%C4%AFsakymas%20
Nr_%20V-12.pdf
Nominalūs (apskaičiuoti eurais) moks
lininkų atlyginimai Lietuvoje siekia apie 20
proc. ES vidurkio, nors Lietuvoje sukuriamas
nominalus (eurais) BVP vienam gyventojui
siekia 45 proc., o Vilniaus apskrityje – 66
proc. ES vidurkio. Ką galime nuveikti su
esamais finansais, kaip privalome elgtis?
Būsime tik pasyvūs stebėtojai ar siūlysime
savo sprendimus? Aišku, nėra tikimybės,
kad atlyginimai didės bent trigubai, tačiau ir
iš esamų išteklių, racionaliai tvarkantis, nuo
2018 m. galima padidinti atlyginimus bent
50 proc. kiekvienoje aukštojoje mokykloje.

Kokius rezervus matome:
1. Sumažinti administravimo naštą aukš
tosiose mokyklose (MSĮ Nr. XII-2534 14.2
punkto pakeitimas): sumažinti administruo
jančiųjų institucijų ir jose įdarbintų asme
nų skaičių, pakeisti jų valdymo funkcijas,
pašalinti jų dubliavimą, taip sumažinant
finansavimą administravimui.
2. Pakeisti valdymo funkcijas (senato,
akademinės tarybos, tarybos) aukštosiose
mokyklose. Neleisti verslininkams valdyti
universitetų finansinių išteklių, t. y. švais
tyti bei neefektyviai naudoti ir šiaip mažų
lėšų. Įstatymu (MSĮ pakeitimai, pasiūlyti LR
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto) numa
tyti, kad universiteto rektoriaus, kolegijos
direktoriaus atlyginimas nuo atlyginimų
vidurkio institucijoje nesiskirtų daugiau kaip
3 kartus. Šiuo metu, kai aukštosios mokyklos
administracijoms atlyginimą skiria Taryba,
atlyginimai nuo institucijos atlyginimų vi
durkio skiriasi iki 10 kartų.
3. Numatyti atsakomybę ir atskaitomybę,
pradedant ŠMM, visose aukštojo mokslo sis
temos grandyse (kolegijose, universitetuose,
administruojančiose institucijose) už nee
fektyvų lėšų naudojimą (MSĮ, Vyriausybės
nutarimai, statutai).
4. Peržiūrėti atlikto valstybinio audito
ataskaitos rekomendacijas įgyvendinimo
planui (2017-06-30, Nr. VA-2017-P-50-4-14)
ir numatyti jų greitą įgyvendinimą, o ne
atidėti kadencijos pabaigai. Dar po trejų ar
ketverių metų nebus ką veikti su valstybinių
aukštųjų mokyklų nekilnojamuoju turtu, nes
dalies jo vertė bus niekinė.
5. Socialinių ir darbo santykių srityje:
sukurti pavyzdinę efektyviai ir subalansuotai
veikiančią socialinio dialogo tarp darbuotojų
ir darbdavio (ŠMM) atstovų sistemą, kurioje
abi pusės būtų lygiavertės, ieškant sutarimo
dėl darbo santykių reglamentavimo, jų opti
mizavimo ir palaikymo šakos kolektyvinėje
sutartyje.
6. Įgyvendinant piliečių lygybės, teisin
gumo ir solidarumo principus. Visoje valsty
binėje sistemoje peržiūrėti, kur neefektyviai
naudojamos lėšos, ir sutvarkyti jų skirstymą.
Autorė yra Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių
sąjungų susivienijimo (LAMPSS) pirmininkė.
Skelbiama LAMPSS tarybos pritarimu

KVIETIMAI Į MOKSLO RENGINIUS

L

Jaunųjų mokslininkų
konferencija

ietuvos mokslų akademijos Žemės
ūkio ir miškų mokslų skyrius organi
zuoja tradicinę šeštąją jaunųjų moks
lininkų konferenciją „Jaunieji mokslinin
kai – žemės ūkio pažangai“, kurios tikslas –
telkti jaunuosius mokslininkus, vykdančius
agronomijos, miškotyros, zootechnikos ir
veterinarinės medicinos, žemės ūkio inži
nerijos, maisto saugos ir kokybės, agrarinės
ekonomikos ir kaimo sociologijos krypčių
mokslinius tyrimus, ir skatinti jų bendradar
biavimą bei tyrimų rezultatų sklaidą. Šiais
metais organizuojama tarptautinė konferen
cija, siekiant pasidalinti Lietuvos ir užsienio

mokslininkų patirtimi.
Konferencija vyks Lietuvos mokslų aka
demijoje lapkričio 16 d. Konferencijoje
planuojama išklausyti 15 minučių trukmės
pranešimus anglų kalba atskirose sekcijose:
Augalininkystės, Agrobiologijos ir agro
ekologijos, Dirvožemio ir agrochemijos,
Sodininkystės ir daržininkystės, Miškotyros,
Žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos, Zootech
nikos ir veterinarinės medicinos, Maisto
saugos ir kokybės, Agrarinės ekonomikos
ir kaimo sociologijos. Kviečiami dalyvauti
jaunieji mokslininkai (doktorantai ir tyrė
jai – iki 35 metų).
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IŠ LIETUVOS KARTOGRAFIJOS ISTORIJOS

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS žemėlapio studija

Tomas Duksa

A

rtėjant valstybės atkūrimo šimtme
čio jubiliejui, žymus geodezininkas,
kartografijos istorikas, Vilniaus Gedi
mino technikos universiteto mokslo žurnalo
„Geodezija ir kartografija“, kitų leidinių ir
daugelio mokslinių straipsnių autorius Algir
das Antanas Gliožaitis skiria savo knygą „Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis
ir jo variantai: sudarytas ir 1613 m. išleistas
kunigaikščio M. K. Radvilos Našlaitėlio“ šiai
svarbiai sukakčiai paminėti ir šio žemėlapio
400 metų jubiliejui.
Šis kartografinis kūrinys – ilgokai nešiota
ir brandinta autoriaus idėja – pasirodė tik
šiemet, o ne 2013 m., kai vyko Mikalojaus
Kristupo Radvilos Našlaitėlio žemėlapio 400
metų jubiliejus. Priminsiu skaitytojams, kad
A. A. Gliožaitis tais metais išleido daug di
desnės apimties fundamentalią monografiją
„Mažosios Lietuvos žemė XVIII–XX amžių
dokumentuose ir žemėlapiuose“, o šio žemė
lapio jubiliejui leidinyje „Gimtasis kraštas“
pateikė straipsnį „Kunigaikščio M. K. Radvi
los žemėlapiui Magni Ducatus Lithuaniae –
400 metų“.
Šį reprezentacinį leidinį, skirtą M. K.
Radvilos žemėlapiui, 2017 m. 100 egz. tiražu
išleido leidykla „Gairės“. Jo meninė redakto
rė – dailininkė Aušra Čapskytė. Ši knyga yra
21,5 x 30,5 cm formato, 230 puslapių apim
ties. Manau, kad autorius šį veikalą skyrė,
bet nededikavo knygoje, dar vienai svarbiai
datai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
didiko Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlai
tėlio (1549–1616) 400 metų mirties sukakčiai
paminėti.
Šis mokslo leidinys istorijos tematika
sudomins didelį Lietuvos geografų, karto
grafų, istorikų būrį. Knygą įsigyti turėtų būti
suinteresuotos mokslo ir mokymo įstaigos,
kurioms ji bus naudinga. Taip pat šia vertinga
knyga galėtų pasidžiaugti ir Pasaulio lietuvių
bendruomenės nariai iš 36 valstybių bei kiti
besidomintys Lietuvos praeities kartografi
niais objektais.
Kaip žinome, žemėlapis „MAGNI DU
CATUS LITHUANIAE CAETERARUMQUE
REGIONUM ILLI ADIACENTIUM EXAC
TA DESCRIPTIO“ – „LIETUVOS DIDŽIO
SIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS IR JAI GRETI
MŲ SRIČIŲ TIKSLUS APRAŠAS“ – buvo
išleistas Amsterdame, V. J. Blau leidykloje,

1613 m.
A. A. Gliožaitis, tyrinėdamas Mikalojaus
Kristupo Radvilos Našlaitėlio kartografinę
veiklą, savo knygoje ją nušviečia išsamiai ir
įvairiapusiškai. Šioje studijoje analizuojami
XVI a. pabaigoje ir XVII a. pradžioje atlikti
LDK žemėlapio sudarymo ir leidybos dar
bai. Išskiriami LDK kartografavimo darbų
pagrindiniai etapai:
1) lauko kartografavimo darbai ir LDK
žemėlapio autorinio originalo braižymas apie
1590–1600 m.;
2) LDK žemėlapio leidybinio originalo
braižymas ir žemėlapio spausdinimas apie
1600–1603 m., šioje studijoje žemėlapis sąly
ginai įvardytas kaip LDK 1603 m. žemėlapis;
3) LDK 1603 m. žemėlapio tobulinimo
darbai, atlikti po 1603 m., nubraižytas būsimo
LDK 1613 m. žemėlapio autorinis originalas;
4) LDK 1613 m. žemėlapio spausdinimas
Amsterdame, V. J. Blau leidykloje.
Apie pirmąjį ir antrąjį darbų etapus rašo
ma pirmoje studijos dalyje, o apie trečiąjį ir
ketvirtąjį – antroje studijos dalyje. Trečioje
studijos dalyje aprašomi XVIII a. ir XIX a.
bibliografiniai leidiniai, kuriuose įrašyti mi
nėti žemėlapiai. Taip pat analizuojamos LDK
1613 m. žemėlapio studijos, atliktos XX a. ir
XXI a. pr. Atkreipsiu skaitytojų dėmesį, kad
LDK žemėlapis, sudarytas ir 1613 m. išleistas
kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos
Našlaitėlio, autorių domina daugiau nei 20
metų. Jis yra parašęs daug mokslinių straips
nių, kuriuose pabrėžiama šio kartografinio
kūrinio svarba Lietuvos mokslui, istorijai,
Lietuvos kartografijos paveldui.
Žemėlapis pripažįstamas vienu geriau
sių Renesanso epochos kartografijos darbų.
Beveik pusantro šimto metų jį Europos kar
tografai kopijavo, perdirbinėjo ir spausdino
įvairiuose atlasuose. Šis žemėlapis atspindėjo
to laikotarpio politinę, socialinę valstybės
sanklodą, jos santykius su gretimomis valsty
bėmis. M. K. Radvilos 1613 m. žemėlapis yra
vienas reikšmingiausių Lietuvos istorijos ir
kultūros paminklų, svarbus taip pat Europos
kartografijai.
A. Gliožaitis aktyviai dalyvavo tarptauti
nėse mokslinėse konferencijose, skirtose šio
žemėlapio 380, 400 metų jubiliejams pami
nėti. Kunigaikštis M. K. Radvila gerai paži
nojo kitų kraštų kartografų sudarytus LDK
žemėlapius, kurie jau nebetenkino valstybės
poreikių, todėl suprato naujo LDK žemėlapio

Veimaro bibliotekos LDK 1613 m. žemėlapio, išspausdinto iki 1631 m., kopija, sieninis
variantas, skelbiamas A. A. Gliožaičio leidinyje.

LDK 1613 m. žemėlapis su priedu – T. Makovskio pateiktais paaiškinamaisiais tekstais

naudą, detalaus žemėlapio būtinybę valstybės
gynimui, tvarkymui, valdymui ir ryžosi šiam
darbui. Žemėlapio įrašas liudija, kad jo leidė
jas – M. K. Radvila Našlaitėlis (lot. Nicolaus
Christophorus Radzivilus).
Autorius knygos viršelio antroje pusėje
rašo, kad „kunigaikštis Mikalojus Kristupas
Radvila Našlaitėlis, kaip valstybės pareigūnas,
suprato detalaus ir tikslaus žemėlapio svarbą
valstybei. Jis ryžosi pradėti išsamesnio LDK
žemėlapio sudarymo darbus. Tikėtina, kad
kartografavimo darbai pradėti apie 1590 m.
ir apėmė visą LDK teritoriją, buvusią didžiojo
kunigaikščio Vytauto laikais. Jie buvo baigti
apie 1600 metus, o apie 1603 metus išspaus
dintas LDK žemėlapis. Kadangi tikslus pa
vadinimas nėra žinomas, šiame darbe jis yra
minimas sąlyginiu pavadinimu „LDK 1603
m. žemėlapis“.
Valdant Steponui Batorui didelis dėmesys
buvo skiriamas karinei kartografijai. Tikėtina,
kad karaliaus kartografai turėjo ir būrį kva
lifikuotų pagalbininkų, kurie galėjo talkinti
sudarant M. K. Radvilos LDK žemėlapį. Tai
pirmasis Lietuvos žemėlapis, kuris buvo su
darytas remiantis LDK teritorijos matavimais
ir atitiko aukščiausius to meto kartografijos
reikalavimus. Žemėlapyje patikslinta dauge
lio miestų, miestelių ir vietovių lokalizacija,
pažymėti hidrografijos ir kiti geografiniai
elementai, nubraižyta tiksli Dniepro vaga
(jai skirta atskira žemėlapio dalis), pridėtas
LDK aprašymas. Pirmą kartą parodytas ad
ministracinis suskirstymas, valstybės sienos,
gausu istorinės ir politinės informacijos apie
valstybę. 1613 metų Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės žemėlapį tyrinėjo ir tyrinėja
Lietuvos bei kitų šalių istorikai, kartografai.
Išsamesni LDK 1613 m. žemėlapio ty
rinėjimai yra atlikti Lenkijoje ir Lietuvoje.
Lietuvos mokslininkai minėtą žemėlapį yra
pavadinę epochiniu kūriniu ir svarbiu šalies
kultūros paminklu. A. A. Gliožaitis yra išsa
miai susipažinęs su ankstesnių metų tyrėjų
darbais ir tai atsispindi jo studijos trečioje
dalyje. Šioje knygoje A. A. Gliožaitis atkrei
pia dėmesį, kad Lietuvos kartografų atliktos
žemėlapio studijos 1928–1990 m. (išleistos
iki Antrojo pasaulinio karo ir sovietmečiu)
buvo publikuotos moksliniuose leidiniuose,
leistuose mažu tiražu ir įslaptintuose, todėl
išsamiau su jomis yra susipažinę tik dalis
kartografų.
Susipažinkime su minėto laikotarpio
svarbiausiais darbais. Pulkininkas leitenan

tas, Lietuvos kariuomenės Karo topografijos
skyriaus Kartografijos dalies viršininkas J.
Andrius 1937 m. paskelbė studiją „1613 m.
Lietuvos žemėlapis“. J. Andrius išanalizavo jo
sudarymo ypatumus, įvertino jį kartografiniu
ir matematiniu požiūriais. Šis autorius daro
išvadą, kad žemėlapio sudarymas buvo kolek
tyvinis darbas, kuriam vadovavo ir finansavo
kunigaikštis M. K. Radvila, todėl žemėlapis
turi būti vadinamas jo vardu. J. Andriaus
nuomone, nėra išlikę dokumentų apie Tomo
Makovskio indėlį į žemėlapio sudarymą, o
daromi tik įvairūs spėliojimai, dažniausiai
tendencingi.
J. Andriaus išvados radikaliai skiriasi
nuo kai kurių Lenkijos mokslininkų išvadų,
kuriose žemėlapio autoriumi įvardijamas T.
Makovskis. Spaustuvininkas, menininkas
ofortistas, graveris, istorikas T. Makovskis
1613 m. parengė LDK geografinį-istorinį
aprašymą „Palankiam skaitytojui“ (Benevolo
Lectoris). Jo pabaigoje yra monograma T. M.
Pol. Geograph. Kai kurie Lenkijos tyrinėtojai
teigia, kad jis sudarė LDK 1613 m. žemėlapį,
tačiau tai patvirtinančių dokumentų kol kas
nerasta.
Kaip teigia knygos autorius, rasti bio
grafijos duomenys liudija, kad T. Makovskio
Nesvyžiuje nebuvo, kai buvo renkama in
formacija, atliekami reikalingi matavimai ir
braižomas LDK žemėlapio originalas (apie
1590–1600 m.). Taigi nėra visiškai aiški ir jo
monogramos reikšmė po tekstu „Palankiam
skaitytojui“, priklijuotu po LDK 1613 m.
žemėlapiu.
Knygos autorius buvo gerai susipažinęs
ir su prof. Vaclovo Chomskio (1909–1976)
1948 m. disertacija „1613 m. Lietuvos že
mėlapis, jo analizė ir vertinimas Lietuvos
kartografinio vaizdo raidoje“. Anot žymaus
Lietuvos geografo prof. V. Chomskio, „1613
m. Lietuvos žemėlapis nėra paprastas Lietu
vos kunigaikštystės žemėlapis, bet stambus
Lietuvos kartografijos studijų objektas“. V.
Chomskis, vertindamas 1613 m. LDK že
mėlapį, nurodė, kad „Lietuvos kartografija
nuo pat formavimosi pradžios, kad ir lėtai,
bet žengė į priekį. XVI a. pabaigos Radvilos
kolektyvo kartografinės veiklos dėka ji įkopė
į aukščiausio renesanso ir didžiųjų atradimų
epochos kartografines viršūnes“. Turbūt šie
profesoriaus kadaise išsakyti žodžiai ir pa
skatino A. A. Gliožaitį imtis tyrinėti 1613 m.
žemėlapį. (Pabaiga – kitame numeryje)
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MOKSLININKŲ PORTRETAI

Dr. Jonas Dautaras

P

RUGSĖJU PAŽYMĖTAS JUBILIEJUS

rof. habil. dr. Marijona Barkauskaitė
šių metų rugsėjo 1-ąją pasitiko gražiu
jubiliejumi. Ji gimė 1942 m. rugsėjo 1
d. Šukiškių kaime, Kelmės rajone, Lietuvos
savanorio šeimoje. Mokslo ir žinių diena
turėjo lemtingos reikšmės visam jos gyve
nimui. Baigusi Ramoniškio aštuonmetę,
vėliau – Tytuvėnų vidurinę, įstojo į Šiaulių
pedagoginiame institute tuo metu įsteigtą
naują – pradinių klasių mokytojo specialybę.
1962 m. įgijusi diplomą, jaunoji specialistė
buvo paskirta eiti atsakingas Kauno rajono
Kulautuvos sanatorinės mokyklos direk
toriaus pavaduotojo pareigas. Po kelerių
metų perkelta į Kauno miesto į Kauno 1-ąją
internatinę mokyklą, kurioje trejus metus
dirbo direktoriaus pavaduotoja auklėjimui.
Kelias į mokslą prasidėjo 1970 m., kai
ji buvo pakviesta moksline bendradarbe į
Pedagogikos mokslinio tyrimo institutą.
Po metų įstojo į Estijos Tartu universiteto
neakivaizdinę aspirantūrą (1971–1974) ir

J. Dautaro knygos „Profesorius Jonas Račkauskas“ sutiktuvėse. Iš kairės: doc. dr. Jonas
Dautaras, prof. Jonas Račkauskas, prof. Marija Barkauskaitė

gikos gairės“ (2006), „Aukštosios moky
klos dėstytojų pedagoginių kompetencijų
tobulinimas“ (trys knygos; bendraautorė,
sudarytoja, 2007), anglų kalba – „Praktinio
mokymo kokybės užtikrinimo koncepcijos
ir modelio aprašymas“ (Description assurance of conception and model of quality in
practical training, 2007), „Tautiškumas ir
pilietiškumas“ (bendraautorė, redaktorė,
2007), „Edukacinės studijos“ (bendraauto
rė, sudarytoja, mokslinė redaktorė, 2008),
„Studento pedagoginės praktikos mokykloje
vadovas“ (bendraautorė, 2011) ir kt.
M. Barkauskaitė yra parašiusi ir išleidusi
autorinių ir su bendraautoriais keliolika mo
nografijų ir mokslo studijų, paskelbė per 500
mokslinių straipsnių, kuriuose nagrinėjama

šiuolaikinė didaktika, mokytojų rengimo
kaita, būsimųjų mokytojų profesinės vizi
jos, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas,
mokymo mokytis sistemos kūrimas pra
dinėje mokykloje, moksleivių ir studentų
bendravimo ypatybės. Ji analizavo mokinių
vertybines nuostatas, aptarė dorinį ugdymą
popamokinėje veikloje, tyrė vaikų globą ir
rūpybą, nagrinėjo 1918–1940 m. Lietuvoje
vykdytas švietimo reformas Lietuvoje ir
kt. Jai teko redaguoti daugelio kitų auto
rių knygas, dirbti mokslinių pedagoginių
leidinių redakcinėse kolegijose, būti šių
leidinių atsakingąja redaktore: 2002–2017
m. – „Pedagogika: mokslo darbai“ (atsakin
goji redaktorė), 2005–2017 m. – „Edukacinės
studijos: jaunųjų mokslininkų darbai“ (vy
riausioji redaktorė), 2011–2017 m. – „Spring
University: mokslo darbai“ (redaktorė).
Vadovavo Jungtinės (LEU, KTU, ŠU, LSU)
edukologijos doktorantūros komitetui. Ei
dama administracines pareigas, praktiškai
prisidėjo, įgyvendinant kai kurias tautinės
mokyklos idėjas, steigiant pradines ir jau
nimo mokyklas.
2014-aisiais prof. M. Barkauskaitei skirta
Meilės Lukšienės premija. Įteikdamas šį
diplomą, tuometinis švietimo ir mokslo
ministras Dainius Pavalkis pažymėjo, kad
M. Barkauskaitės viso gyvenimo mokslinė
ir praktinė veikla yra skirta edukologijai. Ji
daug prisidėjo prie pedagogikos tradicijų
tęstinumo ir modernizavimo. Už nuopelnus
Lietuvai profesorė apdovanota: Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino Riterio kry
žiumi (2002), už nuopelnus Vilniaus miesto
švietimui – šv. Kristoforo statulėle (2006),
VPU 70-mečio medaliu, LEU 80-mečio
medaliu, Švietimo ir mokslo ministerijos
garbės ženklu (2008).
Šiuo metu LEU bibliotekoje eksponuoja
ma prof. habil. dr. M. Barkauskaitės moks
linių darbų paroda.

Prof. Marija Barkauskaitė, Prezidentas Valdas Adamkus, akad. Algirdas Gaižutis

1975-aisiais apgynė pirmąją disertaciją. Nuo
1976 m. M. Barkauskaitė pradėjo dirbti
Vilniaus pedagoginio instituto Pedagogikos
katedros dėstytoja ir nuo to laiko savo veiklą
susiejo su šia Alma Mater.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, M.
Barkauskaitė aktyviai dalyvavo reformuo
jant Lietuvos švietimą. Daug prisidėjo prie
švietimo reformos koncepcijos kūrimo ir jos
įgyvendinimo. Nepriklausomybės pradžioje
prisiėmė daug pastangų ir atsakomybės
reikalaujančių pareigų: 1990–1991 m. –
Vilniaus miesto Švietimo skyriaus vedėja,
1992 m. – VPI (vėliau VPU) prorektorė,
1993–1994 m. – Lietuvos kultūros ir švieti
mo ministerijos viceministrė. Jai einant šias
pareigas buvo sudaryta ir 1994 m. pradžioje
pradėjo veikti Lietuvos švietimo taryba, vie
nijanti švietimo reformos vykdytojus. 1995
m. grįžusi į Vilniaus pedagoginį universi
tetą, M. Barkauskaitė dirbo Edukologijos
katedros docente, o vėliau ilgus metus jai
vadovavo.
2000-aisiais apgynė habilitacinį darbą
„Paauglių tarpusavio santykių sociopeda
goginė dinamika“. 2002 m. M. Barkauskaitei
suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.
Svarbiausios jos tyrimų sritys: mokinių tar
pusavio santykiai, paauglių ugdymo ypatu
mai, bendravimo kultūra, mokytojų ugdy
mo proceso kokybė ir organizavimas. Kaip

mokslininkė, ji žinoma tarptautiniu mastu.
Reikšmingi profesorės darbai, kuriuose gvil
denamas sudėtingas paauglystės amžiaus
tarpsnis. Pateikiamos įžvalgos yra univer
salios ir padedančios spręsti šiuolaikines
mokymo turinio ir metodikos problemas.
M. Barkauskaitė daug dėmesio skiria
pedagoginio mokslinio palikimo studijoms
ir įamžinimui. Kartu su katedros bendradar
biais parengtos ir atidarytos žymiausių Lie
tuvos pedagogų profesorių – Jono Laužiko,
Albino Liaugmino, Vlado Rajecko, Meilės
Lukšienės – vardinės auditorijos. Pastarų
jų metų straipsniuose ji subtiliai tyrinėjo
Meilės Lukšienės humanistinės laikysenos
kilmę, atskleisdama jos „tvariųjų vertybių“
ištakas. Mokslininkė taip pat prisidėjo prie
savo buvusios bendražygės Meilės Lukšienės
įamžinimo: sudarė jos darbų bibliografiją,
Edukologijos universitete organizavo tarp
tautines konferencijas, parengė šiai tematikai
skirtus leidinius.
Profesorė išleido knygas: „Mokinių
tarpusavio santykiai“ (1979), „Moksleivių
organizacijų veikla Lietuvos mokyklose“
(1997), „Paauglių tarpusavio santykių so
ciopedagoginė dinamika“ (2000), „Klasės
auklėtojo knyga“. Su bendraautoriais pa
rengta: „Specialiųjų poreikių vaikų ugdy
mas“ (2001), „Jono Laužiko pedagoginis
palikimas“ (2004), „Suaugusiųjų pedago

LIETUVOS SOCIOLOGŲ
DRAUGIJOS KONFERENCIJA

„(Ne)lygybės, galia ir socialinis teisingumas
šiuolaikinėje visuomenėje“

Vytauto Didžiojo universitetas, 2017 m. lapkričio 17 d.

V

ytauto Didžiojo universitetas ir Lietu
vos sociologų draugija kviečia teikti
pranešimų tezes 9-ajai Nacionalinei Lietu
vos sociologų konferencijai. Konferenciją
remia Lietuvos mokslo taryba. Plenarinį
pranešimą skaitys Tarptautinės sociologų
asociacijos (ISA) prezidentė prof. dr. Mar
garet Abraham.
Lietuvos sociologų draugijos konferenci
joje numatoma analizuoti šias temas:
–– globalios nelygybės formos
–– struktūrinė ir institucinė nelygybė
–– galios ir kapitalizmo teorijos
–– galios santykių tyrimai
–– politika ir posocialistinė valstybė
–– gerovės valstybė ir socialinė atskirtis

–– neoliberalizmas ir prekaritetas
–– institucinė prievarta
–– nelygybės mieste
–– religinė diskriminacija
–– žmogaus teisės ir alternatyvūs teisingumo
modeliai
–– socialinis aktyvizmas ir socialinio teisin
gumo judėjimai.
Konferencija vyks lietuvių ir anglų kalbo
mis – be vertimo. Konferencijos dalyvio mo
kestis – 15 eurų; doktorantams, studentams,
emeritams – 10 eurų. Dalyvio mokestį moka
kiekvienas, nepriklausomai nuo pranešimo
bendraautorystės. Parengta pagal Lietuvos
sociologų draugijos pranešimą. Išsamiau: http://
www.sociology.lt
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MAISTO STOKA PASAULYJE: MITAS AR TIKROVĖ?

Doc. dr. Raimundas Dužinskas

S

ocialiniuose moksluose itin gausu są
vokų, kurių dažnas vartojimas jas nu
vertino. Viena iš jų – „globali maisto
problema“. Tyrimai rodo, kad maisto sty
giaus problemą sąlygoja ne ribota pasiūla, o
mokios paklausos stygius, kurios priežastis –
socialinė nelygybė. Jos pobūdis yra išimtinai
regioninis.
Remdamiesi tarptautinių institucijų, pir
miausia Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir mais
to (FAO) bei Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacijos (OECD), statistine
medžiaga ir mūsų tyrimais, siekėme:
–– išanalizuoti gyventojų skaičiaus ir maisto
pasiūlos pokyčius ilguoju laikotarpiu;
–– parodyti šių procesų teritorinius ypatu
mus;
–– aptarti metodologinius apsirūpinimo
maistu ir jo saugumo aspektus;
–– remdamiesi Pasaulio ekonomikos forumo
tyrimais, apibūdinti globalių problemų
hierarchiją, tiek pagal grėsmių tikimybę,
tiek pagal galimą jų poveikį;
–– aptarti galimus apsirūpinimo maistu
sprendimo būdus, tiek supranacionaliniu,
tiek nacionaliniu lygmenimis.
Pastaruoju metu vis dažniau akcentuoja
mos ir analizuojamos ne tik nacionalinio ar
energetinio saugumo sąvokos, bet ir maisto
saugumo problematika, o vadinamoji „mais
to korta“ vis dažniau naudojama geopoliti
niuose „žaidimuose“. Naujausiose moksli
nėse publikacijose galima aptikti teiginių,
kad socialinius neramumus Artimuosiuose
Rytuose ir Šiaurės Afrikoje prieš 7 metus
(„arabų pavasarį“) lėmė ne demokratijos
stygius, o maisto kainų šuoliai ir jo stygius.
Žemės ūkio – pagrindinio maisto tiekė
jo, veikla ir maisto sektoriaus rodikliai turi
didelę įtaką valstybės ekonomikai. Išlaidų
maistui dalis namų ūkio pajamose gana tai

2 pav. Gyventojų tankumas (2014, JTO duomenys)

kliai atspindi gyvenimo kokybę valstybėje.
Maisto sektorius yra atsparesnis kriziniams
reiškiniams ekonomikoje, palyginus su kitais
ekonomikos sektoriais, nes jo produktas
tenkina gyvybiškai svarbias reikmes ir yra
pirmojo būtinumo prekė.
Maisto stygiaus ar jo pertekliaus pro
blema yra susijusi su daugeliu dalykų, bet
pirmiausia su žmonių skaičiaus didėjimu – iš
vienos pusės, o iš kitos – su maisto pasiūla ir
jo mokia paklausa. Bene pirmasis dėl spar
čiai didėjančio žmonių skaičiaus rūpestį dar
prieš devynis šimtmečius išsakė popiežius
Urbonas II. Jis laiške tikintiesiems dėl Šventų
žemių išlaisvinimo rašė: „Jūsų žemė, kurią
valdote, yra uždaryta iš visų pusių, apsupta
kalnais ir per maža dideliam Jūsų gyventojų
skaičiui. Ji vos tik gali išmaitinti tuos, kurie
ją dirba.“ Platesniu mastu šį klausimą iškėlė
anglų ekonomistas Thomas Robert Malthus
(1776–1834), kuris teigė, kad gyventojų
skaičiaus prieaugio tempas visada viršija
pragyvenimui reikalingų produktų kiekio
didėjimą ir, jeigu nebus imamasi atitinkamų
priemonių, žmonijos laukia badas, ligos ir
kita. Nors ir iki šių dienų netrūksta apokalip
tinių vizijų, tačiau nuosekli empirinė analizė

1 pav. Žmonijos skaičiaus didėjimas (JTO duomenys)

tokių teiginių nepatvirtina, nors įvairių mitų
apie apsirūpinimą maistu netrūksta. Čia
pateikiu bene plačiausiai eskaluojamus:
1. Per mažai maisto, per daug žmonių.
2. Klimato kaita daro badą neišvengiamą.
3. Tik pramoninis žemės ūkis ir GMO
gali išmaitinti pasaulį.
4. Organinis ir ekologinis ūkininkavimas
negali išmaitinti alkano pasaulio.
5. Agrariniame versle privalome rinktis:
ar daugiau sąžinės, ar daugiau produkcijos.
6. Laisvoji rinka gali padėti įveikti maisto
problemą.
7. Laisvoji prekyba: čia glūdi visos maisto
nepritekliaus priežastys.
8. Užsienio pagalba yra geriausias būdas
padėti neprivalgantiems.
9. Šios problemos sprendimas nuo mūsų
(t. y. gyvenančių išsivysčiusiose šalyse) ne
priklauso.
10. Ką nors daryti, sprendžiant maisto
problemą, jau pernelyg vėlu, nes yra per
didelė galios koncentracija.
Įdomu pastebėti, kad įvairios akademi
kų ir analitikų grupės forumuose ir susiti
kimuose ne itin dažnai analizuoja maisto
stygiaus problemas. Antai peržvelgus gar
siojo Romos klubo pranešimus, pradedant
pirmąja studija, išleista dar 1972 m., matyti,
kad pagrindinis jų perspėjimas – senkantys
ištekliai ir degraduojanti aplinka.
Vienas iš minėtos studijos autorių, pro
fesorius Jorgen Randers, kuris yra ir ne itin
seniai išleistos studijos „A Global Forecast
for the Next Forty Years“ vienas autorių,
daugelyje smulkesnių publikacijų ar interviu
neįžvelgia jokios grėsmės, žmonijai apsirūpi
nant maistu, tačiau akcentuoja kitas grėsmes:
didėjančią socialinę nelygybę, atskirtį ir
ribotą mokią paklausą kai kuriuose pasaulio
regionuose. Anot J. Randers, maisto proble
ma yra „globalios nedarnos“ problema. Čia
mokslininkas turi galvoje tiek tarptautinių
institucijų, tiek nacionalinių vyriausybių
nesugebėjimą spręsti tolygaus aprūpinimo
maistu problemą, didinant gyventojų pa
jamas ir mažinant socialinę atskirtį. Net
į garsaus, įtakingo ir vieno iš slapčiausių
tarptautinių sambūrių vadinamo Bilderber
go klubo, kuris neretai tituluojamas šešėline
pasaulio vyriausybe, darbotvarkę maisto

problematika įtraukiama nebent tada, kai
maisto kainų šuoliai ir maisto stygius gresia
dideliais socialiniais neramumais ir ekono
mikos sukrėtimais.
Dabar apie gyventojų skaičiaus kiekybi
nius ir struktūrinius pokyčius. Svarbiausios
yra trys tendencijos: gyventojų skaičiaus
vidutiniai metiniai prieaugio tempai lėtėja
(žr. 1 pav.); antra, kinta gyventojų amžiaus
struktūra – aiški senėjimo tendencija; trečia,
išlieka dideli tiek gyventojų skaičiaus, tiek jų
amžiaus struktūros teritoriniai skirtumai.
Matome ryškius gyventojų tankumo skir
tumus (žr. 2 pav.), kuriuos lemia gamtiniai,
ekonominiai, nacionalinio tapatumo ir kiti
veiksniai. Esant vidutiniam gyventojų tan
kumui 44,7 žm./kv. km (skaičiuojant tik
sausumos plotą), Azijoje gyvena daugiau
kaip 60 proc. visų Žemės gyventojų. Vien
Kinijoje – 20 proc. (kas penktas Žemės gy
ventojas – kinas), Indijoje – 16 proc. Tan
kiausiai gyvenama Pietų ir Rytų Azijoje
(tarp tankiausiai apgyventų valstybių yra
ir Japonija), Vakarų Europoje, dar vietomis
Centrinėje Amerikoje ir Indonezijoje.
Pastaraisiais metais valstybių gyventojų
struktūrinius pokyčius itin paspartino iš
augusi ir iš esmės nevaldoma imigracija iš
Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos į Europos
valstybes. Keičiasi Europos gyventojų reli
ginė ir rasinė struktūros. Islamizacijos pro
cesas Europoje – akivaizdus. Ar Europa taps
islamiškuoju žemynu, pirmiausia priklausys
nuo ES institucijų sprendimų ir platesnių
geopolitinių pokyčių, mažinant skurdą ir
socialinę atskirtį imigracijos kilmės šalyse.
Prognozuojami vidutiniai metiniai gyven
tojų prieaugio tempai atskiruose pasaulio
regionuose ryškiai skiriasi – nuo aukščiausių
valstybėse, esančiose piečiau Sacharos, iki
depopuliacijos Europoje, kuri, be sunkiai
valdomos imigracijos, yra svarbiausia de
mografinė problema. Mirtingumas viršijo
gimstamumą net septyniolikoje Europos
valstybių. Į šį sąrašą patenka ne tik Lietuva,
bet ir Graikija, Vokietija, Italija, Kroatija.
Švedija bei kitos Europos šalys. Teigiamas
natūralusis gyventojų prieaugis matomas tik
Airijoje, Kipre, Lichtenšteine, Liuksemburge
ir kai kurių šalių pavieniuose regionuose.
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Surdegis – pirmasis Anykščių krašto miestelis, kuriam skirta knygų serija

Audronė Berezauskienė

Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (591)

Interviu su profesoriumi Osvaldu Janoniu

C

hronologijos įrašai liudija apie di
džiulę Rygos stačiatikių pagalbą vie
nuolynui, jų gausias aukas. Knygoje
stengtasi tinkamai atspindėti faktus apie
katalikybę Surdegyje, XVIII a. pastatytą
katalikų koplyčią. Iš neseniai surasto Sur
degio katalikų bažnyčios archyvo išrašyti
faktai apie Šv. Dvasios cerkvės pertvarkymą
į katalikų šventovę.
Verta paminėti įtrauktus faktus apie gar
sių politikos, valdžios, Bažnyčios, meno vei
kėjų lankymąsi Surdegyje ir kitokius ryšius
su šiuo miesteliu, jį išgarsinusius kraštiečius.
Štai keletas jų: Rusijos caras Petras I Didysis,
Lenkijos karaliai Augustas II ir Augustas
III, architektas Tomas Tyšeckis, dailininkai
Aleksandras Adamovas, Eduardas Damiule
ris, Karlas Vėjermanas, Marijana Veriovkina,
archimandritas Zosima, juristas, publicistas
ir visuomenės veikėjas Aleksandras Žirkevi
čius, aktorius Algimantas Morkus Masiulis
(tokiais dviem vardais jis buvo pakrikštytas)
ir kiti. Būtų buvę nedovanotina nepateikti
faktų apie Surdegio dvarą ir jo santykius su
vienuolynu, prekybos organizavimą, pir
muosius prekybininkus žydus.
Skaitytojas galės stebėtis, kaip dažnai
spauda minėjo Surdegio vardą. Pirmoji rasta
publikacija, liudijanti apie tai, kad prie Ži
rovicų Švč. Mergelės Marijos ikonos buvo
sidabrinė plokštelė su Surdegio stebuklin
gosios Dievo Motinos ikonos atvaizdu, yra
Teodosijaus (T. Boroviko) knyga „Historia,
abo Powieść...“, išleista Vilniuje 1622 m.
Tarpukariui skirtoje dalyje surašytos
datos apie katalikų bažnyčią, klebonus ir
kitus bažnyčios tarnus, pradžios mokyklą,
mokytojus, įvairias draugijas. Bandyta pa
rankioti faktų apie vietos pramonę (pieno
perdirbimo bendrovę, durpyną), prekybą,
pašto agentūrą, laikraščių prenumeratą. Ne
liko nuošalyje ir meno saviveikla. Skaitytojų
dėmesį turėtų patraukti žinios apie Surdegio
stebuklingosios Dievo Motinos ikonos ve
žiojimą po Lietuvą, stačiatikių bandymus
susigrąžinti vienuolyno turtą.
Okupacijų laikotarpis atnešė naują te
matiką. Nemažai vietos skirta tremtims,
partizanams. Faktografinei paieškai galės
pasitarnauti žinios apie kolūkius, jų pirmi
ninkus ir žemės ūkio specialistus, kultūrą,
švietimą, gyventojų buitinį aptarnavimą,
visuomeninį maitinimą, sveikatos apsaugą,
sportą. Šią dalį, laikui bėgant, žadu gerokai
išplėsti. Sudaryta asmenvardžų rodyklė bus
paranki tiems, kas norės greitai rasti medžia
gos apie rūpimą asmenį ar giminę.

–– Leidinyje nėra nei nuorodų, nei
šaltinių sąrašo. Kodėl?
––Tikriausiai dalis knygos skaitytojų, ypač
mokslo darbuotojai, jų pasiges. Pateikti ke
letą tūkstančių aprašų, vadinasi, reikia labai
išplėsti knygos apimtį. O tai kainuoja. Teko
apsiriboti viena bendra nuoroda į baigiamą
rengti bibliografijos rodyklę „Surdegis amžių
tėkmėj, metų bėgsme“. Tai bus dar vienas se
rijos „Surdegiečio bibliotekėlė“ leidinys, kurį
tikiuosi išleisti ateinančių metų pradžioje.
–– Ar nebijote, kad atsiras skeptikų,
teigiančių, kad rinkti plikus faktus esąs
bergždžias užsiėmimas?
––Nuomonių apie leidinį gali būti įvairių.

Vilniaus universiteto Knygotyros ir
dokumentotyros instituto profesorius
dr. Osvaldas Janonis

Su tuo tenka apsiprasti kiekvienam autoriui.
Su Jūsų minima nuomone esu linkęs katego
riškai nesutikti. Tokie užsiėmimai pamažėl
sudaro sąlygas išsamiai miestelio istorijai
parengti. Be to, dabar kiekvienas surdegietis,
o gal ir kiti skaitytojai, galės chronologiją
papildyti. Į rankas jie gauna šaltinį, leidžiantį
pasitikrinti, ar vienas, ar kitas faktas jiems
žinomas. Jei kam pasirodys, kad iš pavienių
faktų supintas miestelio praeities paveikslas
išėjo pablukęs, kviečiu padėti jį paryškinti.

–– Ar kaupdami faktus apie Surdegio istoriją, kaupėte ir ikonografinę
medžiagą?
––Be abejo. Turiu didelę nuotraukų, por
tretų, kopijų, įvairių kitų iliustracijų šūsnį.
Chronologija būtų visai kitaip prabilusi, jei
būtų iliustruota. Deja, lėšų stygius leidybai
dėl rėmėjų stokos neleido įdėti ikonografi
nės medžiagos. Kaimo žmonės, net turtingi
ūkininkai ir kraštiečiai politikai gaili pinigų
knygoms, net jei jos ir apie jų gimtąjį kraštą.
Viena paguoda – ne aš vienas šalyje privers
tas kraštotyriniam darbui pinigus pilti. Daž
nai perfrazuoju vieną Vaižganto pasakymą:
kraštotyra kaip ta graži panelė – rojus akiai,
skaistykla piniginei.
–– Ar pavyko dar ką nors nauja aptikti, kai įvykių chronologija jau buvo
spaudoje ir jos papildyti jau nebuvo
galima?
––Taip. Kai knyga jau buvo sumaketuota,
aptikau daugiau detalių apie Rusijos caro
Petro I Didžiojo auką Surdegio Šv. Dvasios
vienuolynui. 1721 m. kovą caro kabineto
podjakis Ivanas Grigorjevas šį faktą įrašė
išlaidų sąsiuvinyje. Pasirodo, tuomet vie
nuolyne buvo net 10 vienuolių, o vyresniojo
pareigas ėjo man visai negirdėtas igumenas
Varsonofijus. Arba Sergejaus Barteniovo
knygoje apie didžiuosius Kremliaus rūmus,
išleistoje Maskvoje 1909 m., aptikau faktą,
kad Uspenijos sobore ant sienos prieš diev
stalį kabojusi sena Surdegio stebuklingoji
Dievo Motinos ikona su lenkišku užrašu.
Dabar knieti pačiam įsitikinti, ar ji iki šių
dienų išliko ten pat. Jau spėjau prigaudyti
naujų faktų ir apie Rusijos imperijos laikais
teistus surdegiečius...
–– Ir pabaigai labiau praskleiskite
serijos „Surdegiečio bibliotekėlė“ uždangą.
–– Šiuo metu baigiau rengti Surdegio ir
jo apylinkių bajorų sąvadą. Jis apima lai
kotarpį iki XX a. pradžios. Jau sukaupiau
medžiagos ir dideliam Surdegio apylinkių
gyventojų sąvadui. Kartu rengiu leidinėlius
apie Surdegio katalikų parapiją bei Surdegio
stebuklingąją Dievo Motinos ikoną. Serijoje
galėtų tilpti ir knyga apie Surdegio bei jo

Prof. Osvaldas Janonis su Anykščių rajono bibliotekininkėmis Surdegyje prie bažnyčios
(2014). Vaidos Jucienės nuotr.

apylinkių kitataučius gyventojus, leidinys
„Surdegis iliustracijose“. Tai leis giliau pažin
ti šio nykstančio miestelio praeities vingius,
išgarsinti jo vardą ir atkreipti visų grandžių
paminklosaugininkų dėmesį į jį.
Prof. O. Janonio knygos apie Surdegį yra
svarbus rašytinis paminklas jau septintąjį
šimtmetį skaičiuojančiam, dabar gerokai
sunykusiam Surdegio miesteliui ir šiame

krašte gyvenusiems žmonėms. Mokslininkas
savo darbu ragina atkreipti dėmesį į Anykš
čių krašto provincijos miestelį, jo garsią ir
labai specifišką praeitį, vertingą, tačiau be
priežiūros nykstantį jo istorinį centrą. O, jei
kiekvienam Anykščių miesteliui – po savo
tyrėją, kokią išsamią krašto istoriją turėtume!
Anykštėnai sako, kad gerai Surdegiui, nes jis
turi savo Profesorių…

LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOJE

Lietuvos mokslininkų sąjungos
tarybos pareiškimas dėl universitetų
senatų ir tarybų funkcijų
2017 m. rugsėjo 12 d.

L

ietuvos mokslininkų sąjungos (LMS)
taryba pritaria Lietuvos Respublikos
Seimo Švietimo ir mokslo komiteto
pirmininko akad. Eugenijaus Jovaišos ir
komiteto nario prof. dr. Arūno Gumuliausko
parengtoms Mokslo ir studijų įstatymo pa

taisoms (Nr. XIIIP-752), kuriomis lemiamas
vaidmuo universiteto valdyme grąžinamas jo
akademinei bendruomenei atstovaujančiam
Senatui.
Pritariame minėtose pataisose išreikštai
pozicijai, kad Senatas ir rektorius laikomi
universiteto valdymo, o Taryba – strate
ginių krypčių nustatymo ir įgyvendinimo
kontrolės bei priežiūros institucija. Akade
minė bendruomenė per savo atstovus Senate
ir Taryboje „gali ir turi priimti lemiamus
sprendimus dėl savo aukštosios mokyklos
valdymo ir ateities“. Lietuvos mokslininkų
sąjunga nuosekliai laikosi nuostatos, kad,
planuojant kokybinius aukštojo mokslo
sistemos pokyčius, būtina pradėti nuo pasi
tikėjimo akademine bendruomene ir kons
truktyvaus dialogo su šios bendruomenės
interesams atstovaujančiomis profesinėmis
ir profsąjungų organizacijomis.
LMS pirmininkas prof. dr. Jonas Jasaitis
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VAIŽGANTO 148-osios gimimo metinės
Raimundas KAMINSKAS

R

ugsėjo 20 d. Maironio lietuvių li
teratūros muziejuje įvyko kunigo,
rašytojo ir visuomenės veikėjo Juozo
Tumo-Vaižganto 148-ojo gimtadienio ir
memorialinio buto-muziejaus 20-mečio
minėjimas „Vaižganto glūdėjimas Lietuvoj“.
Sveikiname Vaižganto kūrybos ir visuomeni
nio darbo mylėtojus bei gerbėjus. Prisimin
kime ir gerbkime, tai kas buvo svarbu vakar
ir aktualu šiandien...
Aplankykite J. Tumo-Vaižganto me
morialinį butą-muziejų (Aleksoto g. 10-4,
Kaunas). Žinutės autorius yra docentas, Lietuvos
sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas

Juozas Tumas-Vaižgantas

Doc. dr. Raimundas Kaminskas apžvelgia archyvinį leidinį

SKAITYTOJŲ ATSILIEPIMAI
Atsiliepimai apie ŠMM vykdomą „pertvarką“

S

usidūrėme su labai įžūliu bandymu su
naikinti Lietuvos universitetų tinklą,
išmesti į gatvę trečdalį mokslinio potencialo.
<...> Orientuojamasi į vis mažėjančią Lietu
vą. Dabar – į 2 milijonų, vėliau – į 1,5 mln.
ir t. t. <...> Nėra jokio plano, kaip sustabdyti
jaunimo ir ypač kvalifikuotos darbo jėgos
emigraciją. Tokia strategija galėtų atsirasti,
jei pagaliau būtų orientuojamasi į keturių
milijonų Lietuvą...
Kam ruošia mūsų valstybės teritoriją
mažėjančios Lietuvos strategai?

Trečdalis atleistų mokslininkų – tai opti
mistinis vertinimas. Toks skaičius gaunamas
be reikalaujamo atlyginimo didinimo, kuris
dar dalį jų paliks... be darbo. Ir liks pas mus
keli profesoriai, kurie turi gerus ryšius WoS
žurnaluose. Rašys jie straipsnius „labai aktualia mūsų ūkininkams anglų kalba“ ir
tada visi... bus laimingi.
Mane tiesiog žavi dabartiniai reikalavimai
mokslininkams ir atlyginimai, už kuriuos jie
turi juos pasiekti... Dabar net į konferencijas
per LMT fondą išvažiuoti nerealu... Jos at
stovai turi kažkokias vizijas, kokios paraiškos
yra vertos tų pinigų. Deja, šios vizijos mokslo
bendruomenei neskelbiamos...

Malonūs skaitytojai

K

viečiame prenumeruoti Lietuvos mokslininkų laikraštį „Mokslo Lietuva“, leidžiamą
nuo 1989 metų. Šis laikraštis skirtas ne tik akademinei, bet ir plačiajai visuomenei,
visiems, kurie domisi mokslo raida, gyvenantiems tiek Lietuvoje, tiek ir bet kurioje kitoje
pasaulio šalyje.
Galite užsisakyti:
1) spausdintą laikraštį „Mokslo Lietuva“ – Lietuvos pašto skyriuose arba jo interne
tinėje svetainėje „prenumeruok.lt“, kurį gausite įprastiniu paštu,
2) elektroninę laikraščio „Mokslo Lietuva“ versiją (PDF formatu), kuri bus atsiųsta
elektroniniu paštu.
Prenumeratą galima apmokėti, naudojantis elektronine bankininkyste arba banko
skyriuje. Aprašymą, kaip užsisakyti „Mokslo Lietuvą“, rasite apsilankę laikraščio svetainėje
http://mokslolietuva.lt/ ir dešinėje pasirinkę nuorodą „Mokslo Lietuvos prenumerata“.
Tikimės, kad „Mokslo Lietuva“ visada bus laukiama Jūsų namuose.
Kviečiame Jus lankytis ir Lietuvos mokslininkų sąjungos svetainėje http://lms.lt/.

Su geriausiais linkėjimais
„Mokslo Lietuvos“ redakcija

Asmeniškai esu itin „sužavėta“ reikalavi
mais dabartinėms dotacijoms, kuriose jaunas
mokslininkas privalo turėti ne mažiau kaip
2 WoS publikacijas. Ir ne šiaip publikacijas,
įtrauktas į šią duomenų bazę, o tik paskelbtas
kotiruojamuose žurnaluose. Praktiškai tai
reiškia, kad iš principo nesvarbu, koks tavo
MTEP projektas. Tu tiesiog negali dalyvau
ti, jeigu tik apsiginei ir neatspėjai, kad bus
būtent tokie vertinimo kriterijai.
O po 10 metų tu jau turi pristatyti dau
giau kaip 5 WoS. Ir nesvarbu, kad tik pasku
tiniais metais pradėjo jų reikalauti. Svarbu,

kad dalyvaus tie, kurie stūmė tuos reikala
vimus ir turi tokių publikacijų...
ŠMM kryptis ir man – labai aiški: „Jūs
kalbėkite, protestuokite, o mes vykdysime...
politinį užsakymą. Mes galime pratempti
laiką, kol jūs triukšmausite, bet nesitikėkite,
kad kažkas pasikeis. Juk tik mes viską žino
me ir numatome... Net kiek žmonių gyvens
kiekvienoje apskrityje po 20–50 metų... Juk
mes – iš MOSTOS, todėl tokie mūsų mostai,
o visa kita – ne jūsų „mostei“.

PARODOS, RENGINIAI

Lietuvos piliakalnių tyrinėjimų apžvalga

R

ugsėjo 6 – spalio 4 d. Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekoje
veikia paroda „Čia piliakalniu slenka žemyn
akmenėlis sunkus pamažu: Lietuvos piliakal
nių tyrinėjimų apžvalga LMA Vrublevskių
bibliotekos rinkiniuose (XIX a. vid. – XX a.)“.

Bibliotekos fonduose saugomo ran
kraštinio paveldo dokumentai supažindina
lankytojus su piliakalnių tyrimais XIX a.
viduryje – XX a., archeologais, tyrinėjusiais
piliakalnius, juose rastais radiniais, vizualine
informacija. Didžioji dalis parodos ekspo
natų yra iš archeologų Petro Tarasenkos,
Prano Kulikausko ir Reginos Volkaitės-Ku
likauskienės fondų. Parodoje eksponuojami
kasinėjimų dienoraščiai, piešiniai, fotografi
jos, įvairūs dokumentai iš Punios, Nemen
činės, Aukštadvario, Rudaminos, Narkūnų,
Maišiagalos, Kernavės, Migonių, Apuolės,
Pajevonio – Kunigiškių, Darbutų, Medvė
galio, Moškėnų – Laukupėnų, Velikuškio,
Poteronių, Merkinės, Paukščių kalno pilia
kalnių kasinėjimų ir tyrimų. Eksponuojamas
Eustachijaus Tiškevičiaus darbas apie pilia
kalnių kasinėjimus, Tado Daugirdo Darbutų
piliakalnio tyrimai.

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