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PRATARMĖ

Sėkmės garantas

Ši VGTU veiklos 2010 m. kronika – tai gražių visos  universiteto 
bendruomenės veiklos  pastangų  atspindys, ženklūs jos pėdsakai stu-
dijų, mokslo ir visuomenės gyvenimo dirvonuose. Tačiau tie metai buvo 
ir didelių ieškojimų studijų, mokslo organizavime ir valdyme. Iš dalies 
tai buvo matyti ir VGTU Mokslotyros centro organizuotoje LR Seime 
konferencijoje, kurioje dalyvavo ir daugelis aukštųjų mokyklų vadovų, 
Seimo ir Vyriausybės narių, mokslininkų, dėstytojų.

Konferencijos nutarimuose buvo pabrėžta, kad esanti pirmiausia 
mokslo organizavimo ir valdymo teisinė bazė žlugdo mokslininkų ir jų 
bendruomenių iniciatyvumą, neskatina jų dirbti Tautos ir nepriklauso-
mos Lietuvos labui ir iš dalies atskiria mokslą nuo Tautos ir nepriklau-
somos Lietuvos interesų. Mokslo ir studijų institucijos verčiamos tapti 
globalizacijos, nors ir kenksmingos mūsų Tautai ir Nepriklausomybei, 
idėjų įgyvendintojomis. 

Mokslo organizavimą ir valdymą reglamentuojančiuose teisiniuo-
se aktuose yra neleistinai sumenkintas mokslininkas kaip asmenybė, 
kūrėjas, suabsoliutinta mokslo ir studijų institucija; vertinant ir skelbiant 
mokslo rezultatus pažeidžiamos mokslininkų kaip kūrėjų ir piliečių tei-
sės, prievartaujant juos darbus spausdinti tik valdžios nurodytuose 
leidiniuose, tuo pažeidžiami  ne tik kūrėjų, bet ir leidėjų laisvos konku-
rencijos teisiniai aktai. Visiškai nuvertintos monografijos ypač lietuvių 
kalba. 

Mokslininkų bendruomenės turi tapti svarbiausiomis, sprendžiant 
mokslo politikos klausimus, analizuojant mokslo problemas ir problemas,  



susijusias su mūsų Tautos, mūsų nepriklausomos Lietuvos stiprinimu, 
visuomenės gerovės kėlimu. 

Mokslo pažanga gali sparčiausiai vykti tik esant demokratinei jo 
organizavimo ir valdymo sistemai.

Mūsų universiteto tyrėjams svarbu neištirpti „vieningoje“ ES er-
dvėje, o likti pirmiausia Tautos ir nepriklausomos Lietuvos problemų 
sprendėjais, patriotais. Paversdami Lietuvą aukšto mokslingumo ir 
kultūros valstybe, mes prisidėsime ir prie ES, pasaulio pažangos. Tai 
akivaizdžiai parodo ir ši „Metai ir dienos. VGTU 2010“ bendruomenės 
darbų kronika. 

Dr. Algimantas Liekis
VGTU Mokslotyros centro direktorius
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2010 metai
Sausis

1 d. Trumpėja diena ligi Kūčių žvaigždėtos nakties,
Ir gruodis skubėdamas užveria metų vartus...
Palikę stebuklui mažytį kampelį širdies,
Pradėkim Viltim mums paskirtus dar vienus metus.
Šviesėkim su jais, turtėkim tyliu širdies gerumu,
Pilnėkime meile ir būkim vieni su kitais,
Kad būtų šviesu, kad būtų iš tikro ramu,
Kai metai nauji į mūsų namus nusileis.

Aušrinė Zulumskytė

2 d. Siekiant sutelkti šalies mokslo potencialą vykdoma valstybės 
mokslinių tyrimų įstaigų tinklo pertvarka. Vyriausybė jau pritarė 
aštuonių mokslo institutų reorganizavimui. Atskirą teisinį statu-
są turėję universitetų mokslo institutai bus integruoti į universi-
tetus. 
Nuo 2010 m. sausio 1 d. VGTU Termoizoliacijos institutas prisi-
jungė prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Savo vei-
klą jis tęs kaip VGTU mokslo padalinys.
Institute veikia mokslo laboratorijos: Statybinių dirbinių tech-
nologijos laboratorija; Termoizoliacinių medžiagų laboratorija; 
Akustikos laboratorija; Statybinių medžiagų laboratorija.
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4 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto žurnalas „Mokslo 
ir technikos raida (Evolution of Science and Technology“ 
(ISSN 2029-2430 print / ISSN 2029-2449 online) patalpintas 
duomenų bazėje IndexCopernicus. Planuojama teikti žurnalą 
indeksavimui šioms duomenų bazėms: Scopus, Ebscohost ir 
kt.

5 d. LR švietimo ir mokslo ministras įsakymu Nr. V-7 patvirtino Na-
cionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir ta-
patumas“.
Įgyvendinant programą 2010–2014 metais planuota sukurti lie-
tuvių tautos socialinio ir kultūrinio tapatumo koncepciją. Atlikti 
nacionalinius ir tarptautinius mokslinius tyrimus apie įvairia-
lypes tapatumo raiškos formas, raidą, globalizacijos, sekulia-
rizacijos poveikį tapatumo sampratai, kultūros paveldo būklę. 
Bus analizuojamas įvairiais istoriniais laikotarpiais ir skirtingose 
aplinkybėse formuotas tautos savivokos paveikslas, aprėpian-
tis XIX amžiuje, tautinio atgimimo metais, sovietmečiu ar išei-
vijoje susiklosčiusią tautinės savimonės sampratą. Įgyvendinus 
programą taip pat numatyta parengti rekomendacijas dėl toles-
nės paveldosaugos strategijos, sukurti būtinas duomenų bazes 
ir jas susieti su Europos Sąjungos ir pasaulio skaitmeninėmis 
duomenų bazėmis. Numatyta parengti lituanistinio paveldo ir 
tapatumo vieningos informacinės infrastruktūros koncepcija.

Garsiausi pasaulio architektai varžėsi, kuriam jų atiteks jau kas-
dienybe tapęs įspūdingas kontraktas Jungtiniuose Arabų Emy-
ratuose.
Ir nors beprotiško klestėjimo laikai Dubajaus emyrate jau pri-
miršti, kai kurių pastatų statybos pabaigtuvės tapo garbės rei-
kalu užsakovams.
Vienas tokių pastatų – 828 metrų dangoraižis „Burj Khalifa“. 
Jis – aukščiausias pastatas pasaulyje.
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Kaip rašė „Lietuvos rytas“, pristatydami „Burj Khalifa“, statinio 
savininkai sakė, kad 828 metrų aukščio 160 aukštų dangoraižis 
yra matomas 95 kilometrų atstumu.
Statant šį milžiną buvo išlieta 330 tūkst. kubinių metrų betono ir 
panaudota 31,4 tūkst. tonų plieno.
Dangoraižyje įrengti 57 liftai, kuriais gyventojai kils į 1044 butus, 
o darbuotojai – į 49 aukštus užimančius biurus.
Šiame pastate taip pat veiks viešbutis, kurio interjerą sukūrė 
italų dizaineris Giorgio Armani. Šis dangoraižis tapo 20 mlrd. 
kainavusio naujo komercinio Dubajaus rajono pagrindine aši-
mi, jame veiks didžiausias pasaulyje prekybos centras „Dubai 
Mall“, kuriame bus apie 1200 parduotuvių“.

6 d. VGTU Senato posėdžių salėje Janina ŠEPUTIENĖ gynė dak-
taro disertaciją tema: „Institucinės aplinkos poveikio eko-
nomikai vertinimas“ (socialinių mokslų sritis, ekonomika – 
04S). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vidmantas JANKAUSKAS 
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, 
ekonomika – 04S). 

7 d. Vadovaujantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
premijų už aukštojo mokslo vadovėlius nuostatais, paskelb-
tas 2010 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto aukštojo 
mokslo vadovėlių konkursas. 
Vadovėlius premijavimui galėjo teikti: VGTU vadovėlių autoriai, 
fakultetai, studijų centrai, katedros, mokslo padaliniai, profesi-
nės asociacijos, studentų atstovybė. 

8 d. VGTU Senato posėdžių salėje Kęstutis BARTNYKAS gynė 
daktaro disertaciją tema: „Medicininių atvaizdų analizė 
fraktaliniais filtrais“ (technologijos mokslų sritis, elektros ir 
elektronikos inžinerija – 01T). 
Mokslinis vadovas doc. dr. Andrius UŠINSKAS (Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir 
elektronikos inžinerija – 01T). 
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Senato posėdžių salėje Liudas TUMONIS gynė daktaro di-
sertaciją tema: „Elektromagnetinės šaudyklės mechaninės 
elgsenos modeliavimas baigtinių elementų metodu“ (tech-
nologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). 
Mokslinis vadovas doc. dr. Arnas KAČENIAUSKAS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, me-
chanikos inžinerija – 09T). 

9 d. Gautas naujas patentas P. Baltrėno ir M. Kvasausko išradi-
mui „Bioreaktorius“. Išradimas priklauso įrenginiams, gami-
nantiems biodujas iš organinių atliekų.
Dideliuose kiaulininkystės, paukštininkystės ūkiuose susidaro 
dideli nuotekų, sąvartynuose – biologiškai skaidžių atliekų, ku-
rios išskiria nemalonius kvapus, kiekiai. Išlaistant srutas dirvoje 
atsiranda maistinių medžiagų perteklius, dalis nuotekų gali pra-
sisunkti į požeminius vandenis.
Taip pat problemų sukelia miestų nuotekų valyklose susikau-
piantys didžiuliai dumblo kiekiai, išvežami į sąvartynus. Dėl 
sklindančio blogo kvapo didelių gyvulininkystės, paukštininkys-
tės kompleksų nuotekų valyklų negalima statyti netoli gyvena-
mųjų teritorijų. Kvapams neutralizuoti galimi naudoti biofiltrai 
turėtų užimti didelius plotus. Kaip alternatyva biofiltrams gali-
mas technologinis sprendimas – biojėgainių įrengimas, kuriose, 
rauginant organines atliekas, būtų išgaunamos dujos ir panau-
dojamos energijai gaminti.
Užpatentuoto išradimo tikslas – skystos bei stambesnės frak-
cijos biomasės ir organinių atliekų perdirbimas, utilizavimas ir 
biodujų gamyba patobulintos konstrukcijos bioreaktoriumi. Pa-
tobulinta konstrukcija leidžia išlaikyti pastovią temperatūrą bio-
reaktoriuje ir nesutrikdyti temperatūrinio režimo. Tai ypač aktu-
alu dalinai papildant bioreaktorius biomase, kuri turi būti tokios 
temperatūros, kad nesukeltų staigesnių temperatūrinių svyravi-
mų bioreaktoriaus viduje. Geras visos biomasės sumaišymas 
taip pat pagerina biodegradacijos procesą. Išradimas gali būti 
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panaudotas gyvulininkystės, paukštininkystės ūkiuose, maisto 
pramonėje bei komunaliniame ūkyje nuotekų valymui, dumblo 
bei žolinių atliekų biologiniam skaidymui, užtikrinant reikiamą 
temperatūrą bei tinkamą maišymą.

11 d. VGTU ansamblio „Vingis“ orkestro vadovui Antanui Jonu-
šui – 70. 
VGTU Architektūros fakulteto Vaizdo konferencijų salėje įvyko 
Antano Jonušo 70-mečio jubiliejinis renginys. Kelias valandas 
trukęs koncertas, talkininkaujant bičiuliams ir mokiniams, dar 
kartą atskleidė ypatingą šio muzikanto talentą „ virtuoziškumą 
bei gebėjimą improvizuoti. 
Pasak VGTU rektoriaus prof. habil. dr. Romualdo Ginevičiaus, 
tą vakarą įteikusio jubiliatui sidabrinį VGTU medalį bei padė-
ką, Antanas Jonušas žavi savo žaismingu požiūriu į muziką, yra 
ištikimas universiteto patriotas, ne vienerius metus garsinantis 
mūsų aukštosios mokyklos vardą. 
Padėkos žodžiai nuskambėjo iš VGTU pirmojo prorektoriaus 
prof. Edmundo Kazimiero Zavadsko, prof. Konstantino Jakov-
levo – Mateckio, daugybės artimųjų, kaimynų ir draugų lūpų. 
Pirmuoju jubiliejinio vakaro kūriniu maestro pasirinko fragmentą 
iš kompozitoriaus Vytauto Juozapaičio sonatos birbynei. Vė-
liau skambėjo įspūdingo balso savininko Rimanto Klimo, gar-
siojo solisto Danieliaus Sadausko atliekamos lietuvių liaudies 
dainos, lydimos nepakartojamų birbynės garsų. Jubiliatas su 
savo buvusiu mokiniu Eugenijumi Čipliu atliko improvizaciją 
žemaitiškų dainų temomis. Nuskambėjo ir jau vizitine „Vingio“ 
kortele tapę kūriniai, atliekami kartu su VGTU „Vingio“ kapelos 
nariais. Aktorius Tomas Vaisieta vietoj puokštės gėlių jubiliatui 
„padovanojo“ Salomėjos Neries eilėraščius bei ištrauką iš Kris-
tijono Donelaičio poemos „Metai“, o aktorius Algirdas Grašys 
nepašykštėjo šmaikščių istorijų apie jubiliatą bei jo gyvenimišką 
patirtį. 
Ovacijomis buvo palydėtas Antano Jonušo birbynės bei Jono 
Srėbaliaus dūdmaišio duetas. Visi jubiliejinio koncerto dalyviai 
yra seni geri maestro bičiuliai, su kuriais „sugrotas“ ne vienas 
gyvenimo duetas. 
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*     *
*

Žurnale „Gedimino universitetas“, Nr. 6 išspausdintas doc. dr. 
Algimanto Nako ir Juliaus Norkevičiaus straipsnis „Birbynės, fi-
latelijos iškilus riteris“. 
Straipsnyje rašoma:
„[...]1974 m. Antanas Jonušas atsisveikino su „Lietuvos“ ansambliu 
ir pradėjo pedagoginę-kūrybinę kasdienos veiklą sostinės aukštojoje 
technikos mokykloje. Įdarbintas Estetikos katedros dėstytoju, praktiš-
kai studentų šokio ansamblio liaudies instrumentų orkestro vadovu.
– Su choreografu Ričardu Tamučiu kūrėme šokių ansamblį „Vingis“. 
Prisimenant pirmuosius kolektyvo žingsnius, tuos sunkius laikus, kai 
reikėjo suburti liaudies instrumentų orkestrą, ne tik įsigyti liaudies mu-
zikos instrumentų, bet ir išmokyti būsimuosius inžinierius jais groti, – 
pašnekovas su šypsena prisimena darbo pradžią naujame kolektyve.
Bėgo metai, ansamblis tvirtėjo, prasidėjo koncertinės kelionės po Lie-
tuvą ir toli už jos ribų. Nors ir džiaugiantis visko pasitaikydavo – kape-
la tai sumažėdavo, tai vėl pasipildydavo naujais muzikantais, kuriuos 
kartais reikėdavo pradėti mokyti vos ne nuo nulio. Bet toks jau tas pe-
dagoginis-kūrybinis kelias. Ir Antanas Jonušas plušėjo nenuleisdamas 
rankų, nė minutei neprarasdamas optimizmo. Nuoširdžios, vos ne iki 
devinto prakaito repeticijos, duoda rezultatų. Ir universiteto jubiliejiniais 
metais į tautinių šokių ansamblį „Vingis“ atskrido „Aukso paukštė“. Tai 
aukštas ir pelnytas apdovanojimas, prie kurio nemažai prisidėjo ir an-
samblio kapelos vadovas Antanas Jonušas.
Per tuos dešimtmečius ansamblio kapelos repertuaras pasipildė ne 
vienu jos vadovo aranžuoto ar net originaliu kūrinėliu. Tai „Mokinukų 
sutartinė“, „Dainų vainikėlis“, „Studenčiokas“, šventinis bei sodžiaus 
valsai. Tačiau žiūrovai audringais plojimais (ir nepakartojus bent kar-
tą kitą „nepaleidžia“) sutinka Antano Jonušo „Aukštadvario genį“, kurį 
skrabalais meistriškai grojo Augustinas Ruibys, o dabar jį pakeitė Au-
drius Pelenis.
Paprastai „Vingis“ koncertą pradeda Ričardo Tamučio šokiu „Saulės 
vartai“, kuriam muziką sukūrė Antanas Jonušas. Pagal jo muziką mer-
ginos šoka „Tris siūlelius“, o visi – „Čiukuriuką“. Universiteto renginiui 
„Gedimino dienos“, akcijai prie LDK Gedimino paminklo Katedros aikš-
tėje, „Vingio“ choreografas sukūrė triptiką „Gedimino ainiai“. Antano Jo-
nušo muzika sukvietė prie paminklo merginas su gėle rankoje nusilenkti 
Vilniaus kūrėjui, o paskui – LDK Gedimino žygūnus – „Vingio“ vaikinus. 
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VGTU Estetinio ugdymo centro, kuriam priklauso ansamblio „Vingis“ 
darbuotojai, internetiniame puslapyje Antanas Jonušas prisipažįsta, 
kad jo didžiausias pomėgis – kolekcionavimas.
– Sukaupiau ne taip jau didelę, bet, mano nuomone, vertingą kolekciją. 
Renku pašto ženklus, kurie skirti muzikai. O tokių pasaulio paštai ne 
tiek jau daug ir išleidžia, – nesileisdamas į išsamesnius komentarus 
bei neminėdamas skaičių, paaiškino Antanas Jonušas. – Buvau išrink-
tas delegatu į penktąją Lietuvos filatelistų sąjungos suvažiavimą. [...]“.

*     *
*

„Moksle ir gyvenime“, Nr. 2–3 išspausdintas Juozo Elekšio 
straipsnis „Ilgametis Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
tautinių šokių kapelos „Vingis“ vadovas Antanas Jonušas Archi-
tektūros rūmuose pažymėjo savo 70-metį“. Jame rašoma:
„Žinomo atlikėjo, birbynės virtuozo, kompozitoriaus Antano Jonu-
šo jubiliejinis renginys priminė linksmą pramoginį koncertą. Jis nuo-
lat šmaikštavo. Talentingam atlikėjui likimas buvo palankus. Kai jis 
1963 m. Lietuvos konservatorijoje (dabar Muzikos akademija) valsty-
binių egzaminų metu pagrojo Eduardo Balsio smuikui Andante canta-
bile, specialiai šiam atlikėjui aranžuotą fragmentą birbynei, prof. Jo-
nas Švedas pasakė, kad Antanas Jonušas pagrojo taip, kaip Lietuvoje 
niekas nebuvo grojęs. Jam pirmam šios specialybės atstovui diplome 
šalia tradicinės dėstytojo kvalifikacijos įrašyta: solistas. Solo jis grojo ir 
groja jo vadovaujamų kolektyvų koncertuose, daugelyje Lietuvos ra-
dijo įrašų. Su įvairiais kolektyvais surengti 54 soliniai koncertai. Kaip 
solistas Antanas Jonušas dalyvavo per 3000 (!) koncertų Europoje, 
JAV, Kanadoje, Jordanijoje, Sirijoje. Jis pirmasis atliko daugelio mūsų 
kompozitorių kūrinius birbynei. Jubiliejaus proga universitetas išleido 
kompaktinį diską Iš margo birbynės pasaulio. 1959 m. Vienoje VII pa-
saulio jaunimo ir studentų festivalyje kartu su Vilniaus studentų ins-
trumentų ansambliu jis apdovanotas aukso medaliu. Naujajame diske 
taip pat skamba Lietuvos radijo birbynių kvintetas, kur Antanas groja 
pirmąja birbyne Volfgando Amadėjaus Mocarto ir Jurgio Juozapaičio 
kūrinius. Jubiliatas ypač mėgsta. Ir tai jam puikiai sekasi, improvizuoti. 
Sugebėjimus jis virtuoziškai pademonstravo koncerte dainuojant solis-
tui Danieliui Sadauskui, žinomam liaudies dainininkui Rimantui Klimui. 
Tai mėgdavo daryti dainuojant ir legendinei Beatričei Grincevičiūtei.  
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Jo didžiulė pedagoginė patirtis padeda atsiskleisti jauniesiems talen-
tams. Ne veltui prabėgo metai dirbant ansamblio „Lietuva“ koncer-
tmeisteriu, vadovaujant universiteto dainų ir šokių ansamblio orkestrui, 
dėstant Vilniaus konservatorijoje ir vadovaujant jos liaudies instrumen-
tų orkestrui. Patirties ir talento perlai atsiskleidė ir koncerte. Studentai 
į jį žvelgė su didžiule pagarba, kartu su maestro pagirtinai grojo. Šiuo 
metu, dirbdamas VGTU Humanitariniame institute, Antanas groja kartu 
su studentais, rašo ir aranžuoja kapelai kūrinius. Naujajame kompak-
te taip pat skamba įrašas, kur jis groja jartu su pagarsėjusia „Vingio“ 
kapela. Jubiliejinio koncerto metu jubiliatas kartu su kapela pagrojo 
improvizacijų lietuvių liaudies, žemaičių dainų temomis. Vėliau perėjo 
prie savo aranžuotų kūrinių. Galiausiai pademonstravo savo sukurtus 
Kaziuko mugėj, Pavasario valsas, Pievutės polka, Aukštadvario ge-
nys. Pastarąjį skrabalais puikiai atliko Audrius Pelenis. Žinoma, skam-
bėjo ir garsusis Studenčiokas. Universiteto „Vingio“ kapela kartu su 
maestro pirmą kartą sugrojo Antano Jonušo Gera nuotaika. Koncerte 
dalyvavę dėstytojai, studentai kūrinius palydėjo audringomis ovacijo-
mis. Koncertą paįvairino solisto Donato Sadausko, Rimanto Klimo jubi-
liato aranžuotų dainų soliniai intarpai, taip pat aktoriai Tomas Vaisieta, 
Algirdas Grašys. Finale pakviesti scenon svečiai, muzikantai, taip pat ir 
žiūrovai padainavo ir pagrojo jubiliato aranžuotą liaudies dainą Augau 
aš pas tėvelį.
Maestro nepamiršo priminti ir savo laisvalaikio pomėgio – surengė au-
torinių suvenyrinių vokų, kurių jis yra parengęs net 270 variantų, paro-
dą. Koncertas neišsėmė visų jubiliato lobių. Nebuvo sudainuota jo su-
kurtų dainų, kurių yra ne viena dešimtis ir kurių rinkinį svajoja išleisti“. 

„Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė neturi politinės valios, 
todėl aukštojo mokslo problemas bando spręsti pagal principą 
„išsipjaukite patys“. Juokingiausia, kad tokioje situacijoje rimta 
grėsmė iškyla reikalingoms studijų programoms ir specifinėms 
mokykloms“, – DELFI teigė Vilniaus universiteto profesorius 
Vytautas Daujotis. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos 
pirmininko Romualdo Ginevičiaus nuomone, dirbtinio aukštųjų 
mokyklų tinklo optimizavimo nereikia, nes universitetus „užda-
rys“ pats gyvenimas.
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„Aukštųjų mokyklų likimas atiduotas į studentų rankas, tačiau 
dėl demografinės situacijos, didėjančio užsienio universitetų 
populiarumo greit nebebus ką mokyti“, – pripažino Vilniaus Ge-
dimino technikos universiteto rektorius.
Rektoriaus nuomone, dėl to visų pirma prabilta apie perpus 
mažinamą priėmimą į pedagoginio profilio studijas. Kaip rašė 
DELFI, norintiems tapti mokytojais, gali tekti laikyti ir papildomą 
motyvacijos testą. 
Rektorius R. Ginevičius: „Turint omenyje, kad dėl demografinės 
situacijos perpus sumažės stojančiųjų skaičius, reikia kritiškai 
įvertinti visas valstybės finansuojamas studijų programas, o ne 
švaistyti lėšas, gaminti specialistus, kurių ateityje niekam ne-
reikės“.
VGTU rektoriaus nuomone, aukštojo mokslo pertvarkoje nau-
doti vien žiaurius rinkos dėsnius yra neteisinga.
„Universitetai nėra įmonės, kurių tikslas rinkoje iškišti savo pro-
dukciją. Mūsų misija – rūpintis tautos ateitimi ir valstybė neturi 
nusišalinti nuo šios funkcijos, išdalydama studijų krepšelius, o 
visa kita palikdama savieigai“, - sakė profesorius.
Šiai VGTU rektoriaus minčiai pritarė ir V. Daujotis. Jo nuomone, 
dabar taikomas pseudo rinkos ekonomikos metodas naudoja-
mas tam, kad politikams nereikėtų daryti ryžtingų sprendimų – 
naikinti nepaklausių ar silpnų programų, jungti universitetų, pa-
liekant po du Kaune ir Vilniuje, vieną Šiauliuose ar Klaipėdoje ir 
mažesnes meninio profilio mokyklas.
Studentų srautus bandoma reguliuoti per studijų krepšelius, ti-
kintis, kad jų nesurinkusios aukštosios mokyklos bus priverstos 
atsisakyti nepaklausių studijų programų. Tačiau, V. Daujočio 
teigimu, taip žlugdomos ir reikalingos specialybės, tokios, kaip 
agronomija, veterinarija ir daug kitų, kurios nepopuliarios, bet 
reikalingos Lietuvai.
Toliau DELFI žinioms V. Daujotis sakė, kad „labai dažnai iš val-
džios lūpų pasklinda siekis kažkokiu būdu privatizuoti aukštą-
sias mokyklas, bet pamirštama, kad net liberaliausiose šalyse 
švietimas yra valstybės reguliavimo sferoje, nes tai – šalies 
ateitis, o rinkos būdais galima labai greitai sužlugdyti aukštojo  
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mokslo sistemą“. Jo nuomone, švietimo ir mokslo politikams 
reikia parodyti politinės valios ne tik peržiūrint universitetų stu-
dijų programas, bet ir studentų skaičių. 

Bibliotekoje atidaryta paroda apie elektros lemputės evoliuciją 
„Tebūnie šviesa“.
Pasak įvairių šaltinių, elektros lemputę išrado Tomas Edisonas 
(JAV), Seras Džosefas Svonas (Jungtinė Karalystė) bei Heinri-
chas Gebelis (gimė Vokietijoje, tačiau didžią gyvenimo dalį pra-
leido JAV). Tikriausiai visi trys vyrai prisidėjo prie kaitinamosios 
elektros lemputės išradimo ir visi trys nustebtų sužinoję, kad jų išra-
dimas ir po 130 metų vis dar yra labiausiai paplitęs šviesos šaltinis. 
Kaitinamųjų elektros lempučių populiarumą lėmė maža kaina, be 
to, jas paprasta naudoti ir jos efektyviai šviečia. Tačiau kaitrinių 
lempučių energijos naudojimo efektyvumas yra labai blogas – tik 
5% energijos paverčiama matoma šviesa, o likusi dalis virsta ši-
luma. Prieš kelis dešimtmečius tai nebuvo problema, tačiau didė-
jant užterštumui, iškilo klausimas: ar šiais laikais įmanoma sukurti 
našesnį šviesos šaltinį? Imtasi kurti naujus apšvietimo šaltinius.  
Šiandien šalia kaitinamosios lemputės jau plačiai naudojamos 
fluorescencinės, halogeninės lempos ir šviesos diodai. Tai trys 
praktiškos alternatyvos kaitinamosioms elektros lemputėms. Ha-
logeninės lempos ir šviesos diodai, palyginti su fluorescencinė-
mis lempomis ir kaitinamosiomis elektros lemputėmis, yra netgi 
saugesni šviesos šaltiniai, nes jie veikia naudojant žemą įtampą.  
Kaitinamoji lemputė užėmė garbingą vietą istorijoje, tačiau nau-
ja apšvietimo technologija palaipsniui keičia kaitinamąsias elek-
tros lemputes daugelyje sričių. Kas žino, galbūt ateityje ją bus 
galima pamatyti tik muziejuje po stiklu…

12 d. VGTU Rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį su Vilniaus Sausio 13-osios viduri-
nės mokyklos direktore Birute Rudzinskiene (Priėmimo ko-
misijos pirmininkaskas R. Kliukas).
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13 d. Kaip ir kasmet sausio 13-ąją universiteto bendruomenės nariai 
pagerbė buvusio VGTU Elektronikos fakulteto studento, Lietu-
vos nepriklausomybės gynėjo, žuvusio prie Televizijos bokšto, 
Rolando Jankausko atminimą. Gėles ir vainiką prie atminimo 
paminko padėjo pirmasis prorektorius prof. Edmundas Kazi-
mieras Zavadskas, Studijų direkcijos direktorius Vytautas Pla-
kys, Mokslo direkcijos direktorius Valentinas Skaržauskas, Ži-
niasklaidos ir renginių direkcijos direktorius Arnoldas Šneideris 
bei šio padalinio darbuotojai. 
Prof. Edmundui Kazimierui Zavadskui prisiminus sausio 
13-osios įvykius ir Studijų direkcijos direktoriui Vytautui Plakiui 
papasakojus apie Rolandą Jankauską ir jo šeimą, susirinkusieji 
uždegė atminimo žvakutes. 

Bibliotekoje atidaryta paroda „Tautų sąjunga ir JTO“.
1920 m. sausio 10 d. Tautų Sąjunga susirinko į pirmąją kon-
ferenciją ir ratifikavo Versalio sutartį, kuria buvo užbaigtas 
Pirmasis pasaulinis karas. Tautų Sąjungoje buvo 33 valsty-
bės – Antantės valstybės, pasirašiusios Versalio taikos sutar-
tį, ir 13 valstybių, pakviestų pirmosiomis įstoti į Tautų Sąjungą. 
1928 m. rugpjūčio 27 d. Paryžiuje buvo pasirašyta Bendro-
ji sutartis dėl atsisakymo nuo karo (Briano-Kelogo arba Par-
yžiaus paktas), uždraudusi karą kaip nacionalinės politikos 
priemonę ir įpareigojusi taikiai spręsti tarptautinius ginčus. 
1939 m. prasidėjus Antrajam pasauliniam karui Briano-Kelo-
go pakte dalyvavo 63 valstybės, t. y. praktiškai visos pasau-
lio valstybės.Tačiau sąjunga savo vaidmens neatliko, nes 
neužkirto kelio Antrajam pasauliniam karui. Tautų Sąjungos 
nepakankamo efektyvumo priežastis buvo ne tik kai kurių ga-
lingų valstybių (Japonijos, Italijos ir Vokietijos) atviras agre-
syvumas, bet ir JAV nedalyvavimas Tautų Sąjungos veikloje. 
Prasidėjus II pasauliniam karui, Tautų Sąjungos veikla prak-
tiškai nutrūko. Tačiau 1944 m. spalio 7 d. JAV, TSRS, Di-
džioji Britanija ir Kinija susitarė vietoje Tautų Sąjungos įkur-
ti Jungtinių Tautų Organizaciją. 1946 m. balandžio 8 d. 
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Ženevoje įvyko paskutinis Tautų Sąjungos posėdis, kuria-
me organizacija formaliai likviduota. Po dešimties dienų 
1946 m. balandžio 18 d. Tautų Sąjunga baigė savo gyvavimą. 
Tautų Sąjunga tapo pokarinės pasaulinės organizacijos – Jung-
tinių Tautų, o nuolatinis tarptautinis teisingumo teismas – Jung-
tinių Tautų tarptautinio teisingumo teismo pirmtakais ir proto-
tipais. Dabar Jungtinių Tautų Organizacija yra tarpvalstybinė 
organizacija, kurią sudaro 192 valstybės, t. y. praktiškai visos 
pripažintos nepriklausomos valstybės (išskyrus Vatikaną ir Tai-
vaną). Lietuva į JTO priimta 1991 m. rugsėjo 17 d.

14 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius Švietimo 
ir mokslo ministerijos delegacijos sudėtyje lankėsi Azerbaidža-
ne. Vizito metu rektorius pasirašė bendradarbiavimo sutartis 
su Azerbaidžano technikos bei Azerbaidžano statybos ir 
architektūros universitetais. 
Pasak prof. habil. dr. R. Ginevičiaus, universitetas dairosi nau-
jų partnerių ne tik Europoje, bet ir Azijoje, kituose regionuose. 
VGTU mąstoma apie bendrus projektus, kurie būtų finansuoja-
mi iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Transeuropinio 
mobilumo programa „Tempus“ atveria tam plačias bendradar-
biavimo galimybes.
Yra tam tikros bendradarbiavimo perspektyvos ir mokslo bei 
studijų srityse. Jaunieji Azijos šalių mokslininkai gali pretenduo-
ti į podoktorantūrines studijas, kurioms taip pat skiriamos ne-
mažos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. VGTU pla-
nuose – aktyvi rinkodaros politika skatinant Azijos šalių jaunimą 
techniškuosius mokslus studijuoti VGTU“.
Rektorius prof. R. Ginevičius taip pat dalyvavo Pasaulio ban-
ko surengtoje konferencijoje, kurioje buvo išklausytas Lietuvos 
švietimo ir mokslo ministro G. Steponavičiaus pranešimas apie 
Lietuvos aukštojo mokslo reformą, dalyvavo susitikime su Azer-
baidžano švietimo ministru Misiru Mandarovu, aukštųjų moky-
klų mokyklų vadovais.
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VGTU Senato posėdžių salėje Sergejus GAIDUTIS gynė dak-
taro disertaciją tema: „Mechaninės aktyvacijos ir priedų 
poveikis ekstrakcinio pushidračio fosfogipso ir jo gaminių 
savybėms“ (technologijos mokslų sritis, medžiagų inžinerija– 
08T). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Romualdas MAČIULAI-
TIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos 
mokslai, medžiagų inžinerija – 08T). 

VGTU Gedimino klube vyko Lietuvos statybos inžinierių są-
jungos Vilniaus klubo (pirmininkas doc. dr. J. Gajauskas) or-
ganizuotas seminaras tema „Šiuolaikinės tendencijos pastatų 
modernizavime“. Pranešėjas – VGTU Statybos technologijos ir 
vadybos mokslo laboratorijos doc. dr. Č. Ignatavičius.

16 d. Profesorei, humanitarinių mokslų daktarei Elenai Nijolei 
Bučiūtei – 80. 
E. J. Bučiūtė 1971–2002 m. – Vilniaus Gedimino technikos uni-
versiteto (iki 1991 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto) 
dėstytoja. Nuo 1989 m. – profesorė, humanitarinių mokslų dak-
tarė.
Nuo 1994 m. – individualios E. N. Bučiūtės kūrybinės studijos 
vadovė.
Elenai Nijolei Bučiūtei yra suteikti nusipelniusios architektės ir 
liaudies architektės vardai, ji pagerbta Architektūros riterio ordi-
nu, jai paskirta LSSR valstybinė premija, architektė – Rokiškio 
krašto garbės pilietė.
Jubiliatė suprojektavo apie 50 objektų, daugiausia Vilniu-
je. Svarbiausi E. N. Bučiūtės projektai ir realizuoti darbai: 
1960 m. – gelbėjimo stotis Vilniuje, 1962–1964 m. – gyvena-
mieji namai A. Mickevičiaus ir K. Donelaičio g. (bendraautorė), 
1963 m. – gyvenamasis kvartalas Ukmergėje, 1964 m. – gyve-
namasis rajonas Rokiškyje, 1967 m. – Žemėtvarkos projekta-
vimo institutas Vilniuje, 1968 m. – baldų parduotuvė-paviljonas 
Vilniuje, 1971 m. – vidurinės mokyklos pastatas Naugarduko g. 
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(dabar – S. Daukanto gimnazija), 1973 m. – Valstybinio plano 
komiteto pastatas Vasario 16-osios g. (dabar – Ūkio ministeri-
ja), 1974 m. – Operos ir baleto teatras Vienuolio g., 1987 m. – 
visuomeninio buitinio aptarnavimo pastatas Naujojoje Vilnioje, 
1998 m. – pastatytas Gynybos štabo pastatas Vilniuje, Toto-
rių g., 1999 m. – baldų parduotuvės rekonstrukcija – preky-
bos centras „Maxima“, 1999 m. kartu su L. ir G. Žukliais bei 
savo dukra Lada Markejevaite suprojektuota Rokiškio miesto 
Nepriklausomybės aikštės arka, skirta miesto 500-ųjų metinių 
jubiliejui, 2007 m. – pradėtas statyti archyvų saugyklų pastatas 
Teatro g. Vilniuje, 2007 m. – suprojektuotas Operos ir baleto 
teatro priestatas Vienuolio g. Vilniuje, 2008 m. – kultūros centro 
projektas Domeikavoje, 2009 m. – Klaipėdos evangelikų liute-
ronų parapijos bažnyčios projektas.
Su ilgamete Vilniaus Gedimino technikos universiteto profeso-
re, žymia architekte E. N. Bučiūte jos garbingo jubiliejaus pro-
ga kalbėjosi VGTU redaktorė Asta Verbickienė. Jų pokalbis iš-
spausdintas „Moksle ir gyvenime“, Nr. 2–3.

*     *
*

„Gedimino universitete“, Nr. 1 (74) išspausdintas doc. dr. Kęstu-
čio Lupeikio straipsnis, kuriame rašoma:
„[...]. 1947 metais Nijolė Bučiūtė aukso medaliu baigė Rokiškio mergai-
čių gimnaziją. Iki šiol architektė yra gerbiama savo gimtajame krašte, ji 
yra paskelbta Rokiškio krašto garbės piliete.
1953 metais su pagyrimu baigė studijas Vilniaus valstybiniame dailės 
institute (dabar – Vilniaus dailės akademija). Diplominis darbas „Lietu-
vos TSR mokslų akademijos rūmai“, vadovas J. Kumpis. [...]. 
1967 metais architektė apgynė disertaciją „Sportinės žiūrovinės pa-
skirties universalios salės“, kuri 1993 buvo nostrifikuota. [...].
Architektės kūryboje svarbią vietą užėmė ir naujų architektūrinių, kons-
truktyvinių sprendimų paieškos. Tuo pasižymi tiek Žemėtvarkos pro-
jektavimo instituto pastatas, pastatytas 1967 metais, tiek 1968 metais 
pastatyta Baldų parduotuvė Mindaugo gatvėje, kur novatoriškai per-
dengta didžiulė prekybinė erdvė. [...]. Išskirtinis objektas profesorės 
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darbų sąraše – Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. Tai vie-
nas išskirtiniausių tokio tipo statinių Rytų Europoje, pasižymintis puikia 
interjero ir eksterjero sąveika, ryšiu su aplinka. [...].
Projektuodama pastatus, įgyvendindama savo projektus, E. N. Bučiū-
tė daug dėmesio skyrė ir bendradarbiavimui su dailininkais, kvietė juos 
kurti tiek eksterjerui, tiek interjerams. Taip Žemėtvarkos instituto fasa-
de atsirado abstrachuota Aldonos Šaltenienės keramikinė kompozici-
ja, keramikinės kompozicijos rado vietos ir dabartinės Žemės ūkio mi-
nisterijos interjere. Įspūdingai iki šiol šviečiaOperos ir baleto sietynai, 
tapę neatsiejama tiek interjero, tiek eksterjero dalimi architektė suteikė 
galimybę pastato fasado nišose įkomponuoti ur skulptūrines kompozi-
cijas, skirtas įsimintiniausiems operų personažams.
Dar 2007 metais architektė parengė Šv. Jono bažnyčios projektą Klai-
pėdoje. Tikimės, kad tiek šis, tiek ir kiti projektai bus sėkmingai įgy-
vendinti.
Elena Nijolė Bučiūtė įžymi ne tik savo statiniais, visą gyvenimą parale-
liai projektavimui ji aktyviai dirbo teorijos bei pedagogikos srityje. [...]. 
Profesorė nenuilsdama tobulino studijų programas, kėlė studijų koky-
bę, puoselėjo studentų bei doktorantų kūrybingumą. [...].
Profesorė ne tik studentams buvo autoritetingas vedlys, kolegos, tiek 
vyresnės kartos architektai, tiek VGTU išugdyti jaunesnieji kolegos ją 
vertina kaip unikalų reiškinį visame Lietuvos architektūros kontekste. 
[...].
2000-aisiais metais Elena Nijolė Bučiūtė buvo apdovanota Architektū-
ros riterio kryžiumi. [...]“.

17 d. Įvyko Vilniaus miesto sambo imtynių jaunimo pirmenybės. Šio-
se pirmenybėse pirmąją vietą iškovojo EIfu-09 gr. studentas An-
ton Barlit. Penktąją vietą iškovojo Sif-09 gr. studentas Georgij 
Zaicev.

18 d. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) paskelbė, kad 
galima siūlyti pretendentus į LJMS apdovanojimus už geriau-
sias 2009 metų disertacijas.
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos iniciatyva bus apdova-
noti geriausių per 2009-uosius metus Lietuvoje apgintų diser-
tacijų autoriai. Dviejų etapų vertinimo komisijų atrinkti laimėtojai 
bus pagerbti balandžio pabaigoje, minint Pasaulinę intelektinės 
nuosavybės dieną. 
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Šiais apdovanojimais LJMS siekia didinti jaunųjų mokslininkų 
motyvaciją vykdyti aukščiausios kokybės ir svarbos visuomenei 
mokslinę veiklą, skatinti doktorantus ruošti disertacijas, kurios 
pelnytų pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 
Per Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose vyksiančią ap-
dovanojimų ceremoniją bus apdovanoti dviejų geriausių diser-
tacijų autoriai. 
Vienas apdovanojimas bus skirtas geriausiai humanitarinių ir 
socialinių mokslų disertacijai , kitas – geriausiai fizinių, techno-
logijos ir biomedicinos mokslų disertacijai. 
Disertacijas apdovanojimams už geriausias 2009 metų diserta-
cijas galėjo siūlyti LJMS nariai, Lietuvos mokslininkai bei dok-
torantai.

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 

Ginevicius R. Constructing Abstract (Theoretical) Models of 
Actual (Material) Systems. 
INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS  Is-
sue: 5 Pages: 7-13 Published: 2009 

19 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį su Vilniaus Radvilų gimnazijos direk-
toriumi Mindaugu Puodžiuku (Priėmimo komisijos pirminin-
kas R. Kliukas).

LR švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pasirašyti du pro-
jektai: „Saulėtekio“ slėnio „VGTU Civilinės inžinerijos mokslo 
centro plėtra” ir „Santakos“ slėnio „Naujausių farmacijos ir svei-
katos technologijų centro sukūrimas“. Juos pasirašė švietimo 
ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto plėtros prorektorius doc. dr. Liudvikas 
Rimkus, Kauno medicinos universiteto rektorius prof. habil. dr. 
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Remigijus Žaliūnas ir Centrinės projektų valdymo agentūros di-
rektoriaus pavaduotojas Mindaugas Keizeris. 

Prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto kuriamam 
mokslo centrui skirta 18,9 mln. Lt, o prie Kauno medicinos 
universiteto – 53 mln. Lt ES struktūrinių fondų lėšų. 
„Džiaugiuosi, kad šiuose dvejuose slėniuose bus realizuota tai, 
kas dvejus metus buvo brandinama. Ši parama skiriama 5–6 
iš 14 mokslo ir verslo slėnių projektų. Slėniuose akademinės 
bendruomenės ir verslas kurs savo infrastruktūrą, bus sutelkta 
moderniausia technika, dirbs ne tik mokslininkai, bet ir aukštos 
kvalifikacijos tyrėjai, dirbantys versle“, – sakė švietimo ir mokslo 
ministras Gintaras Steponavičius. 
Ministras linkėjo paramos gavėjams kuo greičiau įgyvendinti 
sumanymus ir pasiekti kuo geresnių rezultatų. 
„Pagaliau išsipildė tai, apie ką svajojome nuo 2006 metų, kai 
buvo pradėti kurti mokslo ir verslo slėniai. Turime gerų moksli-
ninkų, bet neturime geros įrangos. Dabar galėsime įsigyti šiuo-
laikinę įrangą, su kuria bus galima atlikti aukšto lygio tyrimus, 
kurti inovacijas, – sakė Vilniaus Gedimino technikos universite-
to plėtros prorektorius doc. dr. Liudvikas Rimkus.
VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centre planuojama įrengti aš-
tuonias laboratorijas: statybinių konstrukcijų, statybinių medžia-
gų, pastatų energetinio ir mikroklimato sistemų, kelių ir aplinkos 
technologijų, geodezijos, geotechninių lauko eksperimentų tyri-
mų bei gruntų savybių tyrimų. 

20 d. Rektorato posėdis
Pristatyta I ir II studijų pakopose valstybės finansuojamų ir vals-
tybės nefinansuojamų studijų vietų užėmimo tvarka;
Aptartas stipendijų fondo paskirstymas 2009–2010 m. m. pava-
sario pusmečiui;
Aptartas klausimas dėl universiteto firminio stiliaus keitimo;
Pristatytas 2010 m. VGTU biudžetinių lėšų sąmatos projektas;
Pristatyta 2009 m. kapitalinės statybos ir rekonstrukcijos darbų 
bei 2009 m. statybos ir remonto darbų ataskaita;
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Pristatytas Rektorato posėdžių planas 2009–2010 m. m. pava-
sario semestrui;
Priimtas nutarimas dėl Geotechnikos ir Statybinių medžiagų ka-
tedrų mokslinės ir pedagoginės veiklos.

VGTU Senato posėdžių salėje Nelė JURKĖNAITĖ gynė dak-
taro disertaciją tema: „Elektroninės valdžios plėtros žinių 
ekonomikos sąlygomis modeliavimas“ (socialinių mokslų 
sritis, vadyba ir administravimas – 03S). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras PA-
LIULIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai 
mokslai, vadyba ir administravimas – 03S). 

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė apdovanojimus jau de-
šimtąkart renkamos Verslo šlovės galerijos laureatams.
Jais tapo bioinformacijos bendrovės „Sicor Biotech/TEVA“ ge-
neralinis direktorius Vladas Bumelis, NASDAQ Vilniaus biržos 
prezidentė ir valdybos pirmininkė Arminta Saladžienė ir vienos 
advokatų kontoros partneris Rolandas Valiūnas.
„Džiaugiuosi, kad ir sunkiu metu atsiranda daugybė energingų, 
veiklių ir sėkmingai dirbančių vadovų bei verslininkų.
Jūs sugebate ne tik išlikti, bet ir išsiveržti į aukščiausias pozici-
jas“, – kalbėjo D. Grybauskaitė.
„Siekiant pažangos tiesiog būtini žmonės, kurie sugeba daug 
dirbti, yra atviri naujovėms, nebijo permainų, yra kūrybingi ir 
ambicingi.
Darbo vietą sau gali susikurti kiekvienas pilietis, jeigu tik tur-
ri kilnojamojo turto, kuriuo aš vadinu žinias ir idėjas“, – sakė 
V. Bumelis.

Tarp patvirtintų 30 naujų COST veiklų buvo ir viena VGTU 
mokslininkų inicijuota veikla. Tai Elektronikos fakulteto, Teleko-
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munikacijų inžinerijos katedros dr. Artūro Medeišio pasiūlyta 
veikla Informacinių technologijų srityje (IC0905) – „Suma-
nios radijo sistemos ir perprogramuojamos radijo sistemos: 
techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas“ 
(TERRA).

21 d. Vilniaus miesto Rotušėje buvo apdovanoti geriausi ryšių 
su visuomene projektai – Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakulteto organizuoto konkurso „Patirtis“ laimėtojai. Iš pateiktų 
73 darbų laimėtojais pripažinti 6 projektai. Valstybinių organi-
zacijų kategorijoje laurus pelnė VGTU projektas – interneto 
svetainė www.brendu.lt. 

„Siekėme sukurti tokią komunikacijos erdvę moksleiviams, ku-
rioje būtų galima patraukliai pateikti techninės kūrybos idėjas 
ir inovacijas, skatinti domėjimąsi inžinerinėmis specialybėmis 
bei labiau motyvuotą specialybės pasirinkimą“, – sakė brendu.lt 
projekto vadovas Justas Nugaras. 
Pirmasis Lietuvoje interaktyvus portalas moksleiviams brendu.lt  
startavo 2009-ųjų metų gegužės pradžioje ir sulaukė didžiulio 
moksleivių susidomėjimo. Jo pagrindinės rubrikos apima be-
veik visus inžinerinės raidos etapus – nuo idėjos atsiradimo iki 
galutinio rezultato. Moksleiviai čia gali tiesiogiai konsultuotis su 
dėstytojais rūpimais klausimais, taip pat susipažinti su universi-
tetinio lygmens uždaviniais bei jų sprendimo būdais. Neforma-
lus projekto formatas leidžia paprastai ir moksleiviui supranta-
ma kalba diskutuoti apie sudėtingus dalykus. 

22 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį su Vilniaus Joachimo Lelevelio vidu-
rinės mokyklos direktore Edita Zubel (Priėmimo komisijos 
pirmininkas R. Kliukas).

VGTU Rektorius prof. R. Ginevičius pasirašė įsakymą Nr. 39 
„Dėl VISI/VGTU absolventų Pirmojo kongreso organizaci-
nio komiteto sudarymo“:
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Pirmojo VISI/VGTU absolventų kongreso, vyksiančio 2010 m. 
rugsėjo 25 d., pasirengimo darbams vykdyti:

Sudarau šios sudėties organizacinį komitetą:
Romualdas Ginevičius – rektorius, pirmininkas;
Vaclovas Kontrauskas – Absolventų klubo prezidentas, pirmi-
ninko pavaduotojas;
Edmundas Kazimieras Zavadskas – pirmasis prorektorius, pir-
mininko pavaduotojas;
Donatas Čygas – Senato pirmininkas, pirmininko pavaduotojas;
Arūnas Komka – kancleris, pirmininko pavaduotojas.

VGTU nariai:
Algimantas Jonas Nakas – Mokslotyros centro vyresnysis 
mokslo darbuotojas;
Algimantas Liekis – Mokslotyros centro vyresnysis mokslo dar-
buotojas;
Regina Žemkienė – Personalo direkcijos direktorė;
Arnoldas Šneideris – Žiniasklaidos ir renginių direkcijos direk-
torius;
Justinas Butkevičius – Studentų atstovybės prezidentas;
Arūnė Usonienė – Integracijos ir karjeros direkcijos direktorė;
Olga Starkovskienė – Archyvo vedėja;
Laimutė Bernotienė –Estetinio ugdymo centro direktorė;
Algis Vyšniūnas – Urbanistikos katedros profesorius.

Kviest in ia i  nariai:
Algirdas Vapšys – Lietuvos statybos inžinierių sąjungos pirmi-
ninkas;
Adakras Šeštakauskas – Lietuvos statybininkų asociacijos pre-
zidentas;
Algimantas Kondrusevičius – Lietuvos vežėjų asociacijos „Lina-
va“ prezidentas;
Robertas Dargis – Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asocia-
cijos prezidentas, UAB „Eika“ vadovas;
Gražina Lygnugarienė – UAB „Infostat“ direktorė;
Eglė Senapėdienė – UAB „Pro Omnia viešieji ryšiai verslui“ di-
rektorė.
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Įpareigoju organizacinio komiteto narius parengti kongreso 
organizavimo veiksmų planą ir užtikrinti pasirengimo darbų 
įvykdymą.

Nustatau pirmojo posėdžio datą 2010 m. sausio 26 d. 

VGTU Priėmimo komisijos darbuotojai pakvietė mokyklų (gim-
nazijų) atsakingus už profesinį informavimą asmenis bei moks-
leivių tarybų vyresniųjų klasių atstovus į bendradarbiavimo 
posėdį „Moksleivis – profesinis informavimas – studentas“. Da-
lyviai atvyko iš Vilniaus miesto ir rajono mokyklų, Kauno, Veisie-
jų, Trakų ir kitų mokyklų.
Renginio pradžioje Medžiagų atsparumo laboratorijoje posė-
džio dalyviai stebėjo metalo fizinių mechaninių savybių nusta-
tymo bandymą.
Laboratorijos vedėjas doc. G. Petraitis ir prof. R. Kliukas pa-
pasakojo apie svarbiausius mokomuosius dalykus studijuojant 
inžinerines studijų programas. 
Svečiai aplankė Verslo vadybos fakultetą. Dekanas prof. A. Rut-
kauskas pristatė verslo vadybos, įstaigų vadybos bei kūrybinių 
industrijų studijų programas bei pateikė faktų, kur ir ką dirba 
fakulteto absolventai. Tarptautinės ekonomikos ir vadybos ka-
tedros lektorė L. Lobanova pristatė testus, kuriuos naudojant 
galima sužinoti galimybes renkantis profesiją. 
Daug informacijos svečiams apie studijas, universitetą, studijų 
programas, specialybių pasirinkimą bei absolventų perspekty-
vas, priėmimo sąlygas 2010 m. suteikė priėmimo komisijos se-
kretorius Romualdas Kliukas. 
Buvo pasirašyta ne viena bendradarbiavimo sutartis bei sutar-
ta dėl susitikimų su vyresniųjų klasių moksleiviais mokyklose ir 
VGTU.

VGTU Senato posėdžių salėje Rūta PUZIENĖ gynė daktaro 
disertaciją tema: „Vertikaliųjų žemės plutos judesių įtakos 
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niveliacijos tinklams vertinimas“ (technologijos mokslų sritis, 
matavimų inžinerija – 10T). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Algimantas ZAKAREVIČIUS 
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos 
mokslai, matavimų inžinerija – 10T). 

24 d. „Technikos“ leidykla išleido A. Kaklausko ir E. K. Zavadsko 
monografiją „Intelektinė ir biometrinė sprendimų parama“.
Knygoje supažindinama su aktualiais moksliniais biometrinės ir inte-
lektinės sprendimų paramos tyrimais, analizuojamos biometrinės tech-
nologijos ir sprendimų parama, pateikiama pradinių žinių apie kūno 
kalbą, biometrines technologijas (vaizdo atpažinimo sistemas, balso 
analizės technologijas, akies analizės sistemas ir t. t.) bei jų praktinį 
taikymą. Autoriai pristato kartu su kolegomis sukurtas sistemas: stu-
dentų žinių nustatymą taikant balso streso ir akies rainelės analizės 
sistemas; internetinę biometrinės pelės intelektinę sistemą emocinei 
būsenai ir darbingumui analizuoti. Monografijoje nagrinėjamos spren-
dimų paramos sistemos ir jų sudėtinės dalys, analizuojamas elektroni-
nis verslas ir sprendimų parama, pateikiami elektroninio verslo apibrė-
žimai bei modeliai, konkurencingumo didinimo galimybės, jo teikiama 
nauda, problemos ir saugumo užtikrinimas. Autoriai pateikia įvairiose 
žmonijos srityse naudojamų intelektinių sistemų pavyzdžių. Analizuo-
jami žinių valdymo apibrėžimai, šaltiniai ir metodai, kapitalas ir žinios, 
ekspertinės ir žinių sistemos, žinių sistemų pranašumai ir trūkumai, 
jų įdiegimo organizacijoje galimybės, geriausia patirtis ir jos žinių ba-
zės. Pateikiamas pastato gyvavimo proceso kompleksinės duomenų 
ir žinių bazės kūrimas ir pastato renovacijos gyvavimo proceso žinių 
modelis. Monografijoje pristatoma autorių kartu su kolegomis sukurta 
pastato atnaujinimo žiniomis ir prietaisais integruota sprendimų para-
mos sistema. Nagrinėjamas oro užterštumas, triukšmas, jų sukeliamos 
ligos ir nekilnojamojo turto kainos. Knygoje pateikiami autorių kartu su 
kolegomis atlikti tyrimai ir jais remiantis sukurta sistema, plėtojamas 
komandinis darbas naudojant internetines technologijas, nagrinėja-
mas kompiuteriais grindžiamas kolektyvinis darbas.
Knyga skirta įvairių sričių mokslininkams, praktikams, doktorantams 
bei magistrams, besidomintiems biometrinės ir intelektinės sprendimų 
paramos problemomis bei jų sprendimų būdais, biometrinių ir spren-
dimų paramos sistemų teorija bei praktika, praktinėmis biometrinės ir 
intelektinės sprendimų paramos naudojimo galimybėmis.
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25 d. VGTU Senato posėdžių salėje GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS 
gynė daktaro disertaciją tema: „Intelektinių transporto sis-
temų taikymo viešajame transporte tyrimas“ (technologijos 
mokslų sritis, transporto inžinerija – 03T). 
Mokslinis vadovas prof. dr. Jonas BUTKEVIČIUS (Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetas, technologijos mokslai, transpor-
to inžinerija – 03T). 

Lietuvos mokslui ir mokslininkų bendradarbiavimui su verslu 
skatinti 2007–2013 metais iš Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų bus skirta apie 2 mlrd. Litų. Integruoto mokslo, studijų ir 
verslo slėnio Kaune „Santakos“ jau skirta 117 mln. litų parama.

„Lietuvos ryte“, Nr. 19 (5783) išspausdintas LR korespondento 
Valdo Bartasevičiaus interviu su švietimo ir mokslo viceministre 
Nerija Putinaite.
V. B. Ar Lietuvoje kuriami penki mokslo slėniai netaps naujomis biuro-
kratinėmis institucijomis, kurių tikslas – pasiimti ES pinigus?
N. P. Slėnių tikslas – skatinti Lietuvoje pasaulinio lygio mokslą. Tiiki-
mės, kad ne tik juose vykdomi tyrimai atitiks tarptautinius standartus, 
bet ir pakils bendras šalies mokslo lygis.
Tam pirmiausia reikia modernios mokslinės įrangos ir didelių, kūrybin-
gų mokslininkų kolektyvų, kad jie pajėgtų dalyvauti tarptautiniuose pro-
jektuose, bendradarbiautų su verslu, konkuruotų vieni su kitais.
Mokslui skiriama 10 proc. ES struktūrinių fondų lėšų. Tai apie 2 mlrd. 
Litų. Beveik pusė šių pinigų bus panaudota mokslinėms laboratorijoms 
atnaujinti Nemažai lėšų skiriama ir įmonėms, kurios bendradarbiauda-
mos su mokslu diegs inovacijas.
Lietuva turi tapti aukštųjų technologijų, inovacijų šalimi. Šalia funda-
mentinių mokslo tyrimų būtini ir taikomieji, orientuoti į technologijų, pro-
duktų, paslaugų kūrimą. Būtent tokia mokslinė veikla garantuos pinigų 
grąžą.
Gamtos išteklių neturinčiai šaliai kito kelio nėra. Mūsų turtas – intelek-
tas.
V. B. Tačiau prezidentė Dalia Grybauskaitė yra pareiškusi, kad Lietuva 
vėluoja panaudoti mokslui skirtas ES lėšas.
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N. P. Pirmiausia turėjome išsiaiškinti, koks valdymo modelis veiks 
slėniuose. Tad, pasitelkę užsienio ekspertus, parengėme tokį valdy-
mo modelį, kuris įtvirtina skaidrų atsiskaitymą ir aiškią atsakomybę už 
mokslinei veiklai skiriamus pinigus, jos rezultattus.
Jau parengtos vadinamosios jungtinės tyrimo programos. Pasirašyta 
pusė finansavimo sutarčių – 7 iš 14.
V. B. Kuriant slėnius, jungiami mokslo institutai. Ką tai duos?
N. P. Vyriausybė jau yra priėmusi sprendimus sujungti didžiąją dalį 
mokslo tyrimo institutų. Jie veiks penkiuose slėniuose, išskyrus huma-
nitarinių ir socialinių tyrimų institutus. Vienoje vietoje, kur steigiamos 
modernios laboratorijos, koncentruojami ir mokslininkai.
Iki šiol institutai buvo išmėtyti įvairiose vietose, nemažai jų – smulkūs. 
O mokslui naudinga, kai net ir skirtingo pobūdžio tyrimais užsiimantys 
mokslininkai bendrauja, keičiasi idėjomis. Tai ir vyks slėniuose.
Be to, labai svarbu, kad laboratorijos bus atviros ne vien tik konkretaus 
instituto darbuotojams, bet ir visiems mokslininkams, užsienio tyrė-
jams, taip pat ir verslui dirbantiems specialistams.
V. B. Anksčiau buvę savarankiški institutai jungiami prie universitetų. 
Kam to reikia?
N. P. Dalis institutų jau tapo universitetų padaliniais. Vertinant univer-
sitetų mokslinę veiklą, bus kreipiamas dėmesys ne vien į fundamenti-
nius, kaip iki šiol, bet ir į taikomuosius tyrimus.
Atsiras technologijų centrai, kuriuose galės praktikuotis ir studentai. 
Juolab į slėnius perkeliami ir kai kurie universitetų fakultetai, todėl 
mokslas geografiškai priartėja prie studijų. Kasmet vis didesnė dalis 
moksliniams tyrimams numatytų pinigų bus dalijama programiniu prin-
cipu.
Mokslininkai bus finansuojami ne mechaniškai, o tik pateikę rimtas ty-
rimų programas.
Tokia tvarka ne visiems patinka, bet ji naudinga tikriems mokslinin-
kams. Vyriausybė neketina finansuoti tų, kurie įpratę be jokių pastangų 
gauti pinigų savo veiklai, galbūt nė neturinčiai realios mokslinės vertės.

Lietuvos mokslo tarybos (Tarybos) nutarimu Nr. VII-31 patvirtin-
tas „Paramos dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinėms 
stažuotėms, dalyvavimui mokslinėse konferencijose užsienyje 
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ir dėstymui užsienio mokslinėse institucijose skyrimo tvarkos 
aprašas“. 
Pagal šį aprašą paramą tyrėjams iš valstybės biudžeto lėšų tei-
kia Taryba. Galėjo būti finansuojamos šios tyrėjų išvykos:

 − į užsienyje vykstančią mokslinę konferenciją;
 − į mokslinę stažuotę užsienio mokslo ir studijų institucijoje;
 − dėstyti mokslinėje institucijoje (jei tokios išvykos neremia ki-
tos institucijos);

 − dalyvauti užsienyje organizuojamoje mokslinėje ekspedicijo-
je;

 − rinkti medžiagą moksliniam darbui užsienio šalies archyvuo-
se;

 − atlikti mokslinius tyrimus su užsienio mokslo institucijoje 
esančia moksline įranga;

 − dalyvauti pasitarimuose tarptautiniams mokslinių tyrimų pro-
jektams parengti;

 − dalyvauti tarptautinių mokslo leidinių redakcinių kolegijų po-
sėdžiuose. 

Prašymą Tarybai teikė tyrėjas kartu su tyrėją komandiruojančia 
institucija. Išvykos į užsienį trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 30 
dienų. 
Sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo Taryba priima 
kas du mėnesius. 
Tyrėjų prašymų atrankos kriterijai yra šie:

 − išvykos svarba tyrėjo moksliniam darbui ir šio darbo mokslinė 
bei taikomoji reikšmė; 

 − renginio ar mokslo centro, į kurį vykstama, mokslinis lygis;
 − tyrėjo mokslinės veiklos pastarųjų trejų metų rezultatai;
 − numatomos įgyti patirties ar žinių panaudojimo tyrėjo moksli-
nei veiklai perspektyvos.

2010 metais šioms išvykoms Taryba planuoja skirti 300 tūkst. Lt.
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Išleistas „Studijų biuletenis“ Nr. 1 (55), kuriame atspausdinti 
rektoriaus įsakymai:
Nr. 179 Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto I ir II studi-
jų pakopos studentams stipendijų ir pašalpų skyrimo bei stipen-
dijų fondo paskirstymo tvarkos aprašo pakeitimo;
Nr. 180 Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto I ir II stu-
dijų pakopos valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuoja-
mų studijų vietų užėmimo tvarkos aprašo pakeitimo.
Leidinį sudarė V. Plakys ir L. Sakalauskaitė.

26 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį su Kauno Antano Smetonos viduri-
nės mokyklos direktore Violeta Balčiūniene (Priėmimo ko-
misijos pirmininkas R. Kliukas). 

27 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete vyko projekto „Lon-
glife“ WP4 seminaras, į kurį susirinko Rusijos, Lenkijos, Dani-
jos, Vokietijos ir Lietuvos mokslininkai. 
Seminarą pradėjo ir svečius pristatė Lietuvos atstovas – projek-
to „Longlife“ dalyvių koordinatorius VGTU profesorius Josifas 
Parasonis. VGTU studijų prorektorius doc. Alfonsas Daniūnas 
papasakojo apie Lietuvos aukštojo mokslo sistemą bei Vilniaus 
Gedimino technikos universitetą. 
„Džiaugiuosi, kad šis projekto „Longlife“ seminaras vyksta bū-
tent mūsų universitete ir, tikiuosi, jis bus sėkmingas“, – sakė 
prorektorius. 
Projekte dalyvauja keturios Europos Sąjungos šalys: Vokietija, 
Danija, Lenkija ir Lietuva bei Rusija kaip asocijuotas dalyvis. 
Kiekvienai šaliai atstovauja tam tikra mokslo ir studijų įstaiga. 
Projekto trukmė – 3 metai. 

Projektu „Longlife“ siekta sukurti technologijas, mažinančias 
išteklių naudojimą gyvenamųjų, taip pat ir daugiabučių namų 
statyboje. Vieni iš svarbiausių uždavinių yra energijos taupy-
mas, gyvenamosios aplinkos ekologinės darnos užtikrinimas, 
techninių, technologinių, organizacinių, normatyvinių bei teisi-
nių dalykų harmonizavimas. 
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Pirmoji projekto „Longlife“ konferencija įvyko 2009 m. Berlyno 
technikos universitete. 

Sumažinus skatinamosioms stipendijoms skiriamas lėšas, vals-
tybiniai universitetai suka galvas, kuriuo keliu eiti: pavasario se-
mestrą mažinti stipendijų gavėjų skaičių ir didinti išmokų sumas 
ar palikti panašų stipendininkų skaičių, kurie per mėnesį gautų 
kuklesnį „paskatinimą“ gerai mokytis? Švietimo ir mokslo minis-
terija siūlo skatinamąsias stipendijas mokėti ne trečdaliui, o tik 
3-5 proc. geriausiai besimokančių studentų ir teigia, jog tokiu 
atveju išmokų dydis siektų 400-800 litų.
Kaip DELFI informavo Lietuvos universitetų konferencijos pir-
mininkas prof. Romualdas Ginevičius, dėl vieningos tvarkos 
universitetai nesitarė, tad kiekviena aukštoji mokykla šį klausi-
mą sprendžia savaip.
Studentų apklausą atlikęs Vilniaus universitetas (VU) nutarė 
nemažinti stipendijas gaunančių studentų skaičiaus. „Dauguma 
žmonių teigė, kad geriau nedidinti stipendijų, bet kad jas gautų 
kuo platesnis ratas žmonių“, – DELFI sakė VU Akademinių pas-
laugų ir paramos studentams skyriaus vedėja R. Matonienė. 
Kauno technologijos universiteto (KTU) bendruomenė nutarė 
pabandyti daryti priešingai – dar labiau sumažinti stipendijas 
gaunančių studentų skaičių ir padidinti jiems skiriamas išmo-
kas. „Šiuo metu socialinės stipendijos siekia 390 litų, tad mokėti 
mažesnes skatinamąsias stipendijas būtų nesolidu“, – manė 
KTU studijų prorektorius Pranas Žiliukas.
Panašu, kad Šiaulių universitetas (ŠU) pasirinks tarpinį varian-
tą, tačiau preliminariais ŠU prorektoriaus Juozo Pabrėžos duo-
menimis, čia 10 proc. siūlyta mažinti skatinamąsias stipendijas 
gaunančių studentų skaičių, o jų dydžių iš esmės nekeisti.
2009-aisiais metais minėtame universitete stipendijas gavo 
daugiau nei trečdalis studentų. Panaši situacija buvo ir kitose 
valstybinėse universitetinėse mokyklose.
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) prorekto-
riaus Alfonso Daniūno nuomone, gabūs, daug dirbantys stu-
dentai turėtų būti labiau įvertinti ir gauti didesnes stipendijas.
„Jei žmogui per mėnesį duosi 25 ar 50 litų, jie iš esmės situaci-
jos nepakeis. Be to, tai būtų per maža finansinė paskata geriau 
mokytis“, – sakė A. Daniūnas.
Kiek VGTU studentų, prasidėjus pavasario semestrui, gaus 
stipendijas, paaiškės vasario viduryje, kai bus aiškūs sesijos 
rezultatai. 
„Išrikiuojame visus studentus pagal vidurkį ir nuo pirmo geriau-
sio pradedam žiūrėt, keliaujame žemyn, kol, užtenka pinigų, 
kuriuos stipendijoms davė valstybė“, – išmokų skyrimo principą 
aiškino VGTU prorektorius, pabrėždamas, kad Vilniaus Gedimi-
no technikos universitete pagrindinis kriterijus bus ne stipendi-
ninkų procentas, o pažangumas.
Švietimo ir mokslo ministerijos Ekonomikos departamento di-
rektorės E. Radėnienės nuomone, mažesnis stipendijų skai-
čius, tačiau didesnė vienos stipendijos suma labiau motyvuotų 
studentus siekti akademinių laimėjimų. 
Paklausta, kiek litų tenka šiuo metu valstybės finansuojamam 
universiteto studentui, specialistė teigė, jog vidutinis bakalauro 
studijų krepšelio dydis universitetuose yra apie 7 tūkst. litų, ma-
gistro studijų krepšelis – 10,4 tūkst. litų.
„Aukštųjų mokyklų bakalauro ir magistro studijų studentų, ku-
rie į universitetus įstojo iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigalio-
jimo, skatinamosioms stipendijoms 2010 metams numatyta 
24,1 mln. litų. Iš 2009 metais įstojusių studentų studijų krepše-
lio šiam tikslui galėtų būti skiriama dar iki 8 mln. Litų “, – DELFI 
informavo E. Radėnienė.
Ekonomikos departamento direktorės teigimu, apskaičiuojant 
kiekvieną norminę studijų kainą, į studijų išlaidas įskaitomos 
skatinamosios lėšos sudaro 325 litus. Vidutinėje universitetinių 
bakalauro studijų kainoje tai sudarytų apie 4,6 proc., magis-
tro – 3,1 proc. lėšų 2009 metais socialinių ir skatinamųjų sti-
pendijų fondas buvo bendras, todėl lyginti 2009-ųjų ir 2010-ųjų 
metų skatinamosioms stipendijoms skirtas lėšas negalima. 
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Bendras aukštųjų mokyklų skatinamųjų ir socialinių stipendijų 
fondas 2010 metais siekė 83,4 mln. litų.

VGTU muziejuje vyko Apvalaus stalo diskusija „Sistemų 
atminties tapatybė“, skirta sisteminio modeliavimo pradinin-
kams Konstantinui Raičinskiui ir VGTU Fundamentinių moks-
lų fakulteto docentui daktarui Rimantui Kalinauskui atminti. 
„Tai buvo didvyriška asmenybė. Rimantas Kalinauskas buvo 
mylimas studentų ir universitete dirbo beveik iki paskutinės savo 
gyvenimo dienos, nepaisant sunkios ligos ir nuolatinio balansa-
vimo tarp gyvybės ir mirties. Dvasingumas jį palaikė“, – primi-
nė šio neordinaraus fiziko ir filosofo gyvenimą VGTU pirmasis 
prorektorius prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas. 
Savo šiltais prisiminimais apie Rimantą Kalinauską, jo mėgta 
poezija bei giliomis, išmaningomis sentencijomis pasidalijo jo 
dukterėčia Jolanta Viburytė. VGTU Filosofijos ir politologijos 
katedros lektorius Jonas Srėbalius papasakojo apie susitikimus 
su filosofu ir fiziku Konstantinu Raičinskiu bei jo darbais, pabrė-
žęs, kad doc. dr. Rimantas Kalinauskas buvo būtent šio moksli-
ninko minties pasekėjas ir tęsėjas. 
Dr. Aušra Birgelytė iš VPU perskaitė pranešimą apie sinergetiką 
bei jos nelinijinį veikimą. Dr. Mudis Šalkauskas (MA) priminė 
apie sisteminę medžiagos būtį bei jos prigimtį. Etnologė Rima 
Garsonienė papasakojo apie senuosius papročius bei sistemi-
nę tėvo ir vyro būtį, jos prigimtį mūsų kultūroje. „Kodėl nutrūksta 
ryšys tarp mūsų ir mūsų šeimų, gimtosios žemės, kodėl tiek 
jaunų žmonių pakelia sparnus į svečias šalis,“ – retoriškai klau-
sė etnologė, pateikusi ir kitų mūsų tautiniam identitetui svarbių 
klausimų bei siūlymų. 
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Bibliotekoje, Galerijoje A atidaryta Aušrelės Ratkevičienės tapy-
bos darbų paroda, kurioje buvo eksponuojami šios dailininkės 
tapyti artimiausių žmonių ir draugų portretai. 
„Žmogaus portretą studijuoju jau nuo vidurinės mokyklos laikų. 
Tik dabar šiame žanre išbandžiau teptuko galimybes“, – par-
odoje prisipažino Aušrelė Ratkevičienė, pradėjusi intensyviai 
tapyti portretus tik prieš trejus metus. 
Parodos autorė dirba estampo, mažosios grafikos, ekslibriso, 
knygų iliustravimo bei apipavidalinimo, vokų, atvirukų, paštų 
ženklų kūrybos srityse. Praėjusiais metais kartu su vyru Henri-
ku Ratkevičiumi VGTU bibliotekos Galerijoje A buvo pristačiusi 
daug žiūrovų dėmesio sulaukusią filatelijos darbų parodą. 
Aušrelė Ratkevičienė grupinėse parodose dalyvavo jau tris de-
šimtmečius, yra iliustravusi ir apipavidalinusi 11 knygų, o nuo 
1996 m. dalyvavo ir kasmečiuose lietuviško pašto ženklo, vokų 
ir spaudų kūrimo konkursuose, yra sukūrusi ne vieną Lietuvos 
istorijos ir kultūros asmenybių atminimui skirtą pašto ženklą. 
Aušrelės Ratkevičienės sukurtas pašto ženklas „WWF.Žalvar-
nis“ 2008 m. pelnė gražiausio Lietuvos pašto ženklo vardą. 
Aušrelės Ratkevičienės darbų yra įsigiję Lietuvos ir Maskvos 
dailės fondai. 

28 d. VGTU Senato posėdžių salėje Viktoras CHADYŠAS gynė 
daktaro disertaciją tema: „Baigtinės populiacijos parame-
trų statistiniai įvertiniai esant imties rotacijai“ (fizinių moks-
lų sritis, matematika – 01P). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Leonas SAULIS (Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, matematika – 
01P). 

29 d. VGTU Senato posėdžių salėje vyko Lietuvos mokslų akade-
mijos akademikų, aukštųjų mokyklų profesorių, dėstytojų, kitų 
institucijų atstovų, neabejingų Lietuvos mokslui, pokalbis-dis-
kusija „Lietuvos mokslas“ – Tautos ir Nepriklausomybės 
stiprinimo keliu“, skirtoje knygų serijos „Lietuvos mokslas“ 
įsteigimo ir leidybos 20-mečiui. Kiekviena „Lietuvos mokslo“ 
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knyga – tai kolektyvinė monografija, kurios autoriai – žymiausi 
mokslininkai. 
VGTU pirmasis prorektorius prof. E. K. Zavadskas, vedęs po-
kalbį-diskusiją, pasidžiaugė šia gražia knygų serija: „Tokios 
knygos išties išlieka ateinančioms kartoms. Tai mūsų mokslo 
istorija. Algimantas Liekis – knygų serijos „Lietuvos mokslas“ 
sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius – įdėjo daug širdies ir 
energijos, parengdamas ir išleisdamas per 100 šios serijos kny-
gų. Džiugu, kad ši mūsų minima sukaktis sutampa su Lietuvos 
nepriklausomybės 20-mečiu“. 
VGTU rektorius prof. R. Ginevičius kalbėdamas patvirtino 
Mokslotyros centro (vieno iš knygų serijos „Lietuvos mokslas“, 
be LMA, VU ir kt., leidėjo,) reikalingumą technikos universitetui 
ir pažymėjo, kad „Vilniaus Gedimino technikos universitetas pir-
masis iš universitetų įkūrė Mokslotyros centrą.“ 
Pokalbyje-diskusijoje apie „Lietuvos mokslo“ serijos knygas, 
idėjų, temų, leidybos problemas, apie A. Liekio titanišką darbą 
mintimis dalijosi akademikai A. Gaižutis, K. Ragulskis, L. Kai-
riūkštis, J. Vilemas, profesoriai J. Stankūnas, A. V. Valiulis, 
P. Baltrėnas, J. V. Uzdila, E. Eringienė, L. Klimka, R. Pakalnis, 
docentai P. Kuisys, A. Nakas.
Pranešimą apie „Lietuvos mokslo“ kelią skaitė knygų serijos 
įsteigėjas ir leidėjas dr. Algimantas Liekis. Išleistas knygas jis 
suskirstė pagal tematiką, papasakojo šių knygų leidybos pra-
džią bei jos dinamiką iki šios dienos. „Tikiuosi, kad bendromis 
jėgomis judėsime į priekį,“ – tokiais žodžiais A. Liekis baigė per 
dvi valandas trukusią šiltą diskusiją. 

*     *
*

Žurnale „Gedimino universitetas“, Nr. 1 (74) su „Lietuvos mokslo 
ir „Lietuvių tautos“ knygų serijų steigėju, sudarytoju, vyriausiuo-
ju redaktoriumi ir leidėju, 33 monografijų ir per 1400 populia-
rių ir mokslo straipsnių autoriumi, daugelio mokslo ir populia-
rių leidinių sudarytoju, VGTU Mokslotyros centro direktoriumi  
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dr. Algimantu Liekiu kalbėjosi minėto žurnalo vyr. redaktorė 
Asta Verbickienė:
A. V. Kaip ir kodėl gimė „Lietuvos mokslo“ ir „Lietuvių tautos“ knygų 
rengimo bei leidimo idėja?
A. L. Tais Atgimimo metais, kaip ir dažnam lietuviui, taip ir man, norė-
josi kuo daugiau prisidėti prie Nepriklausomybės atkūrimo ir jos įtvirti-
nimo. tad ir šovė mintis pradėti leisti lietuvių ir anglų kalbomis mokslo 
leidinį, kuris apjungtų viso pasaulio lietuvius mokslininkus, nukreiptų 
jų pastangas dirbti Nepriklausomos Lietuvos labui. Tai minčiai pritarė 
VGTU tuometis rektorius, o dabar – pirmasis prorektorius prof. Edmun-
das Kazimieras Zavadskas, akad. Ramtus Bansevičius, akad. Algirdas 
Gaižutis, akad. Zigmas Zinkevičius, akad. Vytautas Statulevičius, tuo-
metis kultūros ir švietimo ministras Henrikas Zabulis bei daugelis kitų. 
Pritarimo raštus gavau ir iš JAV bei kitose šalyse dirbančių ir gyve-
nančių žinomų lietuvių mokslininkų: prof. Algirdo Avižienio, prof. Stasio 
Bačkaičio, prof. Romo Vaičaičio, dr. Jurgio Gimbuto ir daugelio kitų. 
Tais metais, palyginus su dabartinėmis, dar nebuvo ir tokios didelės 
knygų parengimo spausdinimui bei spausdinimo kainos, ir mūsų gims-
tančios Nepriklausomos Lietuvos įmonių vadovams dar nereikėjo atsi-
klausti savo bosų iš užsienio suteikiant ir vieną ar kitą paramą leidybai. 
Taip pirmąją „Lietuvos mokslo“ knygą lietuvių ir anglų kalbomis, skirtą 
lietuvių tautos genčių istorijai, išleidome 1990 m. kovo mėn. Pradžioje 
net po 3 tūkstančius egzempliorių. Didelė dalis to tiražo buvo išparduo-
ta. Tad beveik ir padengėme jų leidybos išlaidas. Tačiau greitai pama-
tėme, kad vis sunkiau gauti iš tautiečių užsienyje straipsnių, tenkinan-
čių mokslinį lygmenį, sunku palaikyti ryšį su jais – tuomet dar nebuvo 
internetinio ryšio, tad ir teko labiau apsiriboti tik Lietuvos mokslininkais. 
Nepaisant to, kad nebuvome finansiškai remiami iš biudžeto (neten-
kinom kai kurių mokslo biurokratų nuorodų), išsilaikėme iki šių dienų, 
kaip sakoma, draugų džiaugsmui ir neprietelių pykčiui.
A. V. Bet ar lengviau buvo laikytis Nepriklausomybės atkūrimo metais, 
ar dabar?
A. L. Pirmiausia norėčiau paaiškinti: svaresni darbai mokslotyroje įma-
nomi tik palyginimų keliu, kitaip sakant sukaupus pakankamai duome-
nų ne tik apie atskirą mokslininką ar instituciją, bet ir visos valstybės, 
regiono ir pasaulio mastu. Tad ir mėginom tyrimais bei leidyba neap-
siriboti tik VGTU, bet įtraukti ir visą Lietuvą, kartais ir užsienį. Todėl ir 
ne ant visų mūsų knygų yra tik VGTU logotipas. Dėl to ir kalbant apie 
lėšas reikėtų skirti: knygas, numatytas rengti bei leisti VGTU planuose 
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(čia visada geranoriškai stengėsi padėti VGTU vadovybė), ir „bendra-
valstybinės reikšmės“.
Rengti ir leisti pastarąsias nelengva buvo visada, nes reikėjo dažniau-
siai pačiam ne tik parengti knygas, bet, dažnai padedant autoriams, 
surasti ir leidybai lėšų. Tačiau jei po Nepriklausomybės atkūrimo dar ir 
tarp stiprėjančių lietuvių kapitalistų, tarp mokslo hierarchų ir valdinin-
kų buvo gyvas patriotizmo, lietuviškumo jausmas, tai dabar daugeliui 
jų, atrodo, egzistuoja vienintelis argumentas: ar tenkina leidinys biuro-
kratų sugalvotus reikalavimus, kokią naudą jis patirs, jei pares vienos 
ar kitos knygos išleidimą? Beje, daugelio nuomone, ir nemažai mūsų 
periodinės spaudos leidinių, laikraščių bei žurnalų, radijas ir televizija 
virto tik eiliniais verslo kromeliais. Jei po Nepriklausomybės atkūrimo 
beveik visa žiniasklaida jautė pareigą informuoti apie naujas, ypač tau-
tinio pobūdžio knygas, konferencijas, tai dabar dažniausiai skelbia tik 
apie vadinamuosius „užsakomuosius“ renginius, straipsnius ar kitą in-
formaciją. Kitaip sakant, turintieji pinigų gali net susikurti aureoles, kad 
jie yra geriausi, produktyviausi kūrėjai, tyrėjai, kad leidžia tik pasauli-
nės reikšmės kūrinius ar pan.
Atgrasinami žmonės nuo mokslo leidinių ir nežmoniškais antkainiais, 
kuriuos iškelia knygų platintojai ir knygynai dėl antikultūrinės, an-
timokslinės mūsų Vyriausybės politikos šioje srtityje – daugiau nei 
70 procentų. Jei leidėjas pateikia knygų verslininkams savo leidinį už 
10 Lt, tai, kol pasiekia pirkėją, jo kaina jau išauga iki 17–20 Lt. Ypač 
pastaraisiais metais vos ne dvigubai išaugo ir įvairūs mokesčiai leidė-
jams. „Tegu būna Lietuva ir tamsi, ir juoda...“ – ne taip jau nepagrįstai 
šiandieną kai kas vėl dainuoja.
Atkuriant ir atkūrus Nepriklausomybę dalies leidėjų šiek tiek lėšų su-
sikaupė „gamindami“ sekso ir panašų skaitalą. Mes ta galimybe ne-
pasinaudojome, nes manėme, kad svarbiausia rengti knygas Tautai, 
Valstybei, kultūrai aktualiausiais klausimais. Tad ir su kiekviena knyga 
tarsi vėl pradėdavome ir pradedame naują gyvenimą.
Trukdo mums ir egzistuojanti mokslo leidinių, kaip ir pačių mokslo re-
zultatų, vertinimo sistema, kurioje tarsi nereikalingi yra monografiniai 
darbai (nors visame pasaulyje ir visais laikais tik monografijos vertintos 
kaip mokslininko subrendimo rodiklis), o svarbiausia mokslininkui tam-
pa paskelbtų straipsnių kiekis žurnaluose, įtrauktuose į vadinamąsias 
duomenų bazes. Ir nesvarbu, kiek tuose straipsniuose yra mokslo, kiek 
naujo ar seno atkartojimo, svarbu pačių darbų kiekis. Apskritai, matyti, 
reikėtų sutikti su daugelio eilinių mokslininkų nuomone, kad dabartinė 
vertinimo sistema skatina tik rūpintis savos institucijos reikalais, o ne 
visos Lietuvos. Beje, panašiai jau yra buvę anais plikbajorių laikais, 
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atveduaisi Lietuvos valstybę pražūtin – ir tuomet kiekvienam savas 
dvarelis buvo tarpęs svarbiau už Tautos, Valstybės likimą. Bet tokia 
šiandienės politikos moksle esmė.
Grįžtant prie leidybos finansavimo tiesiogiai iš valstybės biudžeto, 
skelbiamų konkursų tokiam finansavimui, tai neretas, dalyvaudamas 
juose, skungžiasi, jog besikreipiantis paramos šiandieną turįs jaustis 
blogiau už anų laikų baudžiauninką – pastarajam bent ponas pasaky-
davo, už ką jam ruošiasi įkirsti rykščių; dabartiniai mokslo valdininkai 
net neinformuoja, kodėl neskyrė lėšų, dėl ko jo pateikiamas projektas 
blogas. Girdi, toks užslaptintų ekspertų sprendimas. Lyg kūrėjas būtų 
kreipęsis į sovietmečio kagėbistinę įstaigą. [...].
Beje, kaip rodo daugelio šalių mokslininkų pasisakymai, vakarykšte 
diena jau tampa ir patys specializuoti, einamuosius mokslo problemų 
sprendimų klausimus nušviečiantys žurnalai. Tuos žurnalus ir „duo-
menų bazes“ šiandieną gan sėkmingai pakeičia internetiniai leidiniai, 
ryšiai – per keletą minučių ir nemokamai galima surasti visa, kas yra ar 
buvo bet kuriose pasaulio bibliotekoje, ką sprendė ar sprendžia mokslo 
institucijos, ar užmegzti ryšį su dominančiu tyrėju. Ateitis – tai „Lietuvos 
mokslo“ pobūdžio mokslotyriniai, apibendrinamojo, įvertinamojo mo-
nografinio pobūdžio leidiniai mokslo mokyklai, krypčiai, sričiai ar ats-
kirai problemai išanalizuoti. Prisimenu, prieš keletą metų tarptautinei 
Frankfurto knygų mugei buvo nuvežta pora dešimčių „Lietuvos moks-
lo“ knygų apie virpesių mechaniką ir techniką, geomokslus, statybų, 
aviacijos, ginkluotės raidą ir kt. Mugėje daugelis mokslininkų stebėjosi, 
kad tokia maža valstybė, kaip Lietuva, jau leidžia tokias mokslo knygų 
serijas, kokių dar nesiryžta ir didžiosios, turtingosios; siūlyta išversti į 
vokiečių, anglų kalbas. Tačiau gyrėjai nežinojo, kad mūsų Valstybė ir 
jos dieji mokslo valdymo organai beveik niekuo nepadėjo ir nepadeda 
leisti tas knygas, o kartais net trukdė. [...].
A. V. O į kokias svarbiausias tematines-problemines grupes galima 
būtų suskirstyti parengtas ir išleistas minėtose serijose knygas?
A. L. Kaip minėjau, „Lietuvos mokslą“ kūrėme tam, kad paskatinus 
pasaulio lietuvius mokslininkus aktyviai spręstume Tautos, nepriklau-
somos Lietuvos stiprinimo klausimus. Tuo metu ypač svarbūs buvo 
tikrosios mūsų istorijos klausimai. Labai svarbu buvo pagrįsti ir įrody-
ti, kokios etninės mūsų Tautos ribos, kokios buvo ir kaip, ir kodėl taip 
kito Lietuvos valstybės sienos. Taip buvo parengtas ir išleistas dvitomis 
„Lietuvos sienų raida“. Reikėjo įrodyti, kad ne tik saujelės „buržuazinių 
inteligentų“ sumanymu buvo priimtas ir paskelbtas Vasario 16-osios 
Lietuvos nepriklausomybės aktas, o signatarai turėjo tam viso Tautos 
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įgaliojimus. Tam buvo parengtos ir išleistos monografijos apie lietuvių 
Tautos prisikėlimą, apie Vasario 16-osios signatarus, Lietuvos valsty-
bės prezidenstus ir kt. Nemažiau svarbu buvo pagrįsti, kad atkuriamoje 
nepriklausomoje Lietuvoje valstybinė kalba turi būti tik lietuvių kalba. 
Manau, tai buvo pakankamai įrodyta tritomyje „Lietuvių tautos – lie-
tuvių kalbos likimas“. O kokia kaina Nepriklausomybė buvo pasiekta, 
išanalizuota dokumentinėje šešių tomų knygų serijoje „Nenugalėtoji 
Lietuva“. Knygoje „Lietuvos Laikinoji Vyriausybė 1941 06 22 – 08 05“ 
įrodyta, kad ir 1941 m. Birželio sukilimas – tai tikras lietuvių Tautos 
didvyriškumo pasireiškimas, o kad jo rezultatais nebuvo galima pasi-
naudoti, tai ne jos, o naujojo okupanto kaltė. 
Apie tai, kaip gimė Sąjūdis, byloja 1988 m. birželio 2 ir 3 d. Sąjūdžio 
įkūrimą nulėmusių susirinkimų LMA Mokslininkų rūmuose ir LMA ste-
nogramų leidinys „Sąjūdžio gimimas“.
O kaip gimė idėja atskirti LKP nuo TSKP ir paversti socialdemokratinio 
tipo, nepriešingą Nepriklausomai Lietuvai partija, aprašyta „LKP agoni-
jos kronika“ ir t. t. Daugelio tų knygų esu autorius. Man jas rašyti buvo 
palyginti nesunku, nes pažinojau ir buvo tekę bendrauti su daugeliu di-
sidentų, teko būti tarp iniciatorių iš pradžių dar slaptoje LKP atskyrimo 
nuo TSKP grupėje, vėliau būti keliskart iaugusios partijos koordinato-
riumi, pirminių programinių dokumentų parengėju. Teko būti ir tarp pir-
mųjų Sąjūdžio, mokslininkų, inžinierių sąjungų ir kitų kūrimo iniciatorių. 
Tad dabar kartais būna keista skaityti naujosios kartos istorikų kūrinius, 
sakysime, apie TSKP suskaldymą, parašytus tariamai „remiantis“ ar-
chyviniais dokumentais ar valdžią turinčiųjų nuomone. [...].
Kita problematika buvo ir tebėra aktuali – tai mokslo ir technikos is-
torija. Malonu, kad mūsų, Gedimino technikos universitetas, vienin-
telis iš aukštųjų mokyklų ir mokslo institucijų, kiek daugiau kaip prieš 
dešimtmetį įkūrė tai problematikai tirti specialų padalinį – Mokslotyros 
centrą, kuriame nuo tada ir turiu laimę dirbti. Malonu, kad daugiausia 
rektoriaus prof. Romualdo Ginevičiaus pastangomis neseniai pradėtas 
leisti ir tai tematikai skirtas žurnalas „Mokslo ir techsnikos raida“ (išėjo 
jau du numeriai, vyriausiasis redaktorius prof. R. Ginevičius, atsako-
masis sekretorius – doc. Algimantas Nakas). Jo autoriais yra ne tik 
Lietuvos, bet ir užsienio mokslotyrininkai.
Malonu, kad sulaukė ir sulaukia pagal išgales rektorato ir daugelio 
universiteto mokslininkų paramos minėtorios mokslo knygų serijos 
„Lietuvos mokslas“, „Lietuvių tauta“. Tik tokių mokslininkų, kaip prof.  
R. Ginevičiaus, prof. E. K. Zavadsko, prof. J. Stankūno, akad. A. Ku-
dzio, prof. R. Kirvaičio ir daugelio kitų, dėka galėjau išleisti monografijas  
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apie Lietuvos karo aviacijos istoriją ir aukščęiausios kvalifikacijos avia-
torių rengimą, taip pat beveik 1 500 puslapių monografiją apie lietuvių 
karybos ir ginkluotės raidą nuo seniausių laikų, taip pat geomokslų, 
biologijos, energetikos ir kitų raidą. Tos knygos jau ir šiandieną tampa 
pagrindu pradedant naujus tyrimus, ieškant sprendimų. [...].
Istorinės raidos tyrimai gan glaudžiai susiję su mokslo mokyklų ir 
krypčių tyrimais. Jie labai svarbūs ir tolesnių tyrimų plėtotei bei įver-
tinant, kiek ir kas svarbaus, perspektyvaus nuveikta. Taip ankstesniais 
metais ypač buvo svarbi virpesių mechanikos ir technikos lietuviška 
mokykla, sukurta akad. K. Ragulskio ir pelniusi pripažinimą visame 
pasaulyje. Apie K. Ragulskį ir jo mokyklą, ir tos mokyklos išugdytas 
naujas mokslo mokyklas ir kryptis parengėme bei išleidome didelę ko-
lektyvinę monografiją anglų kalba. [...].
Knygos mokslo ir technikos pažanga medicinoje klausimais sudaro 
gan didelę mūsų mokslotyrinių knygų dalį, nes šiandienėje medicinoje 
mėginimą taikyti aukštųjų technologijų pasiekimus, ir Lietuvos medikai 
kartu su fizikais, mechanikais ir kitų sričių mokslininkais yra tarp pir-
maujančiųjų pasaulyje.
Mokslo pasiekimai – tai pirnmiausia mokslininkai, asmenybės. Tai 
vėl kita mūsų tyrimų ir leidybos sritis. Didelio skaitytojų susidomėjimo 
susilaukė monografinio pobūdžio knygos apie prof. E. K. Zavadską, 
prof. R. Ginevičių, prof. A. V. Bumelį, akad. A. Jucį, prof. K. Antana-
vičių, akad. Z. R. Rudziką, akad. A. Gaižutį, akad. K. Ragulskį, prof. 
V. Tamošiūną, prof. K. Ėringį, pirmąją Lietuvos technikos mokslų dak-
tarę Vydą Kęsgailaitę-Ragulskienę ir kitus. [...].
Stengėmės ir stengiamės nušviesti ir pačių mokslo bei studijų insti-
tucijų įnašo į Lietuvos ir pasaulio mokslo bei pažangos raidą. To-
kiais leidiniais irgi labai domimimasi ne tik institucijoje, apie kurią rašo-
ma, bet ir kitose, užsienyje. Kolektyvinio monografinio pobūdžio knygų 
parengta ir išleista apie VGTU, Kauno politechnikos institutą, Lietuvos 
energetikos institutą, Klaipėdos universitetą, Lietuvos ženės ūkio uni-
versitetą, Lietuvos mokslų akademiją, Vilniaus universitetą, Filosofijos 
ir sociologijos institutą bei kitas mokslo ir studijų institucijas. [...].

Tęstinio serijinio leidinio „Lietuvos mokslas“ 20-ties metų su-
kakčiai paminėti „Mokslo Lietuvos“ vyriausiasis redaktorius 
Gediminas Zemlickas kalbino knygų serijos Lietuvos mokslas 
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sumanytoją, organizatorių ir leidėją, daugelio jų ir sudarytoją, 
taip pat 34 stambių monografinio pobūdžio knygų, skirtų svar-
biausiems lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės raidos, mokslo 
ir technikos istorijos klausimams, autorių, Mokslotyros centro 
direktorių, dr. Algimantą Liekį. Interviu išspausdintas „o Lietu-
voje“, Nr. 12 (434), Nr. 13, straipsnyje „Atėjus metui rinkti akme-
nis“.

Daug metų iš aukščiausių tribūnų buvo kalbama apie tai, kad 
norint Lietuvai išbristi iš ekonominio atsilikimo, būtina glaudes-
nė mokslo, studijų ir verslo sąveika.
Pagaliau ledai pajudėjo – kuriamo „Saulėtekio“ slėnio „VGTU 
Civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra“ projektui skirta 
18,9 mln. litų ES struktūrinių fondų paramos. Projektas finan-
suojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prie-
monę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.

Ta tema „Respublikoje“, Nr. 23 (5973) išspausdintas straipsnis.
„Išsipildė tai, apie ką svajojome nuo 2006 metų, kai buvo pradėti kurti 
mokslo ir verslo slėniai. Turime puikių mokslininkų, bet neturime ge-
ros įrangos. Dabar galėsime ją įsigyti ir atlikti aukšto lygio šiuolaikinius 
mokslo tyrimus, kurti inovacijas. „VGTU Civilinės inžinerijos mokslo 
centre“ planuojame įrengti aštuonias šiuolaikines laboratorijas“, – 
džiaugėsi Vilniaus Gedimino technikos universiteto plėtros prorekto-
rius doc. dr. Liudvikas Rimkus.
Projekto „VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra“ pagrindinis 
tikslas – Vilniaus Gedimino technikos universitete sukurti didžiausią 
Lietuvoje ir Baltijos valstybėse civilinės inžinerijos mokslo centrą, 
jungiantį geriausius šios srities mokslininkus. Centras atliks Europos 
Sąjungos ūkio plėtros strategijoje numatytus ir Lietuvai bei Europos 
Sąjungai svarbius aukščiausio lygio mokslo tyrimus, glaudžiai bendra-
darbiaudamas su Rytų ir Centrinės Europos sostinių technikos univer-
sitetų koncorciumu, kurio narys yra VGTU.
Universiteto plėtros prorektorius doc. dr. L. Rimkus pasakojo, kad, 
siekiant užsibrėžto tikslo, pirmiausia teks atlikti dvi svarbias užduotis: 
aprūpinti esamas ir kuriamas VGTU civilinės inžinerijos srities mokslo 
laboratorijas modernia įranga, leidžiančia vykdyti aukšto lygio mokslo  
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tyrimus, ir kurti inovacijas; sujungti statybinių medžiagų, statybinių 
konstrukcijų, aplinkos technologijų bei pastatų energetinių ir mikro-
klimato specialistus į vieną darinį. Visa tai padės kur kas efektyviau 
spręsti civilinės inžinerijos verslo sektoriaus strateginius uždavinius.
Pasak prorektoriaus, projekto įgyvendinimas svarbus keliais aspektais. 
Atnaujinus mokslo tiriamąją bazę, galima bus skirti naujas mažai ener-
goimlias, ilgalaikes ir ekologiškas statybines medžiagas, racionalias ir 
saugias statybines konstrukkcijas bei jų gamybos ir įrengimo techno-
logijas, statybinių konstrukcijų skaičiavimo metodus. Tai padės suma-
žinti statybų finansų ir laiko sąnaudas statant naujus ir renovuojant jau 
esamus pastatus, leis paspartinti infrastruktūros projektų įgyvendinimą 
bei pagerinti pastatų kokybę. Kompleksiškas naujų technologijų taiky-
mas su pastatų energetinių ir mikroklimato sistemų bei aplinkos tyrimo 
ir apsaugos technologijų plėtra užtikrins ne tik puikias žmonių gyveni-
mo sąlygas, bet ir efektyvų energijos naudojimą.
Aukštos kokybės civilinės inžinerijos krypties mokslo tyrimai suteiks 
galimybę saugiai ir efektyviai įgyvendinti strateginius didelės techno-
loginės rizikos projektus, tokius kaip nauja atominė elektrinė. Centro 
mokslinės veiklos rezultatai turės įtakos darniam naujų medžiagų ir 
konstrukcinių bei technologinių sprendimų taikymui civilinės inžineri-
jos sektoriuje. Nauja įranga bus galima atlikti daugiau ir kokybiškesnių 
tyrimų, tobulinti esamus bei kurti naujus Lietuvos bei Europos Sąjun-
gos civilinės inžinedrijos standartus, tai numatyta Europos Komisijos 
2003 m. gruodžio 11 d. rekomendacijose. Nauja įranga leis padidinti 
tyrimų mastą, sukurti verslui reikalingas medžiagas, konstrukcijas bei 
technologijas, patentuojamas ir Lietuvoje, ir užsienyje. Projekto įgy-
vendinimas padės laiku ir efektyviai pritaikyti Europos Sąjungos civili-
nės inžinerijos standartus Lietuvos sąlygomis.
Pasirašius projekto „VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra“ 
sutartį, jau pradedamos įgyvendinti jame numatytos veiklos – rengiami 
planuojamos įsigyti įrangos viešųjų pirkimų dokumentai, sprendžiami 
projekto administravimo ir valdymo klausimai, baigiami patalpų remon-
to ir jų pritaikymo naujai įrangai montuoti darbai. Planuojama, kad iki 
2011 m. pabaigos bus įsigyta nauja įranga ir „VGTU Civilinės inžine-
rijos mokslo centras“ atvers duris šio universiteto bei verslo institucijų 
mokslininkams ir tyrėjams“.

30 d. Vilniuje lengvosios atletikos manieže vyko Lietuvos LAF taurės 
varžybos, kuriose gerai pasirodė VGTU lengvaatlečiai. Šuolio į 
tolį sektoriuje nepralenkiamas buvo Darius Aučyna (MI-8/2 gr.),  
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nušokęs 7.44 m. 3000 m. distanciją lengvai laimėjo Tomas Mati-
jošius (SF), pasiekęs asmeninį rekordą 8.21,25 min. Įdomi kova 
vyko 800 m. rungtyje, kur pirmąją ir antrąją vietas pasidalijo 
VGTU studentai. Nugalėjo Silvestras Guogis (AP-09/2 gr.), nubė-
gęs distanciją per 1.58,29 min. Antras finišavo Dalius Pavliuko-
vičius (MI-08/2 gr.), kurio rezultatas 1.58,34 min. Šauniai 400 m. 
distancijoje startavo Rita Balčiauskaitė (VV-08/1 gr.), pasieku-
si asmeninį ir universiteto rekordą – 57,16 sek. Šuolio į aukštį 
sektoriuje antrąją vietą iškovojo Karina Vnukova (VVF), įveikusi 
1,75 m. Trišuolio rungtyje trečiąją vietą iškovojo Kotrina Kozlovs-
kaja (A-6/1 gr.) – 11.89 m. Šuolio į aukštį rungtyje ketvirtąją vietą 
užėmė Mantvydas Ambraziejus (EF), įveikęs 2 m.

31 d. Choras „Gabija“ (meno vadovė R. Viskantaitė) tradiciškai pami-
nėjo buvusio ilgamečio choro vadovo Felikso Viskanto gimta-
dienį. Jau penkiolikti metai, kaip šia proga pasirenkami vis kiti, 
Vilniuje įsikūrę, mažesnę erdvę turintys Dievo namai. Šį kartą 
Šv. Mišių metu ir po jų giesmės skambėjo Grigiškių Šv. Dvasios 
koplyčioje. Per tris koplyčios aukštus išsidėstę parapijiečiai ati-
džiai klausėsi ir plojo. Koplyčios choro vadovas E. Barkovskij 
sakė, jog šis „Gabijos“ apsilankymas dar ilgai bus aptarinėja-
mas Grigiškėse. Įsiamžinę bendroje nuotraukoje su parapijos 
choru, gabijiečiai buvo pakviesti sušilti vaišinantis karšta arba-
ta, kava bei saldumynais. 

Vasaris

1 d. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio plana-
vimo komiteto 2007 m. liepos 12 d. posėdžio protokolo Nr. 19 
„Dėl aviacijos specialistų rengimo Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute“ nutarimą bei 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nuta-
rimu Nr. 159 „Dėl aviacijos specialistų rengimo ir mokomosios 
bazės atnaujinimo 2008 – 2013 metų programos patvirtinimo“ 
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patvirtintą programą. 2009 m. spalio 26 d. Vilniaus Gedimino 
technikos universitetui Antano Gustaičio aviacijos institu-
to reikmėms buvo perduotas karinis Kyviškių aerodromas 
bei jame esantis Lietuvos kariuomenei priklausęs nekilno-
jamas turtas bei kitas ilgalaikis materialus turtas. VGTU 
įteiktas Civilinės aviacijos administracijos išduotas Civilinio ae-
rodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas, kuriuo pažymima, 
kad Kyviškių aerodromas yra įtrauktas į Lietuvos civilinių aero-
dromų registrą ir yra tinkamas vykdyti skrydžius pagal vizualiųjų 
skrydžių taisykles.
Kyviškių aerodrome veiklą vykdo Antano Gustaičio aviacijos 
institutas, Lietuvos kariuomenės mokomasis pulkas bei Vilniaus 
Dariaus ir Girėno aeroklubas. Aerodromas yra tinkamas moky-
mo organizacijų bei visuomeninei veiklai vykdyti.

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Kizilova N., Karpinsky M., Griskevicius J., Daunoravicie-
ne K. Posturographic study of the human body vibrations for 
clinical diagnostics of the spine and joint pathology. MECHANI-
KA Issue: 6 Pages: 37–41 Published: 2009 
Liudvinavicius L., Lingaitis L. P. NEW LOCOMOTIVE ENER-
GY MANAGEMENT SYSTEMS. 
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND 
RELIABILITY Issue: 1 Pages: 35–41 Published: 2010 
Skarzauskas V., Jankovski V., Atkociunas J. Optimization of 
elastic-plastic steel structures under prescribed stiffness and 
plasticity conditions. EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRON-
MENTAL AND CIVIL ENGINEERING Volume: 13 Issue: 10 Pa-
ges: 1203–1219 Published: 2009 

2 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį su UAB „Eldes“ direktoriumi R. Dran-
seika (EF Automatikos katedros vedėja Z. Savickienė).
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3 d. Rektorato posėdis
Aptarti 2009–2010 m. m. žiemos sesijos rezultatai po I atsiskai-
tymo termino;
Pristatytas 2010 m. VGTU pajamų ir išlaidų sąmatos projektas;
Aptartas klausimas dėl VGTU garbės nario vardo suteikimo Le-
onui Antanui Maskaliūnui.

VGTU rektorius pasirašė įsakymą Nr. 63:

„DĖL VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITE-
TO LEIDYKLOJE „TECHNIKA“ IŠLEIDŽIAMų  

MOKSLINIų MONOGRAFIJų AUTORINIO  
ATLYGINIMO NUSTATYMO  

TVARKOS APRAŠO“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykloje „Tech-

nika“ išleidžiamų mokslinių monografijų autorinio atlyginimo 
nustatymo tvarkos aprašas naudojamas Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto (toliau – VGTU) darbuotojų parengtų 
monografijų leidybos sutarčiai su „Technikos“ leidykla suda-
ryti ir autoriniam atlyginimui apskaičiuoti. 

II. AUTORINIS ATLYGINIMAS UŽ MOKSLINES  
MONOGRAFIJAS

2. Mokslinės monografijos apimties apskaita vykdoma auto-
riniais lankais (toliau – lankai), įrašytais leidinio metrikoje. 
Mokslinės monografijos apimtis turi būti ne mažesnė kaip 10 
lankų.

3. Autorinis atlyginimas litais už mokslinės monografijos leidinį 
apskaičiuojamas dauginant lankų skaičių iš lanko įkainio.

4. Vieno lanko įkainis nustatomas 350, 00 Lt. 
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5. Monografijos lankai, kurie buvo arba bus įvertinti autoriui vyk-
dant minimalius dėstytojo arba mokslo darbuotojo kvalifikaci-
nius reikalavimus, nustatant autorinį atlyginimą, neįvertinami.

6. Visais atvejais apskaičiuotas autorinis atlyginimas už visą lei-
dinį negali viršyti 7 000, 00 Lt.

7. Autorinis atlyginimas mokamas neatsižvelgiant į tai, ar yra 
gauta kita parama leidiniui rengti ir (arba) leisti, išskyrus tuos 
atvejus, kai leidiniui rengti ir (arba) leisti gauta Europos Są-
jungos struktūrinių fondų parama.

8. Autorinis atlyginimas tarp leidinio autorių paskirstomas pagal 
visų autorių patvirtintą susitarimą.

9. Autorinis atlyginimas pagal leidyklos „Technika“ administruo-
jamą sudarytą mokslinės monografijos leidybos sutartį mo-
kamas iš specialiosios studijų ir mokslo plėtojimo programos 
mokslo tyrimų ir technologijų plėtros bei doktorantūros pro-
gramos centralizuoto fondo lėšų.

4 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį su UAB „Poliprojektas“ direktoriumi 
K. Lukošiumi (SF dekanas P. Vainiūnas).

Aštuntąjį kartą parodų rūmuose „LITEXPO“ vyko paroda 
„Mokymasis. Studijos. Karjera 2010“. Parodos devizas – 
„Rinkis atsakingai“ – taiklus: parodoje buvo laukiami ne tik 
abiturientai, dar tik besirenkantys kur studijuoti. Pirmą kartą 
parodos gyvavimo istorijoje visi Lietuvos universitetai išsamiai 
pristatė magistrantūros ir doktorantūros studijų programas. 
„Paroda „Mokymasis. Studijos. Karjera“ 2010 – tai galimybių 
paroda. Kiekvienas joje ras tai, ko reikia, ko nori ir ko ieško”, – 
sakė parodą atidariusi Seimo pirmininkė Irena Degutienė. 
Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius akcenta-
vo, kad net sunkmečiu mokslas ir studijos turi išlikti bei išlieka 
prioritetu“. 
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto stende ir abiturien-
tas, ir studentas rado daugybę jį dominančios informacijos apie 
studijas, VGTU, Europos studijų kokybės reikalavimus atitin-
kančias studijų programas, studijas universitete apskritai. Apie 
universiteto absolventų įsidarbinimo galimybes būsimiesiems 
studentams VGTU dėstytojai parodoje rengė prisistatymo pas-
kaitas. 
Parodos akcentas – Karjeros diena. Skirtingai nei anksčiau, šis 
renginys buvo orientuotas ne tik į abiturientus ir studentus, bet 
ir į įmonių vadovus bei darbo ieškančius žmones. 
Parodoje antrus metus iš eilės buvo pristatomas projektas „Pro-
fesijos gyvai“, kurio metu Lietuvos profesinio mokymo įstaigos 
demonstravo įvairias sritis: reklamą ir poligrafiją, fotografiją, 
kosmetologo specialybę, juvelyriką ir kt. 
Iš viso parodoje „Mokymasis/ Studijos. Karjera 2010“ dalyva-
vo 96 valstybinės ir privačios Lietuvos bei užsienio aukštosios 
mokyklos (universitetai, akademijos, kolegijos) bei profesinio 
mokymo įstaigos iš 12 šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Danijos, 
Didžiosios Britanijos, Olandijos, Kanados, Prancūzijos, Rusijos, 
Suomijos, Šveicarijos, Vokietijos. Studijas Lietuvoje pristatė 32 
aukštosios mokyklos, 13 dalyvių supažindino su paklausiais 
amatais ir profesijomis. Studijas užsienyje pristatė 28 mokymo 
įstaigos. Per tris darbo dienas parodą aplankė 39 200 abiturien-
tų, tėvų, mokytojų, studentų, dirbančių žmonių.

*     *
*

Studijų parodai buvo išleistas specialus laikraščio „Inžinerija“ 
numeris, kuriame atspausdintas VGTU rektoriaus prof. habil. 
dr. R. Ginevičiaus kreipimasis į abiturientus:
„Mielieji abiturientai, Pasaulinė finansų krizė, skaudžiai palietusi 
ir Lietuvą, verčia visus viską permąstyti, kitaip pažvelgti į save 
bei supantį pasaulį ir suvokti, kad tai, kas tiko vakar, šiandien 
jau nebetinka. Ir Jūs, mielieji abiturientai, šiandien esate itin 
svarbioje savo pasirinkimų kryžkelėje: jūs susikursite sėkmingą 
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ateitį pasirinkę profesijas, kurios bus reikalingos ateities vals-
tybei. O savo teisingais ir apgalvotais sprendimais, atsakingu 
požiūriu į studijas savo ateitį ir ateities valstybę Jūs pradedate 
kurti jau nuo šiandien.
Universitetas dirba vadovaudamasis samprata – daryti tai, ko
tikisi studentai. Todėl studijų programos ir studijų procesas per-
tvarkomas taip, kad neišsiskirtume iš bendro Europos universi-
tetų konteksto, kad sugebėtumėme kuo greičiau prisitaikyti prie 
besikeičiančių rinkos diktuojamų sąlygų ir tuo pat metu būtumė-
me kuo naudingesni savo valstybei. Dėl šių tikslų universitete 
studijų programos taikomos prie besikeičiančių rinkos sąlygų.
Mūsų universitete realiai, o ne formaliai įgyvendinamas verslo 
ir mokslo bendradarbiavimo principas. Bendradarbiaujame su 
Lietuvos ir užsienio verslo įmonėmis, kuriose mūsų studentai ne 
tik atlieka praktikas, bet ir siekia karjeros, o mūsų mokslininkai 
atlieka svarius užsakomuosius tyrimus. Turime studijų progra-
mų, kurios buvo kurtos atsižvelgiant į verslininkų pageidavimus. 
Štai jau nuo 1992 metų bendradarbiaujame su biotechnologijos 
farmacijos lydere „Sicor Biotech”, kuriai vadovauja VGTU Bioin-
formatikos mokslo laboratorijos vedėjas profesorius Vladas Al-
girdas Bumelis. Talkininkaujant šiai bendrovei, mūsų parengtieji 
biotechnologai ir bioinžinieriai yra itin aukšto lygio.
Šiemet mūsų universitetas pasiūlys studijų programų pagal 
Didžiosios Britanijos banko „Barclays“ bei JAV kompiuterių ir 
programinės įrangos gamintojos „IBM“ užsakymus. Pasirinku-
siesiems šias studijas dėstys ne tik kompetentingi mūsų univer-
siteto dėstytojai, bet ir šių bendrovių specialistai.
Vyriausybė atsižvelgė į verslininkų pageidavimus ir jau šiemet 
skirs daugiau valstybės fi nansuojamų krepšelių reikiamiems 
specialistams rengti. Po ketverių-šešerių metų ūkio krizė jau 
bus pasibaigusi ir šiuolaikinėms įmonėms reiks gabių jaunų 
įvairių sričių inžinierių, kurie padėtų įgyvendinti atgyjančios Lie-
tuvos ekonomikos, ūkio, pramonės, verslo projektus.
Mūsų universiteto herbe užrašyta „Sapere aude“ („Siek išmin-
ties“). Tai labai prasmingi žodžiai: žmogus bus išmintingas, 
jeigu sieks žinių ir gilins jas, nepaisant nepalankių gyvenimo 
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sąlygų ir aplinkybių. Mokydamasis žmogus tampa dar protin-
gesnis, o jei turi pakankamai proto, žino, kad reikia siekti dar 
daugiau. Šis procesas yra begalinis – tai parodyta mūsų herbe 
begalybės ženklu.
Kviečiu Jus, mielieji abiturientai, pasirinkti Vilniaus Gedimino 
technikos universitetą. Čia galėsite įgyti gerą profesiją (archi-
tekto, automobilininko, elektroniko, mechaniko, informatiko, 
statybininko, kelininko, lakūno, skrydžių vadovo, vadybininko ir 
kt.). Šios profesijos yra ir bus labai reikalingos mūsų valstybei. 
Mūsų universiteto absolventų laukia įmonės, įstaigos, bendro-
vės ir kitos verslo struktūros. 
Stokite į Vilniaus Gedimino technikos universitetą! Mes Jūsų 
laukiame ir pasistengsime, kad universitetas Jums taptų antrai-
siais namais!
Rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius“.

6 d. „Moksle ir technikoje“, Nr. 2 išspausdintas VGTU Fizikos kate-
dros vedėjo, prof. Artūro Juknos straipsnis „ERASMUS progra-
ma atvėrė galimybes pažinti iš arčiau“. Straipsnyje rašoma:
„[...]. 2005 m. prasidėjęs Lietuvos–Turkijos tarptautinis bendradarbia-
vimas kasmet įtraukia vis daugiau Lietuvos ir Turkijos universitetų. 
2009 m. VGTU Fundamentinių mokslų fakultetas pasirašė tarptautinio 
bendradarbiavimo sutartį su Dicle universitetu Diyarbakire. Pasinaudo-
jus ERASMUS personalo mobilumo programa, minėtame universitete 
teko apsilankyti 2009 m. rudenį ir skaityti fizinių mokslų temomis pas-
kaitas magistrantams, doktorantams bei šio universiteto Fizikos kate-
dros pedagoginiam-moksliniam personalui.
[...]. Dicle universiteto Fizikos katedroje jau daugelį metų dirbama 
branduolių magnetinio rezonanso (BMR) tyrimų srityje. Naują įrangą, 
matuojančią BMR reiškinius skysčiuose, gerai įvaldžiusi mokslininkų 
komanda, kurioje aktyviai dalyvauja Fizikos katedros magistrantai ir 
doktorantai. Mokslininkai atlieka ir eksperimentinius tyrimus, ir teori-
nius rezultatų įvertinimus. BMR tyrimų grupė neslepia noro bendradar-
biauti su VGTU Fizikos katedra. [...].
BMR metodai taikomi ne vien fizikoje. Jų prireikia ir geologams, tirian-
tiems naftos pėdsakus iškastose uolienose ar vandens kiekį ir jo ko-
kybę. BMR tyrimų metodus taip pat naudoja biologai ir chemikai. [...].
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Mokslinis bendradarbiavimas tarp Dicle universiteto ir VGTU dar tik 
įgauna pagreitį. 2010 m. vasarą planuojamas prof. A. Ilmazo atsa-
komasis vizitas. Abipusis šalių mokslinis bendradarbiavimas gali būti 
naudingas ne tik Turkijos universitetui, bet ir VGTU“.

7 d. Vilniuje įvyko Vilniaus apskrities jaunimo dziudo imtynių pirme-
nybės. Šiose varžybose dalyvavo ir keli VGTU dziudo imtynin-
kai, kurie iškovojo prizines vietas.
II-ąją vietą iškovojo Transporto inžinerijos fakulteto studentas 
Evgenij Morozov; III-ąją vietą – Aplinkos inžinerijos fakulteto 
studentas Kipras Gataveckas.

8 d. Bibliotekoje atidaryta paroda „Gutenbergo išradimui – 
455“.
Parodos rengėjai rašė: 
„Jis dažnai vadinamas spausdinimo išradėju. Tačiau iš tikrųjų jis pirma-
sis atrado būdą, kaip panaudoti kilnojamas raides bei spausdinimo ma-
šiną, kad būtų tiksliai ir greitai atspausdinta įvairi rašytinė medžiaga. 
Dėl spaudos išradimo pirmenybės ir garbės varžėsi daugelis Euro-
pos nacijų ir miestų.Tarp jų Prahos auksakalys Prokopas Valdfogelis, 
mokęs ,,meno rašyti mechaniniu būdu”. Minimas ir Briugės miesto 
spaustuvininkas Janas Britas.Tačiau tiesa pateikta Johano Kelhofo 
knygoje ,,Kelno kronika”, išspausdintoje 1499 m. Šios knygos autorius, 
remdamasis autentiškais amžininkų parodymais, paneigia dar vieną 
versiją – tvirtinimą, kad spaudą išradęs Nikolis Žansonas, spausdinęs 
knygas Paryžiuje, o vėliau Venecijoje. Kelhofo nuomone, pirmasis 
spaustuvininkas, panaudojęs judamas literas, buvo Mainco miestietis, 
vardu Johanas Gutenbergas. Kad Gutenbergas buvo spaudos išradė-
jas, rašoma ir kituose to laikotarpio dokumentouse. Sorbonos univer-
siteto profesorius Gijomas Fišė viename savo rašte garbina Johaną 
Gutenbergą kaip spaudos išradėją, pakeitusį popierių ir plunksną me-
talinėmis literomis. Popierių daug anksčiau išrado Kinijoje. Tai buvo 
vienintelis spausdinimo proceso elementas, kurį Gutenbergas rado jau 
gatavą. Jis padarė daug ypač svarbių patobulinimų. Pavyzdžiui, išra-
do raidėms tinkamą metalo lydinį, spaustuvės dėžę raidėms sudėti, 
spaudos dažus, kurių pagrindą sudaro nafta, bei spausdinimo mašiną. 
J. Gutenbergas mechanizavo spausdinimo procesą. Jo sukons-
truota spausdinimo mašina buvo galima spausdinti abiejose lapo 
pusėse iki šimto atspaudų per valandą. J. Gutenbergo išradimas 
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buvo toks reikšmingas, kad sparčiai išplito po visą Europą. Per pir-
muosius 50 metų (iki 1500 m.) beveik 250 Europos miestų turė-
jo daugiau kaip 1 000 spaustuvėlių. Manoma, kad per tą laiką buvo 
išspausdinta apie 40 000 knygų maždaug 10 – 12 milijonų tiražu. 
Nuo J. Gutenbergo išradimo praėjo jau daugiau kaip pusė tūkstančio 
metų, tačiau knygos nedaug pasikeitė. Ir jų nenurungia net kompiute-
rinės technologijos...“

Vykusiose krepšinio varžybose VGTU krepšininkai iškovojo 
svarbią pergal, rezultatu 73:68 įveikę Šiaulių universiteto spor-
tininkus. Daugiausia taškų komandai pelnė Mindaugas Nor-
kus (23 taškai) bei Martynas Girnius, surinkęs 14 taškų.

9 d. Lietuvos mokslų akademija (LMA) paskelbė 2009 metų Lie-
tuvos mokslo premijų laureatus. Septyni mokslininkų ko-
lektyvai ir pavieniai mokslininkai įvertinti už fundamentinius ir 
taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros dar-
bus, atliktus per pastaruosius penkiolika metų. Iš viso konkursui 
buvo pateikta 18 įvairių sričių mokslo darbų.

2009 m. Lietuvos mokslo premijos laureatais, pagal Tech-
nologijos mokslų srities Taikomosios mokslinės veiklos (eks-
perimentinės plėtros) kategoriją, tapo Geodezijos ir kadastro 
katedros prof. Vytautas Giniotis ir Mašinų gamybos katedros 
prof. Albinas Kasparaitis kartu su bendraautoriais Algimantu 
Marceliu Barakausku ir Sauliumi Kaušiniu už darbų ciklą „Preci-
zinės mechatroninės matavimo sistemos – tyrimas, sukūrimas, 
taikymas“. 

Plėtojant Šiaurės-Baltijos regiono mokslinių tyrimų srities ben-
dradarbiavimą, Lietuva įsitraukė į „Living Labs in the North“ (LI-
LAN) programą. Lietuvos mokslo tarybos ir Šiaurės šalių moks-
lo tarybos „NordForsk“ iniciatyva Lietuvos mokslininkų grupės 
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pirmosios iš Baltijos šalių naudosis „gyvosiomis“ laboratorijomis 
mokslinei tiriamajai veiklai vystyti. 
Pasak „NordForsk“ direktoriaus Gunnel Gustafssono, programa 
skirta stiprinti žinias apie „gyvąsias“ laboratorijas ir mokslinius 
tyrimus bei vartotojų poreikius atitinkančias inovacijas. Tam bus 
kuriami nauji ir panaudojami jau esami tinklai. „Siekiama, kad 
kuriant naujus produktus, paslaugas ir koncepcijas, visuome-
nė jaustų praktinę naudą. Naujos žinios turėtų būti plėtojamos 
tarptautiniu lygiu ir prieinamos viešai. Tai padės stiprinti Šiaurės 
regiono konkurencingumą“, – teigė direktorius.
„Gyvosios“ laboratorijos yra tyrimų ir inovacijų metodologija, 
skirta kurti vartotojo poreikius atitinkančius produktus, paslau-
gas ir procesus. „Gyvąsias“ laboratorijas formuoja realūs porei-
kiai ir bendra paslaugų teikėjo bei vartotojo darbo aplinka. Įgy-
vendinant šią metodologiją, vartotojai tampa kūrybos proceso 
bendraautoriais.
Šioje tarpvalstybinėje „gyvųjų“ laboratorijų struktūroje dalyvauja 
Švedijos valstybinė inovacijų sistemų agentūra VINNOVA, Da-
nijos strateginių mokslinių tyrimų taryba, Islandijos mokslinių 
tyrimų centras RANNIS, Norvegijos mokslinių tyrimų taryba ir 
šių šalių mokslininkai.
„Lietuva išplėtė LILAN kaip Šiaurės šalių programos mokslinių 
tyrimų erdvę. Šiuo inovacijų kūrimo instrumentu, kuriuo naudo-
jasi vieno iš konkurencingiausių regionų tyrėjai, dabar prieina-
mas ir mūsų mokslininkams“, – sakė Lietuvos mokslo tarybos 
Mokslo finansavimo departamento direktorius Eugenijus Stum-
brys.
Pagal LILAN programą iš viso Lietuvos mokslininkų grupėms 
kartu su partneriais iš Šiaurės šalių finansuoti bus skirta 16,9 
mln. Norvegijos kronų. Vieno projekto finansavimas per trejus 
metus sudarys 2–5 mln. Norvegijos kronų. Teikti paraiškas da-
lyvauti LILAN programoje bei gauti pagal ją finansavimą gali 
vieši ir privatūs subjektai, valdžios įstaigos ir mokslinių tyrimų 
institucijos, universitetai. Pasiūlymuose turi būti numatytas ak-
tyvus mokslinių tyrimų, pramonės ir viešojo sektoriaus bendra-
darbiavimas per institucijas ir organizacijas iš mažiausiai trijų 
programoje dalyvaujančių valstybių.
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LILAN programa yra „NordForsk“ vykdomos „NORIA-net“ pro-
gramos tęsinys. Ją koordinuoja „NordForsk“.

Verslo vadybos fakulteto studentė Karina Vnukova užėmė tre-
čiąją vietą tarptautinėse šuolio į aukštį varžybose, kurios vyko 
Prancūzijoje. Sportininkė įveikė 1,84 m aukštį. Varžybose daly-
vavo penkių šalių atstovai.

10 d. Aplinkos inžinerijos fakultete 504 VGTU rektorius prof. habil.dr. 
Romualdas Ginevičius absolventams įteikė magistro diplomus. 
Pusantrų metų trukmės (sutrumpintą) energetikos inžinieriaus 
studijų programą baigė 17 magistrantų.

Akredituota Pastatų akustikos mokslo laboratorija. Ji akre-
dituota atlikti visuomeninių ir gyvenamųjų pastatų oro ir smūgio 
garso izoliacijos, akustinio triukšmo vidaus ir išorės aplinkoje 
bei patalpų aidėjimo trukmės parametrų natūrinius matavimus. 
Tai jau penktoji VGTU mokslo laboratorija, kuriai suteiktas akre-
dituotos laboratorijos statusas. 
Prie universiteto prijungus Termoizoliacijos mokslo institutą, 
akredituotų laboratorijų turime jau aštuonias. Tai Aplinkos ap-
saugos ir darbo sąlygų, Kalibravimo, Stiprumo mechanikos, Au-
tomobilių kelių, Pastatų akustikos bei Termoizoliacijos instituto 
Akustikos, Statybinių medžiagų ir Termoizoliacinių medžiagų 
mokslo laboratorijos.

11 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) vyko tarp-
tautinis seminaras, kurio metu buvo aptarta, koks turėtų 
būti strateginis šiuolaikiško, sugebančio adaptuotis spar-
čiai besikeičiančioje visuomenėje universiteto valdymas. 
Seminaras vyko kaip vienas iš ES programos ALFA III projekto 
Telescopi veiklų. „Projekto idėja – sukaupti ir apibendrinti skir-
tingų Europos ir Lotynų Amerikos šalių universitetų strateginio 
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valdymo patirtį. Džiaugiamės, kad šį kartą renginys vyko Lie-
tuvoje, kad turėjome galimybę pristatyti projekto ekspertų bei 
partnerių patirtį Lietuvos universitetams“, – kalbėjo Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto studijų prorektorius Alfonsas 
Daniūnas. 
Jis pabrėžė, kad tokios diskusijos apie universitetų valdymą yra 
labai naudingos, nes užsienio partnerių įžvalgos, sėkmių ir klai-
dų analizė gali padėti ne tik pamatyti naujas perspektyvas, bet 
ir išvengti galimų klaidų. Jei bus remiamasi kitų patirtimi, tobu-
lėjimo procesas vyks sparčiau.
Įžanginiame seminaro pranešime švietimo ir mokslo vicemi-
nistrė Nerija Putinaitė pastebėjo, kad pagaliau rimtai pradėta 
kalbėti apie aukštųjų mokyklų strateginį valdymą. „Dabar pa-
čios auštosios mokyklos turi strateginius tikslus švietimo srityje. 
Anksčiau to buvo tikimasi iš valstybės“, – sakė N. Putinaitė. 
Viceministrė taip pat kalbėjo apie mokslo ir studijų perspek-
tyvas. Anot N. Putinaitės, ateities prioritetai – studijų kokybės 
gerinimas, tarptautinio lygio mokslinių tyrimų bei glaudesnės 
partnerystės su verslu skatinimas. 
Visi šie aspektai ir turėtų atsispindėti Lietuvos universitetų 
strateginio valdymo planuose, siekiant efektyvaus valstybės ir 
aukštojo mokslo bendradarbiavimo. 
Seminaro metu pranešimus skaitė Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto studijų prorektorius Alfonsas Daniūnas, švietimo ir 
mokslo viceministrė Nerija Putinaitė ir Lietuvos mokslo tarybos 
pirmininkas Eugenijus Butkus.
Strateginio valdymo patirtimi dalijosi Katalonijos technikos uni-
versiteto (Ispanija) atstovas Francesc Solé Parellada bei Liuve-
no katalikiškojo universiteto (Belgija) profesorius Jean – Fran-
cois Denef. 
Projektas Telescopi ALFA III yra vienas iš 14 ES remiamų ALFA 
III programos projektų, vykdomų 2009–2011 m. Projekte daly-
vauja 5 ES universitetai 19 Lotynų ir Centrinės Amerikos šalių 
universitetų. Projektas yra puiki galimybė reklamuoti Lietuvos 
aukštąjį mokslą už Europos ribų ir užmegzti naujus partnerys-
tės ryšius. 
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VGTU partneriai projekte yra Katalonijos technikos universi-
tetas, Lisabonos technikos universitetas, Barselonos univer-
sitetas, Liuveno katalikiškasis universitetas, Nacionalinis San 
Martino universitetas (Argentina), Valparaiso katalikiškasis Uni-
versitetas (Čilė) ir Kampino universitetas (Brazilija). 

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Juska A. Plasma membrane calcium pump and sodium-cal-
cium exchanger in maintenance and control of calcium concen-
trations in platelets. BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RE-
SEARCH COMMUNICATIONS Volume: 392 Issue: 1 Pages: 
41–46 Published: JAN 29 2010 
Krotkus A., Bertulis K., Adomavicius R., Pacebutas V., Gei-
zutis A. SEMICONDUCTOR MATERIALS FOR ULTRAFAST 
OPTOELECTRONIC APPLICATIONS. LITHUANIAN JOUR-
NAL OF PHYSICS Volume: 49 Issue: 4 Pages: 359–372 Pu-
blished: 2009 
Markauskas D., Kacianauskas R., Dziugys A., Navakas R. 
Investigation of adequacy of multi-sphere approximation of el-
liptical particles for DEM simulations. GRANULAR MATTER  
Volume: 12 Issue: 1 Pages: 107–123 Published: FEB 2010 
Ulevicius V., Butkus D., Plauskaite K., Girgzdys A., Bycen-
kiene S., Spirkauskaite N. IMPACT OF KRYPTON-85 BETA 
RADIATION ON AEROSOL PARTICLE FORMATION AND 
TRANSFORMATION. 
LITHUANIAN JOURNAL OF PHYSICS Volume: 49 Issue: 4 Pa-
ges: 471–478 Published: 2009 

12 d. VGTU, atstovaujamas rektoriaus prof. Romualdo Ginevi-
čiaus, ir Šiaulių miesto savivaldybė, atstovaujama miesto 
mero Genadijaus Mikšio, pasirašė bendradarbiavimo sutar-
tį. Joje numatyta bendradarbiauti rengiant savivaldybei svarbių 
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teritorijų plėtros koncepcijas, formuoti naujas šio miesto terito-
rijų plėtros idėjas, architektūrinės ir urbanistinės aplinkos kon-
cepcijas studijų semestrų ir studentų vasaros praktikos metu, 
rengti studentų ir dėstytojų darbų, susijusių su Šiaulių miesto 
plėtros projektais, parodas ir pristatymus ir kt. 
Pasak VGTU rektoriaus, šia sutartimi įforminti anksčiau pradėti 
darbai. Tai bus naudinga abiem pusėms.
Šiaulių miesto meras pranešė, kad Kovo 11-osios proga mies-
te bus organizuojamos architektų kūrybinės dirbtuvės, kuriose 
dalyvaus ir VGTU Urbanistikos katedros studentai ir dėstytojai.

Bakalauro diplomai įteikti 41-am Transporto inžinerijos fakul-
teto Transporto inžinerijos studijų programos išlyginamųjų stu-
dijų absolventui. Tai jau antroji šios programos išlyginamųjų 
studijų absolventų laida. Pirmoji 38 absolventų laida išleista 
2009-aisiais. 
Diplomus įteikė ir brandžia absolventų laida pasidžiaugė VGTU 
Studijų direkcijos direktorius Vytautas Plakys, TIF dekanas Vi-
lius Bartulis bei prodekanas Giedrius Garbinčius. 
VGTU organizuojamas išlyginamąsias studijas, leidžiančias per 
trumpesnį laiką (5 semestrus) baigti universitetines, gali rinktis 
visi baigusieji neuniversitetines aukštojo mokslo studijas. 

VGTU Senato posėdžių salėje Linas BURNEIKA gynė dak-
taro disertaciją tema: „Gaminio konstrukcijos sudary-
mo naudojant sudedamąsias dalis tyrimas“ (technologijos 
mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Andrejus Henrikas MARCIN-
KEVIČIUS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, techno-
logijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T). 
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VGTU Senato posėdžių salėje Jurgita ŽIDANAVIČIŪTĖ eks-
ternu gynė daktaro disertaciją tema: „Kategorinių požymių 
priklausomybių struktūros statistinė analizė ir jos taikymas 
genetikoje“ (fizinių mokslų sritis, matematika – 01P). 
Mokslinis konsultantas doc. dr. Marijus RADAVIČIUS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, matemati-
ka – 01P). 

13 d. Plėtojant Šiaurės–Baltijos regiono mokslinių tyrimų srities ben-
dradarbiavimą, Lietuva įsitraukė į „Living Labs in the North“ 
(LILAN) programą. 
Lietuvos mokslo tarybos ir Šiaurės šalių mokslo tarybos „Nord-
Forsk“ iniciatyva Lietuvos mokslininkų grupės pirmosios iš Bal-
tijos šalių naudosis „gyvosiomis“ laboratorijomis mokslinei tiria-
majai veiklai vystyti. 
Pasak „NordForsk“ direktoriaus Gunnel Gustafssono, programa 
skirta stiprinti žinias apie „gyvąsias“ laboratorijas ir mokslinius 
tyrimus bei vartotojų poreikius atitinkančias inovacijas. Tam bus 
kuriami nauji ir panaudojami jau esami tinklai. 
„Gyvosios“ laboratorijos yra tyrimų ir inovacijų metodologija, 
skirta kurti vartotojo poreikius atitinkančius produktus, paslau-
gas ir procesus. „Gyvąsias“ laboratorijas formuoja realūs porei-
kiai ir bendra paslaugų teikėjo bei vartotojo darbo aplinka. Įgy-
vendinant šią metodologiją, vartotojai tampa kūrybos proceso 
bendraautoriais.
Šioje tarpvalstybinėje „gyvųjų“ laboratorijų struktūroje dalyvauja 
Švedijos valstybinė inovacijų sistemų agentūra VINNOVA, Da-
nijos strateginių mokslinių tyrimų taryba, Islandijos mokslinių 
tyrimų centras RANNIS, Norvegijos mokslinių tyrimų taryba ir 
šių šalių mokslininkai.
Pagal LILAN programą iš viso Lietuvos mokslininkų gru-
pėms kartu su partneriais iš Šiaurės šalių finansuoti buvo 
skirta 16,9 mln. Norvegijos kronų. Vieno projekto finansavi-
mas per trejus metus sudarė 2–5 mln. Norvegijos kronų. Teik-
ti paraiškas dalyvauti LILAN programoje bei gauti pagal ją fi-
nansavimą galėjo vieši ir privatūs subjektai, valdžios įstaigos ir 
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mokslinių tyrimų institucijos, universitetai. Pasiūlymuose turėjo 
būti numatytas aktyvus mokslinių tyrimų, pramonės ir viešojo 
sektoriaus bendradarbiavimas per institucijas ir organizacijas iš 
mažiausiai trijų programoje dalyvaujančių valstybių.
LILAN programa yra „NordForsk“ vykdomos „NORIA-net“ pro-
gramos tęsinys, o ją koordinuoja „NordForsk“.

14 d. Paskelbtas programų EMEP, NATO SPS, UNESCO IGCP, 
„Visby“ projektų konkursas.
Tarptautinės mokslinių tyrimų programos:
EMEP – Jungtinių Tautų Ekonomikos komisijos Europai UNE-
CE (United Nations Economic Commission for Europe) Euro-
pos stebėsenos ir vertinimo programa (European Monitoring 
and Evaluation Programme). 
NATO SPS – NATO programa „Mokslas taikai ir saugumui“ 
(Science for Peace and Security).
UNESCO IGCP – UNESCO ir Tarptautinio geologijos mokslų 
susivienijimo IUGS (International Union of Geological Scien-
ces) finansuojama Tarptautinė geologijos mokslų programa (In-
ternational Geosciences programme) .
„Visby“ – Švedijos instituto Baltijos jūros regiono mainų progra-
ma (Swedish Institute’s Baltic Sea Region Exchange Program)
Šių programų projektams taikytos Mokslininkų iniciatyva vykdo-
mų mokslinių tyrimų projektų konkurso sąlygos. 

15 d. Dienraštis „Lietuvos rytas“, Nr. 37 (5801) paskelbė naujausią 
pasaulio universitetų reitingą. 
Kauno technologijos universitetas (KTU) užėmė 787-ąją vietą. 
Tai aukščiausiai įvertinta Lietuvos aukštoji mokykla. 
Šį pasaulio universitetų reitingą sudarė ir paskelbė Ispanijos vi-
suomeninių mokslų organizacijos Nacionalinė mokslinių tyrimų 
taryba.
Iš viso reitingo lentelėje buvo 8 000 pasaulio aukštųjų moky-
klų. Joje KTU pakilo iš 847-osios į 787-ąją vietą, o Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas pablogino rezultatus – iš 
861-osios nukrito į 941-ąją vietą, Vilniaus universitetas iš 
853-iosios pakilo į 843-iąją vietą.
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Pirmąsias 26 vietas užėmė JAV aukštosios mokyklos: pirmas 
buvo Harvardo universitetas, antras – Masačuseto technologi-
jos institutas, trečias – Stanfordo universitetas.

16 d. Vasario 16-osios proga universitetui sveikinimą atsiuntė Gene-
rolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. 
Generolas Edvardas Mažeikis. Sveikinime rašoma:
„Vasario 16-oji – tai šventė, simbolizuojanti stiprybę, dvasią ir 
viltį. Tai galimybė gyventi geriau, šviesiau, drąsiau.
Prasmingos ir iškilmingos šventės, gražių prisiminimų, naujų 
siekių ir kūrybingo darbo“.

Vasario 16-ąją Lietuva atšventė 92-ąsias savo Valstybės atkū-
rimo metines. 
Šia proga, jau 20-ąjį kartą VGTU tautinių šokių ansamblis „Vin-
gis“ (meno vadovė R. M. Zaleckaitė) kartu su Vilniaus miesto 
jaunimo kolektyvais Vilniaus universiteto Didžiojoje auloje tra-
diciškai sveikino miestiečius su Lietuvos valstybės atkūrimo 
švente.
Žiūrovus linksmino per 250 šokėjų, muzikantų ir dainininkų net 
iš 9 Vilniaus miesto ansamblių, programoje buvo gausu geriau-
sių tautinių šokių ir muzikos kūrinių. Šis koncertas išskirtinis tuo, 
kad Vasario 16-oji sutapo ir su lietuvių liaudies
švente – Užgavėnėmis, todėl šia proga koncerto pabaigą vai-
nikavo tradicinis žiemos „varymas iš kiemo“ bei jungtinis visų 
kolektyvų folklorinis šokis „Šyvis“. Taip pat neapsieita be įvai-
riausių kaukių ir, žinoma, žiūrovų vaišinimo blynais. 

17 d. Rektorato posėdis
Posėdyje pristatyta 2009 metųVGTU pajamų ir išlaidų sąmatos 
įvykdymo ataskaita;
Pristatyta 2010 m. VGTU pajamų ir išlaidų sąmata.
Aptarti bendrieji klausimai:
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Dėl darbo grupės, rengiančios medžiagą rektorato posėdžiui 
„Dėl universiteto humanitarinės plėtros“, sudarymo; Dėl darbo 
grupės, rengiančios medžiagą rektorato posėdžiui „Matemati-
kos modulių dėstymo metodų kryptingumo analizei VGTU fa-
kultetuose“, sudarymo.

VGTU Antano Gustaičio aviacijos institutui (AGAI) iš už 
Atlanto atskraidinti nauji 2009 m. gamybos mokomieji 
vienmotoriai lėktuvai Cessna 172SP. JAV pagamintus tris 
lėktuvus Europos Sąjungos fondų lėšomis pagal Vyriausybės 
patvirtintą „Aviacijos specialistų rengimo ir mokomosios bazės 
atnaujinimo 2008–2013 m. programą“ Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetas įsigijo iš atvirą konkursą laimėjusios Vokieti-
jos įmonės FSB Aircraft Maintenance GmbH. 
„Nuo šiol turėsime patikimus, visiškai pritaikytus mokomiesiems 
skrydžiams vizualiomis sąlygomis ir pagal prietaisus lėktuvus. 
Žengtas dar vienas svarbus žingsnis užtikrinant aukštą aviaci-
jos specialistų praktinio mokymo kokybę ir padidinant instituto 
konkurencinį pranašumą“, – džiaugėsi VGTU Antano Gustaičio 
aviacijos instituto direktorius prof. habil.dr. Jonas Stankūnas. 
Prieš porą metų patvirtintai „Aviacijos specialistų rengimo ir 
mokomosios bazės atnaujinimo programai“ įgyvendinti buvo 
skirta per 43 mln. Lt valstybės biudžeto, valstybės investicijų 
programos bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Ats-
kiras šios programos uždavinys – „Atnaujinti aviacijos speci-
alistams rengti būtiną mokomąją įrangą“. Uždavinį finansuoja 
ES struktūriniai fondai. Iš šių fondų lėšų be minėtų vienmotorių 
mokomųjų lėktuvų institutas taip pat perka mokomuosius vieną 
dvimotorį lėktuvą , du sraigtasparnius bei navigacijos ir skrydžio 
procedūrų treniruoklį. Pasak AGAI direktoriaus, siekiama, kad 
AGAI mokymo bazė taptų geriausia Baltijos šalyse, o gal net ir 
tarp naujųjų Europos Sąjungos narių. 
Antano Gustaičio aviacijos institutas – vienintelis Baltijos šalyse 
rengia visų sričių universitetinio išsilavinimo lygmens aviatorius: 
orlaivių pilotus, skrydžių vadovus bei aviacinės mechanikos, 
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aviacinės elektronikos ir aviacinių elektros įrenginių specialis-
tus. Instituto absolventai įgyja bakalauro, magistro ir mokslų 
daktaro laipsnius Aviaciniam profesiniam mokymui AGAI išduo-
ti tarptautinio lygmens sertifikatai. Instituto absolventams Ci-
vilinės aviacijos administracijoje išduotos aviacijos specialistų 
licencijos pripažįstamos ES ir pasaulio aviacijoje. AGAI Aviaci-
jos specialistų kvalifikacijos tobulinimo centre atnaujina kvalifi-
kaciją ir įgyja reikiamo profesinio parengimo sertifikatus platus 
spektras aviacijos specialistų. 
Per savo gyvavimo laikotarpį institutas parengė per 1 000 diplo-
muotų aviacijos specialistų. Apie 500 iš jų turi aviacijos specia-
listo licencijas. 

LR Vyriausybė pritarė Mokslo, inovacijų ir technologijų 
agentūros (MITA) steigimui. MITA steigėjos – Ūkio ministerija 
ir Švietimo ir mokslo ministerija. Agentūra steigta Tarptautinių 
mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros pagrindu, 
pakeistas jos pavadinimas ir išplėstos atliekamos funkcijos. 
MITA bus atsakinga už inovacijų ir technologijų plėtros politikos 
įgyvendinimą, skatins aukštos pridėtinės vertės verslo kūrimąsi 
ir plėtrą, teiks su inovacijų vadyba susijusias paslaugas bei bus 
atsakinga už Lietuvos atstovų dalyvavimą tarptautinėse su ino-
vacijomis siejamose programose ir projektuose. 
Kuriant MITA veiklos modelį, pasitelkta pažangių inovacijų srity-
je šalių – Suomijos, Švedijos, Airijos, Danijos, Olandijos – patir-
tis. MITA sukurta remiantis Suomijos „Tekes“, Švedijos VINNO-
VA agentūrų pavyzdžiais ir jų veiklos modeliais. 

18 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ atidaryta vie-
nuoliktoji tradicinė Vilniaus knygų mugė, akcentuojanti ta-
patybės temą – kas mes esame ir kuo būsime. 
„Spausdintas žodis buvo, yra ir išliks viena reikšmingiausių 
kultūros sklaidos priemonių, mūsų tapatybės pagrindu. Todėl 
esame visi atsakingi už knygos ateitį“, – atidarydama Vilniaus 
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knygų mugę pabrėžė Vilniaus knygų mugės globėja – Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
Kaip ir ankstesniais metais, Vilniaus knygų mugėje VGTU studi-
jų ir mokslo leidiniai pristatyti akademinių leidinių salėje. VGTU 
stende eksponuoti naujausi vadovėliai ir pristatyta nauja elek-
troninių knygų platforma www.ebooks.vgtu.lt.
„Universitetas – švietimo įstaiga, ir knygos yra viena svarbiausių 
mokymosi priemonių, kuriomis remdamiesi kokybę vertina ne 
tik studentai, bet ir kiti universitetai, užsienio ekspertai, tarptau-
tiniai partneriai. Negalime atsilikti, privalome siūlyti paslaugas, 
atitinkančias studentų reikalavimus, nes dirbame su jaunais 
žmonėmis, kurie sparčiai įsisavina moderniąsias technologi-
jas,“ – pokyčių priežastį įvardijo VGTU studijų prorektorius doc. 
Alfonsas Daniūnas, kalbėjęs vykusiame VGTU renginyje.
Nizar Jamal, Amerikos ir Indijos kompanijos „Impelsys“, die-
giančios iPublishCentral™ sistemą, direktorius, pristatė elektro-
ninės leidybos galimybes ir VGTU leidyklos „Technika” išleistas 
elektronines knygas. Jos išsiskyrė tuo, kad joms nereikia nei 
knygų skaityklės, nei kitos papildomos programinės įrangos. Ši 
Lietuvoje dar visiškai nauja sistema leidžia VGTU studentams 
rinktis iš 300 leidyklos „Technika“ per pastaruosius metus išleis-
tų knygų. Jomis, atsiųstomis į kompiuterį, galima nemokamai 
naudotis visą semestrą. Pasibaigus laikotarpiui, knyga automa-
tiškai užblokuojama.
Prie VGTU stendo Lietuvos aukštųjų mokyklų bibliotekų atsto-
vai buvo supažindinti su VGTU elektroninių knygų administra-
vimo galimybėmis.
Ši naujiena ir renginys patraukė Lietuvos žiniasklaidos dėmesį. 
Leidyklos direktorė Eleonora Dagienė atsakė į daugybę klausi-
mų, susijusių su nauja VGTU elektroninių knygų platforma.
Kitoje salėje buvo apdovanojami aukštųjų mokyklų išleistų va-
dovėlių kalbos redaktoriai, dizaineriai, maketuotojai ir leidėjai.
VGTU leidyklos išleistas vadovėlis „Aplinkos apsauga“ gavo 
visų išvardytų nominacijų apdovanojimus: Rita Malikėnienė – 
už nepriekaištingą redagavimą, Gintautas Bancevičius – už 
maketavimą, Giedrė Sperskaitė – už viršelio dizainą, Eleonora 
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Dagienė – už leidyklos darbą. Sunku varžytis su Vilniaus dailės 
akademijos leidiniais dizainu ir grožiu, tačiau vadovėlis „Aplin-
kos apsauga“ prof. Prano Baltrėno pastangomis buvo išleistas 
spalvotas.
Ritai Malikėnienei apdovanojimą įteikė lietuvių kalbos eksper-
tas VU Filologijos fakulteto Baltistikos katedros prof. habil. dr. 
Bonifacas Stundžia. 
Parodoje pristatytas Vidos Davidavičienės, Rimanto Gataučio, 
Narimanto Paliulio, Rimanto Petrausko vadovėlis „Elektroninis 
verslas“. Vadovėlio pristatyme kalbėjo autoriai, rėmėjai, Verslo 
vadybos fakulteto dekanas A. V. Rutkauskas. 
Buvo pristatytas Ramūno Palšaičio vadovėlis „Šiuolaikinė logis-
tika“. Vadovėlio pristatyme dalyvavo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
gen. dir. pavaduotojas Raimondas Burkovskis, Lietuvos naci-
onalinės ekspeditorių asociacijos prezidentas Vytautas Levic-
kas, Transporto inžinerijos fakulteto dekanas Vilius Bartulis, kiti 
svečiai.
Stendą aplankė ir LR Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius.
Taip pat pristatytos keturios Humanitarinio instituto Lietuvių kal-
bos katedros dėstytojų išleistos knygos. Viena iš jų – monogra-
fija „Lietuvių fizikos terminijos raida“. 
Daug dėmesio sulaukė VGTU renginys „Mokslo žurnalų leidyba 
Lietuvoje: dabartis ir perspektyva“. Jame dalyvavo aukštųjų mo-
kyklų mokslo prorektoriai, Lietuvos mokslo žurnalų vyriausieji 
redaktoriai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir kitų miestų.
Įžanginį žodį tarė VGTU rektorius prof. habil. dr. Romualdas Gi-
nevičius.
VGTU mokslo prorektorius prof. habil. dr. Raimundas Kirvaitis 
apžvelgė mokslo bendruomenei svarbius klausimus, susijusius 
su mokslo žurnalų leidyba. Leidyklos direktorė Eleonora Dagie-
nė pateikė faktus apie mokslo publikacijų leidybos ypatumus ir 
leidybos perspektyvas.

*     *
*
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Faktai ir skaičiai: 
Bendras mugės plotas su renginių zonomis – 9740 kv. m.
Dalyvavo 200 kompanijų iš 7 šalių, tarp dalyvių – 30 iš užsienio.
Mugėje įsikūrė ir 3 nacionaliniai stendai: Japonijos, Baltarusijos 
ir Gruzijos.
Įvyko 353 kultūriniai renginiai, tarp jų – 58 vaikams ir visai šei-
mai, 12 meno parodų.
Bendras knygų lentynų ilgis – apie 2,5 km.
Pernai apsilankė 55 tūkst. 600 žmonių. Panašaus lankytojų 
skaičius buvo ir šioje parodoje.
Bilietai kainavo 10 ir 7 litus (moksleiviams, studentams, senjo-
rams). Bilietas į visas keturias mugės dienas kainavo 25 litus.

Achitektūros žurnalo „Archiforma“ leidėjai geriausiu metų ar-
chitektūros kūriniu išrinko „Swedbanko“ centrinę būstinę 
Vilniuje, kurios architektas ir projekto vadovas – VGTU Ar-
chitektūros fakulteto docentas Audrius Ambrasas. Kartu su 
architektu dirbo ir architektai, mūsų universiteto Architektūros 
fakulteto absolventai – Vilma Adomonytė, Tomas Eidukevičius, 
Donatas Malinauskas. Pasak doc. Audriaus Ambraso, šis pro-
jektas kartu su architektų komanda buvo kuriamas penkerius 
metus, banko būstinės idėją pavyko realizuoti iš esmės ir tradi-
cinę įprasto banko erdvę praplėsti naujomis funkcijomis. Banko 
erdvėje atsirado zonų, skirtų ne tik tradicinėms banko operaci-
joms, bet ir bendravimui bei rekreacijai. 
Projektuotas pastatas kūrėjų traktuojamas kaip integrali deši-
niojo Neries kranto centro, suformuoto apie senosios Ukmer-
gės gatvės ašį, dalis. Šioje vietoje susijungia Konstitucijos pros-
pektas ir pėsčiųjų gatvė, kuri ir tampa pagrindine pastato ašimi.
Visa pagrindinė klientų aptarnavimo funkcija sutelkta pirmaja-
me aukšte. Auditorija ir kavinė suprojektuota aukšte. Iš jos at-
siveria vaizdas į Neries upės krantinę. Pirmasis aukštas, kartu 
su persiliejančia kavinės erdve bei pasažu planuojamas tarsi 
vieša miesto erdvė, kurioje dėstomos atskiros funkcinės zonos. 
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Stilobatinės dalies stogas traktuojamas kaip tereno dalis su žel-
diniais ir poilsio zonomis.
„Swedbanko“ centrinės būstinės kūrėjai buvo apdovanoti spe-
cialiuoju žurnalo „Archiforma“ įsteigtu prizu už savitą meninę 
koncepciją, statinio dermę su aplinka bei architektūrinę kokybę.

19 d. Klaipėdoje dvi dienas vyko Lietuvos lengvosios atletikos čempi-
onatas, kuriame VGTU studentai vėl sėkmingai skynė nugalė-
tojų laurus ir užėmė svarbias prizines vietas.
Čempionais šiose varžybose tapo Statybos fakulteto studentas 
Tomas Matijošius, 3 000 m distanciją įveikęs per 8.27,25 min. 
bei Aplinkos inžinerijos fakulteto studentas Darius Aučyna, šuo-
lio į tolį varžybose nušokęs 7 m ir 38 cm.
Verslo vadybos fakulteto studentė Karina Vnukova iškovojo an-
trąją vietą šuolio į aukštį rungtyje, iššokusi 1 m ir 80 cm. Verslo 
vadybos fakulteto studentė Rita Balčiauskaitė 400 m bėgimo 
rungtyje taip pat iškovojo antrąją vietą (58,14 sek.).
Ketvirtąsias vietas čempionate užėmė Aplinkos inžinerijos fa-
kulteto studentas Darius Pavliukovič (800 m per 1.57.41 min.) ir 
Elektronikos fakulteto studentas Mantvydas Ambraziejus (šuo-
lis į aukštį, 2 m 5 cm).

22 d. Hanse – Parlamento iniciatyva Hamburge buvo įkurtas tarp-
tautinis mokymo ir mokslo tinklas – Baltijos jūros akademi-
ja. Jos pirmininku išrinktas vokietis dr. Jurgen Hogeforster, o 
vicepirmininku – VGTU rektorius prof.habil.dr. Romualdas 
Ginevičius. Steigiant akademiją dalyvavo 15 universitetų iš 9 
šalių: Baltarusijos, Lenkijos, Vokietijos, Rusijos, Latvijos, Esti-
jos, Švedijos, Suomijos ir Lietuvos. 
Baltijos jūros akademija – tai unikalus darinys, sieksiantis teikti 
mokslo pagalbą Europos šalių smulkiajam ir vidutiniam verslui 
, stiprinti mokslo ir verslo ryšį, spartinti inovacijų diegimą ir „au-
ginti” būsimus specialistus. Hanse –Parlamentui priklauso apie 
450 tūkst. vidutinio dydžio įmonių Baltijos jūros regiono šalyse. 
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Trečią kartą 2009–2010 mokslo metais VGTU Priėmimo komi-
sijos darbuotojai pakvietė mokyklų (gimnazijų) atsakingus už 
profesinį informavimą asmenis bei moksleivių tarybų vyresniųjų 
klasių atstovus į bendradarbiavimo posėdį „Moksleivis – profe-
sinis informavimas – studentas“. Dalyviai atvyko ne tik iš Vil-
niaus miesto ir rajono mokyklų, bet taip pat iš Kauno, Veisiejų, 
Trakų ir kitų mokyklų.
Renginio pradžioje Medžiagų atsparumo laboratorijoje posė-
džio dalyviai stebėjo metalo fizinių mechaninių savybių nusta-
tymo bandymą.
Laboratorijos vedėjas doc. G. Petraitis ir prof. R. Kliukas pa-
pasakojo apie svarbiausius mokomuosius dalykus studijuojant 
inžinerines studijų programas. 
Vėliau svečiai aplankė Verslo vadybos fakultetą. Dekanas prof. 
A. Rutkauskas trumpai pristatė verslo vadybos, įstaigų vadybos 
bei kūrybinių industrijų studijų programas bei pateikė faktų, kur 
ir ką dirba fakulteto absolventai. Tarptautinės ekonomikos ir va-
dybos katedros lektorė L. Lobanova įdomiai pristatė testus, ku-
riuos naudojant galima sužinoti galimybes renkantis savo ateitį, 
t. y. profesiją. 
Daug informacijos svečiams apie studijas, universitetą, studijų 
programas, specialybių pasirinkimą bei absolventų perspekty-
vas, priėmimo sąlygas 2010 m. suteikė priėmimo komisijos se-
kretorius Romualdas Kliukas. 
Diskusijų metu išaiškėjo, jog mokiniams yra svarbus kiekvienas 
susitikimas su universiteto dėstytojais, darbuotojais ir studen-
tais. 
Buvo pasirašyta ne viena bendradarbiavimo sutartis bei sutar-
ta dėl susitikimų su vyresniųjų klasių moksleiviais mokyklose ir 
VGTU.

23 d. 2009 m. Lietuvos mokslo taryba pradėjo vykdyti naują projektą, 
kurio biudžetas 2009–2010 metams siekė 5 mln. Lt. Šis projek-
tas gerokai išplėtė studentų mokslinės veiklos galimybes Lietu-
voje. Be jau gerai akademinei bendruomenei žinomų studentų 
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mokslinių praktikų, projekte atsirado naujos dalys – studentų 
moksliniai darbai ir doktorantų vizitai į užsienio mokslo centrus.
Studentų mokslinių darbų projekto dalis siekė skatinti studentus 
įsijungti į mokslinius tyrimus, vykdomus jų aukštojoje mokykloje 
arba mokslo institutuose, kurie specializavosi tyrimų srityse, ar-
timose studentų studijų krypčiai. Šie darbai buvo atliekami per 
studijų semestrą, tačiau laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu.
2009 m. gruodžio 20 d. Lietuvos mokslo taryba paskelbė kon-
kursą paramai moksliniams tyrimams gauti. Šia galimybe galė-
jo pasinaudoti 200 studentų. Konkurse atrinktiems studentams 
skirta 520 litų mėnesinė stipendija, o institucijų reikmėms – 
15 proc. dydžio studentų mėnesinės stipendijos parama.
Pretenduoti į paramą galėjo I–III kurso bakalauro ir I kurso ma-
gistro studijų studentai. Paraiškas paramai šiame projekte teikė 
mokslinis vadovas kartu su studentu. Vadovu galėjo būti stu-
dento aukštosios mokyklos dėstytojai, mokslininkai bei dokto-
rantai, taip pat mokslo institutų mokslo darbuotojai.
Mokslinių darbų trukmė – 4 mėnesiai: pradžia – vasario 1 d., 
pabaiga – birželio 1 d. Mokslinių darbų darbo savaitės trukmė – 
20 val. Mokslinei veiklai studentas turėtų skirti vidutiniškai 4 va-
landas laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentai kartu su 
savo vadovais aktyviai dalyvavo konkurse dėl paramos moksli-
niams tyrimams.
Biomedicinos, fizinių ir technologijų mokslų srityse paramą lai-
mėjo šie studentai ir jų moksliniai vadovai:

 − Aplinkos inžinerijos fakulteto studentas Robertas Želvys su 
vadovu Audriumi Vaitkumi ir studentė Lina Levikovaitė su va-
dove Jūrate Venckūnaite. 

 − Elektronikos fakulteto studentas Eldar Šabanovič kartu su 
vadovu Vaidotu Barzdėnu ir studentas Jevgenij Lezner su va-
dovu Andriumi Petrovu.

 − Fundamentinių mokslų fakulteto studentas Simonas Mar-
cišauskas su vadove Jolanta Sereikaite.

 − Mechanikos fakulteto studentas Ivan Bunaziv su vadovu Al-
girdu Valiuliu.
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 − Transporto inžinerijos fakulteto studentas Justinas Bernotavi-
čius su vadovu Marijonu Bogdevičiumi.

24 d. Gautas naujas patentas A. GAILIAUS ir A. KAZRAGIO išra-
dimui „Keturkomponenčių sistemų sudėties bei būsenos 
grafinės analizės būdas“. 
Išradimas priklauso gamtos ir technikos mokslams bei techni-
kos pramonei. Šio išradimo tikslas – pritaikyti grafinę analizę 
gaminant ir tiriant keturkomponentes medžiagų sistemas. Jis 
gali būti panaudotas medžiagotyroje, technikoje, pramonėje, 
mineralogijoje. Keturkomponenčių sistemų sudėties bei būse-
nos grafinės analizės būdas skirtas metalų lydinių, statybinių 
konstrukcinių ir šilumos bei garso izoliacinių kompozitų gamy-
bai ir tyrimams.

25 d. VGTU Senato posėdžių salėje Vilimas GINTALAS gynė dak-
taro disertaciją tema: „Projektinių sprendinių kokybės ge-
rinimo galimybės žvyrkelių rekonstrukcijos projektuose“ 
(technologijos mokslų sritis, statybos inžinerija – 02T). 
Mokslinis vadovas prof. dr. Donatas ČYGAS (Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetas, technologijos mokslai, statybos in-
žinerija – 02T). 

Pirmoji Lietuvoje geležinkelininkų svetainė www.gelsistemos.lt 
pakvietė studentus domėtis, reikšti savo nuomonę, bendrauti ir 
būti aktyviais.
Tinklalapyje buvo galima sužinoti daugiau apie specialybę, ku-
rioje studentai mokėsi, geležinkelių transporto naujienas, teisės 
aktų pakeitimus, savo fakulteto naujienas.
Startavęs tinklalapis www.gelsistemos.lt tapo kiekvieno gele-
žinkelininko ir geležinkeliais besidominčio pradžios tinklalapiu 
(angl. „home page“). Virtualioje erdvėje visi turėjo
galimybę laisvai reikšti savo nuomonę, komentuoti, prieštarauti, 
užduoti klausimus. 
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Šalia aktualijų, svarbiausių žinių ir profesionalų pasisakymų 
galima rasti ir pramogas – laisvalaikio skyrelį su įtraukiančiais 
žaidimais, anekdotais, įdomybėmis, video iš viso pasaulio ir ne-
įpareigojančiais straipsniais geležinkelių transporto tema.
Svetainės kūrėjų pasididžiavimas – tarptautiniai ryšiai. Svetai-
nėje skelbiamos Europos geležinkelių agentūros (ERA), Tarp-
tautinės geležinkelių sąjungos (UIC) naujienos, keičiamasi in-
formacija su kitais tinklalapiais.

26 d. Matematikos ir informatikos institute ŽIVILĖ JESEVIČIŪTĖ 
gynė daktaro disertaciją tema: „Tikrinių reikšmių uždavi-
nys diferencialiniam operatoriui su nelokaliosiomis inte-
gralinėmis sąlygomis“ (fizinių mokslų sritis, matematika – 
01P). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Mifodijus SAPAGOVAS (Ma-
tematikos ir informatikos institutas, fiziniai mokslai, matemati-
ka – 01P). 

Matematikos ir informatikos institute ALEKSEJ BAKŠAJEV 
gynė daktaro disertaciją tema: „Statistinių hipotezių tikri-
nimas, naudojant N-metrikas“ (fizinių mokslų sritis, matema-
tika – 01P). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Rimantas RUDZKIS (Mate-
matikos ir informatikos institutas, fiziniai mokslai, matematika – 
01P). 

27 d. VGTU mišrus choras „Gabija“ (Meno vadovė R. Viskantaitė) 
pradėjo chorinės muzikos pavasario koncertų ciklą Taikomosios 
dailės muziejuje. 
Skambėjo specialiai pasirinktas platus ir dinamiškas „Gabijos“ 
atliekamų kūrinių spektras, sudarytas tarsi iš trijų dalių: nese-
niai klausytojams pristatytų kūrinių („Nušovė žvirblelį“, muzika 
Z. Bružaitės, žodžiai S. Gedos, amerikiečių liaudies dainos 
„Shenandoah“) ir kitų; rimtesnių, atliekamų konkursuose bei 
festivaliuose („Sumptis Domine“, muz. M. Natalevičiaus, „Ave 
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Maria“, muzika R. Dubra) bei paplitusių populiariosios muzikos 
dainų („Traukinių dainelė“, muzika F. Viskanto, žodžiai S. Žlibi-
no), „Bohemian Rhapsody“, muzika ir žodžiai F. Mercury, lietu-
vių liaudies romansas „Sode lakštutė“). 

Kovas

1 d. Švietimo ir mokslo ministras pasirašė įsakymą Nr. V-265, kuriuo 
patvirtintos keturios paskutinės nacionalinės kompleksinės pro-
gramos (NKP):

 − Tvaraus gamtinės aplinkos naudojimo;
 − Civilinės inžinerijos sektoriaus plėtros ir transporto; 
 − Humanitarinių ir socialinių mokslų;
 − Mechatronikos.

Iš viso buvo 12 nacionalinių kompleksinių programų, kurioms iš 
ES fondų paramos skirta 177 milijonai litų.
Pastarųjų keturių NKP projektus vykdė Vytauto Didžiojo univer-
sitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas, Kauno technologijos universitetas ir kt. 
Civilinės inžinerijos sektoriaus plėtros ir transporto NKP projektai:

 − „Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių II pakopos studijų 
programų kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas bei akade-
minio personalo kompetencijų ugdymas ir mobilumo skatini-
mas (TRANCIV-STUD)“, lėšos – iki 4 mln. Lt; 

 − „Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių doktorantūros pro-
gramų kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas bei tyrėjų kva-
lifikacijos tobulinimas, kompetencijų ugdymas ir mobilumo 
skatinimas (TRANCIV-MOKSL)“, lėšos – iki 2 mln. Lt;

 − „Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių aukštojo moks-
lo studijų ir MTEP infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas 
bei MTEP veiklos vykdymas (TRANCIV-MTEP)“, lėšos – iki 
3,2 mln. Lt. 
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Bibliotekoje, Galerijoje A atidaryta paroda „Apgalvota Wen-
che Selmer architektūra“, kurioje eksponuota 10 gražiausių 
architektės sukurtų medinių trobesių ir namų. Parodą universi-
tetui dovanojo Norvegijos Karalystės ambasada Lietuvoje. 
Renginyje dalyvavo Norvegijos Karalystės ambasadorius Stei-
nar Gil bei dar keleto valstybių ambasadoriai, VGTU rektorius 
prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius ir kiti universiteto vadovai, 
atstovai bei svečiai. 
Atidariusi parodą univesiteto bibliotekos direktorė Rimutė 
Abramčikienė dėkojo Norvegijos ambasadai už šios šalies 
paramą mūsų universitetui. Per 20 Lietuvos nepriklausomy-
bės metų Norvegijos bibliotekos skolino mums labai vertingas 
mokslines knygas. 
Pasak Norvegijos Karalystės ambasadoriaus Steinar Gil, už 
Norvegijos girios koncepcijos išgarsinimą pasaulyje šalis turėtų 
būti dėkinga ansambliui „The Beatles“, parašiusiam analogiško 
pavadinimo dainą. Architektė Wenche Selmer Norvegijos girios 
sąvoką pirmoji susiejo su architektūra. Jis padėkojo VGTU rek-
toriui ir bibliotekos direktorei už galimybę surengti šios architek-
tės darbų parodą universiteto bibliotekoje. 
VGTU rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius džiaugė-
si sulaukęs tiek daug garbingų svečių. Jis pažymėjo, kad tai – 
ypatinga proga, nes universitetas pirmą kartą sulaukė parodos 
iš Norvegijos. Nors šis kraštas nėra perdaug nutolęs nuo Lietu-
vos, tačiau jį mažai pažįsta mūsų žmonės. Paroda padės užpil-
dyti šią spragą. Vieta parodai, pasak rektoriaus, buvo pasirinkta 
neatsitiktinai. Bibliotekoje nuolat gausu studentų, todėl jie turės 
progą čia užsukti ir susipažinti su įdomia ir gražia Norvegijos 
architektūra. 
Norvegijos Karalystės ambasadorius Steinar Gil ir universiteto 
rektorius prof. Romualdas Ginevičius pasikeitė atminimo dova-
nomis. 
Paskaitą apie architektės Wenche Selmer gyvenimą ir kūrybą 
perskaitė iš Oslo atvykusi profesorė Elizabeth Tostrup. Pasak 
jos, architektė Wenche Selmer – viena iš nedaugelio moterų ar-
chitekčių, išgarsėjusių Skandinavijoje XX-ojo amžiaus viduryje. 
Wenche Selmer mediniai gyvenamieji namai, ar jie būtų pasta-
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tyti vaizdingoje Norvegijos pakrantėje, ar atokiuose kalnuose 
ir miškuose, yra puikiai pritaikyti prie aplinkos. Jos kūryba – tai 
aukštojo dizaino ir tinkamumo gyventi derinys, Norvegijos gro-
žio ir racionalaus skandinavų pragmatizmo sintezė. Wenche 
Selmer sugebėjo sujungti senosios statybos tradicijas su šiuo-
laikiniais patogumais. 

Bibliotekoje atidaryta paroda, skirta Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo 20-mečiui paminėti, „Laisvė gimsta kovoje už 
laisvę“. Parodos stende rašoma:
„Kovo 11-oji yra objektyvus faktas, sukėlęs grandininę reakciją. 
Nereikia užmiršti: tautoms laisvė nesuteikiama, nedovanojama, 
gali taip atrodyti vien iš pirmo žvilgsnio. Iki patvirtinimo momen-
to vyksta nenumaldoma kova, kai kur kruvina ir ilga, kitur taiki, 
bet taip pat sunki ir ne be aukų.
Prisiminkime, ką sakė N. Chruščiovas, kai jam apžiūrint Jung-
tinių Tautų rūmus buvo priminta, jog čia būtent gimstanti tautų 
nepriklausomybė. Šalies, kurioje buvo faktiškai paneigtos tautų 
teisės, vadovas atšovė: tautų laisvė gimsta jų kovoje už laisvę. 
<...> Kaip ir Vasario 16-oji, taip ir Kovo 11-oji sušvito tautos ke-
lyje vienodai sunkiomis, nors ir skirtingomis aplinkybėmis. Yra 
nepajudinama objektyvi tiesa: tautos laisvė ir nepriklausomybė 
gimė jos kovoje už tą laisvę” (ištraukos iš Lietuvos Nepriklau-
somybės akto signataro G. Iešmanto kalbos). Ši data svarbi vi-
siems lietuviams. 1990 metų kovo 11-ąją Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji taryba paskelbė, kad Lietuva ir vėl nepriklauso-
ma. Mes jau 20 metų esame laisva šalis ir galime didžiuotis šiuo 
pasiekimu“.

DELFI žiniomis, pirmosios kregždės – Vilniaus pedagoginis uni-
versitetas (VPU), Vilniaus Mykolo Romerio (MRU) universite-
tas ir Kauno technologijos universitetas (KTU) – ryžosi iki 3 ir 
3,5 metų trumpinti bakalauro studijas. Minėti universitetai rinktis 
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ne 4 metų, o trumpesnes bakalauro programas pasiūlys 2010-
ųjų metų abiturientams.
„Bandysime, kad nuo rudens jau būtų 3 metų bakalauro studijų 
programa“, – sakė VPU rektorius Algirdas Gaižutis. – Galvoja-
me, kad Studijų vertinimo centro ekspertai mums pritars, nes 
turime gerai žinomą, kvalifikuotą, aktyvią profesūrą, kuriems 
pavyks neblogai sustyguoti darbą“. 
Pirma VPU parengta metais trumpesnio bakalauro programa – 
Europos istorija, nes, pasak A. Gaižučio, dabar tokio tipo spe-
cialistų reikia.
„Manome, kad ne fundamentalių, bet daugiau praktiškesnių dis-
ciplinų būtų galima vėliau pasiūlyti ir daugiau“, – sakė rektorius.
„Kam čia reikia tiems vaikams taip ilgai vargti, juolab, kad nieko 
svarbaus nebus atsisakyta, nebent absoliučiai jaunam žmogui 
nereikalingų dalykų“, – VPU vadovui antrino Istorijos fakulteto 
dekanas Eugenijus Jovaiša, tačiau nesukonkretino, kokių daly-
kų sąskaita trumpės studijos.
Studijų kokybės vertinimo centras nėra gavęs naujos VPU pro-
gramos, tačiau, kaip sakė profesorius E. Jovaiša, tai bus pada-
ryta labai greitai, nes ji jau redaguojama, tvarkoma kalba.
Mykolo Romerio universiteto laikinojo studijų prorektoriaus Jus-
tino Sigito Pečkaičio teigimu, šioje aukštojoje mokykloje nuo 
rudens galėtų atsirasti bent kelios 3,5 metų trukmės bakalauro 
studijų programos. Tačiau kol kas irgi nė viena nepatvirtinta.
„Ateityje planuojame nuo 6 iki 4 kreditų sumažinti laiką, skirtą 
užsienio kalbai arba atsisakyti kai kurių bendrauniversitetinių 
dalykų, kurie buvo dėstomi beveik visose studijų programose, 
tokių kaip politologija ir panašiai“, – vardijo laikinasis studijų 
prorektorius.
J. S. Pečkaičio teigimu, pagrindinė užduotis, kad trumpinant 
studijų laiką nenukentėtų jų kokybė: žmogus, pasirinkęs stu-
dijų programą, „galėtų rimtai ją įsisavinti, įgytas žinias mokėtų  
pritaikyti praktikoje ir kad tos žinios atitiktų šiuolaikinio aukštojo 
mokslo lygį bei visuomenės poreikius“.
Organizuoti trumpesnės trukmės studijas nebuvo draudžiama 
ir anksčiau. Bolonijos deklaracijoje dėl aukštojo mokslo erdvės 
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nurodyta, kad bakalauro studijos turėtų trukti ne mažiau kaip 
3 metus. Tačiau studijų kokybės vertinimo specialistei Rasai 
Šlikaitei kol kas teko matyti tik Kauno technologijos universiteto 
3,5 metų trukmės bakalauro programą, kuri neseniai pateikta 
vertinimui.
„Manau, pradės teikti ir kiti“, – prognozavo laikinai Studijų koky-
bės vertinimo centro Studijų kokybės vertinimo skyriaus vedėjo 
pavaduotojos pareigas einanti R.Šlikaitė.
Pasak DELFI pašnekovės, įstatymas nurodo, kad pirmos pa-
kopos (koleginės ir bakalauro) studijų apimtis yra ne mažesnė 
kaip 120 kreditų, o tai leidžia organizuoti ir 3 metų bakalauro 
studijų programas, „jei jų rengėjai, organizuodami trumpesnes 
studijas, numato pasiekti reikiamą studentų įgyjamų žinių ir ge-
bėjimų lygį“.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius, Lietuvos 
universitetų rektorių konferencijos prezidentas Romualdas Gi-
nevičius pripažįsta, kad metais trumpesnė studijų trukmė – sti-
prus užsienio universitetų koziris. 
Tačiau, profesoriaus nuomone, 3 metų bakalauro programa ga-
lima tik socialinių mokslų srityje. 
„Inžineriniams mokslams tai būtų didžiausia nesąmonė, nes 
neaišku, kokį specialistą išleistume. Jau dabar gamybininkai 
skundžiasi, kad inžinieriai mokomi tik ketverius, o ne penke-
rius metus, kaip anksčiau. Po trijų studijų metų išleisti žmogų į 
statybų aikštelę būtų pavojinga, nes nežinia, kokią atsakomybę 
jam būtų galima pavesti“, – sakė Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto rektorius.
Jo teigimu, užsienyje specialybės dalykus universitetai prade-
da nagrinėti jau pirmame kurse. „O mes iš pradžių studentams 
teikiame Švietimo ir mokslo ministerijos užfiksuotą didelį bloką 
visuomenės mokslų. Esame įsprausti į tam tikrus rėmus ir nieko 
nepadarysi“, – apgailestavo Rektorių konferencijos vadovas.
Paklaustas, kokią matytų išeitį, profesorius sakė, jog reikėtų 
optimizuoti vidurinio ir universitetinio mokymo sistemas: moky-
kloje dėstyti daugiau bendrųjų dalykų, kad universitetai galėtų 
anksčiau pradėti dėstyti specialybės dalykus.
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„Pavyzdžiui, VGTU pirmus metus visi studentai mokosi fizikos, 
matematikos, chemijos. Ir jeigu studentai prastai paruošti mo-
kykloje, jie masiškai iškrenta. 
Dėstytojai skundžiasi studentais, aš baru dėstytojus, kad gal 
nemoka perteikti medžiagos, tačiau jie – kaip tarp kūjo ir prie-
kalo: belieka arba užsimerkti ir visiems rašyti gerus pažymius, 
arba didelę dalį išbraukti. O kas bus išbraukus? Situacija nevie-
nareikšmiška ir vienpusiškai vertinti neišeina“, – sakė rektorius.
Nutarus trumpinti studijas, reikėtų dar padidinti jų intensyvumą. 
„O kaip tą padaryti, jei daugiau nei pusė studentų dirba?“, – 
klausė R. Ginevičius.
Profesoriaus nuomone, tokioje situacijoje mažiausiai skausmin-
gas sprendimas – laisvas studijų grafikas. 
„Kaip Anglijoje, kur yra trys studijų režimai. Vienas žmonėms, 
kurie universitete gali sėdėti nuo ryto iki vakaro ir studijas baigti 
laiku. Kiti studijoms skiria mažiau laiko ir mokosi pora metų il-
giau. Treti mokosi dar ilgiau ir dar mažiau intensyviai“, – pateikė 
pavyzdį DELFI pašnekovas.
Anot R. Ginevičiaus, pas mus studijų trukmė „kieta“, o paskui 
„universitetai kalti, kad specialistai blogai parengti, nors yra stu-
dentų, kurie neina į paskaitas ir tik šiaip taip nusirašydami bai-
gia mokslus“. 
„Mes visi esame sudėtingos socialinės situacijos įkaitai: stu-
dentai nedirbdami neturėtų galimybės studijuoti, dėstytojai dėl 
mažų algų turi lakstyti per kelis darbus ir negali pilnai atlikti savo 
funkcijos ir gauname tai, ką turime. Tačiau dėl to negalima kal-
tinti vien universitetų, rektorių ar dekanų. Tiesiog tokia mūsų 
valstybės situacija ir tai reikia suprasti“, – apibendrino Lietuvos 
universitetų rektorių konferencijos prezidentas.
Švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė pabrėžė, jog į 
specialybės dalykus labiau orientuotos kolegijos, o universiteti-
nių studijų tikslas – suteikti platesnį išsilavinimą.
Artimiausiu metu Švietimo ir mokslo ministerija ketina koreguoti 
bendruosius reikalavimus studijų programoms. Pasak N. Puti-
naitės, universitetams tai leis įvairiau organizuoti studijų proce-
są, kad jis būtų labiau pritaikytas prie studijuojančiųjų poreikių.
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„Tačiau aišku: jeigu trumpėja studijų laikas, turi didėti jų intensy-
vumas, nes universitetinės studijos turi būti studijos, o ne šiaip 
kursai“, – pabrėžė viceministrė.

Puslaidininkių fizikos instituto posėdžių salėje Skirmantas 
KERŠULIS gynė daktaro disertaciją tema: „Magnetinio ir 
elektrinio lauko efektai polikristaliniuose La1-xSrxMnO3 
sluoksniuiose“ (fizinių mokslų sritis, fizika – 02P). 
Mokslinis vadovas doc. dr. Nerija ŽURAUSKIENĖ (Puslaidinin-
kių fizikos institutas, fiziniai mokslai, fizika – 02P).

2 d. Senato posėdis

PRITARTA:
 − Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2009 m. rekto-
riaus ataskaitai; 

 − Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2009 m. biudžeto 
įvykdymo ataskaitai ir Vilniaus Gedimino technikos universi-
teto 2010 m. biudžeto projektui. 

ĮTEIKTI: 
 − Diplomai mokslinių monografijų konkurso nugalėtojams: 
N. K. Paliuliui, R. Ginevičiui, E. Chlivickui ir J. Merkevičiui už 
monografiją „XXI amžiaus iššūkiai: organizacijų ir visuome-
nės pokyčiai“ (I vieta); V. Pruskui už monografiją „Socialinė 
katalikybė Lietuvoje“ (II vieta); T Kačerauskui už „Tikrovę ir 
kūrybą“(III vieta). 

 − Diplomai VGTU aukštojo mokslo vadovėlių konkurso nu-
galėtojams: A. V. Valiuliui už vadovėlį „Legiruotieji plienai ir 
jų suvirinimas“ (I vieta); D. Navakauskui ir A. Serackiui už  
vadovėlį „Skaitmeninis signalų apdorojimas taikant MATLAB“ 
(II vieta); L. Čiupailai, J. Vinogradovai ir J. Zemkauskui už 
vadovėlių komplektą „Bendroji inžinerinė grafika“ ir „Taikomoji 
inžinerinė grafika“ ( III vieta).
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 − Patentas įteiktas Algimantui Kazragiui ir Albinui Gailiui už 
išradimą „Keturkomponenčių sistemų sudėties bei būsenos 
grafinės analizės būdas“. 

 − Daktaro diplomai. 

PATVIRTINTA:
 − Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2009 m. rekto-
riaus ataskaita; 

 − Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2009 m. biudžeto 
įvykdymo ataskaita ir Vilniaus Gedimino technikos universite-
to 2010 m. biudžeto projektas;

 − Vilniaus Gedimino technikos universiteto struktūra;
 − Žurnalų redakcinės kolegijos: AVIATION , Journal of Busi-
ness Economics and Management, Journal of Environmental 
Engineering and Landscape Management, Geodezija ir kar-
tografija ir Urbanistika ir architektūra; 

 − Termoizoliacijos mokslo instituto konkursų ir atestacijos ko-
misija. 

NUTARTA: 
 − Vadovaujantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto sta-
tutu:
1. Tvirtinti Vilniaus Gedimino technikos universiteto struktūrą.
2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus Gedimino technikos uni-

versiteto Senato 2009 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 42-3.5 
„Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto struktūros pa-
tvirtinimo“.

 − Reorganizuoti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Ži-
niasklaidos ir renginių direkciją į Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Viešosios komunikacijos direkciją. 

 − Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos 
fakulteto Kelių katedros Automobilių kelių mokslo laboratoriją 
pervadinti į Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos 
inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo instituto Automobilių kelių 
mokslo laboratoriją.



2010 m. kovas

78

 − Įsteigti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kokybės va-
dybos skyrių. 

 − Suteikti VGTU Garbės nario vardą: Leonui Antanui Maska-
liūnui. 

 − Dėl atstovo skyrimo į projekto „nacionalinio fizinių ir technolo-
gijos mokslų centro kūrimas“ valdymo grupę:

 Įgalioti Vilniaus Gedimino technikos universiteto plėtros pro-
rektorių Liudviką Rimkų atstovauti Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetą projekto „Nacionalinio fizinių ir technologijos 
mokslų centro kūrimas“ valdymo grupėje.

PRITARTA:
 − Rektoriaus teikimui, kad dr. Diana Kalibatienė būtų renkama 
pirmai kadencijai Fundamentinių mokslų fakulteto Informaci-
nių sistemų katedroje docento pareigoms; 

 − Terminuotos darbo sutarties sudarymui su Petru Čyru eiti pro-
fesoriaus pareigas Darbo ir gaisrinės saugos katedroje;

 − Terminuotos darbo sutarties sudarymui su Rymantu Pekum 
eiti docento pareigas Hidraulikos katedroje;

 − Terminuotos darbo sutarties sudarymui su Evaldu Purliu eiti 
docento pareigas Architektūros pagrindų ir teorijos katedroje.

 − Profesoriaus pedagoginis vardas suteiktas Jonui Kleizai; 
 − Docento pedagoginiai vardai suteikti: Anai Usovaitei ir Rase-
lei Girgždienei.

ŽURNALO AVIATION  
REDAKCINĖ KOLEGIJA

Prof. dr. Jonas Stankūnas (vyriausiasis redaktorius), Antano 
Gustaičio aviacijos institutas, VGTU.
Margarita Apanavičienė (atsakingasis sekretorius), Antano 
Gustaičio aviacijos institutas, VGTU.

Tarptautinė redakcijos kolegija
Prof. Michael Bagshaw, Karališkoji kolegija, Berkšyras, Di-
džioji Britanija.
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Prof. Vladimir Danek, Brno technologijos universitetas, Aviaci-
nės inžinerijos institutas, Brno, Čekija.
Prof. habil. dr. Vytautas Giniotis, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas.
Prof. habil. dr. Zdobyslaw Goraj, Varšuvos technologijos uni-
versitetas, Varšuva, Lenkija.
Habil. dr. Villi Hink, Keller Luftechnik GmbH, Vokietija.
Dr. Junku Yuh, Korėjos aeronautikos universitetas, Koyang-ci-
ty, Korėja.
Doc. dr. Algimantas Jakučionis, Antano Gustaičio aviacijos 
institutas, VGTU.
Prof. Igor Kabashkin, Transporto ir telekomunikacijų institutas, 
Ryga, Latvija.
Dr. Volodimir Kharchenko, Nacionalinis aviacijos universite-
tas, Kijevas, Ukraina.
Prof. habil. dr. Martinsh Kleinhofs, Rygos technikos universi-
tetas, Aviacijos institutas, 1019 Ryga, Latvija.
Prof. dr. ing. Mykola Kulyk, Nacionalinis aviacijos universite-
tas, Kijevas, Ukraina.
Dr. ing. Ivan Kuznetsov, Rygos aeronautikos institutas, Ryga, 
Latvija.
Doc. dr. Eduardas Lasauskas, Antano Gustaičio aviacijos ins-
titutas, VGTU.
Prof. habil. dr. Tadeusz Markowski, Ržešovo technologijos 
universitetas, Rzeszow, Lenkija.
Dr. Imre Makkay, Nacionalinis gynybos universitetas, Aviacijos 
ir oro gynybos institutas, Budapeštas, Vengrija.
Dr. Jaan Tamm, Estijos aviacijos akademija, Tartu, Estija.
Dr. Libor Palička, Žilino universitetas, Žilina, Slovakija.
Prof. habil. dr. Yuri Paramonov, Rygos technikos universitetas, 
Aviacijos institutas Ryga, Latvija.
Prof. habil. dr. Eugenijus Pileckas, Antano Gustaičio aviaci-
jos institutas, VGTU.
Prof. dr. ing. Antonin Pištek, Brno technologijos universitetas, 
Brno, Čekija.
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Dr. Wojciech Potkanski, Varšuvos technologijos universitetas, 
Aviacijos institutas, Varšuva, Lenkija.
Prof. habil. dr. Roma Rinkevičienė, Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, VGTU. 
Prof. dr. Ramiz Sadyqov, Azerbaidžano nacionalinė aviacijos 
akademija, Baku, Azerbaidžanas.
Prof. habil. dr. Krzystof Sibilski, Varšuvos technologijos uni-
versitetas, Varšuva, Lenkija.
Dr. Wojciech Skibniewski, Lenkijos oro pajėgų aviacinės me-
dicinos institutas, Varšuva, Lenkija.
Prof. Galyna Suslova, Nacionalinis aviacijos universitetas, Ki-
jevas, Ukraina.
Dr. ing. Andrzej Tomczyk, Ržešovo technologijos universite-
tas, Rzeszow, Lenkija.
Prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis, Vilnius Gedimino 
technikos universitetas, VGTU.
Prof. Paul Wagstaff, Kingstono universitetas, Londonas, Di-
džioji Britanija.
Prof. habil. dr. Alexander Zbrutsky, Nacionalinio technikos 
universiteto “Kijevo politechnikos institutas”, Kijevas, Ukraina.
Prof. habil. dr. Antanas Žiliukas, Kauno technologijos univer-
sitetas, Kaunas, 
Prof. Andris Chate, Rygos technikos universitetas, Medžiagų ir 
struktūrų institutas, Latvija.

ŽURNALO GEODEZIJA IR KARTOGRAFIJA  
REDAKCINĖ KOLEGIJA

Prof. habil. dr. Jonas Skeivalas (vyriausiasis redaktorius), Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas.
Doc. dr. Eimuntas Paršeliūnas (atsakingasis sekretorius), Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas.
Doc. dr. Vladislovas Česlovas Aksamitauskas, Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetas. 
Doc. dr. Pranas Aleknavičius, Lietuvos žemės ūkio universi-
tetas, Kaunas.
Prof. dr. Janis Balodis, Latvijos universitetas, Ryga, Latvija.
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Prof. dr. Kai Borre, Aalborgo universitetas, Aalborgas, Danija.
Prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius, Vilniaus universite-
tas, Vilnius.
Prof. dr. Artu Ellmann, Talino technologijos universitetas, Tali-
nas, Estija.
Prof. habil. dr. Vytautas Giniotis, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, Vilnius.
Prof. dr. Hilmar Ingensand, Šveicarijos federalinis technologi-
jos institutas, Zürich, Šveicarija.
Prof. habil. dr. Romuald Kaczyński, Geodezijos ir kartografijos 
institutas, Varšuva, Lenkija.
Prof. habil. dr. Jan Kryński, Geodezijos ir kartografijos institu-
tas, Varšuva, Lenkija.
Prof. dr. Erling Onstein, Gjoviko aukštoji mokykla, Gjøvik, Nor-
vegija.
Prof. habil. dr. Petras Petroškevičius, Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetas.
Prof. dr. Peter Pilesjö, Lundo universitetas, Lund, Švedija.
Prof. habil. dr. Jüri Randjärv, Estijos žemės ūkio universitetas, 
Tartu, Estija.
Doc. dr. Birutė Ruzgienė, Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas.
Prof. habil. dr. Stanislavas Sakalauskas, Vilniaus universite-
tas, Vilnius.
Prof. habil. dr. Jonas Stankūnas, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas.
Habil. dr. Saulius Šliaupa, Geologijos ir geografijos institutas, 
Vilnius.
Prof. habil. dr. Martin Vermeer, Helsinkio technologijos univer-
sitetas, Helsinkis, Suomija.

ŽURNALO JOURNAL OF BUSINESS  
ECONOMICS AND MANAGEMENT  

REDAKCINĖ KOLEGIJA

Prof. Romualdas Ginevičius (vyriausiasis redaktorius), Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas.
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Prof. Manuela Tvaronavičienė (atsakingasis sekretorius), Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas.
Prof. Schlomo Schafir (atsakingasis sekretorius), Štralzundo 
taikomųjų mokslų universitetas, Vokietija.
Prof. Abel Femi Adekola, Viskonsino-Stouto universitetas, 
JAV.
Prof. Ruth Alas, Estijos verslo mokykla, Estija.
Prof. Massimo Colombo, Milano politechnikos universitetas, 
Italija.
Prof. Zuzana Dvořáková, Ekonomikos universitetas, Čekija.
Prof. Josef Fiala, VŠB – Ostravos technikos universitetas, Čekija.
Assoc. prof. Elena Georgieva, Varnos ekonomikos universite-
tas, Bulgarija.
Prof. Jerzy Goluchowski, Katovicų Karolio Adamieckio vardo 
ekonomikos universitetas, Lenkija.
Prof. Herbert Grüner, Berlyno taikomųjų mokslų universitetas, 
Vokietija.
Prof. Jana Hančlová, VŠB – Ostravos technikos universitetas, 
Čekija.
Dr. Max Hogeforster, Baltijos jūros akademija, Vokietija.
Prof. Ivona Yakimova, Varnos ekonomikos universitetas, Bul-
garija.
Prof. Boriss Kurovs, Rygos tarptautinė ekonomikos ir verslo 
administravimo kolegija, Latvija.
Prof. Zohar Laslo, NACE, Izraelis.
Prof. Krystyna Lisiecka, Katovicų Karolio Adamieckio vardo 
ekonomikos universitetas, Lenkija.
Prof. Kari Liuhto, Pan-Europos institutas, Turku ekonomikos 
mokykla, Suomija.
Prof. Krzysztor Marcinek, Katovicų Karolio Adamieckio vardo 
ekonomikos universitetas, Lenkija.
Prof. Jay Mitra, Esekso universitetas, Anglija.
Prof. Daniel Oyon, Lausanne universitetas, Šveicarija.
Prof. Mirjana Radović Marković, Belgrado ekonomikos moks-
lų institutas, Serbija.
Prof. Svetlana Rakadzhiiska, Varnos ekonomikos universite-
tas, Bulgarija.
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Prof. Jaroslav Ramík, Silezijos universitetas, Čekija.
Prof. Michael Reiss, Štutgarto universitetas, Vokietija.
Prof. Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas.
Prof. John Saee, Verslo administravimo ir komunikacijų valdy-
mo mokykla, Vokietija.
Prof. Javier Santomà, IESE Verslo mokykla, Navarra universi-
tetas, Ispanija.
Prof. Horst Sing, Wharton mokykla, Pensilvanijos universite-
tas, JAV.
Prof. Karel Skokan, VŠB – Ostravos technikos universitetas, 
Čekija.
Prof. Vytautas Snieška, Kauno technologijos universitetas, 
Kaunas.
Prof. Konstantinos Terzidis, Kavala aukštojo mokslo technolo-
gijos institucija, Graikija.
Prof. Tadeusz Trzaskalik, Katovicų Karolio Adamieckio vardo 
ekonomikos universitetas, Lenkija.
Prof. Richard Whitley, Mančesterio verslo mokykla, Anglija.
Prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, Lietuva.
Doc. Inga Žalėnienė, Mykolo Romerio universitetas, Vilnius.

ŽURNALO JOURNAL OF ENVIRONMENTAL  
ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT  

REDAKCINĖ KOLEGIJA

Prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas (vyriausiasis redaktorius), Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas.
Prof. habil. dr. Donatas Butkus, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas.
Prof. habil. dr. Dmitrijus Styra, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas.
Doc. dr. Saulius Vasarevičius, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas.
Dr. Edita Baltrėnaitė (atsakinga mokslinė sekretorė), Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas.
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Tarptautinė redakcijos kolegija
Dr. inž. Wolfgang Begler, MBU-GmbH, Rostokas, Vokietija.
Prof. habil. dr. Dagnija Blumberga, Rygos technikos universi-
tetas, Ryga, Latvija.
Dr. Colin Anthony Booth, Volverhamptono universitetas, Vol-
verhamptonas, Jungtinė Karalystė. 
Dr. William Couch, Varšuvos universitetas, Varšuva, Lenkija. 
Prof. dr. Kevin Croke, Ilinojaus universitetas, Čikaga IL, JAV. 
Dr. Alexander Dashkovsky, AB “Ukranalyt”, Kijevas, Ukraina. 
Dr. Arūnas Draugelis, JAV 5 regiono aplinkos apsaugos agen-
tūra, Illinois, JAV. 
Prof. dr. inž. Klaus-Diter Fröhner, Hamburgo-Harburgo techni-
kos universitetas, Hamburgas, Vokietija.
Prof. dr. Avi Golan-Goldhirsh, Ben-Gurion universitetas Nege-
ve, Midreshet ben-Gurion, Izraelis.
Prof. habil. dr. Janis Gravitis, Valstybinis Latvijos miškų chemi-
jos institutas, Ryga, Latvija. 
Prof. dr. Marat Ibragimov, Maskvos valstybinis atvirasis uni-
versitetas, Maskva, Rusija. 
Prof. dr. Boris Jurmanov, Valstybinis Sankt Peterburgo archi-
tektūros ir civilinės inžinerijos universitetas, Sankt Peterburgas, 
Rusija. 
Prof. dr. Danuta Koradecka, Centrinis darbų saugos institutas, 
Varšuva, Lenkija. 
Prof. dr. Jurij Krasovickij, Voronežo valstybinė technologinė 
akademija, Voronežas, Rusija. 
Prof. dr. Luis Texeira Lemos, Viseu politechnikos institutas, 
Viseu, Portugalija.
Prof. dr. Arvydas Lietuvninkas, Tomsko valstybinis universite-
tas, Tomskas, Rusija.
Prof. dr. inž. Herbert Märkl, Hamburgo-Harburgo technikos 
universitetas, Hamburgas, Vokietija.
Prof. dr. Evgueni Martchenko, Maskvos valstybinis atvirasis 
universitetas, Maskva, Rusija.
Prof. dr. Erio Pasqualini, Italijos Ankonos universitetas, Anko-
na, Italija.
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Dr. Wolfgang Probst, Datakustik GmbH, Greifenberg, Germa-
ny.
Prof. dr. Leonid Rikhvanov, Tomsko politechnikos universite-
tas, Tomskas, Rusija.
Prof. dr. Oleg Rusak, Sankt Peterburgo miškų ūkio akademija, 
Sankt Peterburgas, Rusija.
Dr. Yury Alexandrovich Sapozhnikov, Lomonosovo valstybi-
nis universitetas, Maskva, Rusija.
Prof. dr. Birzhan Shakirov, Valstybinis Pietų Kazachstano  
M. Auezovo universitetas, Šimkentas, Kazachstano respublika.
Prof. dr. Bal Ram Singh, Norvegijos gyvenimo mokslų univer-
sitetas, Norvegija.
Prof. dr. Brian Spalding, Concentration, Heat & Momentum Li-
mited, Londonas, Anglija.
Prof. dr. Xavier úbeda, Barselonos universitetas, Barselona, 
Ispanija.
Prof. dr. Federico Vagliasindi, Katanijos universitetas, Kata-
nija, Italija.
Prof. dr. Arnold Valdberg, Dujų valymo mokslinio tyrimo insti-
tutas, Maskva, Rusija. 

Redakcijos kolegija Lietuvoje 
Prof. habil. dr. Valentinas Baltrūnas, Geologijos ir geografijos 
institutas, Vilnius.
Habil. dr. Algimantas Bubulis, Kauno technologijos univer-
sitetas. Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, 
Kaunas.
Prof. dr. Arūnas Bukantis, Vilniaus universitetas, Vilnius.
Doc. dr. Aloyzas Girgždys, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas.
Prof. habil. dr. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas.
Prof. habil. dr. Algimantas Kazragis, Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetas.
Prof. habil. dr. Antanas Laukaitis, Termoizoliacijos institutas, 
Vilnius.
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Prof. habil. dr. Danutė Marčiulionienė, Lietuvos Botanikos ins-
titutas, Vilnius.
Prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis, Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas.
Prof. habil. dr. Jonas Mažeika, Gamtos tyrimų centras, Vilnius. 
Doc. dr. Mindaugas Rimeika, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas.
Prof. habil. dr. Povilas Algimantas Sirvydas, Lietuvos žemės 
ūkio universitetas, Kauno raj., Lietuva.
Prof. habil. dr. Vida Stravinskienė, Vytauto Didžiojo universi-
tetas, Kaunas.
Doc. dr. Dovydas Ščupakas, Valstybinis aplinkos sveikatos 
centras, Vilnius.
Prof. habil. dr. Rimvydas Tumas, Lietuvos žemės ūkio univer-
sitetas, Kauno raj., Lietuva.
Prof. habil. dr. Petras Vaitiekūnas, Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas.
Prof. habil. dr. Vytenis Zabukas, Klaipėdos universitetas, Klai-
pėda.

ŽURNALO URBANISTIKA IR ARCHITEKTŪRA  
REDAKCINĖ KOLEGIJA

Prof. dr. Rimantas Buivydas (vyriausiasis redaktorius), Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas.
Prof. dr. Zigmas Jonas Daunora (vyr. redaktoriaus pavaduo-
tojas urbanistikos sričiai), Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas.
Doc. dr. Liutauras Nekrošius (vyr. redaktoriaus pavaduotojas 
architektūros sričiai), Vilniaus Gedimino technikos universite-
tas.
Doc. dr. Audrius Novickas (atsakingasis sekretorius), Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas.
Prof. habil. dr. emeritas Jurgis Vanagas, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas.
Prof. dr. Algimantas Mačiulis, Vilniaus dailės akademija, Vil-
nius.
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Prof. habil. dr. Pranciškus Juškevičius, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas.
Prof. habil. dr. emeritas Konstantinas Jakovlevas-Mateckis, 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
Prof. habil. dr. Algimantas Miškinis, Lietuvos mokslų akade-
mijos narys korespondentas, Lietuva.
Doc. dr. Almantas Liudas Samalavičius, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas.
Prof. dr. Nijolė Lukšionytė, Vytauto Didžiojo universitetas, 
Kaunas.
Dr. Jan Gehl, Danijos karališkoji menų akademija, Danija.
Prof. dr. Ugis Bratuškins, Rygos technikos universitetas, La-
tvija.
Prof. Ilmar Pihlak, Talino technikos universitetas, Estija.
Prof. dr. Kazys Varnelis, Niujorko Kolumbijos universitetas, 
JAV.
Prof. habil. dr. Jerzi Uscinowicz, Bialystoko politechnikos uni-
versitetas, Lenkija.
Doc. dr. Nikolaus Griebel, Veimaro universitetas Bauhaus, Vo-
kietija.
Dr. Angus Macdonald, Edinburgo universitetas, Didžioji Bri-
tanija.
Prof. emeritas Raimundas Matulionis, Viskonsino universite-
tas, JAV.
Prof. habil. dr. Valerij Morozov, Baltarusijos nacionalinis tech-
nikos universitetas, Baltarusija.
Doc. dr. Kęstutis Zaleckis, Kauno technologijos universitetas, 
Kaunas.

*     *
*

Senato ir Tarybos posėdyje universiteto vadovai pateikė 
ataskaitas apie nuveiktus 2009 metais darbus jų kuruoja-
mose srityse. 
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Studijų prorektorius dr. Alfonsas Daniūnas, apžvelgdamas 
studijų ir tarptautinio bendradarbiavimo rezultatus, džiaugėsi, 
kad studijų srityje universitetui permainų nereikėjo „ studijų mo-
delis liko toks pat. Programos atitiko rinkos poreikius ir studentų 
lūkesčius. „Studijų krepšelių” skaičius buvo net didesnis nei ti-
kėtasi. Tuo galėtų pasigirti anaiptol ne kiekviena šalies aukštoji 
mokykla. 
Gerų rezultatų pasiekta tarptautinio bendradarbiavimo srityje. 
Išvykstančiųjų ir atvykstančiųjų studentų skaičiaus santykis ar-
tėja prie vieneto. Dabar mūsų studentai jau gali vykti į užsienį 
ne tik mokytis, bet ir atlikti praktiką. Mainai studijų ir mokslo 
srityje vyksta su 88 aukštosiomis mokyklomis, esančiomis 29 
pasaulio šalyse, 12 iš jų – ne Europos Sąjungos valstybės. Geri 
santykiai susiklostė su Pietų Korėja. Pastaraisiais metais suda-
rytos net 7 naujos sutartys su šios šalies aukštojo mokslo ins-
titucijomis. Atvykstančiųjų studijuoti į VGTU kitų šalių studentų 
skaičius lieka stabilus. 
Mokslo prorektorius prof. Raimundas Kirvaitis perskaitė 
pranešimą „VGTU mokslo veikla 2009 m. Laimėjimai, praradi-
mai, problemos“. Pasak prorektoriaus, 2009 metais 15 moks-
lo krypčių buvo teikiamas daktaro laipsnis. 2010-aisiais teks iš 
naujo šią teisę įgyti. 2009 metais mokslinę veiklą vykdė per 600 
universiteto darbuotojų, buvo priimtas 61 doktorantas – šiek 
tiek mažiau nei 2008 m. (75). Geras apgintų disertacijų rodiklis: 
4 docentai „pagimdė“ vieną profesorių. 
Prof. Raimundas Kirvaitis pažymėjo, kad ypač gerų rezultatų 
pasiekta leidžiant mokslo žurnalus bei publikuojant mokslinius 
straipsnius. Net 8 VGTU žurnalai įrašyti į ISI duomenų bazę. 
Pagal šį rodiklį mus lenkia tik Oksfordo ir Harvardo universitetai. 
Negalutiniais duomenimis ISI duomenų bazėje yra 232 VGTU 
mokslininkų straipsniai. Šioje srityje VGTU taip pat gerokai len-
kė kitus šalies universitetus. 
Truputį blogiau klostėsi reikalai vykdant tarptautinius projektus ir 
atliekant užsakomuosius darbus – pastarųjų sumažėjo smukus 
šalies ekonomikai. Tačiau ir šioje srityje kai kurie VGTU padali-
niai pasiekė gerų rezultatų: pvz.: Aplinkos inžinerijos fakultetas 
bei Intermodalinio transporto ir logistikos kompetencijos centras. 
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Plėtros prorektorius dr. Liudvikas Rimkus papasakojo, kad 
2009 metais buvo atlikta darbų už 4,1 mln. Lt. 2010-aisiais ža-
dama suaktyvinti veiklą. Dalyvaujant slėniuose, kompleksinėse 
programose, vykdant planinius projektus numatoma atlikti dar-
bų už 70 mln. Lt. 
Žadama pagal galimybes skirti didesnį dėmesį universiteto po-
ilsiavietėms. Sudaryta darbo grupė ieško finansavimo šaltinių, 
mąstoma apie privačių investicijų pritraukimą. 
Pirmasis prorektorius prof. Edmundas Kazimieras Zavads-
kas apžvelgė pagrindinius statybos bei Žiniasklaidos ir rengi-
nių direkcijos nuveiktus darbus. Jis pasidžiaugė, kad nepaisant 
sunkmečio, pagrindiniai statybos darbai buvo atlikti, taip pat 
baigta rekonstruoti sporto salė. Prorektorius pateikė ir pasaulio 
universitetų reitingus. VGTU užėmė 312 vietą tarp tūkstančių 
aukštųjų mokyklų. Tai – puikus rodiklis. 
Kancleris dr. Arūnas Komka apžvelgė pagrindinius ūkinės 
finansinės veiklos rezultatus. 2009 metai universitetui buvo 
nelengvi. Finansavimas ne kartą buvo mažinamas ir I ketvirtį 
sudarė tik 77 proc. Tačiau universitetui laiku nustačius biudže-
to valdymo rizikos faktorius ir parengus universiteto taupymo 
priemonių planą, padėtis pagerėjo, o gavus beveik 3 000 studi-
jų krepšelių pesimistinis scenarijus buvo sustabdytas. 2009 m. 
pajamų surinkimo planas buvo įvykdytas 105 proc. Tačiau ben-
dros ir studijų pajamos truputį sumažėjo. 
Kancleris dr. Arūnas Komka pasidžiaugė, kad nepaisant sun-
kmečio, atnaujinama AGAI aviacijos specialistams rengti būtina 
mokomoji įranga. Už ES struktūrinių fondų lėšas pagal Vyriau-
sybės patvirtintą „Aviacijos specialistų rengimo ir mokomosios 
bazės atnaujinimo 2008–2013 m. programą” iš už Atlanto at-
skraidinti trys nauji mokomieji vienmotoriai lėktuvai, perimtas 
Kyviškių oro uostas. „Esame vienintelis universitetas, turintis 
savo aerodromą,” – sakė kancleris. 

Pabaigoje viso universiteto veiklą apibendrino VGTU rekto-
rius prof. Romualdas Ginevičius. 
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ATASKAITINIS PRANEŠIMAS APIE VGTU  
2009 m. VEIKLĄ

Gerbiamieji Tarybos nariai! Gerbiamieji Senato nariai! Gerbia-
mieji visi susirinkusieji!
2009 metais tiek studijose, tiek ir moksle mes pozicijų neprara-
dome, jas sustiprinome ir šiandien įsitvirtinome tarp trijų geriau-
sių šalies universitetų.
Esminis studijų pasiekimų rodiklis – gautų „studijų krepšelių“ 
skaičius, nežiūrint į nepalankią techniškiesiems mokslams šių 
dienų situaciją.
Esminis mokslo pasiekimų rodiklis – tarptautinių reitingų rodi-
kliai. Pasaulyje pagal mokslingumo rodiklius mes esame 312. 
Rytų Europoje geriausių universitetų šimtuke pagal šį rodiklį 
mus aplenkė tik 9 universitetai: Zagrebo– 6, Masaryko – 18, 
Belgrado – 81, Liublianos – 140, Vroclavo – 174, Jagiello – 240, 
Lomonosovo – 274, Karlo – 300 ir Tomsko – 306.
Mokslo ir studijų rezultatai, kurie didele dalimi priklauso nuo 
mūsų pačių pastangų, yra geri. Blogesnių praėjusio laikotarpio 
fi nansinių rezultatų priežastys Jums yra aiškios – jos yra iš-
orėje, t. y. šie rezultatai didele dalimi nuo mūsų nepriklausė. 
Pasaulinė ir šalies krizė, jos įtakotas biudžetinio finansavimo, 
užsakomųjų darbų apimčių mažėjimas, pasikeitusi dėl aukštojo 
mokslo reformos studijų fi nansavimo tvarka – tai yra esminės 
šios dienos mūsų finansinės būklės priežastys.
Praėjusių metų rezultatai yra geri, bet dar svarbiau yra juos įtvir-
tinti ateinančiais metais ir siekti tolesnės plėtros. Jei atsipalai-
duosime, rezultatai gali kardinaliai pasikeisti į blogąją pusę.
Pradėsiu nuo studijų. Rimtu ir solidžiu universitetu tiek šalies 
visuomenės, tiek valdžios, politikų akyse mes pasirodėme to-
dėl, kad surinkome daug „krepšelių“, t. y., kad mūsų universitetą 
pasirinko daug gerai vidurines mokyklas baigusių moksleivių. 
Tai visiškai nereiškia, kad šiais metais mes savaime sulauksime 
tokio paties rezultato.
Šiandien esminis mūsų uždavinys yra pasiekti, kad pas mus 
norėtų stoti ne kuo daugiau abiturientų, o kuo daugiau geriausių 
abiturientų. Kodėl taip yra? Praėjusios vasaros stojimo rezulta-
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tai parodė, kad į techniškąsias aukštąsias mokyklas mokančių-
jų už mokslą atėjo labai mažai. Priežastis aiški – studijų mokes-
tis čia beveik dvigubai didesnis negu socialiniuose moksluose. 
Todėl visi tie, kurie negavo „krepšelių“ pas mus, nežiūrėdami į 
polinkius, sugužėjo į M. Romerio ir Pedagoginį universitetus. 
Mūsų išsigelbėjimas – kuo daugiau „krepšelių“. Kaip tai pasiek-
ti?
Neseniai Studijų direkcija organizavo pirmojo kurso bakalaurų 
apklausą. Išryškėjo labai įdomūs rezultatai. Vienas klausimų 
buvo toks: kodėl susidomėjote VGTU? Per 50 proc. Apklaus-
tųjų atsakė taip: rekomendavo artimieji, bičiuliai, tėvai. Kas tie 
bičiuliai? Tai tie, kurie mokosi arba mokėsi VGTU. Tai reiškia, 
kokią nuomonę mūsų pagalba jie susidarys, taip ir rekomen-
duos stojantiesiems. Vadinasi, atsakomybė už puikų aukštą 
mūsų universiteto studijų įvertinimą gula ant visų pečių – nuo 
rektoriaus iki asistento. 
Šis įvertinimas priklausys nuo to, kokias žinias ir kaip mes pa-
teiksime studentams auditorijoje, kaip su jais bus elgiamasi 
katedrose, dekanatuose. Šiandien, deja, mes dar girdime, kad 
stojimo rezultatai – tai Rektorato ir Priėmimo komisijos reikalas. 
Jeigu mes taip galvosime ir toliau, tai, įvertinant demografinę si-
tuaciją, t. y. sparčiai mažėjantį baigiančiųjų vidurines mokyklas 
skaičių, įvertinant tai, kad nemažai jų, ir ne pačių blogiausiųjų, 
po vidurinės mokyklos baigimo išvyksta į užsienį, t. y. dėl mažo 
stojančiųjų skaičiaus, greitu laiku teks jungti katedras, fakulte-
tus, kitaip tariant, atsisakyti nemažai dėstytojų. Šis pavojus yra 
realus ir reikia, kad apie jį žinotų visi. O demografi nės progno-
zės yra tokios: 2010 ir 2011 metais abiturientų bus po 1 tūkst. 
daugiau, 2012 m. – 6 tūkst. mažiau ir tas mažėjimas tęsis toliau.
Apie universiteto patrauklumo veiksnius byloja ir kitas tyrimas, 
kuris vadinasi „Studentų požiūris į AM sistemos tobulinimą“. 
46 proc. Visų apklaustųjų atsakė, kad pagrindinis studijų ko-
kybės veiksnys yra dėstymas. Koks jis turi būti? Dėstytojas į 
auditoriją turi ateiti ne tam, kad joje paliktų tik suplanuotų žinių 
„porciją“. Tokiu atveju studentui žinios galbūt ir suteikiamos, ta-
čiau nekuriama jo, kaip asmenybės, vertė. 
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Kad tai yra svarbu, liudija skelbiami skelbiami reikalavimai pri-
imamiesiems į darbą, pvz., projektų vadovams. Greta išsilavi-
nimo, patirties, užsienio kalbų ir kompiuterio žinių nurodoma: 
komunikabilumas, derybiniai gebėjimai, gebėjimas individualiai 
organizuoti ir planuoti savo veiklą, iniciatyvumas, lankstumas, 
kūrybiškumas, greita orientacija, orientavimasis į rezultatą, ana-
litinis mąstymas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas ir 
kt. Kaip studentas gali išsiugdyti tokias savybes, jeigu tarp jo 
ir dėstytojo nėra jokio kontakto, jeigu auditorijoje tvyro įtampa, 
jeigu studentas studijų procese yra tik pasyvus elementas? Kai 
nuvertinama žmogaus asmenybė, jo orumas, jis praranda norą 
siekti žinių. Reikia galvoti apie naujas, aktyvias, įdomias žinių 
perteikimo formas. Studentas studijų procese turi būti aktyvus, 
priešingu atveju bus tik mokymasis egzaminui, o ne gilių žinių 
siekimas.
Jūs, gerbiamieji Senato nariai, vaizdžiai šnekant, esate univer-
siteto štabas ir Jūs turite skleisti šį požiūrį visiems dėstytojams. 
Kol to nesupras visi dėstytojai, administracija, netgi techniniai 
darbuotojai, Priėmimo komisijos pastangos didelio efekto ne-
atneš. Pagrindinė mūsų sėkmės sąlyga – visų bendros pastan-
gos. Kito kelio šiandieną nėra.
Iš ataskaitos matome, kad studentų „nubyrėjimas“ pas mus sie-
kia iki 60 proc. Dabar iškilo dar vienas pavojus – gerai besi-
mokantis, bet studijomis nusivylęs studentas gali pereiti į kitą 
universitetą kartu su jam valstybės skirtais pinigais. Šių nega-
tyvių procesų mastas žymia dalimi priklauso nuo pirmojo se-
mestro, pirmojo kurso, t. y. nuo to, kaip dėstomos disciplinos. 
Kitaip tariant, kiek kryptingas, susietas su būsima specialybe, 
yra matematikos, fizikos, chemijos ir pan. dėstymas. Pakliuvę 
į naują aplinką, skirtingo pasirengimo lygmens studentai yra 
lengvai pažeidžiami, lengvai prarandantys pasitikėjimą savimi. 
Tokius studentus lengva prarasti. Todėl šiandieną Fundamen-
tinių mokslų fakultetui tenka labai atsakingas vaidmuo. Reikia 
tobulinti paskaitų turinį, didinti suteikiamų žinių kryptingumą, 
pritaikomumą, reikia suteikti visokeriopą pagalbą studentams 
šias žinias įsisavinti.
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Todėl prasminga ir dar svarbesne tampa per praėjusią ataskaitą 
mano iškelta mintis, kad, siekiant studijų kokybės, pagrindu turi 
tapti šiuolaikiška studijų programa ir ją aptarnaujanti giminingų 
katedrų vieninga struktūra.
Įgyvendinant šį modelį buvo parengtas projektas, kuris bus fi-
nansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Šiais mokslo metais jis 
bus pradėtas įgyvendinti. Vadovaujantis visiškai nauja filosofi-
ja, reikia peržiūrėti visas studijų programas bei jų įgyvendinimo 
principus.
Baigdamas kalbėti apie studijas, norėčiau priminti dar vieną 
momentą. Matome, kaip pasikeitė šalies ekonominė situacija. 
Savo ruožtu tai atsiliepė situacijai ir darbo rinkoje. Pavyzdžiui, 
daug statybos inžinierių tapo bedarbiais. Aišku, jie ieško kito 
darbo. Turbūt jie negali įsidarbinti elektrikais, elektronikais, 
mechanikais ir pan. Dažniausiai susiranda darbą, susijusį su 
vadyba. Dirba sėkmingai, nes inžinerinės studijos išugdo kons-
truktyvų, loginį mastymą. Be to, universitete jie gauna solidų 
fundamentalių žinių pagrindą. Kad ši adaptacija būtų dar sė-
kmingesnė, reikia jau universitete inžinieriams suteikti pakan-
kamai verslumo pagrindų. Apie tai visą laiką kalba Lietuvos 
pramoninkų konfederacija. Šių žinių reikia ir pagal specialybę 
dirbantiems
inžinieriams. Tai svarbus uždavinys didinant mūsų absolventų 
konkurencingumą. Turi būti įvestas atitinkamos korektyvos į 
studijų programas.
Sunkmečio rezultatas – sustojusios statybos, nes statomam 
Mokslo ir studijų centrui antri metai negauname nė lito. Atsirado 
reali galimybė, kaip šią problemą spręsti – tai vadinamasis PPP 
arba partnerystės modelis. Jame dalyvauja trys šalys – univer-
sitetas, genrangovas ir bankas. Iš banko imama ilgalaikė pa-
skola, genrangovas už šiuos pinigus greitai baigia statybas, o 
universitetas per ilgus metus bankui
grąžina paskolą. Tai realus kelias, kuriuo teks eiti. Priešingu 
atveju statybos užtruks dešimtmetį.
Šiame, naujame laikotarpyje mes turime žengti naują žingsnį 
naujos darbo kokybės linkme. Pirmiausia tai reiklumo didinimas 
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visiems mūsų bendruomenės nariams. Rektorius atsiskaito, 
prorektoriai atsiskaito, kancleris atsiskaito, o kiti? Universiteto 
laimėjimai – tai katedrų, fakultetų laimėjimai. Turi būti atliekama 
metinė visų šių padalinių savianalizė, palyginimas su praėjusiu 
laikotarpiu. Po rimto pasiektų rezultatų svarstymo išryškės tiek 
pasiekimai, tiek ir darbo brokas. Tada bus galima įvertinti šių 
padalinių vadovų darbą.
Šiandieną gi dalies tokių padalinių prastas darbas „pasislepia“ 
po aktyviųjų labai gerais rezultatais. Matomi turi būti visi.
Šiems mokslo metams galima būtų formuluoti tokius uždavi-
nius: 

Studijų srityje:
1. Spręsti, ar nereikia pirmo kurso studentams įvesti privalomą 

paskaitų lankymą (problema – vietų skaičius auditorijose).
2. Ženkliai padidinti fundamentinių disciplinų kryptingumą.
3. Užtikrinti kiekvienos disciplinos reikiamą metodinį aprūpinimą 

(šiuolaikinė užsienio literatūra, vadovėliai, paskaitų konspek-
tai, metodiniai nurodymai ir pan.).

4. Diegti aktyvius mokymo būdus.
5. Formuoti dėstytojo vaidmens auditorijoje šiuolaikinį suvoki-

mą.
6. Didinti gamybinių disciplinų dėstymo efektyvumą tobulinant jų 

turinį, vedant užsiėmimus ne tik auditorijoje, bet ir gamybinė-
se organizacijose (ekskursijos).

7. Ugdyti rengiamų inžinierių verslumo gebėjimus.
8. Diegti dualinio mokymo studijų formas.
9. Įsteigti gimnaziją prie universiteto.
10. Diegti naujas organizacines studijų proceso formas, kurių 

esmė – studijų programa – ją aptarnaujančių katedrų orga-
nizacinė visuma.

11. Plėtoti „grįžtamojo ryšio“ principą studijų procese, t. y. siekti, 
kad kiek vienas dėstytojas žinotų objektyvų studentų įverti-
nimą.
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Mokslo srityje:
1. Siekti, kad kuo daugiau žurnalų, esančių ISI duomenų bazė-

je, turėtų Impakt faktorių.
2. Siekti, kad kuo daugiau straipsnių būtų spausdinama pres-

tižiniuose ne universitete leidžiamuose mokslo žurnaluose.
3. Siekti kuo didesnio mūsų mokslininkų spausdinamų straips-

nių cituojamumo.
4. Siekti didesnio universitete atliekamų tyrimų komercializavi-

mo.
5. Aktyvi veikla tarptautiniuose projektuose, siekiant tyrimų fi-

nansavimo iš fondų ir pan.

Kitose srityse:
1. Siekti kuo aukštesnių tarptautinių reitingų (žiniasklaida).
2. Didinti visų universiteto veiklos sričių darbo kokybę (kokybės 

skyrius).
3. Rasti išeičių, kad būtų greičiau baigta Mokslo ir studijų centro 

statyba.
4. Atnaujinti Aukštadvario praktikų ir poilsio bazę. 

Noriu padėkoti savo komandai, prorektoriams ir kancleriui už 
nuoširdų pasiaukojantį darbą, Tarybai – už pasiūlymus univer-
sitetui svarbiais strateginiais klausimais, Senato pirmininkui, jo 
pavaduotojui, visam Senatui – už konstruktyvumą ir tarpusavio 
supratimą, už bendrą darbą universiteto labui, o Jūsų asmeny-
je – visiems universiteto darbuotojams.
Gyvenimas 2009 metų ataskaita nesibaigia. Laukia neramūs, 
atsakingi laikai, aštrėjanti konkurencija tarp universitetų, galinti 
reikšti netgi kovą už išlikimą. Antra vertus, šios permainos, šie 
sukrėtimai – tai nauji iššūkiai, kuriuos įveikti bendru darbu, aš 
tikiu, mes galime.

STUDIJOS

Vienas svarbiausių universiteto uždavinių – teikti aukšto lygio 
universitetines pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopų stu-
dijas, atsižvelgiant į visuomenės interesus ir rinkos poreikius. 
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Tai galima pasiekti tik žiniomis grįsta ekonomika, garantuojan-
čia darnų ekonomikos augimą ir socialinę sanglaudą. Šalies 
pažangą bei gerovę pirmiausia užtikrina technologijos, fizinių 
ir socialinių mokslų specialistai. Šiems uždaviniams spręsti 
2009 m. ir buvo sutelktas Vilniaus Gedimino technikos universi-
teto mokslininkų pedagogų bei administracijos darbas. 2009 m. 
buvo aukštojo mokslo reformos pradžios metai. Universiteto 
bendruomenė buvo pasirengusi studijų reformai. Studijų veiklos 
rezultatai parodė, kad universitetas ir toliau pirmauja tarp šalies 
universitetų.

Studentai
2009 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete 
studijavo 15 715 studentų. Pirmoje pakopoje studijavo 13 070, 
antroje pakopoje – 2645 studentai. Daugiausia studentų studi-
javo Statybos fakultete – 3293, Aplinkos inžinerijos fakultete – 
2741; Verslo vadybos fakultete – 2681; Transporto inžinerijos 
fakultete – 2027 studentai. Visiškai valstybės finansuojamose 
vietose studijavo 35,6 proc., iš dalies valstybės finansuojamose 
vietose – 25,45 proc. visų studentų skaičiaus; studijuojančiųjų 
savo lėšomis vietose – 38,95 proc. Iš viso valstybės finansuoja-
mų studentų studijavo 9637, arba 61,05 proc., palyginti su tuo 
pačiu 2008 m. laikotarpiu, valstybės fi nansuojamų studentų 
skaičius sumažėjo 690 studentų, arba 9,33 proc. Savo lėšomis 
studijavo 6078 studentai, bendras studijuojančių savo lėšomis 
studentų skaičius sumažėjo 144 studentais, arba 2,31 proc.
Bendras studentų skaičius fakultetuose šiek tiek sumažėjo. Tik 
Verslo vadybos ir Architektūros fakultetuose bei Antano Gustai-
čio aviacijos institute padidėjo atitinkamai: 100, 8 ir 8 studen-
tais. Studentų skaičiaus sumažėjimui pagrindinę įtaką padarė 
priimtųjų į I kursą skaičiaus sumažėjimas.
Tarptautinių studijų centre 2009 m. studijavo 73 užsieniečiai, iš 
kurių 59 siekė bakalauro ir 14 – magistro diplomo. Palyginti su 
2008 m., centro studentų skaičius praktiškai išliko nepakitęs. 
2009 m. universitetą baigė 3 434 absolventai, tai 292 absolven-
tais, arba 8,51 proc. Daugiau negu 2008 m. Pagrindines studijas  
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baigė 2456 absolventai, magistrantūrą ir specialiąsias profesi-
nes studijas – 978 absolventai. Daugiausia absolventų išleido 
Statybos fakultetas – 656; Verslo vadybos fakultetas – 649 ir 
Aplinkos inžinerijos fakultetas – 537. Tarp visų VGTU absolven-
tų, 2009 m. baigusių pagrindines studijas buvo 71,52 proc., o II 
pakopos studijas – 28,48 proc.
Baigusieji pagrindines studijas pasiskirstė pagal studijų sri-
tis taip: technologijos mokslai – 62,91 proc., socialiniai moks-
lai – 23,94 proc., fiziniai mokslai – 9,61 proc., ir meno studi-
jų – 3,54 proc. Baigusieji II pakopos studijas pasiskirstė pagal 
studijų sritis taip: technologijos mokslai – 56,03 proc., socialiniai 
mokslai – 35,48 proc., meno studijų – 4,19 proc., fizinii moks-
lai – 3,78 proc. ir biomedicinos mokslai – 0,51 proc. Techno-
logijos mokslų srities absolventai užima dominuojančią padėtį 
VGTU tiek I, tiek II studijų pakopose – atitinkamai 62,91 proc. 
ir 56,03 proc.
2009 m. studentų buvo 3,42 karto daugiau nei 1993 m. (tais 
metais jų buvo mažiausiai – 4 590) ir 2,49 karto daugiau nei 
1990 m., kai buvęs Vilniaus inžinerinis statybos institutas gavo 
universiteto statusą. 
Per visą aukštosios technikos mokyklos Vilniuje gyvavimo laiką 
nuo pirmosios absolventų laidos 1962 m. iki 2009 m. spalio 1 d. 
išduoti 55 848 aukštojo universitetinio mokslo baigimo diplomai, 
taip pat bakalauro, magistro, inžinieriaus ar diplomuoto inžinie-
riaus diplomai.
Kaip ir ankstesniais metais, 2009 m. buvo organizuojamos uni-
versiteto dėstytojų stažuotės. 2009 m. į stažuotes išvyko 21 
VGTU dėstytojas. Daugiausia išvyko stažuotis Statybos fakul-
teto dėstytojų – 5, iš Fundamentinių mokslų ir Verslo vadybos 
fakultetų – po 4 dėstytojus, iš Aplinkos inžinerijos, Architektū-
ros ir Mechanikos fakultetų – po du dėstytojus, iš Elektronikos 
ir Transporto inžinerijos fakultetų – po 1 dėstytoją. Daugiausia 
dėstytojų stažavosi Vilniaus miesto įmonėse ir organizacijose, 
2 dėstytojai vyko į Pietų Korėją, 2 – į Vokietiją, 1 dėstytojas sta-
žavosi Norvegijoje, dar vienas dėstytojas stažuotę atliko dviejo-
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se šalyse: Latvijoje ir Slovėnijoje, o vienas dėstytojas stažuotę 
atliko trijose šalyse:
Pietų Korėjoje, Vokietijoje ir JAV .

Studijų programos
Įregistruotos 94 I ir II studijų pakopų ir vientisųjų studijų progra-
mos. Nuo 2009 m. atsisakyta priėmimo į specialiąsias profesi-
nes studijas.
2009 m. balandžio 6 d. Švietimo ir mokslo ministerijos studijų 
ir mokymo programų registre buvo įregistruota VGTU universi-
tetinių II pakopos magistrantūros studijų programa Kelių eismo 
saugumo inžinerija. 2009 m. rugsėjo 28 d. įregistruota VGTU 
universitetinių II pakopos magistrantūros studijų programa In-
formacinių technologijų valdymas. 
2009 m. iki kito išorinio vertinimo akredituotos šios studijų pro-
gramos:
energetikos krypties:

 − I pakopos studijų – pastatų energetika,
 − II pakopos studijų – energetika ir termoinžinerija ir energeti-
kos inžinerija;

 − pramonės inžinerijos kryptyje:
 − II pakopos studijose – pramonės inžinerija;
 − medžiagų mokslo krypties:
 − II pakopos studijų – statybinės medžiagos.

Studentų apklausos
VGTU informacinėje sistemoje sėkmingai veikia automatizuota 
apklausų sistema. Šios sistemos tikslas – vykdyti studentų ap-
klausas elektroniniu būdu, automatiškai susisteminti duomenis 
ir pateikti juos tam tikra ataskaitų forma.
Pagal automatizuotą apklausų sistemą 2009 m. buvo organi-
zuotos dvi studentų apklausos apie dėstytus dalykus ir juos 
dėsčiusius dėstytojus.
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MOKSLAS

Universiteto mokslinę veiklą 2009 m. apibūdina šie skaičiai:
 − vykdant 29 tarptautinius projektus 2009 m. gauta 1,24 mln. Lt;
 − užsakomųjų darbų įvykdyta už 8,11 mln. Lt;
 − pirmą kartą keturi Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo 
paremti projektai vykdyti pagal Aukštųjų technologijų plėtros 
programas, jiems vykdyti fondas skyrė 773,5 tūkst. Lt;

 − septyni VGTU leidžiami žurnalai įrašyti MII pagrindinių lei-
dinių sąraše (ISI Master Journal List). VGTU mokslininkai 
paskelbė 223 mokslinius straipsnius MII pagrindinių leidinių 
sąrašo žurnaluose;

 − VGTU leidykloje išleistos 5 mokslinės monografijos, dar dvi 
monografijos – leidyklose užsienyje;

 − į VGTU doktorantūrą įstojo 62 asmenys;
 − apgintos 47 daktaro disertacijos, 10 mokslininkų įvykdė habi-
litacijos procedūrą;

 − 7 dėstytojams suteikti pedagoginiai profesoriaus vardai, 32 – 
pedagoginiai docento vardai;

 − organizuotos 34 konferencijos ir seminarai, kuriuose dalyva-
vo 2 718 mokslininkų, vienuolikoje tarptautinių konferencijų 
pranešimus skaitė 498 užsieniečiai iš 35 šalių;

 − pateiktos 2 patentinės paraiškos LR valstybiniam patentų biu-
rui ir 2 paraiškos Europos patentui gauti, gauti 3 LR išradimų 
patentai.

Įvertinant pateiktą informaciją, galima konstatuoti, kad:
 − Mokslo padaliniai turėtų dar aktyviau dalyvauti tarptautiniuo-
se mokslo projektuose, o nevykdantys užsakomųjų darbų 
fundamentinių mokslų ir panašūs padaliniai – siekti projektų 
per LMT konkursiniu finansavimu remiamas mokslo progra-
mas ir projektų, remiamų iš ES struktūrinių fondų.

 − Tarp užsakomųjų darbų dominuoja inžinerinės paslaugos. 
Net ir ekonominės krizės metu reikėtų siekti tiek procentinės, 
tiek absoliutinės mokslo tiriamųjų darbų apimties augimo.
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 − Šiais metais net 13 VGTU mokslininkų vadovaujamų mokslo 
projektų 1 mln. litų parėmė Valstybinis mokslo ir studijų fon-
das.

 − 2009 m. mokslo žurnalų apimtis išaugo, jų išleista daugiau 
negu 2008 m.

 − Suaktyvėjo tarptautinis bendradarbiavimas, VGTU žurnalai 
registruojami tarptautinėse duomenų bazėse, pristatomi įvai-
riuose renginiuose ir susitikimuose.

 − Atsižvelgiant į 2009 m. patirtį, 2010 m. daugiau dėmesio rei-
kia skirti leidybai teikiamų rankraščių kokybei.

 − Kasmet besikeičianti Mokslo ir studijų institucijų moks-
lo (meno) darbų vertinimo metodika daro įtaką mokslinių 
straipsnių skaičiui. Vertinant reikšmingiausių recenzuojamų 
mokslinių straipsnių skaičių, reikia atsižvelgti į tai, kad galuti-
nis 2009 m. šių straipsnių sąrašas paaiškės beveik įpusėjus 
2010 metams.

 − Vis didesnę svarbą įgyja mokslinių šaltinių ir žurnalų citavi-
mas, todėl 2010 m. užduotis – siekti geresnio savų straipsnių 
ir savų žurnalų citavimo.

 − Siekiant padidinti Jaunųjų mokslininkų konferencijos sekcijų 
leidinių prestižą, geriausiems visų sekcijų pranešėjams buvo 
pasiūlyta parengti recenzuojamus straipsnius, spausdinamus

 − naujai įsteigtame mokslo žurnale „Mokslas – Lietuvos ateitis“. 
2009 m. jau išleisti 6 teminiai šio žurnalo numeriai.

 − Siekiant plėtoti lietuvišką statybos mokslo terminiją ir suda-
ryti sąlygas VGTU doktorantams bei mokslininkams skelbti 
straipsnius ne tik aukščiausio tarptautinio lygio žurnaluose, 
į kuriuos patekti vis sunkiau dėl daugelio autorių iš užsienio, 
pradėtas leisti naujas mokslo žurnalas „Statybinės konstruk-
cijos ir technologijos“. 2009 m. išleisti 4 šio žurnalo numeriai.

 − Dar vienas naujas VGTU mokslo žurnalas „Mokslo ir techni-
kos raida“ skirtas mokslo istorijai nagrinėti. 2009 m. išleisti du 
šio žurnalo numeriai, tiek pat numatoma leisti kasmet.

 − Kasmet VGTU organizuojamose tarptautinėse konferenci-
jose dalyvauja vis daugiau užsienio mokslininkų, jie skaito 
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daugiau pranešimų (263 užsienio mokslininkų pranešimai 
2007 m., 489 – 2008 m. ir 498 – 2009 m.).

 − Dalies konferencijų organizatoriai vis dar nevykdo įpareigo-
jimo, kad tarptautinių konferencijų tinklalapiai VGTU portale 
atsirastų ne vėliau kaip prieš metus iki konferencijos, kitų kon-
ferencijų – ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius. Viena apklausa 
buvo organizuojama po žiemos sesijos, apklausiant studen-
tus apie rudens semestre dėsčiusius dėstytojus, o kita – po 
pavasario sesijos. Po žiemos sesijos buvo apklausti 10 732 
dalyviai, o po pavasario sesijos – 7083. Apklausų metu buvo 
vertinama dėstytojų dalykų dėstymo kokybė. Apklausų anke-
ta buvo suformuota testo principu, t. y. Atsakymą į klausimą 
studentas rinkosi iš pateiktų variantų. Individualius kiekvienos 
apklausos rezultatus dėstytojas gali pamatyti prisijungęs su 
savo asmeniniais duomenimis prie universiteto informacinės 
sistemos skyrelio „Dėstytojams“. Remdamiesi studentų ap-
klausos rezultatais, dėstytojai gali tobulinti savo mokymo me-
todų ir dėstymo darbą.

2009 m. VGTU įsigijo specializuotos apklausos ir statistikos 
programinę įrangą, kurią naudojant universiteto apklausos bus 
vykdomos internetu, o gauti duomenys apibendrinami iš karto 
pasibaigus apklausai.
2009 m. lapkričio 3–17 d., naudojant naujai įsigytą apklausos 
ir statistikos programinės įrangos licenciją, buvo vykdomas 
VGTU bakalauro studijų pirmo kurso studentų nuomonės apie 
studijų pasirinkimą šiame universitete tyrimas. Šio tyrimo tiks-
las – sužinoti motyvus, kodėl ir kaip buvo pasirinktos studijos 
šiame universitete. Apklausoje dalyvavo 1791 pirmos pakopos 
pirmo kurso studentas. Apklausos rezultatai aptarti Rektorato 
posėdyje.

LEIDYBA
2009 m. išleisti 9 universiteto pedagogų parengti vadovėliai. 
Bendra 2009 m. vadovėlių apimtis – 257,5 spaudos lanko.
2009 m. išleistų mokomųjų leidinių (mokomųjų knygų ir metodi-
kos nurodymų) apimtis – 653,3 spaudos lanko.
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2009 m. buvo kuriamas mokomųjų leidinių skaitmeninis archy-
vas, kuriame sukaupti 2007– 2009 m. išleistų leidinių failai, rei-
kalingi kartojamoms laidoms ir elektroninei jų leidybai.
Visų 2009 m. išleistų studijų leidinių, vadovėlių ir mokomųjų 
knygų apimtis – 910,8 spaudos lanko.
Vadovėlių ir mokomųjų knygų vienam pedagogo etatui 2009 m. 
buvo parengta ir išleista vidutiniškai 1,7 spaudos lanko.

DOKTORANTŪRA
Mūsų universitetas gali organizuoti doktorantūrą ir teikti daktaro 
mokslo laipsnius penkiolikoje mokslo krypčių (šakų).
2009 m. į doktorantūrą priimti 62 doktorantai, iš jų 61 – į nuola-
tines studijas ir 1 – į ištęstines. Ištęstinės studijų formos valsty-
bės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose studijuojantys 
doktorantai už studijas moka VGTU senato nustatytą mokes-
tį, kuris 2009 m. skirtingose mokslo srityse buvo nuo 10,5 iki 
12 tūkst. Lt per metus.
Nors 2009 m. sumažėjo įstojusiųjų į doktorantūrą skaičius, ben-
dras studijuojančių doktorantūroje asmenų skaičius pakito ne-
daug. 2009 m. pabaigoje VGTU doktorantūroje studijavo 255 
doktorantai: 237 nuolatinėje doktorantūroje ir 18 – ištęstinėje.
Technologijos mokslus studijavo 170 nuolatinės ir 17 ištęstinės 
studijų formos doktorantų, socialinius mokslus – 41 nuolatinės 
ir 1 ištęstinės studijų formos doktorantas, fizinius mokslus – 13 
nuolatinės studijų formos doktorantų, humanitarinius mokslus – 
13 nuolatinės studijų formos doktorantų. Mažiausiai doktorantų 
studijuoja fizikos ir chemijos inžinerijos mokslo kryptyse – po 
2. Daugiausiai doktorantų studijuoja statybos inžinerijos mokslo 
kryptyje – 48. Daugiausiai doktorantų studijavo Aplinkos inži-
nerijos ir Fundamentinių mokslų fakultetuose – atitinkamai 50 
ir 45, Verslo vadybos – 38, Statybos – 40, Elektronikos – 30, 
Transporto inžinerijos – 20, Architektūros – 13, Mechanikos – 
14, Antano Gustaičio aviacijos institute – 5 doktorantai.
Kiekvienų mokslo metų pabaigoje doktorantai atestuojami. 
Atestuojant doktorantus už 2008–2009 m. m. paaiškėjo, kad iš 
267 doktorantų 222 sėkmingai vykdė studijų ir mokslinių tyrimų 
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programą, neatestuota 13 doktorantų. 17 doktorantų atestacija 
neįvyko dėl jiems suteiktų akademinių atostogų, o 15 doktoran-
tų dėl įvairių priežasčių buvo atleisti iš doktorantūros iki atesta-
cijos. 2008–2009 m. m. doktorantų atestacijos rezultatai buvo 
apsvarstyti 2009–09–16 rektorato posėdyje.
2009 m. apgintos 47 mokslų daktaro disertacijos. Iš 47 mokslų 
daktarų, apgynusių daktaro disertacijas 2009 m. VGTU, 34 šiuo 
metu dirba universitete.
2009 m. habilitacijos procedūrą įvykdė 10 mokslo daktarų.
2009 m. VGTU senatas 32 VGTU darbuotojams suteikė peda-
goginius docento vardus ir 7 habilituotiems mokslo daktarams 
ar sėkmingai įvykdžiusiems habilitacijos procedūrą daktarams – 
pedagoginius profesoriaus vardus.

BENDRADARBIAVIMAS IR JO PLĖTRA
Tarptautinės dvišalio bendradarbiavimo sutartys

Pagal dvišales sutartis VGTU bendradarbiauja su 88 ukštojo 
mokslo institucijomis iš 29 šalių, iš kurių 12 yra ne Europos 
Sąjungoje: Australijoje, Baltarusijoje, Gruzijoje, Indijoje, JAV, 
Kazachstane, Malaizijoje, Pietų Korėjoje, Rusijoje, Turkijoje ir 
Ukrainoje.

Dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose
2009 m. spalio 21–24 d. vyko UNEECC (Europos kultūros 
sostinių universitetų tinklo) Generalinė Asamblėja ir tarptauti-
nė mokslinė konferencija „Inovacijos, kūrybiškumas ir kultūra“. 
Konferencijos svečius priėmę Vilniaus Gedimino technikos ir 
Mykolo Romerio universitetai yra šio naują požiūrį į aukštąjį 
mokslą skatinančio Europos universitetų tinklo nariai.
Į konferenciją atvyko „Europos kūrybiškumo metų 2009“ amba-
sadorius prof. Edward de Bono bei Europos Komisijos Švieti-
mo ir kultūros direktorato atstovė Patrizia Baralli. Konferencijos 
metu diskutuota, kaip akademinėje aplinkoje susiję kūrybišku-
mas, inovacijos, mokslas ir kultūra bei kuo naudingas šių verty-
bių puoselėjimas. Iš viso renginys sulaukė 80 dalyvių (iš jų 55 
atvyko iš užsienio).



2010 m. kovas

104

BSRUN tinklas (Baltijos jūros regiono universitetų tinklas, kuria-
me bendradarbiauja 40 universitetų iš Baltarusijos, Estijos, La-
tvijos, Lietuvos, Lenkijos, Suomijos ir Rusijos) rengia 10-mečio 
ataskaitą – tinklo veiklos įvertinimą. Tarptautinio tinklo adminis-
tratorius Kari Hyponen pristatė ataskaitą 2010 m. vasario mėn. 
Turku universitete (Suomija).
Centrinės ir Rytų Europos sostinių technikos universitetų tin-
klas įkurtas 2008 m. ir vienijantis 10 ES technikos universitetų, 
2009 m. organizavo seminarą dėl mokslinio bendradarbiavi-
mo, bendrų studijų programų. Siekiant glaudesnio bendradar-
biavimo tarp tinklo partnerių, buvo pasirašyta dvišalė sutartis 
su Vienos technologijos universitetu (2009–04–07), su kitais 
dviem tinklo partneriais – Varšuvos TU ir Budapešto technikos 
ir ekonomikos universitetu – pradėtas EUKLA projektas, skirtas 
universitetų ir įmonių bendradarbiavimui stiprinti.
2009 m. Mikkeli taikomųjų mokslų universitete (Suomija) įvyko 
keturioliktoji tarptautinio PRIME Networking tinklo konferencija 
„Euroweek‘ 2009“. VGTU VVF studentai, vadovaujami prof. Ma-
nuelos Tvaronavičienės ir dr. Renatos Korsakienės, sėkmingai 
pristatė kartu su studentais iš Vokietijos, Latvijos ir Portugalijos 
parengtų projektų rezultatus.

Mokymosi visą gyvenimą / ERASMUS programa
2008–2009 m. m. VGTU turėjo beveik 400 ERASMUS bendra-
darbiavimo sutarčių su daugiau nei 200 ES aukštojo mokslo 
institucijų.
Daugiausia partnerių aukštojo mokslo institucijų yra Vokietijo-
je – 43, Prancūzijoje – 16, Turkijoje, Portugalijoje, Ispanijoje – 
po 14. 2008 – 2009 m. m. pasirašytos sutartys su naujais par-
tneriais Lenkijoje, Estijoje, Ispanijoje, Nyderlandų Karalystėje, 
Vengrijoje, Slovėnijoje, Čekijoje ir kt.

Studentų mobilumas
2008–2009 m. m. VGTU ir toliau kėlė tikslus didinti mobilumo 
skaičius bent 20 proc. (skaičiuojant praėjusių akademinių metų 
įgyvendinimo rezultatus).
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2008–2009 m. m. studijoms pagal ERASMUS programą iš-
vyko 391 studentas. Palyginti su 2007–2008 m. m., mobilu-
mo rodikliai pagerėjo Statybos (SF) ir Fundamentinių mokslų 
(FMF) fakultetuose, o Mechanikos (MF) fakulteto studentų 
2008–2009 m. m. išvyko trigubai daugiau nei 2007–2008 m. m. 
Architektūros (AF), Verslo vadybos (VVF), Aplinkos inžinerijos 
(AIF), Elektronikos (EF) ir Transporto inžinerijos fakulteto (TIF) 
mobilumo rodikliai pakito nedaug. 2008–2009 m. m. 50 proc. 
visų išvykstančių studentų buvo SF ir VVF studentai.
2007 m. pavasarį organizuojamoje atrankoje ERASMUS studi-
joms 2008–2009 m. m. Architektūros ir Statybos fakultetų stu-
dentai buvo aktyviausi dalyviai. Verslo vadybos fakulteto stu-
dentų aktyvumas šiek tiek sumažėjo ir buvo užpildytos ne visos 
ERASMUS sutartyse tarp institucijų numatytos vietos.
Populiariausiu fakultetu VGTU, kurį renkasi atvykstantys stu-
dentai, išliko Verslo vadybos. Verslo vadybos fakultete studija-
vo daugiau nei 35 proc. visų atvykusių studentų. Antrąją poziciją 
pagal populiarumą užėmė Elektronikos fakultetas, kuriame, pa-
lyginti su praėjusiais akademiniais metais, studijavo daugiau nei 
du kartus daugiau atvykstančių studentų (2007–2008 m. m. – 
27 studentai, 2008–2009 m. m. – 58 studentai) 19,9 proc. 
visų atvykstančių studentų. Statybos ir Mechanikos fakultetai 
2008–2009 m. m. pritraukė beveik tokį pat skaičių atvykstančių 
studentų kaip ir 2007–2008 m. m. (2007–2008 m. m. – po 37 
studentus, 2008–2009 m. m. Statybos fakultete – 38 studentai, 
Mechanikos fakultete – 37 studentai).
Mažiausiai studentų sulaukė Transporto inžinerijos fakultetas 
(3), Aplinkos inžinerijos ir Fundamentinių mokslų fakultetai (po 
11). Atvykstančių studentų skaičius 2008–2009 m. m.
padidėjo dvigubai Architektūros fakultete – nuo 17 (2007–
2008 m. m.) iki 32 studentų.
Dažniausia atlikti praktikos studentai vyksta į Nyderlandus, 
Portugaliją ir Vokietiją, tačiau džiugina tai, kad vyksta aktyvus 
bendradarbiavimas su kaimyninėmis valstybėmis – Lenkija ir 
Latvija.
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Tarptautiniai studijų projektai
2009 m. buvo tęsiama tokių projektų veikla, kurioje VGTU daly-
vauja partnerio statusu:

 − UPTRONIC, skirtas mechatronikos studijų programai kurti 
(2007–2009). Projekto Nr. PL/07/LLP-LDV/TOI/14006. Kon-
taktinis asmuo – Vytautas Bučinskas, MF. VGTU skirtas EK 
finansavimas visam projekto laikotarpiui – 121 942 Lt, VGTU 
kofinansavimas – 40 743 Lt.

 − Vėdinimo studijų modulių standartizavimas (2007–2013), 
WP4 (4 etapas). 2008–10–01 – 2009–02–29). Projekto 
Nr. 2007LLP-LdV/TOI/2007/SE/11586. Kontaktinis asmuo – 
Egidijus Juodis, APF. VGTU skirtas EK finansavimas ketvir-
tajam projekto etapui – 10 100 Lt, VGTU kofinansavimas – 
1951 Lt.

 − 2009 m. pradėtas įgyvendinti VGTU koordinuojamas Leonar-
do da Vinci programos projektas:

 − Tele-Lab (Tele-Lab Virtual IT security Lab) – Virtuali ir sau-
gos laboratorija. Projekto Nr. LLP-LDV-TOI-2009-LT-0037. 
Kontaktinis asmuo – Antanas Čenys, Informacinių sistemų 
katedra. VGTU skirtas EK finansavimas visam projekto lai-
kotarpiui – 475 502 Lt, VGTU kofinansavimas – 158 501 Lt. 
2009 m. buvo pradėti įgyvendinti nauji projektai, kuriuose 
VGTU dalyvauja partnerio statusu:

 − ALFA III programos TELESCOPI (Network of Good Practi-
ce Observation of University Strategy Management in Latin 
America and Europe) projektas, kurio Nr. DCI-ALA/19.09. 
01/08/19189/161-211/ALFAIII-46. Kontaktinis asmuo – Al-
fonsas Daniūnas. VGTU skirtas EK finansavimas visam 
projekto laikotarpiui – 7 829 248 Lt, VGTU kofinansavimas – 
124 301 Lt.

 − EUKLA (European Korean Leadership Alliance) – universite-
tų ir įmonių partnerystės plėtra. Projekto Nr. 168191-EM-1-
2009–1– PL-ERA MUNDUS-ICI. Kontaktinis asmuo – Asta 
Radzevičienė, URD. VGTU skirtas EK finansavimas pirmie-
siems projekto metams – 167 116 Lt.
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 − EUGENE (European and Global Engineering Education), 
projekto Nr. 155 980-LLP- 1-2009–1-IT-ERASMUS-ENWA. 
Kontaktinis asmuo – Alfonsas Daniūnas. VGTU skirtas EK 
finansavimas visam projekto laikotarpiui – 17 678 Lt, VGTU 
kofinansavimas – 9 668 Lt.

 − COSM-E-TRAIN, projekto Nr. 2009-1BG1- LEO05-01629. 
Kontaktinis asmuo – Artūras Kaklauskas, SF. VGTU skirtas 
EK finansavimas visam projekto laikotarpiui – 62 814 Lt, 
VGTU kofi nansavimas – 20 938 Lt.

 − LLP Intensyvių programų projektas MESG (Materials, Energy 
and Sustainable Growth). Kontaktinis asmuo – Vytautas Bu-
činskas, MF. VGTU skirtas EK finansavimas visam projekto 
laikotarpiui – 23 997 Lt, VGTU kofinansavimas – 6000 Lt

 − 2009 m. VGTU dalyvavo trijose MVG intensyviose programo-
se (IP) „Energetikos ateitis Europoje“, koordinatorius – prof. 
habil. dr. Vytautas Martinaitis (APF) ir IP „Verslumas ir lyde-
riavimas Baltijos jūros regione“, koordinavo doc. dr. R. Sma-
liukienė (VVF), IP ,,Fcparemtų energetinių sistemų automa-
tizavimas ir modeliavimas“, koordinatorius R. Rinkevičienė 
(EF).

Aviacijos studijos griežtai reglamentuojamos tarptautiniais stan-
dartais. Kuriant Antano Gustaičio aviacijos institutą ir po jo įkū-
rimo nuo 1993 metų buvo vadovaujamasi Tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos (ICAO) standartais. Nuo 1999 metų, įsi-
kūrus Europos Jungtinei aviacijos administracijai (JAA), AGAI 
vadovaujasi griežtesniais JAA standartais. 2003 m., priėmus 
reglamentą dėl Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 
įkūrimo, palaipsniui JAA funkcijos buvo perduotos dabar egzis-
tuojančiai organizacijai.
EASA periodiškai tikrino aviacijos specialistų rengimo lygį. Pir-
masis EASA auditas Lietuvos Civilinės aviacijos administraci-
joje ir VGTU AGAI įvyko 2006 m. Lietuvai buvo pasiūlyta at-
naujinti mokomųjų lėktuvų treniruoklių parką, įsigyjant skrydžių 
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ir navigacijos procedūrų treniruoklį FNPT II MCC ir sutalpinti 
orlaivių pilotų profesinio rengimo programą į 36 mėnesių laiko-
tarpį. Po audito AGAI pertvarkė studijų programas, išsprendė 
treniruoklio nuomos, o vėliau, parengus investicijų projektą, ir jo 
įsigijimo klausimus.
Kovo 2 d. VGTU AGAI įvyko antrasis EASA auditas, lankėsi 
EASA ir Lietuvos Respublikos Civilinės aviacijos administraci-
jos audituojančių ekspertų komisija. Ekspertų komisijai vado-
vavo EASA Pilotų įgulų licencijavimo standartizacijos grupės 
lyderis Luis Antonio Cardoso Ribeiro (Portugalija). Grupės na-
riai – Kai Myllymaki (Suomija) ir kita EASA Pilotų licencijavimo 
grupės lyderė Ana Pereira (Portugalija). Lietuvos Civilinės avi-
acijos administraciją atstovavo Licencijavimo skyriaus vadovas 
Stasys Čivilis ir šio skyriaus vyr. specialistė Eglė Gaidelytė. Au-
dito tikslas – patikrinti, kaip atitinka AGAI orlaivių pilotų rengimo 
programos EASA standartų JAR FCL-1 (lėktuvai) ir JAR FCL-2 
(sraigtasparniai) reikalavimus.
Ekspertai išklausė AGAI direktoriaus prof. Jono Stankūno pra-
nešimą apie Lietuvos strateginius tikslus universitetinio išsila-
vinimo lygmens aviacijos specialistų rengimo srityje, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Aviacijos specialistų ren-
gimo ir mokomosios bazės atnaujinimo 2008–2013 metų atnau-
jinimo programos“ įgyvendinimą, susipažino su AGAI struktūra, 
VGTU AGAI skrydžių praktinio rengimo baze Kyviškėse bei tre-
niruokliais ir mokymo įranga VGTU AGAI studentų miestelyje 
Rodūnios kelio gatvėje, Vilniuje.
EASA ekspertai bendravo su AGAI direktoriaus pavaduotoju 
Dariumi Rudinsku, katedrų vedėjais doc. dr. Algimantu Jaku-
čioniu, doc. dr. Eduardu Lasausku, doc. dr. Kazimieru Vytautu 
Maceika, Aviacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimo centro 
direktoriumi Domu Balandžiu. 
Kyviškių skrydžių praktikų bazėje EASA ekspertai susipažino 
su lakūnu rengimui skirtais AGAI mokomaisiais orlaiviais, prieš-
skridiminio pasirengimo kabinetu, aerodromo skrydžių stebėji-
mo punktu, lėktuvų angaru. Įvertino kilimo ir tūpimo takų būklę ir 
išsidėstymą, aerodromo parengtį studentams mokyti.
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Su Kyviškių skrydžių praktikų baze bei bazėje ir AGAI pagrindi-
niame pastate esančia mokomąja įranga audito grupės narius 
supažindino AGAI direktorius prof. Jonas Stankūnas, Skrydžių 
praktikų bazės (SPB) direktorius Kęstutis Šilkaitis, vyr. lakūnas 
instruktorius Romas Šimkonis, SPB vyriaus. inžinierius Danas 
Špokas, lakūnai – instruktoriai Antanas Klikna, Jaroslav Vostri-
kov ir kiti specialistai. 
Didžiausias audito grupės dėmesys buvo skiriamas AGAI SPB 
kokybės valdymo programai ir bazės veiklą reglamentuojančių 
dokumentų atitikimui EASA standartams. Pagrindiniai klausimai 
buvo skirti AGAI SPB kokybės vadybininkui Markui Lavrinavi-
čiui, SPB direktoriui Kęstučiui Šilkaičiui, vyr. lakūnui instruktoriui 
Romui Šimkoniui, lakūnams instruktoriams .
Komisijos išvados buvo palankios VGTU AGAI. Buvo teigiamai 
įvertinta aviacinio universitetinio ir profesinio rengimo derinimo 
patirtis, aiški AGAI plėtros perspektyva, akivaizdūs, apčiuopia-
mi AGAI mokymo bazės modernėjimo rezultatai, pasiekti vyk-
dant „Aviacijos specialistų rengimo ir mokomosios bazės atnau-
jinimo 2008–2013 metų programą“. Ypatingai pabrėžta sklandi 
AGAI SPB kokybės valdymo sistemos veikla.
Komisijos nariai neliko abejingi ir Lietuvos aviacijos raidai bei 
tradicijoms. Įdėmiai studijavo AGAI direktoriaus kabinete eks-
ponuojamą istorinį Eurazijos žemėlapį. Portugalijos atstovai 
rado tikslingu ir pasiūlė padėti užmegzti ryšį bendradarbiavimui 
šios šalies aviacijos mokymo įstaigomis. 

3 d. Rektorato posėdis
Pristatytos 2010–2011 m. m. priėmimo taisyklės į VGTU;
Aptarta socialinių mokslų baigiamųjų darbų kokybė;
Aptartas klausimas dėl stipendijų skirstymo tvarkos;
Aptartas klausimas dėl darbo grupės, rengiančios medžiagą 
rektorato posėdžiui „Technologinių dalykų vaidmens didinimas 
rengiant statybos bakalaurus“, sudarymo.



2010 m. kovas

110

VGTU Senato posėdžių salėje SAULIUS KAVALIAUSKAS 
eksternu gynė daktaro disertaciją tema: „Kompozitinių 
medinių-betoninių sijų tarpsluoksnio įžambinės medsraig-
tinės jungties elgsena“ (technologijos mokslų sritis, statybos 
inžinerija – 02T). 
Mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Audronis Kazimieras 
KVEDARAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, tech-
nologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T). 

VGTU teatras-studija „Palėpė“ (meno vadovas Olegas Kesmi-
nas) savo gerbėjus sukvietė į premjerą – spektaklį „Atėjau ir 
išeinu“.
Spektaklis buvo kuriamas pagal Fundamentinių mokslų fakulte-
to antrojo kurso studento Mariaus Pocevičiaus eiles.
Šiame spektaklyje „Palėpės“ režisierius ir aktoriai, visa kūrybinė 
teatro grupė nustebino savo profesionalumu.
Centrinė spektaklio tematinė ašis – dabartinės lietuvių emigra-
cijos problema, kuri ypač aktuali mažuose Lietuvos miesteliuo-
se. Pasak spektaklio režisieriaus Olego Kesmino, emigracijos 
lygis išaugo į neįtikėtinas aukštumas. Pernai iš Lietuvos į užsie-
nį nuolat gyventi išvyko 23,7 tūkst. gyventojų.
Pagal statistiką mūsų šalis pagal emigracijos mastą ir toliau 
„pirmauja“ ES. Tačiau spektaklyje statistikos duomenys ir stu-
dento poezija transformuota jau į konkrečių žmonių likimą, gy-
venimą ir tragediją.
Šis „Palėpės“ spektaklis priminė, kad toks likimas pasiglemžia 
ir šių laikų mažų miestelių gyventojus. Spektaklyje apie tai daug 
bylojo ir simboliška scenografija – gražuoliai, liaudiškais raštais 
ištapyti medinukai inkilai ir šalia – nežinomybės bei sąmyšio 
išgąsdinti, į skirtingas puses pasklidę paukščiai. Scenografija 
tapo ypač „iškalbinga“ finalinėje scenoje – visi inkilai brutaliai 
užkalti – mūsų miesteliai „tampa vienkiemiais tuščiais“.
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Lietuvos mokslo taryba paskelbė I kvietimą teikti paraiškas pro-
jektams, skirtiems nacionalinės mokslo programos „Socialiniai 
iššūkiai nacionaliniam saugumui“ uždaviniams įgyvendinti: 
Šalies demografinės raidos tyrimai. 
Šalies žmogiškųjų išteklių, darbo rinkos politikos ir užimtumo 
tyrimai.. 
Socialinės gerovės tyrimai. 
Grėsmę asmens ir visuomenės saugumui keliančių kriminoge-
ninių procesų tyrimai.
Psichosocialinių sąveikų ir subjektyvios gerovės tyrimai.
Iš viso šių uždavinių įgyvendinimui pasiūlytos 26 orientacinės 
temos. Pareiškėjai galėjo teikti projektus ir pagal savo pasiūly-
tas temas, jei jos atitiko programos tikslą, uždavinius ir laukia-
mus rezultatus. 
Visam Nacionalinės mokslo programos laikotarpiui programos 
vykdymo detaliajame plane pasiūlytos 39 orientacinės temos.     

4 d. VGTU Senato posėdžių salėje Edgaras GEDA eksternu gynė 
daktaro disertaciją tema: „Aukšta temperatūra veikiamų 
gelžbetoninių elementų sluoksnių modelis“ (technologijos 
mokslų sritis, statybos inžinerija – 02T). 
Mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Gintaris KAKLAUSKAS 
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos 
mokslai, statybos inžinerija – 02T). 

5 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete vyko 13-osios Lietu-
vos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietu-
vos ateitis“ 2010 metų teminių konferencijų ciklo plenari-
nis posėdis.
Posėdžiui pirmininkavęs VGTU mokslo prorektorius prof. Rai-
mundas Kirvaitis priminė, kad jaunieji mokslininkai skaitys pra-
nešimus šešiolikoje sekcijų. Kai kurie pranešimai, juos recen-
zavus, bus parengti kaip straipsniai ir publikuojami 2009-aisiais 
metais pradėtame leisti VGTU mokslo žurnale „Mokslas – Lie-
tuvos ateitis“, o kiti, suredagavus, išleisti specialiai skirtuose 
atskirų sekcijų leidiniuose arba kompaktinėse plokštelėse.
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Linkėdamas visiems jauniesiems mokslininkams sėkmės, po-
sėdį pradėjo VGTU rektorius prof. Romualdas Ginevičius. Jis 
teigė, kad jaunųjų mokslininkų konferencijos tikslas – įžiebti 
gilesnių žinių troškimo kibirkštėlę, pažadinti kūrybą. Rektorius 
lygino mokslą su krepšiniu. Pasak rektoriaus, grynuoliai atsiran-
da tik nuo jaunų dienų dirbant pagal tam tikrą sistemą. 
VGTU Architektūros fakulteto Urbanistikos katedros profeso-
rius, Urbanistinės analizės mokslo laboratorijos vedėjas archi-
tektas Algis Vyšniūnas perskaitė pranešimą „Architektūra ir ur-
banistika. Sankirtos, paralelės, priešpriešos“, kuriame svarstė 
studijų problemas Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų 
plėtros strategijos iki 2015 metų kontekste. Pranešėjas iškėlė 
daug retorinių klausimų, susietų su studijų kokybe, architekto 
rengimu, studijų programomis, specializacijomis, jų išoriniu ver-
tinimu, būsima profesine veikla, su specifine terminija, Europos 
ir pasaulio universitetų praktika.
Prof. A. Vyšniūnas polemizavo su dabar egzistuojančiomis ten-
dencijomis rengti architektą menininką, o ne savo amato spe-
cialistą.
Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Vadybos ka-
tedros docentas dr. Vytautas Jonas Žilinskas atskleidė „Techni-
nės kūrybos metodų panaudojimą inžinerijoje“. Jis pateikė trijų 
komponentų žmogaus kūrybingumo modelį, kurio sudėtinės 
dalys yra vidinė motyvacija, kūrybinio mąstymo įgūdžiai ir kom-
petencija. Pranešėjas taip pat aptarė meninę, estetinę-taiko-
mąją, mokslinę ir techninę kūrybos sritis. Pastaroji ypač svarbi 
šiuolaikiniam dinamiškam pasauliui. Ją plėtoja tiek gamyboje 
dirbantys žmonės, tiek mokslininkai. Pasak doc. V. J. Žilinsko, 
techninės kūrybos sėkmės formulė yra tokia: originalios idėjos 
+ profesionali komanda + nuolatinis tobulėjimas + vartotojų lū-
kesčiai. Tai taikytina mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
darbams, sprendžiantiems aštriausias visuomenės problemas: 
maisto, sveikatos ar energijos. Todėl dar mokykloje reikia ug-
dyti ir puoselėti imlius ir išlavintus protus, kad jie galėtų sušukti 
„Eureka!“.
Ypatingo susidomėjimo sulaukė Vilniaus universiteto Fizikos fa-
kulteto Puslaidininkių fizikos katedros profesoriaus, LMA nario 
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korespondento, Fizikos sekcijos pirmininko prof. habil. dr. Juo-
zo Vidmančio Vaitkaus pranešimas „Fotolaidumas ir defektų in-
žinerija: mokslinės minties zigzagas su pasekmėmis“. Praneši-
mas iliustravo fizikinio reiškinio tyrimo metu kilusias problemas, 
jų sprendimo būdus ir iš jų išplaukusius praktinius rezultatus, 
kurių dėka sukurti nauji medžiagotyros metodai, optoelektroni-
kos ir kosminių tyrimų prietaisai, taip pat prisijungta prie Didžio-
jo hadronų kolaiderio ateities uždavinių sprendimo. Profesorius 
gyvai ir įdomiai papasakojo apie šį amžiaus projektą, kuriame 
dalyvavo jis pats ir kiti Lietuvos mokslininkai. Primenama, kad 
2009-ųjų metų rugsėjo dešimtąją Šveicarijoje, netoli Ženevos 
įrengtame požeminiame 27 km ilgio žiedo pavidalo tunelyje 
buvo paleistas didysis hadronų kolaideris – atomų branduolių
ir subatominių dalelių greitintuvas, kuriame dalelėms suteikia-
ma milžiniška energija ir jos „kaktomuša“ susmogiamos. Šis 
eksperimentas turėtų atsakyti į ypač svarbų klausimą siekiant 
pažinti mūsų pasaulį: kodėl egzistuoja mums įprasta materija ir 
kodėl egzistuojame mes.
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys dr. Vydas 
Gedvilas pasidalijo mintimis apie „Lietuvos aukštojo mokslo ak-
tualijas po reformos“. Prieš metus prasidėjusi aukštojo mokslo 
reforma iškėlė tokius tikslus: aukšta studijų kokybė, modernus 
aukštųjų mokyklų valdymas, jų statusas, tinklo optimizavimas, 
autonomija, pakankamas studijų finansavimas, daugiau gali-
mybių studentams, dėstytojams ir visai šaliai. 2009 m. balan-
džio mėnesį skubotai priimtas Mokslo ir studijų įstatymas tais 
pačiais metais pareikalavo dar 76 poįstatyminių teisės aktų, 
Konstitucinio teismo išaiškinimų. Pranešėjas pateikė statistiką: 
šiuo metu Lietuvos universitetuose mokosi 144 tūkst. studentų, 
kolegijose – 57 tūkst., o proftechninėse mokyklose – 44 tūkst. 
2010-aisiais metais 18 metų jaunuolių yra apie 50 tūkst., o 
2020 m. jų bus tik 30 tūkst. Akcentuodamas pokyčius po aukš-
tojo mokslo pertvarkos, Seimo narys kalbėjo apie aukštojo 
mokslo kokybę kaip valstybės gerovės pagrindą, universitetų 
autonomijos principą, kuris dar nevisai įgyvendintas, Konstituci-
nio teismo išaiškinimus dėl gerai besimokančiųjų, išreiškė susi-
rūpinimą, kad dėl aukštos studijų kainos aukštasis mokslas ne 
visiems gali būti prieinamas ir t. t. metais.
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6 d. „Gedimino universitete“, Nr. 1 (74) išspausdintas Estetinio ug-
dymo centro direktorės, „Gedimino klubo“ kuratorės Laimutės 
Bernotienės straipsnis „Bičiulystės centrui universitete – 10. 
Straipsnyje rašoma:
„Tuomečio VGTU rektoriaus prof. Edmundo Kazimiero Zavadsko, 
VGTU mecenato Gedimino Orento ir tuomečio Žiniasklaidos ir ren-
ginių direkcijos direktorius doc. Algimanto Nako iniciatyva 1999 metų 
gruodžio 20 dieną duris atvėrė VGTU Gedimino klubas. „Universitetas 
neturėjo tokios pastogės, kur bendruomenėgalėtų susirinkti į knygų 
pristatymus, susitikimus su menininkais, politikais, kultūros žmonėmis, 
kur galėtų rengti seminarus ar konferencijas, kur galėtų susieiti stu-
dentų ar meno saviveiklos kolektyvai, – Gedimino klubo kūrimo idė-
ją prisiminė A. Nakas. – Senos patalpos buvo puikiai suremontuotos, 
pritaikytos klubo veiklai, ir universiteto bei rėmėjų dėka prieš 10 metų 
Gedimino klubas atvėrė duris“.
Prof. E. K. Zavadskas klubo atidaryme taikliai linkėjo, kad Gedimino 
klubas taptų bendradarbių ir universiteto svečių bendravimo, problemi-
nių diskusijų ir bičiulystės centru vardan gražios mūsų krašto ir mūsų 
universiteto ateities.
Taigi ir pagrindinės klubo veiklos kryptys – tai susitikimai su žymiais 
Lietuvos mokslo, kultūros žmonėmis, politikais, žiniasklaidos atstovais, 
naujų knygų ir vadovėlių pristatymas, seminarai, konferencijos, viešos 
paskaitos. Universiteto darbuotojai turi galimybę atvirai diskutuoti su 
visuomenės atstovais, neabejingais Lietuvos mokslo ir švietimo likimui 
bei jiems pristatyti universiteto darbus, išleistas knygas – mūsų univer-
siteto indėlį Lietuvos mokslo plėtrai.
Neišdildomus prisiminimus paliko susitikimai su žymiausiais Lietuvos 
kultūros puoselėtojais: prof. Irena Aleksaite, Galina Dauguvietyte,  
Aldona Ruzgaite, Justinu Marcinkevičiumi, Rimantu Dichavičiumi, ak-
toriumi Arūnu Sakalausku, su užsienio svečiais: Didžiosios Britanijos 
ambasadoriumi Kristoferiu Robinsu ir Rumunijos ambasadoriumi Lu-
cianu Fatu. Kultūros ir tarptautinių mainų fondas rengė projektą „Kūry-
binio bendradarbiavimo erdvė“, kuriame akademinis jaunimas išsakė 
daug naujų idėjų ir pasiūlymų dėl jaunimo meninių renginių, padedan-
čių atsiskleisti studentų kūrybiškumui, saviraiškai, formuotis esteti-
nėms vertybėms, organizavimo. 
Daug padėkos žodžių išgirdo knygų autoriai ir leidėjai pristatant tokius 
reikšmingus leidinius kaip „Technikos enciklopedija“, „Statybos inži-
nieriaus žinynas“, Romualdo Sakalausko „Statybininko prisiminimai“, 
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Algimanto Nako „Edmundas Kazimieras Zavadskas. Profesorius. Va-
dovas. Publicistas“, „Profesorius Anatolijus Rozenbliumas“, „Petras Vi-
leišis. Inžinierius. Kultūrininkas. Verslininkas“, E. K. Zavadsko, L. Usti-
novičiaus, Z. Turskio, F. Peldschus „Lošimų teorija statybos technolo-
gijoje ir statyboje“, Tomo Kačerausko romaną „Arkada“ ir monografiją 
„Tikrovė ir kūryba. Kultūros fenomenologijos metmenys“, Dalios Dijo-
kienės monografiją „Urbanistinis istorinių priemiesčių paveldas“ ir kt.
Universiteto Bičiulių klubo rengtoje diskusijoje tema „Ar statysime Val-
dovų rūmus?“ svarius ir argumentuotus teiginius dėl Valdovų rūmų at-
statymo išdėstė Pilių tyrimo centro direktorius Vytautas Urbanavičius, 
architektūros skyriaus vadovas dr. Napoleonas Kitkauskas, Restaura-
torių sąjungos pirmininkas Jonas Glemža, Premjero patarėjas Algirdas 
Vapšys ir kt. Jau tradicija tapo kasmet susitikti su spaudos atstovais ir 
paminėti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.
Ne mažesnių diskusijų sulaukė seminaras diskusija „Kam šiandien rei-
kia urbanizuoto ruožo tarp Vilniaus ir Kauno: Europai, Lietuvai, Vilniui 
ar Kaunui...“, susitikimas su Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų ir 
darbdavių asociacijos atstovais, seminare „Pramonės eksporto ir vers-
lo skatinimas“. Ypač gausiai lankomi bei studentų mėgiami Filosofijos 
ir politologijos katedros lektoriaus J. Srėbaliaus organizuojami susitiki-
mai-diskusijos.
Rektoriaus Romualdo Ginevičiaus iniciatyva nuo 2008 metų organi-
zuojamas Architektūros fakulteto menininkų darbų parodos. Tai Jau-
nojo architekto mokyklos dėstytojos Dalios Žebenkienės, Architektūri-
nės grafikos katedros docento Valdo Bubelevičiaus mažųjų skulptūrų 
paroda, Architektūrinės grafikos katedros dėstytojos Lilijos Puipienės 
tapybos parodų, Architektūros katedros docento, architekto, dailininko 
daktaro Kęstučio Lupeikio tapybos darbų, Antano Jonušo suvenyrinių 
vokų paroda. [...]“.

7 d. Galerijai A – penkeri
2000-ieji. Bibliotekos darbuotojai ir lankytojai džiaugėsi įsikūrę 
naujose, moderniose patalpose.
2005-ieji. Biblioteka – viena iš pirmaujančių šalyje, reitingų len-
telėse įsitvirtinusi aukščiausiose pozicijose... Bet kažko trūko ... 
„Meno, – sugalvojo direktorė Rimutė Abramčikienė. – Kursime 
galeriją“, – tarė ji. Sujudo, sukruto kolektyvas rinkti galerijai pa-
vadinimą, kurti logotipą. Siūlyti įvairūs pavadinimai, tačiau nu-
spręsta apsistoti ties pradžių pradžia – raide A: tai kaip pirmojo 
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žingsnio, pirmojo žodžio, naujo kelio simbolis. Galerija A – pir-
moji, vienintelė ir nepakartojama meno sala Saulėtekyje.
Su gražiais palinkėjimais atidariusi pirmąją parodą, biblioteka 
jau yra surengusi jų 55 – vaikams, mėgėjams, profesionalams. 
Nuo pirmųjų vaikiškų brūkštelėjimų pieštuku iki profesionalų iš-
tobulintos technikos. 30 autorinių, 10 grupinių, 2 skirtos jubilie-
jams, 2 vaikų piešinių, po 1 mokslo pasiekimų ir pramoninės 
nuosavybės apsaugai, 9 – kartu su įvairiomis ambasadomis, 
draugijomis ir fondais parengtos parodos. 

8 d. Baigėsi Lietuvos universitetų studentų žiemos čempionatas. 
Tarp 12 dalyvavusių komandų VGTU sportininkai bendroje įs-
kaitoje užėmė trečiąją vietą, surinkę 21 304 taškus. Jie nusilei-
do tik LKKA (22 947 tšk.) ir VU (22 413 tšk.). komandoms. 
VGTU sportininkai šiame čempionate iškovojo 5 pirmąsias, 6 
antrąsias ir 2 trečiąsias vietas. 
Dvi pirmąsias vietas bėgimo rungtyje (3000 m ir 1500 m dis-
tancijose) užėmė T. Matijošius, pirmąją įveikęs per 8:29.39 sek. 
o antrąją – per 3:59.72 sek. Šios rungties prizininkais taip pat 
tapo R. Balčiauskaitė, 400 m. nubėgusi per 57.86 sek., S. Guo-
gis, 800 m. nuotolį įveikęs per 1.56,93 sek. 
Pirmąsias vietas iškovojo K. Vnukova (šuolio į aukštį rungtis), 
įveikusi 1.70 cm aukštį, ir Darius Aučyna (šuolio į tolį rungtis), 
nušokęs 7.19 cm. 
Antrąsias vietas bėgime užėmė S. Guogis, 800 m. distanciją 
įveikęs per 1.56,93 sek., S. Malinauskaitė, 200 m. įveikusi per 
26,86 sek., o 60 m. – per 7,98 sek. 
Antroji vieta trišuolio rungtyje atiteko L. Panavaitei (12,13), o 
šuolio į aukštį – M. Ambraziejui, įveikusiam 2.04 cm. 
Antrąją vietą estafetčių 4x200 m varžybose užėmė R. Bal-
čiauskaitė, S. Malinauskiatė, E. Makšeckaitė ir L. Panavaitė, 
(1,48,92). 
Trečiąją vietą trišuolio rungtyje užėmė K. Kozlovskaja (11,85), o 
šuolio į tolį – K. Vnukova (5,67) 



2010 m. kovas

117

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl Lietuvos atstovų 
ir ekspertų Europos Sąjungos 7-osios Bendrosios programos 
specifinių programų komitetuose paskyrimo“ Specifinės progra-
mos „Bendradarbiavimas“ komitetuose paskirti: 

 − temos „Informacinės ir ryšių technologijos“ atstovu prof. habil. 
dr. Raimondas Čiegis; 

 − temos „Energetika“ ekspertu – prof. habil. dr. Vytautas Mar-
tinaitis; 

 − temos „Transportas“ atstovu – prof. habil.dr. Marijonas Bog-
devičius ir ekspertu – dr. Andrius Jaržemskis. 

9 d. VGTU Antano Gustaičio aviacijos institute vyko studentų – gen. 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų, instituto ba-
kalaurantų ir magistrantų – susitikimas su kariuomenės karinių 
oro pajėgų vadu, brigados generolu Artūru Leita, Mokomojo 
centro vadovu Mindaugu Grigaliūnu, Personalo skyriaus virši-
ninku Dariumi Kapūst.
Pokalbis su studentais vyko apie jų įsidarbinimo Karinėse oro 
pajėgose galimybes.
Karinių oro pajėgų vadas Artūras Leita papasakojo, kuo ir kaip 
gyvena karinės oro pajėgos, apie turimus lėktuvus, radarus, nai-
kintuvų valdymo sistemas, ginkluotės ir technikos remonto depą. 
„Žmogus pirmiausia turėtų būti kariškiu, kad dirbtų Karinėse oro 
pajėgose,“ – pabrėžė Karinių oro pajėgų vadas. 
Mokomojo centro vadovas plk. ltn. Mindaugas Grigaliūnas pa-
pasakojo, kaip organizuojamas mokymo procesas, išsamiai 
išdėstė apie įsidarbinimo Karinėse oro pajėgose realias gali-
mybes. 
VGTU ir gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra pasi-
rašę sutartį, kurioje abi aukštosios mokyklos įsipareigojo bendra-
darbiauti rengiant aviacijos specialistus, tarnausiančius Lietuvos 
kariuomenėje. Pagrindinėse ir vientisosiose studijose kariūnai 
studijuoja orlaivių pilotavimo, skrydžių valdymo, aviacinės me-
chanikos, elektronikos inžinerijos, automatikos ir valdymo speci-
alybes. Pirmieji absolventai studijas baigs 2011 metų liepą. 
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„Lietuvos ryte“, Nr. 55 (5819) skyrelyje „Vardai ir veidai“ rašoma, 
kad „Jurgis Kairys apdovanotas už saugius meistriškus skry-
džius. Akrobatinio skraidymo meistras pagerbtas Haselte (Bel-
gija) vykusioje Europos parodomųjų skrydžių tarybos konferen-
cijoje. Pagal J. Kairio sukurtas taisykles rengiamos pirmosios 
pasaulyje varžybos „World Elite Aerobatic Formula“. 
Faktai iš J. Kairio biografijos: Jurgis Kairys 1978–1979 metais 
studijavo tuometiniame Vilniaus inžineriniame statybos institu-
te) (vėliau pervadintame Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetu).

10 d. Europos socialinio fondo agentūroje VGTU plėtros prorektorius 
doc. L. Rimkus ir Europos socialinio fondo agentūros di-
rektorius Povilas Česonis pasirašė sutartį dėl projekto „Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto vidaus valdymo są-
rangos tobulinimas optimizuojant universiteto struktūrą“, 
pateikto pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiks-
mų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę 
„Studijų sistemos efektyvumo didinimas“, finansavimo.
Iš Europos Sąjungos (ES) fondų bus finansuojama septynioli-
ka programų, kurios skirtos didinti studijų sistemos efektyvumą. 
Bendra projektų vertė siekia 17,5 mln. Lt, didžiausią fi nansavi-
mą (1 488 130 Lt) gavo VGTU projektas.
Pagrindinė šiuo projektu numatyta spręsti problema buvo neop-
timali universiteto vidaus valdymo sąranga, neleidžianti priimti 
didelių iššūkių ir greitai reaguoti į aplinkos pokyčius. Esamos 
situacijos problemiškumas dar labiau išryškėjo prie VGTU pri-
jungus VGTU Termoizoliacijos institutą bei vykstant aukštojo 
mokslo reformai. Pagrindinis projekto tikslas – patobulinti VGTU 
vidaus valdymo sąrangą optimizuojant universiteto struktūrą ir 
prijungiant Termoizoliacijos institutą.
Anot projekto vadovo, Senato plėtros komisijos pirmininko prof. 
R. Martavičiaus, projektu bus siekiama sukurti 5 universitetines 
inžinerijos mokslų mokyklas, kurios jungtų esamus padalinius 
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siekiant bendrų tikslų, taip pat pakeisti universiteto valdymo są-
rangą į tokią, kuri užtikrintų efektyvią reakciją į aplinkos poky-
čius.
Priėmus Mokslo ir studijų įstatymą, universitetas susiduria su 
naujais iššūkiais – tarybos įgauna naujas funkcijas, keičiasi uni-
versiteto teisinis statusas. Projekto metu numatoma parengti 
veiklos tobulinimo koncepciją, VGTU ir jo padalinių integruotas 
plėtros strategijas, paremtas išsamiais tyrimais, bei apmokyti 
tikslines grupes – VGTU ir jo padalinių tarybų narius.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas jau yra pasirašęs 
sutartis ir įgyvendina projektus, kuriems finansuoti iš Europos 
Sąjungos fondų skirta daugiau nei 30 mln. Lt.

Kovo 10-ąją minimos pasaulinio garso tiltų statytojo ir geležin-
kelių tiesėjo Stanislovo Kerbedžio 200-osios gimimo metinės. 
„Gedimino universitete“, Nr. 1 (74) išspausdintas doc. dr. Algi-
manto Nako straipsnis „Stanislovas Kerbedis – asmenybė, pri-
klausanti ne tautai, o žmonijai“. Straipsnyje rašoma:
„Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijoje prie Labos upelio yra bu-
vusio dvaro sodyba, kuri įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą. 
Vadina ją Naudvario dvaru. Žinoma, kad šis dvaras jau buvo XVIII am-
žiuje, o nuo šio amžiaus pabaigos dvarą valdė Kerbedžiai. Naudvario 
šeimininko Valerijono šeimoje 1810 m. kovo 10 d. Gimė būsimoji gar-
senybė – Stanislovas Kerbedis.
Stanislovas Kerbedis rusų ir lenkų istoriniuose rašiniuose laikomas 
lenku. Žinoma, tai tenka kvestionuoti. Tenka pripažinti, deja, kad Liu-
blino unijos laikais lietuvių šviesuomenė sulenkėjo. Tas procesas vyko 
ir rusų valdymo laikais. Daugelis tapo kosmopolitais, nejautė stipraus 
ryšio su gimtine. Galbūt tarp jų buvo ir S. Kerbedis, nors jo rodytas 
rūpestis tiesti per Lietuvą geležinkelį lyg ir neigia galima jo kosmopo-
litizmą. [...].
S. Kerbedis 1826–1828 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos-ma-
tematikos mokslų fakultete. Čia dėstę profesoriai pasižymėjo didele 
erudicija, naujausių mokslo pasiekimų žiniomis.
Didelį autoritetą Fizikos-matematikos fakultete turėjo Valerijonas Gurs-
kis, kuris dėstė praktinę mechaniką bei inžinerinius dalykus: kelių, til-
tų, kanalų bei šliuzų statybą. [...]. V. Gurskis ne tik dėstė universitete, 
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bet vykdė projektavimo bei statybos darbus: sutvarkė dalį Vilnelės 
krantų, pastatė kabamąjį tiltą per Vilnelę. Valerijono Gurskio praktiniai 
darbai, jo paskaitų novatoriškumas, matyt, įtakojo S. Kerbedį susiža-
vėti inžineriniais mokslais. Būdamas neeilinių gabumų matematikoje, 
S. Kerbedis per dvejus metus baigė studijas Vilniaus universitete ir 
buvo pripažintas fizikos-matematikos kandidatu. Apsisprendęs siekti 
inžinerinių mokslų, jis išvyko toliau studijuoti į Peterburgo susisiekimo 
kelių inžinierių korpuso institutą. Stanislovas Kerbedis tuo metu buvo 
aštuoniolikmetis jaunuolis. [...].
1830 m. S. Kerbedis studijų praktikai atvyko į Lietuvą, kur jau nuo 
1825 m. vyko Dubysos–Ventos kanalo statyba, kuris turėjo pratęsti Au-
gustavo kanalą iki Baltijos jūros. Abi upes buvo numatyta nanalizuoti, 
sujungiant jas 15 km kanalu. Buvo numatyta pastatyti vandens regulia-
vimui 29 užtvankas, 41 šliuzą, kitus inžinerinius įrenginius. S. Kerbedis 
dirbo prie Ventos reguliavimo darbų. Ilgainiui visi tie projektai nebuvo 
realizuoti dėl didelės statybos kainos. [...].
Jau studijų metu į S. Kerbedį atkreipė dėmesį prof. M. Volkovas, tei-
gęs, kad šis studentas pasižymi polinkiu mokslams. Profesorius re-
komendavo S. Kerbedį palikti dirbti institute. 1832 m. čia dirbti buvo 
paliktas dar vienas vilnietis N. Jastržembskis.
S. Kerbedžio pedagoginės veiklos pradžia sutapo su geležinkelių sta-
tybos plėtros Rusijoje pradžia. [...]. Valdžia Stanislovą Kerbedį kartu 
su Pavelu Melnikovu, laikui bėgant tapusiu Rusijos pirmuoju susisieki-
mo kelių ministru, komandiravo išnagrinėti geležinkelių statybos patirtį 
į Angliją, Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Šveicariją ir Austriją. Kelionės 
ataskaitoje jaunieji inžinieriai įrodinėjo būtinybę tiesti Rusijoje magis-
tralinius geležinkelius. [...].
Sankt Peterburgas įsikūrė Nevos upės deltos salose XVIII amžiaus 
pradžioje. Beveik ketvirtį amžiaus per Nevą nebuvo jokio tilto, persi-
keldavo tik valtimis, nors miestas augo abiejuose upės krantuose. [...]. 
Smalsus sudėtingiems uždaviniams spręsti S. Kerbedis negalėjo likti 
muošalyje ieškant tinkamiausio nuolatinio tilto per Nevą varianto. As-
menine iniciatyva parengęs kabamojo tilto per Nevą projektą, 1841 m. 
S. Kerbedis jį pateikė Instituto Konferencijai. Grandininio tilto projektas 
buvo įvertintas teigiamai, buvo pažymėta, kad projektui būdingos tech-
ninės naujovės. Nors S. Kerbedžio projektų caras neaprobavo staty-
bai, atliktas S. Kerbedžio darbas buvo laikomas dideliu indėliu į tiltų 
statybos teoriją. Tai ir lėmė, kad tais pačiais metais S. Kerbedis gavo 
užduotį parengti nuolatinio tilto per Nevą projektą. Jam pavedė ir tilto 
statybos darbų vykdymą.
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Vietą tiltui parinko pats caras Nikalojus 1-asis. [...]. Projektą S. Ker-
bedis parengė per 2 metus. Tuo metu jis jau buvo Susisiekimo kelių 
inžinierių korpuso instituto profesorius. Tilto projektą patvirtino 1842 m. 
spalio 15 d., o po mažiau nei poros mėnesių Stanislovui Kerbedžiui 
suteikė papulkininkio karinį laipsnį. Tuo pažymėtas jo profesinis meis-
triškumas tiek inžinerinėje, tiek pedagoginėje veikloje. [...].
Bendras tilto ilgis siekė 365 m (kiti nurodo 342). Tuomet jis buvo pats 
ilgiausias Europoje. 7 tarpatramius dengė ketaus arkos, o varstomoji 
dalis buvo padaryta iš geležies.
Ypatingai sunku buvo įrengti pamatus todėl, kad Neva vietomis buvo 
12 m gylio, upės dugnas buvo padengtas sąnašomis. S. Kerbedis ne-
turėjo jokių patarėjų, sudėtingiausius klausimus teko spręsti pačiam. 
Kai buvo statomas pirmasis nuolatinis tiltas per Nevą, nei Europoje, 
nei Amerikoj nebuvo nė vieno inžinieriaus, kuris būtų vykdęs tilto atra-
mų statybą taip giliai.
Tilto per Nevą statyba truko 8-erius metus. Nuolat į Peterburgą at-
važiuodavo užsienio inžinieriai susipažinti su statybos procesu, juos 
stebino šių darbų užmojai, jų sudėtingumas. S. Kerbedžio inžinerinė 
išmintis.
1850 m. lapkričio 21 d. įvyko iškilmingas nuolatinio tilto per Nevą atida-
rymas. Caras Nikalojus 1-asis atvyko su sūnumis ir visa šeima perėjo 
pėsti į Vasiljevski salą. Tiltas carui padarė tokį didelį įspūdį, kad jis 
išbučiavo talentingąjį inžinierių S. Kerbedį. [...].
1851 m. caro valdžia nutarė statyti Peterburgo–Varšuvos geležinkelį. 
Jo trasa buvo numatyta 1 250 km. S. Kerbedį paskyrė geležinkelio 
statinių vyriausiu inžinieriumi. Peterburgo–Varšuvos geležinkelio trasa 
buvo numatyta nuo Peterburgo per Vilnių iki Bialystoko. Geležinkelis 
kirto keletą plačių upių: Lugą, Velikają, Dauguvą, Nerį, Nemuną. Pa-
statyti tiltus per šias upes reikėjo jau ne medinius, kaip tai daugiausia 
būdavo XIX amžiaus pradžioje, o iš naujausių, patikimų ir ilgaamžių 
medžiagų. Tuo metu plieno dar nebuvo, bet, kaip minėta, geležį jau 
valcavo, todėl imta gaminti iš geležies metalines santvaras. [...].
1853 m. S. Kerbedis užbaigė dar dviejų metalinių tiltų Peterburgo–Var-
šuvos geležinkelio trasoje projektus: per Velikaja upę netoli Pskovo ir 
per Dauguvą prie Daugpilio. 
Stanislovas Kerbedis yra susijęs ir su Lietuvos geležinkelio objektais, 
pirmiausia, su didžiausiais Lietuvos geležinkelio tuneliais: Panerių ir 
Kauno. [...].
Panerių ir Kauno tuneliai – unikalūs Lietuvos statiniai. Panerių tunelis 
nebefunkcionuoja ir tapo technikos paveldu. Kauno tunelis 2009 m. re-
konstruotas ir, matyti, tarnaus Lietuvai dar daug metų.
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Prie labai reikšmingų darbų S. Kerbedžiui reikia priskirti tilto per Vislą 
Varšuvoje projektavimą ir statybą. [...].
1891 m. S. Kerbedis dėl senatvės atsisakė visų pareigų ir persikėlė 
gyventi į Varšuvą. Ten ir mirė 1899 m. balandžio 19 d. Palaidotas Po-
vonzkų kapinėse. [...].

*     *
*

Minint pasaulinio garso tiltų statytojo ir geležinkelių tiesė-
jo, mūsų kraštiečio Stanislovo Kerbedžio 200-ąsias metines, 
„Mokslo Lietuvoje“, Nr. 4 ir Nr. 5 išspausdintas doc. dr. Algiman-
to Nako straipsnis „Pasitinkant inžinieriaus Stanislovo Kerbe-
džio jubiliejų“.

11 d. Ištrauka iš „Gedimino universiteto“, Nr. 1(74) įvadinio straipsnio:
„Į Kovo 11-osios kelią prieš dvidešimtmetį mes ėjome prisimin-
dami savo istorines šaknis, nesunaikintą Vasario 16-osios gy-
vybingumą.
1990 m. kovo 11-ąją – Nepriklausomybės atkūrimo dieną– Lie-
tuvos žmonės dar kartą patvirtino savo pasirinkimą būti laisvais, 
gyventi ir kurti laisvoje valstybėje. Š diena bus amžiais minima 
tarp iškiliausių šalies istorijos datų.
Te Kovo 11-oji mums primena: mes privalome mylėti ir kurti 
savo valstybę, mes privalome siekti, kad mūsų širdyse nesu-
mažėtų Lietuvos... Lietuvos vardo skambėjimas priklausys nuo 
kiekvieno iš mūsų asmeninės atsakomybės ir pastangų siekti 
kilnių bei prasmingų tikslų“.

*     *
*

Kovo 11-osios proga universitetui sveikinimą atsiuntė Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. Gene-
rolas Edvardas Mažeikis. Sveikinime rašoma:
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„Nuoširdžiai sveikinu Jus Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklau-
somybės dienos 20-ųjų metinių proga. Tegul šventinė nuotaika 
mus visus atgaivina ir primena mums iškovotą pergalę“.

„Vingis“ (meno vadovė R. M. Zaleckaitė) paminėjo Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 20-metį.
Liaudies kultūros centre vingiečiai puošėsi autentiškais lietuvių 
tautiniais rūbais, taip pasiskirstydami regionais: kas atstovavo 
aukštaičiams, kas – žemaičiams, kas – suvalkiečiams, kas – 
dzūkams, kas puošėsi Klaipėdos krašto apdarais. Po kelių va-
landų ruošimosi išskubėjo į Lietuvos Respublikos Seimą, kur 
sutiko garbius svečius: tiek iš Lietuvos, tiek ir užsieniečius. 
Buvo didelė garbė stovėti pasipuošus ir sveikintis su garbiais 
žmonėmis, labai iš arti stebėti gyvenimą, kurį dažniausiai gali-
ma matyti tik televizijos ekranuose. Prezidentę Dalią Grybaus-
kaitę iki tribūnos lydėjo vingiečių pora.
Susirinkus visiems svečiams, prasidėjo iškilmingas Seimo po-
sėdis. Jį pradėjo minėtų regionų eisenos.
Vingiečiai neapsakoma garbe laikė tai, kad galėjo žingsniuoti 
Seimo salėje, kurioje prieš 20 metų buvo atkurta Lietuvos Res-
publikos Nepriklausomybė, ir kartu su nusipelniusiais Lietuvai 
žmonėmis giedoti Lietuvos valstybės himną.
Tą pačię dieną „Vingis“, kartu su kitais Vilniaus miesto ansam-
bliais bei jungtiniu Lietuvos, Latvijos ir Estijos orkestru, dalyva-
vo koncerte Katedros aikštėje. „Vingio“ vyrai kartu su vorutie-
čiais žiūrovams dovanojo itin stilizuotą „Džigūną“, kurio metu 
šokėjai net „susikovė kardais“. Kolektyvas subtiliu šokiu papuo-
šė P. Meškėlos dainą „Sakmė apie mus“.
Vingiečiai katedros aikštėje susirinkusiam dideliam būriui žiūrovų 
dovanojo smagų bei vieną naujausių šokių „Pakol jauni“. Koncer-
tą vainikavo trankus visų kolektyvų bendras šokis „Šyvis“.
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VGTU choras „Gabija“( vadovė R. Viskantaitė) ir VPU choras 
„Ave vita“( vadovas K. Barisas) drauge su solistais (Irena Zelen-
kauskaitė, Kęstutis Alčiauskis, Ignas Misiūra) bei mušamųjų an-
sambliu „Grig percussion“, pianistėmis Irina Avdejeva ir Natalija 
Zubakova iš Baltarusijos „Tarptautiniame būgnų ir perkusijos 
festivalio Ukmergė 2010“ atidarymo koncerte atliko pasaulinės 
muzikos šedevrą – Carl Orff kantatą „Carmina Burana“. Pro-
jekto meno vadovas ir dirigentas – doc. Laurynas Vakaris Lo-
pas. Simboliškai susivieniję stambaus kūrinio atlikimui kuklioje 
Ukmergės kultūros centro salėje, chorai paminėjo 20-ąsias Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo metines. 

15-oje tarptautinėje studijų parodoje – mugėje Pekine pri-
statytas ir VGTU.
Kovo 11 d., visai Lietuvai minint ir švenčiant Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo dvidešimtmetį, keturių Lietuvos universite-
tų (Vilniaus Gedimino technikos, Vilniaus, Kauno medicinos ir 
Kauno technologijos) atstovai skrido į Kiniją dalyvauti 15-oje 
tarptautinėje studijų parodoje-mugėje Kinijos sostinėje Pekine ir 
didžiausiame Kinijos mieste Šanchajuje. Jau keletą metų minėti 
universitetai kartu vyko ir dalyvavo studijų parodose, organizuo-
jamose įvairiose pasaulio šalyse, taip įgyvendindami universite-
tų strateginius planus žengti internacionalizavimo ir globalizaci-
jos keliu ir taip visokeriopai didinti universitetų tarptautiškumą.
Vykstančioje parodoje Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetui atstovavo studijų prorektorius Alfonsas Daniūnas ir 
Tarptautinių studijų centro direktorė Birutė Tamulaitienė.
Pirmoji paroda–mugė vyko politiniame, kultūriniame centre Ki-
nijos sostinėje Pekine, kuriame yra 88 universitetai ir kolegijos, 
647 vidurinės mokyklos, 66 profesinės mokyklos. Visas dienas, 
kai vyko paroda, besidominčiųjų srautas nesibaigė, o kartais 
jis net padidėdavo baigiantis darbo dienai. Parodos lankytojai 
daugiausia domėjosi inžinerinėmis specialybėmis, architektū-
ra, vadyba, ekonomika ir norėjo studijuoti užsienio universitete, 
kad įgytų magistro laipsnį.
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Antroji paroda vyko Šanchajuje, jame yra 18 kolegijų, 45 pa-
grindinės mokyklos, 781 profesinio ir techninio rengimo moky-
kla, 16 privačių kolegijų ir universitetų. 
Kinijoje, vien Pekine, 4000 pasaulio universitetų yra atsidarę 
savo konsultacinius centrus, kurie dirba visus metus ir į tuos 
centrus gali ateiti konsultuotis besidomintieji studijomis tuose 
universitetuose. Nuo pernai metų Tianjin mieste Lietuva tarsi 
turi savo atstovą, Kinijos pilietį, kuris, vidurinę mokyklą baigė 
Panevėžyje, universitetą – Am erikoje, dabar dirba Tianjin ir iš 
meilės Lietuvai nutarė įkurti Lietuvos salelę Kinijoje. Šiai Fran-
cio Liu idėjai pritarė ir Lietuvos Respublikos ambasada Kinijoje. 
Lietuvos universitetų atstovai bendrauja su Franciu, siunčia jam 
padalomąją medžiagą apie universitetus, vykdomas programas 
ir kitas studijų sąlygas, o jis skleidžia informaciją apie Lietuvą ir 
galimybes studijuoti Lietuvoje.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vykdamas į Kiniją, 
turėjo ir kitą tikslą. Studijų prorektorius Alfonsas Daniūnas pagal 
iš anksto suderintą planą vyko į Kinijos universitetus. Šių vizitų 
tikslas buvo užmegzti ryšius su Kinijos universitetais, kaip žinia, 
kurių didžioji dalis yra įvairių pasaulinių reitingų aukščiausiose 
pozicijose. 
Pirmasis vizitas buvo į Tianjin universitetą. Susitikime dalyvavo 
Tianjin universiteto prorektorius Shu Gegun, Aplinkos mokslų 
ir technologijų fakulteto dekanas Shilei Lu, Aplinkos inžinerijos 
katedros vedėjas bei Vandens išteklių ir vandens užterštumo 
kontrolės instituto direktorius Gu Ping, taip pat Elektros inži-
nerijos ir automatikos fakulteto profesoriai Bin Li ir Li Qiang, 
dalyvavo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus direktoriaus 
pavaduotojas. Universitetas yra pasirašęs 103 bendradarbia-
vimo sutartis su Azijos, Europos, Amerikos ir Okeanijos šalių 
universitetais, 38 sutartis su Europos universitetais. Susitikimo 
pradžioje TU prorektorius trumpai pristatė savo universitetą, 
po to studijų prorektorius A. Daniūnas pristatė Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetą. Po universitetų pristatymų, susi-
tikimo metu buvo aptartos gairės galimam bendradarbiavimui 
tarp atitinkamų VGTU ir TU fakultetų. Ypatingas dėmesys buvo 
skiriamas aptarimui, kaip galėtų bendradarbiauti universitetai 
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keičiantis magistrantais, doktorantais, taip pat dėstytojais. Po 
susitikimo buvo nuspręsta pradėti rengti sutartį ir joje apibrėž-
ti įvairius bendradarbiavimo aspektus, lygmenis ir kelius jiems 
įgyvendinti. VGTU atstovai apsilankė Elektros inžinerijos ir au-
tomatikos fakultete ir Naftos rektifikavimo technologijų centro 
mokslo laboratorijoje.
Kitas vizitas buvo į Beijing tradicinį universitetą (Beijing (bei-
džin) Normal University). Šis universitetas įsikūręs Kinijos sos-
tinėje, antrame pagal dydį mieste, kuriame gyvena apie 17 mln. 
gyventojų. Šiame universitete yra Aplinkos, Matematikos, Che-
mijos, Branduolinių mokslų ir technologijų, Vandens mokslų, 
Menų ir komunikacijos, Ekonomikos ir verslo administravimo, 
Vadybos ir kt. fakultetai. Universitete – 17 fakultetų, 9 kolegijos, 
7 tyrimų centrai, 16 daktarinių tyrimų centrų. 
Susitikime dalyvavo prorektorius Wang Binglin, Ekonomikos ir 
verslo administravimo fakulteto prodekanė Yang Juan, Aplinkos 
inžinerijos fakulteto katedros vedėjas, Tarptautinių ryšių sky-
riaus direktorius Chen Jing. Po trumpo universitetų pristatymų 
nuodugniau buvo aptartas bendradarbiavimas su Ekonomikos 
ir verslo administravimo fakulteto bei Aplinkos apsaugos kate-
dros atstovais.
Visų susitikimų metu preliminariai buvo aptarti bendradar-
biavimo sutarčių metmenys. Pasirašius sutartis, tikimasi abi-
pusės partnerystės, kuri vienytų taip toli viena nuo kitos esan-
čias šalis ir universitetus, dėstytojus, mokslininkus ir studentus.

12 d. EF Kompiuterių inžinerijos katedros profesoriui, habil. 
daktarui Albinui Jonui Marcinkevičiui – 75.
Albinas Jonas Marcinkevičius gimė Šeduvos rajone. Studijavo Kauno 
politechnikos institute, kurį su pagyrimu baigė 1959 m. ir tapo diplo-
muotu radijo inžinieriumi. Penktame kurse jis dirbo Kauno matavimo 
technikos mokslinio tyrimo institute laborantu. Baigęs KPI pagal pa-
skyrimą išvyko į Vilnių dirbti Specialiame konstravimo biure prie Vil-
niaus skaičiavimo mašinų gamyklos. Čia dirbo inžinieriumi informaci-
jos apdorojimo įtaisų projektavimo laboratorijoje, vėliau – vyresniuoju 
inžinieriumi ir grupės vadovu. Gabus ir darbštus jaunas specialistas 
A. J. Marcinkevičius vykdė eksperimentinius tyrimus, projektavo 



2010 m. kovas

127

spausdintos skaitmeninės informacijos elektroninį skaitymo automatą. 
1962 m. buvo pervestas dirbti į Lietuvos Liaudies Ūkio Tarybos prietai-
sų gamybos valdybos PKB vyriausiuoju projekto konstruktoriumi. Jam 
vadovaujant buvo projektuojami nestandartiniai elektroniniai kontrolės 
ir matavimo prietaisai respublikos prietaisų gamykloms.
Mikroelektronikos pramonėje A. J. Marcinkevičius išdirbo 28 metus. 
Jis – vienas iš mikroelektronikos mokslo ir pramonės Lietuvoje kūrėjų 
ir puoselėtųjų. Jam vadovaujant ir tiesiogiai dalyvaujant buvo vykdomi 
moksliniai tiriamieji ir bandomieji-konstruktoriniai sparčių puslaidininki-
nių loginių ir analoginių mikroschemų projektavimo darbai. A. J. Mar-
cinkevičius vadovavo tuo metu naujai Tarybų Sąjungoje analoginių – 
skaitmeninių ir skaitmeninių – analoginių informacijos keitiklių kūrimo 
krypčiai. Dirbdamas kartu su kolegomis suprojektavo ir pradėjo gamin-
ti 18 naujų aukšto dažnio integrinių informacijos keitiklių (ASK seri-
ja 1107PV ir SAK serija 1118PA). Šių serijų mikroschemos patikimai 
veikė dirbtinių Žemės palydovų, kosminių laivų ir lėktuvų elektroninėje 
aparatūroje, taip pat elektroninėse įvairios paskirties skaičiavimo ma-
šinose.
A. J. Marcinkevičius studijavo KPI neakivaizdinėje aspirantūroje ir 
1971 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją, kurioje išna-
grinėjo subnanosekundinių elektrinių signalų perdavimo loginėse gran-
dinėse ypatybes. 1981 m. jis stažavosi mikroelektronikoje Maskvos 
elektroninės technikos institute. 1986 m. jam įteikiamas vyr. mokslinio 
bendradarbio atestatas. 1988 m. Ukrainos mokslų akademijos Kijevo 
kibernetikos institute gamybininkas apgynė technikos mokslų daktaro 
disertaciją „Sparčių plačiajuosčių informacijos keitiklių didelių mikros-
chemų projektavimo teorijos sukūrimas ir įdiegimas į gamybą“.
Dirbdamas sudėtingą ir atsakingą mikroschemų projektavimo darbą, 
A. Marcinkevičius ugdė jaunus mokslo darbuotojus, skaitė pranešimus 
mokslinėse konferencijose Maskvoje, Kijeve, Leningrade, Penzoje, 
Lvove, Taškente, Minske, Vilniuje, Leipcige, Prahoje, Drezdene ir kitur. 
Tuo laikotarpiu vienas ir kartu su bendradarbiais paskelbė spaudoje 
per 28 mokslo darbus. Jis – 4 išradimų ir 2 informacinių žinynų auto-
rius, Lietuvos nusipelnęs konstruktorius (1981), Elektronikos pramo-
nės ministerijos nusipelnęs darbuotojas, apdovanotas LŪPP sidabro ir 
bronzos medaliais, TSRS AT Prezidiumo ir LTSR AT Prezidiumo gar-
bės raštais bei medaliais.
1992 metais Albinas Marcinkevičius pradėjo dirbti docentu VGTU Elek-
tronikos fakultete. 1994 metais jam suteiktas profesoriaus pedagoginis 
mokslo vardas. Prityręs mikroelektronikos specialistas savo praktinio 
darbo žinias perduoda studentams ir magistrantams. Ilgą laiką skaitė 
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„Integrinių schemų konstravimo ir gamybos“, „Mikroschemų inžine-
rijos“, „Elektrotechninių medžiagų“, „Inžinerinės analizės ir sintezės“ 
ir „Teorinių projektavimo pagrindų“ paskaitas. Kelerius metus iš eilės 
dėstė doktorantams Kauno technologijos universitete. Profesorius 
buvo dvylikos doktorantūros ir aštuonių habilitacinių komitetų narys, 
trijų doktorantūros studijų ir keturių habilitacinių komitetų pirmininkas. 
Tuo metu atnaujintas elektronikos studijų programos pagrindinių ir ma-
gistrantūros studijų elektroninės aparatūros ir kompiuterinės technikos 
pakraipos dalykų turinys, katedros laboratorijos aprūpintos kompiute-
rine įranga. 
Per palyginti trumpą laiko tarpą jis parašė ir išleido tris mokymo kny-
gas bakalauro studijoms ir kursiniam projektavimui: „Dvipolių integrinių 
schemų konstravimas“, „Integrinių grandynų technologiniai procesai“ ir 
„Integrinių grandynų projektavimas“. 
Profesorius šiuo metu fakulteto bakalaurams skaito „Mikroschemų pro-
jektavimo ir technologijos“, o magistrantams – „Sistemų inžinerijos“ ir 
„Mikrobangų didelių integrinių schemų“ dalykų paskaitas, vadovauja 
kursiniam projektavimui, bakalaurų ir magistrantų baigiamiesiems dar-
bams. 2002 m. Mikroelektronikos laboratorijai gavus naują programinę 
įrangą, šiuolaikiškai atliekami kompiuterizuoto projektavimo kursiniai ir 
baigiamieji darbai.
A. J. Marcinkevičiaus mokslinių tyrimų sritis išliko mikroelektronika ir 
sparčių analoginių skaitmeninių informacijos keitiklių projektavimas 
ir jų technologijos. Vien 1992-2005 m. laikotarpyje Lietuvos ir užsie-
nio moksliniuose leidiniuose jis paskelbė per 40 mokslo darbų, skai-
tė pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, 
buvo daugelio daktaro disertacijų bei habilitacinių darbų oponentas, 
kelių monografijų recenzentas, tarptautinių ir respublikinių konferencijų 
„Elektronika“ programinio komiteto narys ir mikroelektronikos sekcijos 
pirmininkas.
Pripažintas mokslininkas yra mokslo krypčių „Elektros ir elektronikos 
inžinerija“ ir „Matavimų inžinerija“ komisijų narys, mokslinio žurnalo 
„Elektronika ir elektrotechnika“ redakcinės kolegijos narys ir vyriausio-
jo redaktoriaus pavaduotojas.

Pasaulinė krizė atskleidė ir išryškino silpnąsias ir stipriąsias 
Lietuvos pramonės puses bei privertė pamąstyti, kaip judėti pir-
myn. Žlugus planinei ekonomikai, gamyba mūsų šalyje smuko. 
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Dauguma naujųjų verslininkų pasuko lengviausiu keliu ir grie-
bėsi tradicinių verslų, nešančių greitą pelną: pirko-pardavinėjo 
įvairias prekes, taisė automobilius, remontavo ir statė namus, 
stiklino langus ir t.t. Ir tik mažuma pasirinko savitą kelią. Ką ma-
tome šiandien? Tradiciniai verslai atsidūrė ties bankroto riba ar 
bankrutavo. O sugebėjusieji rasti savo nišą sako ne tik nejaučią 
sunkmečio. Priešingai, didėja įmonių apyvarta ir pelnas.
„Ar Lietuvai reikia inžinierių?“ – tokią apskritojo stalo diskusi-
ją surengė laikraštis „Lietuvos žinios“ vienoje iš sėkmingiausiai 
Lietuvoje veikiančių UAB „Intersurgical“, kurios direktorių Sigitą 
Žvirblį žurnalas „Veidas“ išrinko 2009 Metų vadovu.
Diskusijoje dalyvavo VGTU Mechanikos fakulteto dekanas prof. 
habil. dr. AlgirdasVaclovas Valiulis, Mašinų gamybos katedros 
vedėjas doc. dr. Mindaugas Jurevičius bei Pramonės įmonių 
valdymo katedros vedėjas doc. dr. Rolandas Strazdas, Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros 
skyriaus vedėjas Linas Kadys, Švietimo ir mokslo ministerijos 
Studijų, mokslo ir technologijų departamento Koleginių studijų 
skyriaus vedėjas Antanas Levickas, Ūkio ministerijos vyriausia-
sis patarėjas Arūnas Keraminas bei Inovacijų ir žinių visuome-
nės departamento direktorius dr. Almantas Danilevičius, Lietu-
vos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guza-
vičius, UAB „Intersurgical“ gamyklos direktorius Sigitas Žvirblis 
bei įrangos direktorius Artūras Milišauskas.

13 d. Portugalijoje, Porto inžinerijos institute (ISEP – Instituto Supe-
rior de Engenharia do Porto), vyko ERASMUS IP programos 
renginys „Medžiagos, energija ir tausojanti plėtra“ (Materials, 
Energy & Sustainable Growth (ME&SG) 2010). ERASMUS IP 
(Intensive Programme – Intensyvioji programa) programose 
galėjo dalyvauti ir koordinuoti universitetai, gavę Erasmus uni-
versiteto chartiją. Šios trumpos (trukmė 2–6 sav.) programos 
skirtos skatinti bendradarbiavimą tarp studentų ir dėstytojų iš 
įvairių šalių partnerių universitetų.
Vienas iš programos tikslų – suteikti studentams žinių iš spe-
cialiųjų dalykų, kurie yra visai nedėstomi universitetuose arba 
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dėstomi tik kai kuriuose universitetuose. Tas tikslas buvo visiš-
kai pasiektas. Europos technikos universitetų inžinierių studijų 
programose skirta nepakankamai dėmesio gaminių ekologi-
niam projektavimui. Toks projektavimas remiasi taršos preven-
cijos principu, siekiu mažinti aplinkos taršą gaminio gamybos 
ir eksploatavimo stadijose integruojant aplinkosauginius aspek-
tus į gaminių projektavimą. Todėl devynių Europos universitetų 
dėstytojai bendromis pastangomis sudarė jungtinį modulį „Me-
džiagos, energija ir tausojanti plėtra“, kuris buvo dėstomas tarp-
tautinei studentų auditorijai ISEP koordinuojamos IP programos 
metu. Buvo skaitomos paskaitos apie naujų medžiagų, alterna-
tyvaus kuro naudojimą, beatliekines ir hibridines technologijas.
Projekte dalyvavo apie 100 studentų iš partnerių universitetų, 
taip pat 18 dėstytojų. VGTU atstovavo Mechanikos fakulteto 
Mašinų gamybos katedros docentai Vytautas Bučinskas ir Va-
dim Mokšin. Jie skaitė paskaitas „Gamtinių dujų naudojimas dy-
zeliniuose varikliuose“ ir „Mašinų masės mažinimas naudojant 
šiuolaikines projektavimo technologijas“. Į Porto klausyti pas-
kaitų atvyko taip pat vienuolika Mechanikos fakulteto IV kurso 
studentų, studijuojančių pagal Pramonės inžinerijos, Mechani-
kos inžinerijos ir Biomechanikos studijų programas. 
Be ISEP ir VGTU studentų ir dėstytojų programoje dalyvavo 
studentai ir dėstytojai iš kitų Europos universitetų: Porto uni-
versiteto (Portugalija), Karel de Grote universiteto kolegijos 
(Belgija), NHL universiteto (Olandija), Talino taikomųjų mokslų 
universiteto (Estija), Timišoaros politechnikos universiteto (Ru-
munija), Valjadolido universiteto (Ispanija), Minho universiteto 
(Portugalija). 
Studentams projekto metu teko intensyviai dirbti. Be paskaitų 
klausymo studentai pristatinėjo savo namų darbus, dalyvavo 
seminaruose, atliko laboratorinių ir praktinių darbų. Taip pat 
buvo aplankytos kelios Portugalijos įmonės, kurių veikla susi-
jusi su atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir aplinkosaugos 
technologijomis. Studentai ir dėstytojai aplankė Mechanikos 
inžinerijos ir pramonės vadybos instituto (INEGI) laboratorijas. 
Buvo aplankyta Alto Minho vėjo jėgainė, esanti Viana do Caste-
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lo regione šiaurinėje Portugalijos dalyje. Ši jėgainė pasiekė pil-
ną galingumą 2008 m. lapkritį. Tuo metu ji buvo galingiausia 
Europoje pakrantinė jėgainė. Ją sudaro 120 vėjo generatorių, 
kurių bendra instaliuota galia sudaro 240 MW. Tai sudaro apie 
8 proc. visų Portugalijos vėjo jėgainių galios. Jėgainė pagamina 
apie 530 GWh elektros energijos per metus, mažinant CO2 iš-
siskyrimą 370 000 tonomis.
Vizito metu partneriai nusprendė, kad projekto pratęsimas turi 
įvykti 2011 m. Vilniuje, Vilniaus Gedimino technikos universitete. 

Valstybinis studijų fondas (Fondas) paskyrė stipendijas dokto-
rantams 2010 metams. Iš viso Fondui paraiškas pateikė 735 
Lietuvos doktorantai, iš jų 91 VGTU doktorantas. Stipendijos 
paskirtos 624 doktorantams, iš jų 75 VGTU doktorantams. 72 
VGTU doktorantai gaus padidintą stipendiją, o 3 – įprastą.  

14 d. Lietuvos mokslo taryba (Taryba) paskyrė dalinę finansinę para-
mą 41 tyrėjo mokslinei išvykai į užsienį (gautos 94 paraiškos), 
iš jų ir trijų VGTU mokslininkų mokslinės išvykoms: Gelžbeto-
ninių ir mūrinių konstrukcijų katedros doc. Roberto Balevičiaus, 
Urbanistikos katedros doc. Dalios Dijokienės ir Bioinformatikos 
mokslo laboratorijos vyresniosios mokslo darbuotojos Jolantos 
Sereikaitės. 

15 d. VGTU Senato posėdžių salėje Gintautas LABANAUSKAS 
gynė daktaro disertaciją tema: „Lietuvos sausumos trans-
porto infrastruktūros prioritetinės plėtros investicijų pa-
grįstumo metodinis vertinimas“ (socialinių mokslų sritis, 
ekonomika – 04S). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Ramūnas PALŠAITIS (Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, 
ekonomika – 04S). 
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Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Novickij J., Balevicius S., Zurauskiene N., Kacianauskas 
R., Stankevic V., Simkevicius C., Kersulis S., Bartkevicius 
S. Vilnius High Magnetic Field Centre Facilities. 9th Internatio-
nal Conference on Research in High Magnetic Fields (RHMF 
2009), JUL 22–25, 2009 Dresden, GERMANY. JOURNAL OF 
LOW TEMPERATURE PHYSICS Volume: 159 Issue: 1–2 Pa-
ges: 406–409 Published: APR 2010 
Zurauskiene N., Balevicius S., Cimmperman P., Stankevic 
V., Kersulis S., Novickij J., Abrutis A., Plausinaitiene V. Co-
lossal Magnetoresistance Properties of La0.83Sr0.17MnO3 
Thin Films Grown by MOCVD on Lucalox Substrate. 9th In-
ternational Conference on Research in High Magnetic Fields 
(RHMF 2009), JUL 22–25, 2009 Dresden, GERMANY. JOUR-
NAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS Volume: 159 Issue: 
1–2 Pages: 64–67 Published: APR 2010 

„Veide“, Nr. 11, išspausdintas Jonės Kučinskaitės straipsnis 
„Dalies universitetų laukia bankrotas. 
Straipsnyje rašoma, kad jau po dviejų metų aukštosios moky-
klos stipriai pajus studentų stoką. Mat dėl mažesnio gimstamu-
mo artimiausiais metais į universitetus ir kolegijas ateis keliolika 
tūkstančių jaunuolių mažiau. Nuo pirmųjų nepriklausomybės 
metų vaikų gimstamumas Lietuvoje kasmet mažėjo po keletą 
tūkstančių. 2010 metais į universitetus stos 1991-aisiais gimę 
jaunuoliai.
O kitą rugsėjį, palyginti su 2010-ųjų, stojančiųjų į aukštąsias 
mokyklas sumažės dar daugiau kaip 6 tūkst. Lygiagrečiai  
mažės ir studentų gretos. Skausmingiau universitetai ir kolegi-
jos ketinančiųjų studijuoti ir studentų stygių pajus 2010 m, kai 
stojančiųjų sumažės kone 14 tūkst.
Toliau straipsnyje rašoma, kad kasmet apie pora tūkstančių jau-
nuolių išvyksta studijuoti į kitų šalių aukštąsias mokyklas, tad 
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Lietuvos aukštojo mokslo laukia katastrofa. Daugelis švietimo 
institucijų taps nereikalingos ir turės jungtis ar apskritai užsida-
ryti.
Straipsnyje cituojamas Lietuvos rektorių konferencijos pirminin-
kas, VGTU rektorius prof. Romualdas Ginevičius, kuris patvirti-
no, kad visi nuogąstavimai dėl grėsmingo Lietuvos universitetų 
paslaugų kokybės nuosmukio visiškai teisingi. „Bet šiandien 
vyksta universitetų kova dėl būvio – kiekvienas galvoja tik apie 
save, kaip jam išlikti, ir niekas negalvoja apie bendrą strategiją, 
ką daryti, kad aukštojo mokslo kartelė ne tik nekristų, o ir kiltų. 
Aš keliu šį klausimą, bet manęs niekas negirdi“, – pabrėžė prof. 
R. Ginevičius.
Minėtame straipsnyje paminėtas ir Lietuvos kolegijų direktorių 
konferencijos prezidentas, Vilniaus kolegijos direktorius doc. 
Gintautas Bražiūnas. „Elitiniais save vadinantys universitetai ir 
kolegijos, tarp jų ir mūsų kolegija, nemokytinų jaunuolių nepri-
ims, bet nemažai aukštųjų mokyklų juos vis dėlto priims. Kitos 
priims apskritai visus sutiktus gatvėje, kurie dar neturi aukštojo 
mokslo diplomo“, – karčiai juokavo doc. G. Bražiūnas.
Straipsnyje pateikti kai kurie statistiniai duomenys: remiantis 
Statistikos departamento duomenimis, prieš dešimt metų Lietu-
voje buvo 104 profesinės mokyklos, kuriose mokėsi 56,4 tūkst. 
jaunuolių, 2009 metais buvo telikę 80 profesinių mokyklų, o stu-
dentų jose sumažėję iki 43,8 tūkst. Tuo tarpu studentų universi-
tetuose daugėjo geometrine progresija. 1998–1999 mokslo me-
tais universitetuose studijavo 74,5 tūkst. jaunuolių, o pernai jau 
149 tūkst. Per šį laiką padaugėjo ir pačių universitetų– nuo 15 
iki 22. Aukštųjų mokyklų statusą įsigijo i kolegijos. Tada jų buvo 
septynios, o 2009 metais– jau 27. Studentų jose nuo 3,5 tūkst. 
padaugėjo iki 61,4 tūkst.
Toliau straipsnyje rašoma, kad Lietuvos studentų atstovybių są-
jungos prezidentas Arūnas Markas priminė, kad retėjančiomis  
studentų gretomis dar prieš kelerius metus susirūpino ne tik 
Skandinavijos šalys, bet ir kaimyninė Estija. Tik Lietuva delsė. 
Esą viską išspręs rinka. „Bet viską palikus spręsti tik rinkai, ne-
turint analizės, kokių specialistų ateityje šalies ūkiui reikės, ir 
neremiant nepopuliarių, bet reikalingų specialistų rengimo, iš-
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liks ne stipriausios aukštosios mokyklos ir specialybės, o po-
puliariausios“, – pastebėjo A. Markas. Švietimo ir mokslo bei 
Ūkio ministerija prakalbo apie planus pradėti rengti valstybės 
poreikių analizavimo ir planavimo metodiką. „Bet apčiuopiamų 
rezultatų dar nėra, – pastebėjo Studentų atstovybių sąjungos 
prezidentas. – Dėl to Lietuvoje ši problema gali būti sprendžia-
ma pavėluotai, o mūsų aukštasis mokslas, taps dar mažiau 
konkurencingas Europoje“.

Išleistas „Studijų biuletenis“ Nr. 2 (56), kuriame atspausdinti 
rektoriaus įsakymai:
Nr. 181 Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto studento, 
studijuojančio finansuojamoje vietoje, studijų programos keiti-
mo tvarkos aprašo patvirtinimo;
Nr. 182 Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto I ir II studi-
jų pakopos studentams stipendijų ir pašalpų skyrimo bei stipen-
dijų fondo paskirstymo tvarkos aprašo pakeitimo;
Nr. 183 Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus 
2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 150 „Dėl Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto I ir II studijų pakopos studentams stipendijų ir 
pašalpų skyrimo bei stipendijų fondo paskirstymo tvarkos apra-
šo pakeitimo“ pakeitimo.
Leidinį sudarė V. Plakys ir L. Sakalauskaitė.

16 d. VGTU, atstovaujamas rektoriaus prof. habil. dr. Romualdo Gine-
vičiaus, ir UAB „TeleSoftas“ , atstovaujama direktoriaus Algirdo 
Stonio, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri skatins mokslo 
ir verslo bendradarbiavimą rengiant aukštos kvalifikacijos spe-
cialistus ir plečiant bendrus mokslo bei gamybos tyrimus. 
Pagal sutartį VGTU studentai turės galimybę dalyvauti bendro-
vės rengiamose mokomosiose praktikose, o UAB „TeleSoftas“ 
atstovai – vadovauti studentų darbams (kursiniams, baigiamie-
siems), suteikti būtiną aparatinę ir programinę įrangą baigia-
miesiems darbams rengti bendrovei naudinga tema. 
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Universitetas taip pat kvies bendrovės atstovus dalyvauti ren-
giamose Karjeros dienose, jos užsakymu vykdys mokslinius 
tyrimus. 
UAB „TeleSoftas“ – aukštųjų technologijų veiklą vykdanti, mobi-
liųjų įrenginių programavimo paslaugas kurianti įmonė. 

VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį su Vilniaus m. Abraomo Kulviečio 
vidurinės mokyklos direktore K. Gudeliene.

17 d. Rektorato posėdis
Aptartas klausimas dėl patalpų panaudos sutarties su VšĮ „Sau-
lėtekio būstas“ pratęsimo tikslingumo. 

VGTU Senato posėdžių salėje atvirame Transporto inžinerijos 
fakulteto tarybos ir habilitacijos procedūros komisijos posėdyje 
vyko doc. dr. NIJOLĖS BATARLIENĖS, teikiančios mokslo dar-
bų apžvalgą „Pavojingųjų krovinių vežimo sausumos trans-
portu technologinių procesų tyrimas ir modeliavimas“ 
(technologijos mokslai, transporto inžinerija 03T), habilitacijos 
procedūra.
Habilitacijos procedūros komisijos pirmininkas – prof. habil. dr. 
Marijonas Bogdevičius.

18 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-369 buvo pakeis-
ta Tarybų daktaro disertacijoms ginti narių, doktorantų mokslinių 
vadovų, konsultantų, disertacijų oponentų ir kitų mokslininkų, 
kurie nurodomi sąrašuose siekiant įgyti doktorantūros teisę, 
kvalifikaciniai reikalavimai. Visų mokslo sričių aukščiau išvardyti 
mokslininkai turi atitikti Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. spalio 
12 d. nutarimu Nr. VII-20 nustatytus reikalavimus asmenims, 
pretenduojantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo parei-
gas. Įsakymas grąžino pirmąjį patį griežčiausią Lietuvos mokslo 
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tarybos doktorantūros nuostatų variantą, kuris po daugkartinių 
LURK Mokslo komiteto susitikimų su LMT buvo gerokai patai-
sytas. Įsakymas ne tik grąžino tai, kas buvo iki LURK MK susi-
tikimų su LMT, bet grąžino daug griežtesniu pavidalu: jei pirma-
jame LMT variante reikalavimai vyriausiojo mokslo darbuotojo 
pareigoms užimti buvo formuluojami tik tiems asmenims, kurie 
įvardijami universitetui siekiant doktorantūros teisės, tai dabar 
šie reikalavimai keliami visiems doktorantūros proceso daly-
viams. 
Kovo 26 d. įvykusiame pasitarime su Švietimo ir mokslo vi-
ceministre N. Putinaite ir Lietuvos mokslo tarybos pirmininku 
E. Butkumi pažadėta, kad jau priimtų doktorantų disertacijų 
gynimuose dalyvaujantiems 5 disertacijos gynimo tarybos na-
riams ir 2 oponentams reikės taikyti LMT reikalavimus vyres-
niajam mokslo darbuotojui per paskutinius penkerius metus, tai 
yra FBT mokslo sričių mokslininkai turi būti paskelbę ne mažiau 
kaip 3 mokslinius straipsnius ISI Web of Science žurnaluose su 
jau skaičiuojamu citavimo indeksu. 

„Gedimino klube“ atidaryta Architektūros fakulteto Dailės 
katedros dėstytojo Henriko Žukausko ir jo dukros, universi-
teto absolventės, architektės Ievos Grudzinskienės piešinių 
paroda. 
„Galėčiau padėkoti taip visų nemėgstamai krizei už tai, kad 
mes atsigręžėme į kūrybą. Per darbų gausą niekada neturėjo-
me laiko piešti. Tačiau praėjusiais metais nusipirkome teptukus, 
anglį... ir vėl pajutome malonumą ir prabangą kurti. Man labai 
svarbūs trys kūrybiniai dalykai – grafika, architektūra ir fotogra-
fija – juos kartu ir bandžiau jungti“, – apie kūrybinius ieškojimus 
parodos atidaryme pasakojo architektė Ieva Grudzinskienė.
Pasak Architektūros fakulteto dekano prof. dr. Rimanto Buivydo, 
tėvo ir dukros kūrybinio tandemo darbai yra skirtingi, technikos 
atžvilgiu ekspozicija įdomi ir originali, tačiau konstruktyvizmo, 
kaip tendencijos, dvasia šiuose eksponuojamuose trimačiuose 
abstrakčiuose darbuose būdinga abiems. 
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VGTU plėtros prorektorius doc. dr. Liudvikas Rimkus parodos 
atidaryme pastebėjo, kad kultūrinis gyvenimas vykta ne tik 
universiteto bibliotekoje, bet ir „Gedimino klube“. Seimo narys 
Česlovas Juršėnas, tądien sveikinęs parodos autorius, džiau-
gėsi, kad Henrikas, būdamas politikoje, nepasikeitė, o dabar 
sugebėjo grįžti prie savo įprastinių darbų, į kuriuos taip malonu 
žiūrėti šioje parodoje. 
Kūrybinės sėkmės taip pat linkėjo Dailės katedros vedėjas prof. 
Jonas Anuškevičius, pirmasis Henriko Žukausko architektūros 
mokytojas, prof. Leonidas Pranas Ziberkas bei daug kitų į ren-
ginį susirinkusių parodos autorių kolegų ir draugų. 
„Jeigu jūsų sielai ar širdžiai duotas gebėjimas jausti, piešti ir 
suprasti, ką piešia kiti, tai jūs tai darysite visur, kur bebūtumė-
te“, – taip kūrybinio pašaukimo esmę įvardijo architektas Hen-
rikas Žukauskas. 

19 d. 2009 metų gegužės 12 d. įsigaliojo naujasis LR Mokslo ir studi-
jų įstatymas, pagal kurį pasikeitė universitetų tarybų funkci-
jos ir jų rinkimo tvarka. 
Pagal naująjį įstatymą slaptuoju balsavimu tarybos narius rinko 
visi universiteto darbuotojai. Pagal VGTU Senato nutarimą Nr. 
42-3.2 2010 m. kovo 19 d. buvo paskelbta rinkimų į VGTU Ta-
rybą pradžia. 
Taryba pagal naująją tvarką buvo sudaryta iš 11 narių. Vieną 
Tarybos narį skyrė Studentų atstovybė, tris narius – dėstytojai 
ir mokslo darbuotojai, vieną – administracija ir kiti darbuotojai; 
vieną Tarybos narį skyrė LR švietimo ir mokslo ministras kartu 
su VGTU Senatu bendru sutarimu. Kitus penkis narius siūlė ju-
ridiniai ir fiziniai asmenys iš asmenų, nepriklausančių Universi-
teto personalui ir studentams. 
„Rinkimai į universiteto Tarybą gali vykti dviem būdais: arba vi-
suotiniuose administracijos ir darbuotojų susirinkimuose, arba 
jų atstovų konferencijose. Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas priėmė nuostatą, kad Tarybos narius rinks atstovų kon-
ferencijose, todėl pirmajame rinkimų etape yra svarbu išrinkti 
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universiteto padalinių delegatus į konferencijas“, – sakė VGTU 
Senato pirmininkas prof. dr. Donatas Čygas. 
Visi universiteto fakultetai, institutai, administracijos padaliniai 
pagal Senato nustatytas kvotas (1 delegatas iš 6 dėstytojų ir 1 
delegatas iš 4 administracijos darbuotojų) savo delegatus siun-
tė į universitetines konferencijas, kuriose slaptu balsavimu ir 
buvo išrinkti naujieji Tarybos nariai. 
Kiekvieno padalinio darbuotojų susirinkimus, kuriuose buvo iš-
rinkti delegatai į universitetines konferencijas, organizavo pa-
dalinių vadovai. 
Kandidatūras į Tarybą galėjo siūlyti padaliniai renkant delegatus 
į konferenciją, kelti savo kandidatūras patys dėstytojai ir mokslo 
darbuotojai, taip pat ir administracijos darbuotojai. 
Rinkimams organizuoti buvo sudaryta rinkimų komisija (pirmi-
ninkas - prof. Vytautas Giniotis). 
Visi VGTU bendruomenės nariai buvo kviečiami aktyviai daly-
vauti padalinių susirinkimuose, aktyviai rinkti savo delegatus į 
VGTU administracijos ir dėstytojų konferencijas bei siūlyti kan-
didatus į VGTU Tarybą. 

Tęsiant 13-osios VGTU jaunųjų mokslininkų konferencijos 
„Mokslas – Lietuvos ateitis“ ciklą, Elektronikos fakultete vyko 
konferencija „Elektronika ir elektrotechnika“ (mokslo komi-
teto pirmininkas prof. R. Martavičius). Konferencijoje dalyvavo 
79 elektrotechnikos ir elektronikos mokslo krypties bakalauran-
tai, magistrantai, doktorantai, kiti jaunieji mokslininkai iš VGTU, 
KTU ir VU bei socialiniai partneriai. 
„Mums be galo džiugu, kad kasmetė jaunųjų mokslininkų kon-
ferencija „Elektronika ir elektrotechnika“ iš ciklo „Mokslas –  
Lietuvos ateitis“ tampa vis populiaresnė: daugėja konferencijos 
sekcijų, dalyvių bei pranešimų skaičius, nagrinėjamos temos 
tampa vis aktualesnės, kai kurie pranešėjai savo darbus prista-
to bei rezultatais dalijasi jau ne vienerius metus“, – džiaugėsi 
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konferencijos sekretorius, VGTU Elektroninių sistemų katedros 
doc. dr. Andrius Ušinskas. 
Pranešimai, kuriuose kelti darbų uždaviniai, ieškota sprendimų 
bei pateikti rezultatai, perskaityti 4 jungtinėse sekcijose.
Jaunųjų mokslininkų konferencijų ciklas, gimęs 1998 metais 
bei tuomet vadinęsis „Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities“, 
buvo orientuotas į jaunuosius VGTU mokslininkus. Laikui bė-
gant prie doktorantų savo pranešimais prisijungė ir magistrantai 
iš VGTU. Vėliau konferencijoje pareiškė norą dalyvauti ir kitų 
aukštųjų mokyklų, mokslo institucijų jaunieji mokslininkai. 

VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Vandentvarkos katedros do-
centė Marina Valentukevičienė Europos Komisijos Aplinkos di-
rekcijos Patariamosios grupės posėdyje skaitė pranešimą „Nau-
jos šalys narės: aplinkos inžinerijos specialistų rengimo dabarti-
nė situacija ir perspektyvos“. Po šio pranešimo posėdžio dalyviai 
aktyviai diskutavo VGTU mokslininkės pasiūlytomis temomis ir 
siūlė idėjas. Prieš keletą dienų doc. dr. Marina Valentukevičienė 
už šį įsimintiną pranešimą gavo padėkos laišką iš Europos Ko-
misijos Aplinkos direkcijos direktorės Manuelos Soares. 
Lietuva labai vangiai dalyvauja europiniuose aplinkos projek-
tuose. Pavyzdžiui, Estija tokiuose projektuose dalyvauja du kar-
tus dažniau. Doc. dr. Marina Valentukevičienė vertino aplinkos 
inžinerijos projektus ir paraiškas jau nuo 2000-ųjų metų, todėl 
jos patirtis yra svari. „Mūsų tyrimai rodo, kad jaunimo ir jaunųjų 
mokslininkų turime pernelyg mažai. Manau, mes turėtumėme 
labiau reklamuoti gamtosaugos ir aplinkos inžinerijos mokslus, 
apie tai kalbėti populiariaja kalba reiktų pradėti su kuo jaunesne 
auditorija“, – kalbėjo doc. dr. Marina Valentukevičienė.

20 d. VGTU Aplinkos inžinerijos fakultete paminėta Pasaulinė Že-
mės diena. 
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Jau tradicija tampančio renginio dalyvius pasveikino Aplinkos 
apsaugos katedros vedėjas prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas, 
Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanas prof. dr. Donatas Čygas, 
VGTU AIF Studentų atstovybės pirmininkas Vilius Morkūnas.
1971 m. pavasario lygiadienį – kovo 20 dieną, Jungtinės Tautos 
paskelbė Pasauline Žemės diena. Ją minint atkreiptas dėme-
sys į mūsų planetai kylančius pavojus, diskutuojama apie tai, ką 
reikia daryti siekiant ją išsaugoti. 
Apie žaliųjų judėjimą, gimusį dar Lietuvos nepriklausomybės 
priešaušryje, papasakojo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 
departamento (RAAD) direktoriaus pavaduotojas Juozas Dau-
tartas.
„Lietuvai pagražinti“ draugijos valdybos pirmininkas Juozas 
Dingelis papasakojo apie šios, jau 15 metų gyvuojančios, drau-
gijos veiklą.
„Lietuviškumas prasideda nuo gražios, svetimybėmis neužterš-
tos lietuvių kalbos, paprastų dalykų, pakeltos nuo žemės šiukš-
lės”, – visuomenės pilietiškumo būtinybę priminė pranešėjas, 
pastebėjęs, kad už Lietuvos identiteto išsaugojimą atsakingas 
kiekvienas. 
Žemės dienos proga aktorius ir skaitovas Tomas Vaisieta tem-
peramentingai ir vaizdžiai padeklamavo „pavasarišką“ ištrauką 
iš Kristijono Donelaičio poemos „Metai“.
Renginio dalyviams buvo pademonstruotas daug apmąstymų 
teikiantis filmas aplinkosaugos tema „Namai“. Vilniaus regiono 
aplinkos apsaugos departamento atstovas Juozas Dautartas 
knygomis apdovanojo studentus, aktyviausiai besidomėjusius 
aplinkosauga ir pateikusiems įdomiausias idėjas aplinkosaugos 
temomis.

VGTU komanda dalyvavo vykusiose aukštųjų mokyklų fechtavi-
mosi varžybose ir bendroje įskaitoje užėmė 4-ąją vietą. Evaldas  
Morkūnas (APF) iškovojo du medalius: kovoje su kardu jis 
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pelnė aukso, o su špaga – bronzos medalį. Donatas Jonušas 
(SF) kovoje su kardu laimėjo bronzos medalį. 

22 d. VGTU lengvosios atletikos komanda laimėjo pereinamąją taurę 
Kaune vykusiose tradicinėse lengvaatlečių varžybose tarp Tali-
no, Rygos, Vilniaus technikos, Kauno technologijos ir Klaipėdos 
universitetų. 
Silvestra Malinauskaitė nugalėjo 60 m ir 200 m distancijose, 
Silvestras Guogis pirmasis įveikė 400 m rungtį, Tomas Matijo-
šius – 1 500 m distanciją. Be to, mūsų komanda laimėjo mišrią 
estafetę 4x200 m, kurioje dalyvavo Rita Balčiauskaitė, Silvestra 
Malinauskaitė, Silvestras Guogis ir Gražvydas Leščevičius. 
Antrąsias vietas iškovojo Mantvydas Ambraziejus (šuolis į aukš-
tį), Lina Panavaitė (šuolis į tolį), Gražvydas Leščevičius (60 m 
begimas), trečiąją vietą laimėjo Rita Balčiauskaitė (200 m bė-
gimas). 

23 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete vyko susitikimas 
su Vilniaus miesto meru, VGTU absolventu Viliumi Navic-
ku. Susitikime dalyvavo studentai, dėstytojai, administracijos 
darbuotojai. Tai pirmasis mero susitikimas su universiteto ben-
druomene. Jame meras pristatė miesto viziją, papasakojo apie 
sostinę – studentams atvirą miestą, apie Vilnių – kiekvieno iš 
mūsų namus.
 „Mes tikime sostinės gyventojais – atsakingais, moderniais, 
tolerantiškais. Stenkimės sutelkti bendruomenę saugiam, šva-
riam ir gražiam gyvenimui Vilniuje, kuris 2009-aisiais tapo šva-
riausia Rytų Europos sostine“, – kalbėjo Vilius Navickas. 
Diskusijoje su universiteto bendruomene keltos miesto inf-
rastruktūros, visuomeninio transporto, dviračių takų proble-
mos, diskutuota idėja kurti laisvalaikio centrą Saulėtekio mies-
telyje (panašų į atnaujinamą Bernardinų sodą). 
„Kurkime miestą drauge“, – diskusiją baigė miesto meras ir pa-
linkėjo, kad šis susitikimas su VGTU bendruomene bei studen-
tais nebūtų paskutinis. 
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Lietuvos mokslų akademijoje įteiktos premijos bei pagyrimo 
raštai 2009 metų jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso 
bei aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso nuga-
lėtojams, tarp kurių buvo 3 Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto atstovai. 
Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso nugalėtojo pre-
mija Technikos mokslų skyriuje įteikta dr. Alvydui Zagorskiui už 
darbą „Mažo našumo oro valymo biofiltrų tyrimai ir kūrimas“; 
Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso pagyrimo raštu 
apdovanota doktorantė Kornelija Ratkevičiūtė už darbą „Eismo 
saugumo gerinimo priemonių pagrindimo modelis Lietuvos au-
tomobilių keliams“; Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų 
konkurso nugalėtojo premiją Technikos mokslo skyriuje pelnė 
magistrantas Raimondas Buckus už darbą „Biuro ir vaizdo įran-
gos elektromagnetinių laukų tyrimai ir įvertinimas “ (darbo vado-
vas prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas). 
LMA kasmet organizuoja geriausių mokslinių darbų konkursus: 
kas ketverius metus skelbiama 14 vardinių premijų, jaunųjų 
mokslininkų, jaunųjų mokslininkų ekonomistų K. Meškausko 
vardo ir studentų mokslinių darbų premijos. Premijas konkur-
so tvarka skiria pagal mokslo sritis sudarytos LMA komisijos ar 
komitetai. 

„Apollo“ boulinge pirmą kartą buvo organizuotas VGTU studen-
tų ir dėstytojų boulingo trijų dienų turnyras – FMF dekano taurei 
laimėti. Projektą organizavo VGTU Studentų atstovybė. 
Šiame turnyre savo jėgas ir meistriškumą parodė net 48 ko-
mandos, t. y. 240 žmonių, tarp kurių buvo VGTU dėstytojai, de-
kanai, administracijos darbuotojai ir studentai. Visi kartu jie kūrė 
strategiją siekdami pergalės.
Susumavus visų etapų rezultatus buvo paskelbti nugalėtojai. 
Pirmąją vietą laimėjo Transporto inžinerijos fakulteto komanda, 
kuriai atiteko pagrindinis prizas – FMF dekano taurė. Nuo pirmo-
sios vietos nedaug atsilikusi antrąją vietą užėmė Fundamentinių  
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mokslų fakulteto komanda, o trečiąją – Aplinkos inžinerijos fa-
kulteto žaidėjai.
Geriausio šūkio titulą dalijosi Aplinkos inžinerijos ir Verslo vady-
bos fakultetų komandos. Taip pat buvo apdovanota Geriausia 
moterų komanda iš Transporto inžinerijos fakulteto. Elektroni-
kos fakulteto studentas Taurintas Raila surinko daugiausia taš-
kų iš visų dalyvavusių studentų. Daugiausia taškų tarp dėstyto-
jų surinko Verslo vadybos fakulteto lektorė Valda Morkūnienė.

24 d. Statybos fakultete įvyko kasmetės 13-osios Lietuvos jaunų-
jų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 
sekcijos „Statyba“ renginys. Jame jaunieji mokslininkai savo 
pranešimuose gvildeno svarbias problemas: darbų saugos sis-
temos tobulinimas statyboje, vartotojų pasitenkinimas Lietuvos 
pastatų ūkio valdymo sektoriaus paslaugomis, aukštųjų moky-
klų fizinės aplinkos pritaikymas neįgaliųjų reikmėms, nekilnoja-
mojo turto apmokestinimas OECD šalyse, statybos ir nekilnoja-
mojo turto rinkos krizinės situacijos analizė, dvarų finansavimo 
variantai, nulinės energijos pastato koncepcija bei jos taikymas, 
naujos statybos daugiabučių namų naudotojų pasitenkinimas, 
darni miestų plėtra, virtualus turas ir jo galimybės nekilnojamojo 
turto sektoriuje ir kt. 
Konferenciją organizavo Statybos technologijos ir vadybos ka-
tedra kartu su Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto va-
dybos katedra. Renginiui pirmininkavo Statybos ekonomikos ir 
nekilnojamojo turto vadybos katedros docentė Natalija Lepko-
va, sekretoriavo Jurgita Alchimovienė.
Konferencijoje dalyvavo per 30 dalyvių – doktorantai, magis-
trantai, bakalaurai, studentai iš VGTU ir kitų universitetų. Moks-
lininkai perskaitė 18 mokslinių pranešimų. 2 pranešimai buvo iš 
kitų Lietuvos universitetų. Konferencijos dalyviai aktyviai domė-
josi ir diskutavo skaitytų pranešimų temomis. 
Atrinkti ir recenzuoti straipsniai buvo skelbiami konferencijos 
straipsnių rinkinyje elektroninėje laikmenoje. 
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25 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius ir UAB Sicor 
Biotech“ generalinis direktorius V. A. Bumelis pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį. 

Vyko tradicinis renginys VGTU „Karjeros dienos 2010“. 
Jaunimas rinkosi prie įmonių stendų, domėjosi praktikos bei 
darbo galimybėmis. Renginio rėmėjo „Lietuvos dujos“ atstovės 
skatino studentusrinktis aktyvią praktiką. Taip jaunimasįgytų 
naujų įgūdžių, o įmonė – potencialių darbuotojų ateityje. Rengi-
nį rėmė ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ bei UAB „Staltika“. VGTU 
„Karjeros dienose“ be tradicinės Karjeros ir verslumo mugės 
surengta konferencija „Jaunimas darbo rinkoje – dabartis, pro-
blemos ir perspektyvos“.
Konferencijoje patirtimi apie įsidarbinimo galimybes, savo verslo 
kūrimą dalijosi verslo atstovai ir ekspertai. Vilniaus darbo biržos 
Jaunimo darbo centro vadovė Jolanta Skirmantienė konferenci-
joje supažindino su šiandiene darbo rinkos situacija. Nedarbas 
Lietuvoje augo sparčiau nei 2009 metais, tačiau 2010-aisiais 
padaugėjo darbdavių, ieškančių kvalifikuotų darbuotojų. Anot 
Vilniaus darbo biržos atstovės, efektyviausias darbo paieškos 
būdas – aktyvus ieškojimas bei tiesioginis kreipimąsis į pagei-
daujamus darbdavius. Jolanta Skirmantienė studentams pasiū-
lė dar vieną alternatyvą – registraciją „Talentų banke“ – aukštos 
kvalifikacijos specialistų duomenų bazėje Lietuvos darbo biržos 
interneto svetainėje.
Išskirtinis svečias konferencijoje didžiausio pasaulyje mobiliųjų 
programų ir žaidimų portalo „GetJar“ įkūrėjas bei vadovas Ilja 
Laurs priminė apie darbo korporacijoje ir savo versle privalu-
mus bei „pašalinį poveikį“. „Jei jums norisi asmeninės ramybės, 
pasirinkite karjerą korporacijoje“, – pastebėjo didelę patirtį ir 
aukštų rezultatų pasiekęs verslininkas, perspėjęs, kad sėkmin-
gam verslui reikia ne tik gabumų, bet ir labai daug pastangų, 
darbo, didelio atsakomybės jausmo prieš savo darbuotojus.
Sertifikuota koučingo specialistė, mokymų trenerė Agnė Zinke-
vičiūtė, kaip ir daugelis kitų konferencijos pranešėjų, priminė, 
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kad ieškant darbo, svarbiausia sau atsakyti į klausimą, kokio 
darbo ir kokio gyvenimo norėčiau. Svarbu, pasak mokymų tre-
nerės, kad į darbą nereiktų eiti „sukąstais dantimis“.
Pasitelkdama garsiojo katino Garfildo metaforą, VšĮ „Profat“ 
direktorė Lina Sodžiutė papasakojo apie pačių žmonių kuria-
mas kliūtis būti versliais ir išradingais. „Vilnius – St. Peterburg 
Science and Innovation Center“ direktorius Tomas Parulis ap-
žvelgė darbuotojų atrankos situaciją darbdavio akimis. „Svar-
biausia, kad darbuotojas galėtų susidoroti su jam pavestomis 
užduotimis“, tai, pasak pranešėjo, svarbu visiems darbdaviams. 
Jis VGTU studentams pasiūlė susikurti savo veiklos strategiją ir 
visada išlikti originaliems.
Renginio mecenato – UAB „Sweco Lietuva“ – prezidentas Ar-
tūras Abromavičius pasidalijo sėkmingo verslo patirtimi, įmonės 
puoselėjamomis vertybėmis, kurios, anot, pranešėjo yra: žinių 
troškimas, pasišventimas darbui ir atsakingumas, bei supažin-
dino su karjeros tarptautinėje įmonėje perspektyvomis. Bendro-
vės moto ir sėkmingo gyvavimo paslaptis: „Puikūs žmonės – 
puikūs rezultatai“. „Kiek esate nuoširdūs patys sau? Ar tikrai 
dirbate tą darbą, kurį norite dirbti? Kokia nuotaika, kokiais jaus-
mais susidorojate su jums skirtais darbais?“ – tokius „pamati-
nius“ klausimus būsimiesiems darbuotojams kėlė UAB „Sweco 
Lietuva“ prezidentas.
Konferencijos pranešėjų pasvarstymus tęsė apskritojo stalo 
diskusija, kurioje dalyvavo verslo atstovai ir ekspertai, VGTU 
studijų prorektorius doc. dr. Alfonsas Daniūnas, pirmasis pro-
rektorius prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas, 
fakultetų dekanai, prodekanai, fakultetinių studentų atstovybių 
pirmininkai ir studentai. Diskutuota apie įmonių, universiteto ir 
studentų bendradarbiavimą siekiant sėkmingos jaunimo inte-
gracijos į darbo rinką.
Diskusijoje išklausyti tiek darbdavių, tiek universiteto atstovų, 
tiek studentų argumentai. Daugelis darbdavių diskusijoje pa-
brėžė, kad jiems svarbu ne tik kvalifi kuoti darbuotojai, bet ir jų 
vidinė motyvacija, išugdytos gerosios asmeninės savybės bei 
noras dirbti ir tobulėti.
(Informacija iš Editos Jučiūtės straipsnio „Karjeros dienose 2010“ skam-
bėjo verslo lyderių kvietimai būti aktyviems“ „Inžinerijoje“, Nr. 5 (1387).
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Per VGTU „Karjeros dienas“ Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių 
katedroje vyko susitikimas su VĮ „Šiaulių regiono keliai“ direkto-
riumi Piotru Bakanovu ir neseniai Kelių ir geležinkelių inžinerijos 
studijų programą VGTU baigusiais bei sėkmingai karjeros laip-
tais žengiančiais absolventais.
Susitikime dalyvavo per penkiasdešimt antrojo, trečiojo, ketvir-
tojo kurso minėtosios studijų programos studentų. Pagrindinis 
susitikimo tikslas – rasti darbuotojų darbui VĮ „Šiaulių regio-
no keliai“ kelių tarnybose Radviliškyje, Pakruojyje, Joniškyje, 
Akmenėje, Kelmėje. Susitikimo metu „Šiaulių regiono kelių“ di-
rektorius P. Bakanovas pristatė įmonę: jos struktūrą, veiklą, kar-
jeros galimybes, socialinę politiką. Su įmonės vadovais aptarta 
galimybė studijuojantiems Kelių ir geležinkelių inžinerijos studi-
jų programą II ir III kurso studentams įsidarbinti VĮ „Šiaulių regi-
ono keliai“, sudaryti sutartį ir mokėti jiems stipendiją. Tai leistų 
įmonei planuoti specialistų poreikio užtikrinimą mažiau popu-
liariuose darbui rajonuose kartu paremiant studentus, ypač iš 
mažas pajamas gaunančių šeimų.
Neseniai studijas baigę absolventai pristatė savo kelerių metų 
darbinę veiklą ir pasiekimus. Šių jaunų specialistų, neseniai 
baigusių studijas, pasakojimas ir atsakymai į klausimus buvo 
suprantamesni bei artimesni studentams. 

26 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius ir 
Baltarusijos valstybinio universiteto rektorius S. V. Abla-
meyko pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Kovo 26 d., minint vieno įžymiausių Lietuvos aviatorių brg. gen. 
Antano Gustaičio gimtadienį, buvo įsteigtas Antano Gustai-
čio medalis, skirtas pagerbti didžiojo Lietuvos aviatoriaus at-
minimą ir pažymėti asmenis, nusipelniusius plėtojant Lietuvos 
aviaciją. Tą dieną buvo apdovanoti pirmieji 12 mūsų šalies  
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aviacijai nusipelniusių asmenų, tarp jų – AGAI direktorius 
prof. habil. dr. Jonas Stankūnas. Antano Gustaičio medaliu 
taip pat buvo apdovanoti Vytautas Peseckas, Jonas Balčiūnas, 
Algirdas Gamziukas, Valdas Kensgaila, Algis Lapinskas, Alek-
sandras Jonušas, plk. Stasys Murza, plk. Zenonas Vegelevi-
čius, Eugenijus Raubickas, Vilma Jankienė ir Jonas Čepas. 
Medalio mecenatas – JAV gyvenantis architektas Vytautas Pe-
seckas. Jis yra nuolatinis Lietuvos aviacijos istorinio paveldo 
išsaugojimo ir jos plėtros skatinimo iniciatorius bei rėmėjas, 
vienas iš Lietuvos Valstybės apdovanojimo – Dariaus ir Girėno 
medalio – įsteigimo 1993 m., iniciatorius. 
Medalio autoriaus – Gytis Ramoška. 
Antano Gustaičio medalį įteikė Lietuvos aviacijos muziejaus di-
rektorius Remigijus Jankauskas. Jo vadovaujama įstaiga tapo 
grandimi, vienijančia Lietuvos aviatorius šalyje ir už jos ribų. 
Pasak AGAI Aviacinės mechanikos katedros vedėjo doc.  
dr. Eduardo Lasausko, svarbiausia Antano Gustaičio medalio 
idėjos vertė yra ta, kad aviacijos visuomenė, be kokios nors 
politinių ar verslo struktūrų įtakos, laisvai ištrenka iš savo tarpo 
ir apdovanoja šiuo medaliu žmones – Antano Gustaičio idėjų 
tęsėjus, labiausiai nusipelniusius aviacijos istorinio paveldo iš-
saugojimui ir aviacijos plėtrai. Taip išreiškiamas ir visuomenės 
įvertinimas, ir pagarba didžiojo Lietuvos aviatoriaus atminimui. 
Tikimasi, kad šiuo medaliu už nuoširdų darbą aviacijai bus įver-
tintas dar ne vienas AGAI darbuotojas. Tai turėtų būti svari mo-
ralinė paskata savo jėgas skirti Lietuvos aviacijai esamiems ir 
būsimiems AGAI auklėtiniams. 

 27 d. VGTU Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedroje vyko su-
sitikimas su Lietuvos statybos industrijos asociacijos prezidiu-
mo nariais. Susitikime dalyvavo didžiausių Lietuvos gelžbeto-
ninių konstrukcijų gamyklų atstovai. Bendrame asociacijos bei 
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros posėdyje buvo 
pasidalyta aktualiomis gelžbetoninių konstrukcijų gamybos pro-
blemomis.
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Pasitarime pasidalijo patirtimi bei gelžbetoninių konstrukcijų 
gamyklų problemas apžvelgė statybos industrijos asociacijos 
prezidentas G. Brazauskas. Pranešėjas prisiminė iš anksto 
įtemptųjų gelžbetoninių konstrukcijų gamybos mokslo istoriją 
Lietuvoje.
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimo, eksploatavimo, gamy-
bos ir jų tobulinimo klausimais kalbėjo VGTU Gelžbetoninių ir 
mūrinių konstrukcijų katedros mokslininkai: docentai V. Jokū-
baitis, V. Popovas, laboratorijos vedėjas G. Jurkėnas, profeso-
rius J. Valivonis.
Pranešėjai statybos industrijos asociacijos prezidiumo narius 
supažindino su katedroje vykdomais moksliniais tyrimais, su-
pažindino su moksline laboratorija, jos įranga. Buvo aptartos 
laboratorijos mokslinių tyrimų galimybės, plėtros perspektyvos 
bei glaudesnės mokslininkų ir gamybininkų bendradarbiavimo 
galimybės.

28 d. VGTU choras „Gabija“, vadovaujamas Rasos Viskantai-
tės, pripažintas ryškiausia Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde. 
Už nuopelnus, pasirodymus ir veiklą jam paskirta 2009 metų 
„Aukso paukštės“ nominacija. Kasmet šį apdovanojimą Lie-
tuvos liaudies kultūros centras įteikė geriausiems šalies mėgėjų 
meno kolektyvams.
„Džiaugiuosi, kad „Aukso paukštę“, ilgai sklandžiusią virš 
mūsų galvų, pagaliau laikome savo delnuose. Ji suteiks mums 
dar tvirtesnius sparnus, tad stengsimės skristi toliau. Pasak 
M. K. Čiurlionio, kuo plačiau sparnus išskleis, tuo didingesnį 
ratą apsuks, tuo laimingesnis bus žmogus“, – džiaugėsi „Gabi-
jos“ vadovė Rasa Viskantaitė.
VGTU mišrus choras „Gabija“ buvo ir yra tarp geriausiųjų. Jis 
sėkmingai dalyvavo ir dalyvauja įvairiuose chorų festivaliuose 
Lietuvoje bei užsienyje bei tarptautiniuose studentiškų teatrų fo-
rumuose Vilniuje, užėmė ne vieną prizinę vietą, gavo ne vieną 
apdovanojimą. 2006 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse 
„Gabijai“ suteikta aukščiausia – pirmojo lygmens – kategorija. 
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Choro vadovė Rasa Viskantaitė pati organizavo jau tapusią tra-
dicine chorų šventę „Žiemos šviesa“. 
Chorą „Gabija“ 1964 m. įkūrė Griaudzė. Vėliau 15 metų jam 
vadovavo Feliksas Viskantas. Rasa Viskantaitė perėmė šeimos 
tradicijas ir vadovauja šiam kolektyvui nuo 1995 metų. 
„Choro dainininkai, tarsi įvairiaspalviai upės akmenėliai, daž-
niausiai priversti klausytis ramaus ar įkyraus upės balso, kar-
tais išjudinti sraunios jos tėkmės rieda tolyn vienas nuo kito, 
o kažkur toli vėl susitikę prisimena darnų buvimą kartu ir tyliai 
uždainuoja.“ – taip apie „Gabiją“ atsiliepė žiūrovai. 
Choras „Gabija“ pakvietė visus į savo šventinį koncertą bei 
„Aukso paukštės“ įteikimą Šv. Kotrynos bažnyčioje. Klausytojai 
dar kartą turėjo progą išgirsti ir pasidžiaugti ryškiausia Lietuvos 
tūkstantmečio žvaigžde.
Chorui pritarė Pauliaus Zdanavičiaus trio, koncertą vedė akto-
rius Jonas Braškys. 

29 d. VGTU Verslo vadybos fakultete surengtas seminaras – disku-
sija ekonomikos pagrindų mokytojams „Globalizacijos iššūkiai 
verslui“, kuriame pristatytos šiuolaikinės ekonomikos ir verslo 
vadybos mokslų tendencijos ir iššūkiai didėjančios globalizaci-
jos sąlygomis. 
Seminaro dalyvius pasveikino VGTU rektorius prof. habil. dr. 
Romualdas Ginevičius, studijų prorektorius doc. dr. Alfonsas 
Daniūnas ir palinkėjo gerų seminaro rezultatų tiek universiteto, 
tiek mokyklų darbuotojams. Įžanginį žodį tarė Verslo vadybos 
fakulteto dekanas prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rut-
kauskas, seminare kalbėjęs apie fakulteto studijų programų 
tendencijas ir naujoves, investavimo, kaip realaus sandorio su 
ateitimi, galimybes. Apie verslo internacionalizavimą ir naujau-
sius iššūkius ekonomikos ir vadybos specialistams papasakojo 
prof. habil. dr. Borisas Melnikas. Kūrybinių industrijų ekonomi-
kos naujoves bei SWATCH atvejo analizę aptarė lektorė Rasa 
Levickaitė. 
Po pranešimų vyko VGTU dėstytojų ir mokytojų diskusija. Tiek 
VGTU atstovai, tiek mokytojai priėjo prie išvados, kad jaunimo 
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verslumo įgūdžių formavimas turi prasidėti dar mokykloje. Po 
seminaro ir diskusijos mokytojams buvo įteikti sertifikatai. 

Lietuvos mokslo taryba (LMT) nutarimu Nr. VII-36 patvirtino 
Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos aprašą, kuris nu-
stato valstybės biudžeto lėšų skyrimo mokslo ir studijų institu-
cijų organizuojamiems renginiams tvarką, reikalavimus paraiš-
koms, paraiškų pateikimo, vertinimo ir atrankos organizavimo, 
finansavimo sutarčių sudarymo bei atsiskaitymo už gautų lėšų 
panaudojimą tvarką.
Paraišką skirti paramą mokslo renginiui rengti teikia mokslo ir 
studijų institucijos. Jei teikiama daugiau nei vienam renginiui 
paraiška, tai institucija turi sudaryti bendrą sąrašą, kurį teikia 
LMT kartu su kiekvienam renginiui atskirai užpildyta paraiška ir 
jų versijomis elektroninėje laikmenoje.
Lėšos skiriamos Lietuvoje organizuojamiems reikšmin-
giems šalies ir tarptautiniams mokslo renginiams, jei:

 − išlaidos yra tiesiogiai susijusios su mokslo renginiu: renginio 
leidiniai, patalpų, įrangos nuoma;

 − institucija per paskutinius dvejus metus nepažeidė LMT skir-
tos paramos mokslo renginiams lėšų panaudojimo sutartinių 
įsipareigojimų.

Paraiškas vertina ir sprendimus dėl paramos skyrimo priima ko-
misija, į kurią po 2 narius skiria LMT Humanitarinių ir socialinių 
mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetai ir 1 – LMT.
Paraiškų vertinimo kriterijai:

 − renginio aktualumas Lietuvos mokslui ir studijoms bei tęsti-
numas;

 − renginio reikšmė tarptautinių mokslinių ryšių plėtotei ir Lietu-
vos įsipareigojimams organizuoti renginį;

 − numatomų išlaidų pagrįstumas;
 − institucijos patirtis organizuojant panašaus pobūdžio rengi-
nius.
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Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Danila E., Norkuniene J., Nargela R., Zurauskas E., Sat-
kauskas B., Aleksoniene R. Manifestation peculiarities of idio-
pathic chronic eosinophilic pneumonia. CENTRAL EUROPEAN 
JOURNAL OF MEDICINE Volume: 5 Issue: 1 Pages: 75–82 
Published: FEB 2010 
Kacerauskas T. Discourse of Globalization: Bios, Techne, and 
Logos from the Phenomenological Point of View. SYNTHESIS 
PHILOSOPHICA Volume: 24 Issue: 2 Pages: 259–269 Publis-
hed: 2009 
Paulikas S., Itani M. LITHUANIAN SPEECH RECORDS DA-
TABASE FOR VOICE CODECS QUALITY ASSESSMENT. 
INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL Volume: 39 
Issue: 1 Pages: 38–42 Published: 2010 

30 d. SF profesoriui, dr. Albinui Gailiui – 70.
Ta proga „Gedimino universitete“, Nr. 2 (75) išspausdintas doc. 
dr. A. P. Naujokaičio ir doc. dr. S. Nagrockienės straipsnis „Ju-
biliejinis profesoriaus Albino Gailiaus gimtadienis“, kuriame ra-
šoma:
„ [...]. A. Gailius 1954 m. baigė Sachaptos septynmetę mokyklą (Kras-
nojarsko kraštas, Nazarovo raj. Rusijos Federacija), 1958 m. baigė 
Tauragės 1-ąją vidurinę mokyklą, 1958–1963 m. studijavo Kauno 
politechnikos institute (dabar – KTU), kurį baigė su pagyrimu, 1964–
1967 m. – aspirantūroje (dabar tai vadinama doktorantūra), 1968 m. 
apgynė technikos mokslų daktaro kandidato (1990 m. nostrifikuotas 
daktaro laipsnis)
1963–1967 m. Jubiliatas dirbo Tauragės keramikos gamyklos techno-
logu, su gamykla ryšius palaikė ir vėliau, Kauno 2-osios GKG inžinie-
riumi-technologu, vėliau Vilniaus GKG Nr.3, AB „Alkesta“ ir kt. 1968–
1969 m. – KTU vyr. dėstytoju, 1969–1972 m. – VISI (VGTU) Chemijos 
katedros vyr. dėstytoju, nuo 1972 m. – Statybos technologijos katedros 
docentu. A. Gailius intensyviai dirbo ne tik metodinį, bet mokslinį darbą. 
Jis tuo metu buvo daugiausia užsakomųjų darbų vykdantis dėstytojas 
statybos technologijos katedroje. Jo iniciatyva ir organizaciniai gebėjimai 
dar labiau išryškėjo išrinkus VISI dėstytojų ir darbuotojų profsąjungos  
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komiteto pirmininku (1972 m.). Tuo metu buvo 600 profsąjungos narių. 
A. Gailius profsąjungos komiteto pirmininku buvo renkamas 16 metų. 
Per tą laikotarpį profsąjungos narių skaičius išaugo per 1 000 žmonių. 
[...].
1976 m. VISI Taryba viešojo konkurso tvarka Albiną Gailių išrinko pir-
majai penkerių metų (1976–198 m.) kadencijai, po to perrinko antrajai 
(1981–1986 m.) kadencijai. [...]. Trečiajai kadencijai statybinių medžia-
gų katedros vedėju A. Gailius buvo išrinktas 1990 m. Pastaroji kaden-
cija taip pat buvo susieta su nauju iššūkiu – įtvirtinti prie katedros nau-
jai steigiamą „Statybinių medžiagų ir dirbinių“ specialybę. Per trumpą 
laiką reikėjo sudaryti ir ne vieną kartą tobulinti bakalaurų studijų pla-
nus, dalykų modulius. Vėliau buvo parengtos specializuotų profesinių 
studijų (inžinierių) ir Magistrantūros studijų programos. 
Profesoriaus daktaro Albino Gailiaus mokslo veiklos sritys: medžiagų 
mokslas, teoriniai ir praktiniai medžiagų ir dirbinių technologijos klau-
simai, medžiagų ir dirbinių kokybės kontrolė ir ekspertinis vertinimas, 
medžiagų ir dirbinių gamyba iš vietinių žaliavų, gamtinių bei technoge-
ninių atliekų, statinių ir atskirtų jų konstrukcijų renovacija, medžiagas ir 
išteklius tausojančios technologijos, dirbiniai iš atsinaujinančių išteklių.
Jubiliatas – aktyvus mokslininkas: parašė daugiau kaip 170 mokslinių 
straipsnių, iš jų – 86 moksliniai straipsniai recenzuojamuose leidiniuo-
se, 28 – užsienio leidiniuose (pirmasis iš katedros dėstytojų, gal net 
ir VGTU, paskelbė straipsnį leidinyje, įrašytame ISI duomenų bazė-
se – 1997 m.), 19 – su bendraautoriais iš užsienio valstybių (Danijos, 
Didžiosios Britanijos, Čekijos, Lenkijos, Rusijos ir kt.). A. Gailius skai-
tė daugiau nei 72 pranešimus tarptautinėse konferencijose Lietuvo-
je, Vokietijoje, D.Britanijoje, JAV, Čekijoje, Rusijoje ir kt. Jis dalyvavo 
visose tarptautinėse konferencijose, vykusiose Weimare (Vokietijoje) 
nuo 1975 m. iki 2009 m., yra pirmininkavęs konferencijos sekcijų po-
sėdžiams. Visa tai patvirtina profesoriaus, kaip mokslininko, tarptautinį 
pripažinimą.
Profesorius yra monografijos „Kompozicinės medžiagos ir dirbiniai su 
gamtiniais organiniais užpildais“ bendraautoris (2006 m.). 
Albinas Gailius yra Europos Komisijos 12-ojo mokslo direktorato eks-
pertas–vertintojas (nuo 1998 m.), mokslinių žurnalų „Civil Engineering 
and Management“, „Construction and Building Materials“ (Jungtinė 
Karalystė), LR aplinkos ministerijos atestuotas ekspertas ir kt. Daug 
metų buvo renkamas VISI, VGTU tarybų nariu. [...]. Yra statybos in-
žinerijos bakalaurų, magistrantų baigiamųjų darbų vadovas. Jo vado-
vautas magistrantas pirmasis VGTU ir Lietuvoje apdovanotas „Laurus“ 



2010 m. kovas

153

premija, o parengtas bakalauras baigiamąjį darbą apsigynė Anglijoje. 
Taip pat vadovauja ir dėsto doktorantams. 
Profesorius yra 2 vadovėlių ir 32 mokomųjų leidinių autorius ar ben-
draautoris: „Keraminiai statybiniai dirbinai“, „Statybinės medžiagos“ 
(1982 m.), „Termoizoliacinės medžiagos“ (2009 m.), „Keraminiai dirbi-
niai ir jų tyrimo metodai“ (2003), „Materials in Civil Engineering“ (2009), 
„Keraminiai statybiniai dirbinai“ (2009) ir kt. 
Kelti kvalifikaciją – neatsiejama mokslininko pareiga. A. Gailius gilino 
dalykines ir metodines žinias Maskvos inžineriniame statybos institu-
te (Rusija, 1976, 1981, 1985), Kijevo inžineriniame statybos institute 
(Ukraina, 1982), Belgorado statybinių medžiagų institute (1987), Kali-
fornijos universitete (JAV, 1990), Helsinkio technikos universitete (Suo-
mija, 1992–1993), Horsenso technikos institute (Danija, 1993–1994), 
Bauhaus Universitat Weimer (Vokietija, 1992), Danijos technologijos 
institute (1995–1998), Glamorgano universitete (Didžioji Britanija 
1995–2003, 2005, 2007) ir kt.
Profesorius dalyvavo ir šiuo metu dalyvauja tarptautinėse studijų pro-
gramose: Tempus (1992–1995); Socrates – Erasmus nuo 1998 m. iki 
šiol; skaito paskaitas užsienio universitetuose; 2006 m. dalyvavo tarp-
tautinėje konferencijoje „Nauji iššūkiai universitetams besikeičiančioje 
Europoje“ (Didžioji Britanija); Su partneriais iš užsienio universitetų 
ir mokslo tyrimo institutų laimėjo konkursus ir dalyvavo programose: 
„Testing in Baltics“ – tyrimo centrų ir laboratorijų akreditavimas, ates-
tavimas, produktų sertifikavimas. Partneriai: Suomija, Estija, Latvija 
1992–1994. Sukaupta tarptautinio bendravimo patirtis ir surasti partne-
riai iš Europos Sąjungos sudarė prielaidas dalyvauti konkurse dėl tarp-
tautinės Copernicus mokslo programos. Konkursas buvo laimėtas. Tai 
buvo 1995–1998. Partneriai: Didžioji Britanija, Danija, Lenkija. Inco – 
Copernicus programa 1998–2000; FRAMEWORK – IV 2000–2002; 
FP-6 ir FP-7 programų dalyvių konkursinių darbų ekspertas vertintojas 
(ID: EX2002BO60479). Lietuvos statybos technologinė platforma – 
medžiagų sekcijos pirmininko pavaduotojas. Lietuvos „Žmogiškųjų iš-
teklių plėtros programos“ fondo ekspertas ir kt.
Albino Gailiaus biografijoje daug kartų sutinkame žodį pirmasis: pir-
masis Statybinių medžigų katedros vedėjas, pirmasis VGTU dėsty-
tojas, laimėjęs Europos Komisijos mokslo progrmų (COPERNICUS) 
konkursą, pirmasis, tapęs Europos Komisijos ekspertu, pirmasis, kurio 
parengti studentai yra konkursų laimėtojai ir pelnę premijas, gynė bai-
giamuosius darbus užsienio universitetuose, pirmasis ir iki šiol vienin-
telis katedros dėstytojas, skaitantis paskaitas užsienio universitetuose 
ir kt.“.
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Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius įteikė Vyriausybės 
įsteigtas Lietuvos mokslo premijas už 2009 metus. Šiemet 
tarp Lietuvos mokslo premijos laureatų - du VGTU mokslinin-
kai: Geodezijos ir kadastro katedros prof. Vytautas Giniotis 
ir Mašinų gamybos katedros prof. Albinas Kasparaitis. Šį 
aukštą apdovanojimą pagal Technologijos mokslo srities taiko-
mos mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) kategoriją jie 
pelnė kartu su bendraautoriais Algimantu Marceliu Barakausku 
ir Sauliumi Kaušiniu už darbų ciklą „Precizinės mechatroninės 
matavimo sistemos – tyrimas, sukūrimas, taikymas“. 
Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse Mokslų akademijos 
premija skirta Audronei Bliujienei, Algirdui Girininkui, Vladui Žul-
kui už darbų ciklą „Baltai Baltijos jūros erdvėje (1994–2008m.)“ 
ir Zenonui Norkui už darbų ciklą „Istoriniai-sociologiniai tyrimai 
(1996–2008 m.)“. 
Fizinių mokslų srityje – Algirdui Matuliui, Egidijui Anisimovui 
už darbų ciklą „Kvantinių nanodarinių modeliavimas (1994–
2008 m.)“ ir Vidmantui Remeikiui, Artūrui Plukiui už darbų ciklą 
„Radioaktyviųjų atliekų susidarymo, charakterizavimo ir poveikio 
aplinkai analizės metodų plėtra bei taikymai (2002–2008 m.)“. 
Biomedicinos mokslų srityje – Irinai Bachmatovai, Valdui Sta-
nislovui Laurinavičiui, Liucijai Marcinkevičienei, Rolandui Meš-
kiui, Julijai Razumienei už darbų ciklą „Fermentų ir polifermen-
tinių sistemų tyrimas ir panaudojimas (1994–2008 m.)“ ir Rim-
vydui Gabrilavičiui, Alfui Pliūrai, Juliui Danusevičiui, Virgilijui 
Baliuckui, Dariui Danusevičiui už darbų ciklą „Miško sėklinės 
bazės, selekcijos ir genetinių išteklių išsaugojimo sistemos 
sukūrimas tvariai ir intensyviai miškininkystei plėtoti Lietuvoje 
(1994–2008 m.)“. 
Lietuvos mokslo premija yra 780 bazinių socialinių išmokų dy-
džių (per 100 tūkt. litų). Siekiant padidinti šios premijos prestižą, 
2010-aisiais premijų skirta šiek tiek mažiau – 7. Darbai buvo at-
rinkti iš 18 konkursui pateiktų darbų humanitarinių ir socialinių, 
fizinių, biomedicinos bei technologijos mokslų sekcijose. 
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VGTU Senato posėdžių salėje VGTU Statinių, konstrukcijų ir 
medžiagų mokslo laboratorijos vedėjui prof. Eugedijui Du-
linskui įteiktas laboratorijos akreditavimo pažymėjimas.
Akreditavimo sritis – betono, betoninių ir gelžbetoninių gami-
nių, armatūrinio plieno bei jo jungčių, mūro gaminių, pagalbi-
nių mūro komponentų, natūralaus akmens gaminių bandymai ir 
ėminių atranka.
Laboratorija akredituota nuo 2010–03–25 iki 2015–03–25. 

VGTU bibliotekos Galerijoje A atidaryta dailininko grafiko 
Vlado Liatuko darbų paroda „Lietuva mano“. 
„Šiandien pristatoma paroda – nekasdienė, svarbi visiems 
mums. Ji skirta ypatingai progai – Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 20-mečiui paminėti. Paroda – įspūdžių, gyvenimo ats-
pindys nuo Atgimimo, nuo1991 metų sausio 13-osios, joje ma-
tomas kiekvieno iš mūsų kelias į laisvę“, – taip parodą pristatė 
bibliotekos direktorė Rimutė Abramčikienė. 
Paroda prasidėjo įvadu – paties autoriaus sukurtais eilėraščiais, 
1991-ųjų metų Seimo nuotrauka bei piešiniais. Ekspoziciją su-
darė tokie ciklai: triptikai „Tėvų žemėje“, „Apmąstymas“, „Paly-
dos“, „Himnas Lietuvai“, „Lietuva mano“. Juose vyravo kovų už 
laisvę, meilės gimtajam kraštui temos. Jos vienijo visus rodo-
mus kūrinius. Vaizdų struktūra lakoniška, jų kalba metaforiška, 
tačiau lengvai suprantama – stengiamasi atspindėtii XX a. Lie-
tuvos istorijos tragiškumą.
„Ieškojau tokios minčių išraiškos formos, kad nebūtų per daug 
detalizavimo, nenusismulkinčiau, rinkausi tokią techniką, kuri 
labiau apibendrintų vidinius mano ir mūsų tautos išgyveni-
mus“, – parodos atidaryme lankytojams kalbėjo jos autorius 
grafikas Vladas Liatukas. 
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Vilniuje VGTU Intermodalinio transporto ir logistikos kompe-
tencijos centro ir jo partnerių Švedijoje bendromis pastangomis 
buvo surengtas tarptautinis „TransBaltic“ seminaras.
Apie vykusį seminarą „Inžinerijoje“, Nr. 6 (1388), straipsnyje 
„Transporto ekspertai prognozavo Baltijos jūros regiono plėtros 
tendencijas“ mintimis dalijasi VGTU Intermodalinio transporto ir 
logistikos kompetencijos centro jaunesnioji mokslo darbuotoja 
Teodora Gaidytė.
„Seminaro tikslas – identifikuoti esamas Baltijos jūros regiono iniciaty-
vas transporto sektoriuje ir modeliuoti būsimus regiono raidos scenari-
jus iki 2030 metų. Iš Švedijos, Lenkijos, Danijos, Kaliningrado srities ir 
Lietuvos atvykusiems svečiams sveikinimo žodį tarė ir pridėtinę tokių 
bendrų diskusijų vertę akcentavo VGTU profesorius Ramūnas Palšai-
tis ir Susisiekimo ministerijos kancleris dr. Alminas Mačiulis.
Diskusijos metu buvo pristatytos svarbiausios institucinės ir praktinės 
ES bei atskirų valstybių iniciatyvos Baltijos jūros regione: ES Baltijos 
jūros strategija, jos įgyvendinimo veiksmų koordinavimo sistema, taip 
pat žaliojo Rytų-Vakarų transporto koridoriaus koncepcija, efektyviai 
kursuojančio šaudyklinio traukinio „Vikingas“ projektas ir jo rezultatai.
Siekiant aiškesnio regiono transporto koridorių plėtros ir perspekty-
vinių srautų prognozavimo metodo, buvo pasirinkti du regiono raidos 
scenarijai: „Žaliasis“ scenarijus, orientuotas į žaliųjų koridorių plėtrą, 
bei „Vartų“ scenarijus, apimantis interkontinentinių transporto srautų 
tinklą. Pristačius šių raidos scenarijų gaires, vyko diskusijos mažesnė-
se grupelėse – kiekviena iš jų turėjo pateikti savąjį scenarijaus vertini-
mą bei prognozes, atsižvelgiant į regiono politinės ir socioekonominės 
plėtros perspektyvas.
Vertinant tiek „Žaliąjį“, tiek „Vartų“ scenarijus, transporto ekspertai priė-
jo prie pakankamai bendrų įžvalgų. Ekspertai sutarė, kad iki 2030 metų 
Baltijos jūros regionas bus visapusiškai įtrauktas į globalų transporto 
koridorių tinklą, kuriame pagrindinį vaidmenį atliks pietinė regiono dalis 
ir pie tiniai uostai – pirmiausia, Karlskrona, Karlshamnas, Kopenhaga-
Malmė, Sasnitzas, Gdanskas, Kaliningrado uostas, Klaipėda bei Ryga.
Tiek politiniu, tiek ir socioekonominiu lygmeniu buvo sutarta dėl vienin-
gos žaliųjų koridorių koncepcijos, o poreikis plėtoti aplinkai draugišką 
transporto koridoriaus infrastruktūrą įgautų privalomąjį teisinį pobūdį.
Regioninį bendradarbiavimą taip pat suintensyvins procedūrinių kliūčių 
pašalinimas: bus harmonizuota tarifų, supaprastinta pasienio proce-
dūrų, unifikuotos kokybės standartų sistemos. Visgi pripažinta, kad, 
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siekiant šio tikslo, svarbiausias taps ES gebėjimas plėsti normatyvinę 
galią į Rytus ir sutarti su Rusija bei kitomis kaimyninėmis šalimis dėl 
strateginių bendradarbiavimo principų.
Iki 2030 metų bus plėtojamos naujos Baltijos jūros regiono pietinės da-
lies įsitraukimo į globalius transporto tinklus kryptys. Prognozuojama, 
kad šaudyklinio traukinio „Vikingas“ projekto pagrindu bus sukurtas ko-
ridorius, jungsiantis Klaipėdą ir Odesą, o pasiekus kitą Juodosios jūros 
krantą, atsivertų tiesioginė geležinkelio linija į Vidurio Rytus, per Iraną, 
Pakistaną – į Tolimųjų Rytų rinkas. Toks perspektyvus koridorius dar 
labiau integruotų Baltijos jūros regioną į globalų transporto tinklą, su-
siedamas Skandinaviją, Baltijos šalis su sparčiai augančiomis Kinijos 
ir Indijos ekonomikomis“.

*     *
*

„Moksle ir technikoje“, Nr. 5 išspausdintas VGTU dr. Algirdo 
Šakalio ir j. m. d. Teodoros Gaidytės straipsnis „VGTU inicia-
tyva plėtojant Rytų–Vakarų transporto koridorių“. Pateiktos šio 
straipsnio ištraukos:
„[…]. LITTP (Lietuvos intermodalinio transporto platforma) vaidmuo 
tarptautinėje arenoje ypač išryškėjo praėjusių metų gruodžio vidury-
je, kuomet Lietuvos intermodalinių dienų 2009 m. renginio rėmuose 
vyko LITTP forumas, skirtas konkretiems intermodalinio transporto 
plėtotės Baltijos jūros regione veiksmams aptarti. Forumo metu ypač 
didelis dėmesys buvo suteiktas Rytų–Vakarų žaliojo transporto korido-
riaus (EWTC) plėtrai, kuris perspektyvoje turėtų tapti svarbia grandimi 
globalioje transporto logistikos grandinėje aptarnaujant Rytų–Vakarų 
prekybos srautus, maksimaliai panaudojant atskirų transporto rūšių 
privalumus ir efektyvią jų veiklą.
Europos Komisijos pristatytoje ES Baltijos jūros strategijoje EWTC 
projektas traktuojamas kaip pavyzdinis (angl. Flagship) žaliojo trans-
porto koridoriaus projektas. Pavykus jį sėkmingai realizuoti, projektas 
galėtų tarnauti kaip gerosios praktikos taikymo transporto sektoriuje 
pavyzdys, mat šiuo metu nėra suformuotos globalios ir vieningos žalio-
jo transporto koridoriaus koncepcijos. Todėl pagrindinė EWTC užduo-
tis – tapti pilotine erdve inovacijoms, naujoms technologijoms, verslo 
modelių, transporto vadybos sistemų ir naujoviškų logistikos sche-
mų praktiniam taikymui. Atsižvelgiant į globalios rinkos poreikius, šis  
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transporto koridorius turėtų ženkliai prisidėti prie prekybos srautų tarp 
Europos ir Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Kazachstano, Artimųjų Rytų 
ir Kinijos suaktyvinimo. […]“.

31 d. Rektorato posėdis
Rektorate pristatyta 2009–2010 m. m. žiemos sesijos rezultatų 
analizė pagal studijų kryptis; Aptarti universiteto studentų ap-
klausos rezultatai; Pateiktas 2010 m. VGTU aplinkos tvarkymo 
darbų grafikas.

Lietuvos mokslo tarybos (Taryba) valdyba patvirtino Mokslinės 
veiklos vertinimo komisiją (Komisija). 
Komisijoje 16 narių: po 4 iš Tarybos Gamtos ir technikos mokslų 
bei Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetų, po 2 Švietimo 
ir mokslo ministerijos bei Studijų kokybės vertinimo centro ir 1 
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro atstovas. Komi-
sijos sudėtyje taip pat yra Tarybos mokslinė sekretorė, Tarybos 
Mokslo fondo Mokslo politikos departamento direktorius ir Ta-
rybos Mokslo fondo Mokslo finansavimo departamento direk-
torius.
Komisijos veiklos gairės:

 − Parengti Lietuvoje vykdomos mokslinės veiklos vertinimo 
koncepciją, apimančią atitikties valstybės reikmėms ir institu-
cijų misijoms, mokslo tarptautinio lygio, akademinės etikos ir 
valstybės lėšų naudojimo veiksmingumo aspektus.

 − Parengti Lietuvoje vykdomos mokslinės veiklos vertinimo or-
ganizavimo tvarkos projektą.

 − Parengti valstybinių mokslinių tyrimų institutų išorinio vertini-
mo tvarkos aprašą.
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Balandis

1 d. Europos socialinio fondo agentūroje vyko projektų, pateiktų 
veiksmų programos „Mokymosi visą gyvenimą“ kvietimui 
„Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas”, finan-
savimo sutarčių pasirašymas. VGTU plėtros prorektorius doc. 
L. Rimkus pasirašė net septynias sutartis, pagal kurias uni-
versiteto projektams skirta daugiau nei 7 milijonai litų. VGTU 
aplenkė visus universitetus projektų, padėsiančių atnaujinti stu-
dijų programas ir kuriems skirta parama, skaičiumi. Įgyvendinus 
šešis projektus, programas atnaujins Aplinkos inžinerijos, Elek-
tronikos, Mechanikos, Statybos, Transporto inžinerijos ir Verslo 
vadybos fakultetai bei AGAI. Finansavimas skirtas ir projektui 
„Statybos ir nekilnojamojo turto specialistų Imitacinio mokymo 
centro įkūrimas”.

„Apollo“ boulinge pirmą kartą buvo suorganizuotas Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto studentų ir dėstytojų boulingo 
turnyras „FMF dekano taurei laimėti“. Šiame turnyre savo jė-
gas ir meistriškumą parodė 48 komandos, kurias sudarė VGTU 
dėstytojai, dekanai, administracijos darbuotojai ir studentai. 
Susumavus visų trijų etapų rezultatus, buvo paskelbti nugalė-
tojai. Pirmąją vietą laimėjo Transporto fakulteto komanda, ku-
riai atiteko pagrindinis prizas – FMF dekano taurė. Nuo pirmo-
sios vietos nedaug atsilikę antrąją vietą užėmė Fundamentinių 
mokslų fakulteto komanda, o trečiąją – Aplinkos fakulteto žai-
dėjai. Geriausio šūkio titulą dalijosi Aplinkos ir Vadybos fakul-
tetų komandos. Taip pat buvo apdovanota „Geriausia moterų 
komanda“ sudaryta iš Transporto fakulteto. Elektronikos fakul-
teto studentas Taurintas Raila surinko daugiausiai taškų iš visų 
dalyvavusių studentų. Daugiausia taškų dėstytojų tarpe surinko 
Vadybos fakulteto lektorė Valda Morkūnienė. 
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Po apdovanojimų dalyviai ir organizatoriai buvo pakviesti pabūti 
kelias valandas kartu „Apollo“ boulinge ir pasišnekučiuoti apie 
įvykusi turnyrą, pasidžiaugti bei atšvęsti pergales. Dalyvių ir žiū-
rovų laukė siurprizas – magiškas iliuzionisto Roko pasirodymas. 
Taip pat skambėjo VGTU studentų grupės „Pabėgo voverytė“ 
gyvo garso koncertas. Dar vienam vakarui buvo suburti pro-
jekto dalyviai ir organizatoriai, norintys pažiūrėti VGTU teatro 
studijos „Palėpė“ (meno vadovas Olegas Kesminas) spektaklio.

2 d. VGTU choras „Gabija“ (meno vadovė R. Viskantaitė) kartu su 
grigališkaisiais chorais „Schola Gregoriana Vilnensis“, „Vox Cla-
ra“ (Vilniaus bernardinų bažnyčia), „Oranta“ (Kaunas) dalyvavo 
Kristaus kančios pamaldų liturgijoje Vilniaus arkikatedroje bazi-
likoje. Didžiojo Penktadienio apeigų metu tradiciškai nuskam-
bėjo Tomįs Luis de Victoria kūrinys „Popule meus“ (Kristaus 
priekaištai), kurį pakaitomis atliko grigališkieji chorai ir „Gabija“, 
stovėdami prie altoriaus vieni prieš kitus. Studentiškas kolek-
tyvas atliko dar du religinius kūrinius „Sumptis Domine“ (muz. 
M. Natalevičiaus) bei „Seniores Populi“ (muz. J. Naujalio). Po 
šv. Mišių aukos choras sulaukė Kardinolo Audrio Juozo Bačkio 
padėkos, sveikinimų Šv. Velykų proga ir organizatorių raginimo 
prisidėti prie tradicijos puoselėjimo ateinančiais metais.

VGTU Senato posėdžių salėje Martynas VALEVIČIUS gynė 
daktaro disertaciją tema: „Miestų meninio apšvietimo isto-
rinė raida ir šiuolaikinės tendencijos“ (humanitarinių mokslų 
sritis, menotyra – 03H). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Konstantinas JAKOVLEVAS-
MATECKIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, huma-
nitariniai mokslai, menotyra – 03H). 

3 d. Lietuvos mokslo taryba (LMT) paskelbė I-jį kvietimą teikti paraiš-
kas pagal nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: pa-
veldas ir tapatumas“. Programa siekta paskatinti inovatyvius  
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kompleksinius mokslinius tapatumo ir paveldo tyrimus ir jų plė-
trą bei suteikti visuomenei ir valstybės institucijoms moksliškai 
pagrįstų žinių apie kultūros paveldo būklę bei jo poveikį tolesnei 
valstybės raidai. Programa parengta 2010–2014 metams. Jai 
įgyvendinti numatyti 5 uždaviniai ir 15 priemonių. Visam pro-
gramos laikotarpiui siūlomos 25 orientacinės temos. Pareiškė-
jai galėjo teikti projektus ir pagal savo siūlomas temas, jei jos 
atitiko programos tikslą, uždavinius ir laukiamus rezultatus. 

Lietuvos mokslo taryba (LMT) pakvietė teikti paraiškas įgyven-
dinti mokslinių tyrimų projektus pagal bendrą Lietuvos – Latvi-
jos – Kinijos (Taivanas) programą. 
Programa skirta inicijuoti ir remti bendrus mokslinių tyrimų pro-
jektus, kuriuose dalyvauja visų trijų šalių tyrėjai, plėtoti ryšius 
mokslo, technologijų ir technikos srityse, taip pat padengti tyrė-
jų bei kviestinių lektorių kelionių ir pragyvenimo išlaidas, skatinti 
jaunus tyrėjus dalyvauti bendro mokslinių tyrimų projekto įgy-
vendinime, remti bendras mokslines konferencijas. 

4 d. Lietuvos mokslo tarybai (LMT) iš viso buvo pateiktos 575 pa-
raiškos, iš jų 128 yra socialinių ir humanitarinių mokslų sričių 
(SH) ir 447 – fizinių, biomedicinos, technologijos mokslų (FBT). 
VGTU mokslininkai pateikė 1 SH ir 27 FBT paraiškas.
Po administracinės patikros atrinktos 503 paraiškos. Šios pati-
kros reikalavimų neatitiko 72 gautos paraiškos. 
Pagrindinės priežastys: 

 − ne visi tyrėjų grupės nariai numatomi įdarbinti projekte bent 
0,25 etato;

 − tyrėjų grupės nariai dalyvavo keliuose šio kvietimo projektuose;
 − tyrėjų grupę sudaro mažesnė dalis mokslininkų. 

Administracinės patikros reikalavimų HS mokslų srityse neatiti-
ko 18 proc., o FBT – 11 proc. paraiškų. Iš 28 VGTU mokslininkų 
pateiktų paraiškų šių reikalavimų neatitiko 6 (21 proc.) paraiškų. 
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Išleistas naujas žurnalo „Gedimino universitetas“ numeris 
(Nr. 2 (75). 
Žurnalo vedamajame straipsnyje rašoma:
„Kiekvienas mūsų patiriame ypatingus jausmus, kai prisimena-
me savąją Mokyklą. Jaunystėje išarti mokslo dirvonai prime-
na nepaprastai taurius, bene gražiausius išgyvenimus, studijų 
draugus, dažnai – ir pirmąją meilę. Todėl galimybė susitikti su 
mokslo draugais visuomet jaudina, suteikia neišblėstančių įspū-
džių.
2010 metų lapkričio 6 dieną organizuojamas PIRMASIS 
VISI/VGTU ABSOLVENTŲ KONGRESAS – tai puiki galimybė 
susitikti su buvusiais bendramoksliais ir dėstytojais. Ir ne tik. 
Juk tai unikalus renginys, turintis tikslą: suburti šios aukštosios 
mokyklos parengtus specialistus, atgaivinti jų ryšį su universite-
tu, pasitelkti jų patirtį ir žinias savosios Alma Mater ateičiai kurti.
Šįmet sukanka 20 metų, kai VGTU suteiktas universiteto sta-
tusas. Tai ne tik garbė, bet ir didelė atsakomybė visuomenei. 
Mūsų universitetas Lietuvai parengė per 50 tūkstančių aukštos 
kvalifikacijos specialistų. Nemažai jų savo darbais išliks mūsų 
valstybės istorijoje. Tarp mūsų absolventų yra atkurtos nepri-
klausomos Lietuvos valstybės signatarai, Prezidentas, Seimo 
nariai, ministrai, politikaiir žinomi verslo atstovai. Bet svarbiau-
sia, kad absoliuti dauguma yra kompetentingi savo srities spe-
cialistai – architektai, statybos, kelių, mechanikos, elektronikos 
ir kitų sričių inžinieriai – išmintingi ir dori žmonės, savo šalies 
patriotai. Neabejojame, kad jie turi idėjų ir gali prisidėti prie 
VGTU autoriteto bei pozicijų stiprinimo valstybės socialiniame-
politiniame ir ekonominiame gyvenime.
Pirmasis absolventų kongresas – tai puiki proga realizuoti naują 
idėją, žadančią puikių rezultatų, – tapti Vilniaus miesto univer-
sitetu. Tikimės, kad mūsų Alma Mater absolventai parems šią 
iniciatyvą savo aktyviu dalyvavimu.

VGTU rektorius Romualdas GINEVIČIUS
Absolventų klubo prezidentas Vaclovas KONTRAUSKAS“.
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5 d. Lietuvos mokslo taryba (LMT) pakvietė registruotis nuolat pil-
domoje Tarybos ekspertų duomenų bazėje. Kandidatus į LMT 
ekspertus galėjo siūlyti mokslo ir studijų institucijos, mokslo or-
ganizacijos, LMT nariai. Savo kandidatūras galėjo siūlyti ir pa-
tys mokslininkai. 
LMT arba jos mokslo sričių komitetai parinko ekspertus pateikti 
išvadoms dėl svarstomų programų, analitinių studijų, įžvalgų, 
mokslinių tyrimų ir meno projektų bei ataskaitų ir kitų mokslinių 
kūrinių, o taip pat dėl Tarybos pastaboms ir siūlymams teikiamų 
teisės aktų projektų ir kitų mokslo politikai bei strategijai formuo-
ti skirtų dokumentų.
Taip pat galėjo būti sudaromos ekspertų grupės vertinti projek-
tams, teikiamiems pagal Tyrėjų karjeros programos Subsidijų 
mokslininkams paprogramę, Bendrosios nacionalinės mokslinių 
tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos Aukš-
to lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų vystymo 
bei Nacionalinių mokslo programų vykdymo priemones.
Ekspertai dokumentams vertinti buvo skiriami iš kandidatų, 
įtrauktų į LMT duomenų bazę. 

6 d. Bibliotekoje atidaryta paroda, skirta Lietuvos energetikų 
dienai paminėti, „Ateities energija Lietuvoje“.
Lietuvos energetikos istorijos pradžia – 1892 m. balandžio 17 d. 
kunigaikščio Bogdano Oginskio dvare Rietave įsižiebusi pirmoji 
elektros lemputė. Ši diena minima kaip Lietuvos energetikų diena. 
Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo mūsų šalyje vis garsiau 
kalbėta apie alternatyvią energetiką. Iš alternatyvių energijos 
išteklių Lietuvoje išgaunama tik nedidelė dalis bendro energi-
jos kiekio. Visų pirma tai – elektros energija, generuojama Kau-
no HE, visos likusios – daugiausia smulkios hidroelektrinės.  
Vis dėlto šiuolaikinės technologijos jau leido įgyvendin-
ti bepatvankinę hidroelektrinę sistemą, tinkamą ir dide-
lėms upėms, ir mažiems upeliams. Todėl investicijos į hi-
droenergetiką mūsų šalyje ateityje gali būti iš ties pelningos. 
Dar dvi alternatyvios energetikos rūšys – saulės ir vėjo ener-
gija. Saulės energija Lietuvoje kol kas įdomi tik kaip mokslinių 
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eksperimentų objektas. Vėjo energija panaudojama plačiau.  
Kodėl reikia rinktis alternatyviąją energetiką? Lietuvoje alterna-
tyvioji energetika laikoma nuostolinga ir negebančia užtikrinti 
pakankamo energijos kiekio valstybei, todėl Lietuva pirmenybę 
teikia dujoms, naftai ir atomams. Alternatyvi energetika Lietuvą 
atribotų nuo kitų valstybių, o sava sistema kainuotų mažiau ir 
prisidėtų prie bendro vidaus produkto kėlimo. Svarbiausia, al-
ternatyvi energetika – mažesnė tarša gamtai.

Lietuvos mokslo taryba paskelbė I-jį kvietimą teikti paraiškas 
pagal nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: pavel-
das ir tapatumas“. Programa siekiama paskatinti inovatyvius 
kompleksinius mokslinius tapatumo ir paveldo tyrimus ir jų plė-
trą ir suteikti visuomenei ir valstybės institucijoms moksliškai 
pagrįstų žinių apie kultūros paveldo būklę bei jo poveikį tolesnei 
valstybės raidai. Programa parengta 2010–2014 metams. Jai 
įgyvendinti numatyti 5 uždaviniai ir 15 priemonių. Visam progra-
mos laikotarpiui pasiūlytos 25 orientacinės temos. Pareiškėjai 
galėjo teikti projektus ir pagal savo siūlomas temas, jei jos atiti-
ko programos tikslą, uždavinius ir laukiamus rezultatus. 

7 d. Pirmą kartą 10–12 klasių moksleiviai iš visos Lietuvos rinkosi 
į Nacionalinio moksleivių verslumo konkurso „Renkuosi 
verslą“ pirmąjį pusfinalį, vykusį Vilniaus Gedimino techni-
kos universitete. Viso konkurso metu jaunimas sužinojo įdo-
mių faktų apie verslą, išbandė savo gebėjimus valdyti verslo 
įmones, dalyvauti derybose, kurti partnerystės tinklus. 
Renginyje VGTU, kuriame dalyvavo 30 dalyvių – 10 komandų, 
organizuota verslo simuliacija, skirta suprasti gamybinių verslo 
įmonių valdymo ypatumus bei darbą konkurencinėje rinkoje. Si-
muliacijos metu kiekvienas dalyvis išbandė pilną įmonės veiklos 
ciklą – nuo produkto gamybos iki pardavimo, vertino gamybos 
kaštus, dalyvavo derybose, pirko aukcione, sudarė partnerys-
tės tinklus ir analizavo konkurentų veiklą. 
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„Jūsų noras dalyvauti šiame konkurse rodo, kad jūs mąstote 
plačiau, jūs tikslingai renkatės savo ateitį, esate ta jėga, kuri 
ateina į universitetus, į VGTU“, – susirinkusiuosius į verslo si-
muliaciją pasveikino VGTU Verslo vadybos fakulteto dekanas 
prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas. 
Penki dalyviai, kurie visų pusfinalių metu sugebėjo sėkmingiau-
siai valdyti imituotas įmones, uždirbo daugiausiai pelno, buvo 
pakviesti į nepakartojamą dviejų dienų verslumo stovyklą. Sto-
vykloje laukė susitikimai su žinomų įmonių vadovais, verslo 
žaidimai, įdomios užduotys, dainos prie laužo ir nepamirštami 
įspūdžiai. 
„Mums be galo džiugu, kad verslas taip traukia jaunus žmo-
nes, šiuo konkrečiu atveju – moksleivius. Pirmą kartą inicijuotas 
Nacionalinis moksleivių verslumo konkursas sulaukė gausaus 
dalyvių skaičiaus. 176 komandos iš 37 Lietuvos miestų ir rajonų 
užsiregistravo bei įvykdė atrankos užduotis. Rezultatai lėmė, 
kad tik 40 komandų dalyvavo pusfinaliuose – verslo simuliaci-
joje – kova išties verta laimėjimo“, – projektu džiaugėsi VGTU 
verslo vadybos fakulteto prodekanė doc. dr. Jelena Stankevi-
čienė. 
Pagrindiniai projekto partneriai – Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, Vilniaus kooperacijos kolegija, Lietuvos laisvo-
sios rinkos institutas, UAB „Makveža“. 

Į orą pakilo VGTU Antano Gustaičio aviacijos institute sukurtas 
ir sukonstruotas pirmasis bepilotis orlaivis AGAI-O1. 
„Daugiau nei 10 metų kauptą įdirbį pagaliau vainikuoja sėkmė. 
Mūsų sukonstruotas bepilotis orlaivis jau atliko tris bandomuo-
sius skrydžius. Rezultatai džiuginantys. Tikimės, kad ateityje 
galėsime kurti unikalių konstrukcijų bepiločius skraidymo apa-
ratus, pritaikytus unikalioms paskirtims. Svarbiausia, kad šiame 
procese dalyvauja ir mūsų studentai. Dar besimokydami jie gali 
sukurti ir išbandyti tokį aparatą,“ – džiaugėsi bepiločio orlaivio 
sukūrimo idėjos iniciatorius ir projekto vadovas, AGAI direkto-
rius prof. habil. dr. Jonas Stankūnas. 
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Bepiločių skraidymo aparatų taikymo spektras labai platus. 
Jiems nereikia aerodromo – jie pakyla iš bet kur. Bepiločiai 
skraidymo aparatai gali būti naudojami ir kariniams, ir taikiems 
tikslams – gamtosaugos, gamtos išteklių monitoringo, valsty-
bės sienos apsaugos ir kitose srityse. Pavyzdžiui, bepiločiai ap-
aratai gali pakilti virš miškų, pelkių ir kitų sunkiai prieinamų vietų 
ir identifikuoti gaisro židinius, elektros linijos gedimus, sekti pas-
kui nusikaltėlį ir pagelbėti policijai, o labai maži – skristi vamz-
džio viduje ir tikrinti suvirinimo siūles ir t. t. Bepiločius orlaivius 
kurti ir gaminti pajėgūs net ir nedideli kūrėjų kolektyvai. Tokių 
aparatų kūrimo era Europoje dar tik prasideda. 
Viena realiausių sričių, kur greičiausiai galėtų būti panaudotas 
AGAI-01, yra Lietuvos kariuomenė. Šiuo metu tariamasi dėl 
bendradarbiavimo su Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akade-
mija. Taip pat galvojama ir apie kitas galimas bepiločių aparatų 
taikymo sritis. 
Pirmas stambus bepiločių skraidymo aparatų projektas mūsų 
šalyje buvo inicijuotas dar 2001–2002 m. tuometinio Lietuvos 
kariuomenės karinių oro pajėgų vado plk. Edvardo Mažeikio, 
AB „Sportinė aviacija” gen. direktoriaus Stasio Skalskio ir VGTU 
AGAI direktoriaus prof. habil. dr. Jono Stankūno iniciatyva. Ta-
čiau jam nebuvo skirtas finansavimas. Nepaisant to, bepiločių 
skraidymo aparatų idėja gyvavo ir entuziastų dėka tapo rea-
lybe. AGAI Aviacinės mechanikos katedros dėstytojai lektoriai 
Kęstutis Leonavičius ir Bronius Merkys su savo studentais sė-
kmingai plėtojo bepiločių skraidymo aparatų konceptualiuosius 
tyrimus, studentų aviacijos konstruktorių būrelis ir AGAI inžinie-
riai Algimantas Deikus, Nerijus Česnaitis, Vidmantas Plėta bei 
kiti kūrė ir gamino atskiras bandomąsias lėktuvo sparno dalis, 
tobulino technologinius įgūdžius. Bepiločio lėktuvo gamybos 
darbų ėmėsi AGAI Skrydžių praktikų bazės inžinierius Nerijus 
Česnaitis ir technikas Aleksandr Lapušinskij. Prie jų prisijungė ir 
kiti AGAI dėstytojai bei doktorantai. Kruopštus ir entuziastingas 
darbas pagaliau buvo vainikuotas sėkme. 
Neturint tikslinio projekto finansavimo, kyla problemų įsigy-
jant bepiločiam orlaiviui AGAI–01 reikiamą elektroninę ryšio ir 
navigacinę įrangą. Dabar šiems tikslams naudojamos kūrėjų  
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asmeninės ir AGAI uždirbtos lėšos. Tačiau bandymų programa 
tęsiama ir ieškoma būdų, kaip išspręsti iškylančias problemas. 

8 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdo-
vanojo 2009 metų geriausių fizinių, technologijos, biome-
dicinos, humanitarinių ir socialinių mokslų disertacijų kon-
kurso laureatus bei nugalėtojus, tarp kurių – ir trys Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto jaunieji mokslininkai. Laurea-
tais tapo statybos inžinerijos mokslų daktaras Viktor Gribniak 
ir menotyrininkas Liutauras Nekrošius. Aplinkos apsaugos ir 
kraštotvarkos daktarui Alvydui Zagorskiui buvo įteiktas pa-
pildomos nominacijos – už geriausią disertaciją aplinkosaugos 
tema – apdovanojimas, įsteigtas Europos Parlamento narės 
Radvilės Morkūnaitės.
„Pagrindinis šalies klestėjimo variklis yra kūrybingi, išsilavinę 
žmonės. Lietuva turės ateitį, jei bus investuojama į jaunimą, 
švietimą ir mokslą. Jaunieji mokslininkai yra Lietuvos ateities 
kūrėjai, o jų atlikti moksliniai tyrimai – būtini valstybei“, – kreip-
damasi į geriausių disertacijų autorius bei visus susirinkusiuo-
sius prezidentūroje, pabrėžė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Konkurso laureatus pasveikino ir švietimo ir mokslo ministras 
Gintaras Steponavičius, palinkėjęs jauniesiems mokslininkams, 
kad jų vardai būtų plačiai žinomi Lietuvoje. Šis Lietuvos jaunų-
jų mokslininkų sąjungos organizuojamas konkursas vyksta jau 
ketvirtąjį kartą. 
„Konkursui iš viso buvo pasiūlyta beveik aštuoniasdešimt dar-
bų, todėl atrinkti darbus, iš kurių antrajame etape bus išrinktos 
pačios geriausios disertacijos, buvo sudėtingas uždavinys, pa-
reikalavęs iš vertintojų daugiau nei mėnesio individualaus skai-
tymo ir vertinimo bei visą dieną trukusių diskusijų bendrame 
komisijos posėdyje“, – pasakojo Lietuvos jaunųjų mokslininkų 
sąjungos vadovė dr. Vilma Petrikaitė. 
Renkant geriausius darbus, atsižvelgta į tokius kriterijus, kaip 
mokslinių tyrimų svarba ir vertė, tyrimų metodologijos efektyvu-
mas ir inovatyvumas, išvadų pagrįstumas, disertacijos origina-
lumas. Didelis dėmesys buvo skiriamas disertacijos tema pu-
blikuotų darbų kokybei, atliktų tyrimų svarbai tarptautiniu lygiu.
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„Šis apdovanojimas – ne tik mano, kaip ir kitų jaunų mokslinin-
kų darbo įvertinimas, bet ir įrodymas, kad Lietuvai tikrai reikia 
jaunų talentingų mokslininkų, ir kad tik naujosios technologijos, 
mokslo pažanga gali vesti mūsų šalį į priekį. Turime atkakliai ir 
vieningai dirbti, nepailsti ir eiti pirmyn“, – gavęs apdovanojimą 
kalbėjo geriausios disertacijos aplinkosaugos tema auto-
rius – VGTU daktaras Alvydas Zagorskis. 

9 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakul-
tete, per 150 dalyvių dalyvavo Lietuvos kraštovaizdžio ar-
chitektūros forume, kurį organizavo Lietuvos kraštovaizdžio 
architektų sąjunga (LKAS), pažyminti savo veiklos 15 metų 
sukaktį, Aplinkos ministerija, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas ir Klaipėdos universitetas. Kiekvienas forumo dalyvis 
gavo išleistą forumo mokslo darbų leidinį „Kraštovaizdžio archi-
tektūra – patirtis, tendencijos, perspektyvos“, kuriame publikuo-
jami 25 autoriniai straipsniai, pranešimai ir apžvalgos. 
Kraštovaizdžio formavimas yra svarbi veiklos sritis rinkos eko-
nomikos sąlygomis. Ji jungia savyje meno ir technologijų, inži-
nerijos ir gamtos mokslų, aplinkos teisės ir teritorijų planavimo 
dalykus, yra susijusi ir su kitomis profesijomis bei veiklos sriti-
mis – pirmiausia – architektūros, urbanistikos ir teritorijų plana-
vimo, turto vadybos. Globalios rinkos ekonomikos ir urbanizaci-
jos sąlygomis vis didesnę reikšmę ir vertę įgyja tarpprofesiniai 
ir tarpdalykiniai ryšiai, jungtys ir kontaktai. Todėl Forumo orga-
nizacinis ir mokslo komitetai sukvietė gana platų akademinės 
bend ruomenės, valstybės ir savivaldos institucijų specialistų, 
nevyriausybinių organizacijų atstovų, planuotojų ir želdintojų 
ratą.
Forumą atidarė ir sveikinimo žodį tarė Vilniaus Gedimino techni-
kos universiteto rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius, 
Lietuvos Respublikos aplinkos viceministras dr. Arūnas Remigi-
jus Zabulėnas, Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas, Lietuvos kraštovaizdžio 
architektų sąjungos pirmininkė Vaiva Deveikienė.
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Gražiu akordu nuskambėjo ilgametės (1966–1987) Vilniaus 
miesto vyriausiosios kraštovaizdžio architektės, buvusios kraš-
tovaizdžio architektų sekcijos vadovės, Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto dėstytojos, docentės Irenos Marijos Daujo-
taitės apdovanojimas LKAS žymeniu „Už nuopelnus Lietuvos 
kraštovaizdžio architektūrai“ ir Vilniaus miesto mero Padėkos 
raštu.
Kraštovaizdžio architektūros forumas buvo puiki vieta apžvelgti 
sukauptą kraštovaizdžio architekto profesijos patirtį, aptarti nau-
jas įžvalgas, išklausyti kraštovaizdžio architektų praktikų ir moks-
lininkų, paslaugų vartotojų ir oponentų minčių, pasitarti dėl pers-
pektyvų vykdant Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo 
(2004) ir Lietuvos architektūros politikos krypčių aprašo (2005) 
bei Europos kraštovaizdžio konvencijos (2000) nuostatas. Kraš-
tovaizdžio architektūros forume pranešimą apie kraštovaizdžio 
formavimo ir apsaugos politiką bei strateginius uždavinius per-
skaitė Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaiz-
džio departamento direktorius Vidmantas Bezaras. Su teritorijų 
planavimo sistemos tobulinimo gairėmis ir realijomis supažin-
dino Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir 
architektūros departamento direktorius Jonas Jakaitis ir „Vil-
niaus plano“ vyriausiasis architektas, įvairių darbo grupių narys, 
VGTU docentas Mindaugas Pakalnis. Miesto kraštovaizdžio 
architektūros problemas ir aptarė LKAS valdybos narys, VGTU 
prof. habil. dr. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis. Vilniaus uni-
versiteto prof. habil. dr. Pauliaus Kavaliausko pranešimas apie 
kraštovaizdžio sampratos ir teritorinės diferenciacijos problemą, 
VGTU doc. dr. Dalios Bardauskienės pranešimas apie urbani-
zacijos sociokultūrinius aspektus ir tendencijas bei VGTU prof. 
Gintaro Čaikausko opusas ir pranešimas apie miesto erdvinės 
struktūros raidos aspektus buvo labai svarbūs metodologijos 
požiūriu ir sulaukė atidaus Forumo dalyvių dėmesio.
Kraštovaizdžio architektūros studijų, kraštovaizdžio architekto 
įvaizdžio ir komunikavimo šiuolaikinėje visuomenėje, profesijos 
ugdymo, konkursų ir parodų organizavimo, tarptautinių ryšių 
klausimams buvo skirti Klaipėdos universiteto Gamtos ir mate-
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matikos mokslų fakulteto dekano prof. dr. Petro Grecevičiaus, 
Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. Inos Dagytės, prof. habil. 
dr. Vlado Stausko, ilgamečio LKAS vadovo, kraštovaizdžio ar-
chitekto Regimanto Pilkausko, VGTU doc. dr. Alvydo Mickio ir 
VGTU doc. dr. Gintaro Stauskio, kitų pranešimai.
Savo pranešime G. Stauskis atskleidė kraštovaizdžio architek-
tūros disciplinos akademinio tobulinimo kryptis, panaudojant Le 
Notre projekto – virtualios tyrėjų, dėstytojų ir studentų bendra-
darbiavimo platformos patirtį.
Apie želdynų sistemos formavimo, senųjų parkų apsaugos ir 
tvarkymo, želdinių ir želdynų inventorizavimo aktualijas kalbėjo 
Kauno technologijos universiteto mokslininkai doc. dr. Liucijus 
Dringelis, doc. dr. Laimis Januškevičius, VGTU doktorantas Al-
binas Mocevičius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
specialistė Giedrė Čeponytė ir kiti pranešėjai.
UAB „Soltra“ vadovas Vytautas Rumba iškėlė augalų dydžių žy-
mėjimo želdynų projektuose problemą. Pietų Lietuvos želdynų 
ypatybes ir paprastosios pušies biologinį ir estetinį išskirtinumą 
aptarė dr. Antanas Lankelis su bendraautoriumi. Kraštovaizdžio 
tvarkymo projektų ekonominės analizės poreikį ir pagrindus na-
grinėjo Lietuvos turto vertintojų asociacijos prezidentas Stepo-
nas Deveikis.
Vilniaus universiteto botanikos sodo direktorius dr. Audrius 
Skridaila kalbėjo apie visuomenės švietimo gamtinio ir kultū-
rinio paveldo saugojimo tikslais patirtį. Lietuvos arboristikos 
centro atstovas Gintaras Venckus kvietė gerbti seną medį žel-
dynuose. Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos vykdomoji direktorė 
Lina Blažytė kalbėjo apie bendradarbiavimo su Vokietijos Vi-
durio Saksonijos istorinių parkų apsaugos organizacija patirtį 
ir kraštovaizdžio architekto misiją Lietuvos istoriniuose parkuo-
se. Akademinio išsilavinimo, tarpprofesinio bendravimo ir idėjų 
mainų, profesijos žinių sklaidos reikšmę ir galimybes savo pasi-
sakymuose bei pranešimuose nagrinėjo dar keletas prelegentų.
Forume dalyvavę Kultūros ministerijos, kultūros paveldo apsau-
gos specialistai ir vadovai kvietė Forumo dalyvius ir toliau būti 
aktyviais gamtos ir kultūros paveldo saugotojais. Forumo daly-
viai apsvarstė ir aktyviai redagavo pasiūlytos Forumo rezoliuci-
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jos projektą. Rezoliucijoje formuluojamos užduotys profesinei 
kraštovaizdžio architektų bendrijai ir bendruomenei, šalies uni-
versitetams ir kitoms aukštosioms mokykloms, šalies savivaldy-
bėms ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei jos institucijoms.

10 d. Dvi dienas vyko Respublikos studentų tinklinio lygos (RSTL) 
finalinės varžybos, kuriose VGTU vaikinų tinklinio komanda 
rezultatu 3:1 iškovojo pergalę prieš VPU komandą ir laimėjo 
aukso medalius. 
Antrąją vietą šiose varžybose užėmė VPU, o trečiąją – LKKA 
komandos. 

11 d. VGTU Mokslo direkcija informavo, kad:
„Europos komisija (EK) įdiegė naują identifikacijos ir prieigos 
dalyvių portale tvarkymo (Identity and Access Management 
on the Participant Portal) versiją. Ji leis konsorciumų nariams 
tvarkyti ir atnaujinti informaciją (išskyrus kai kuriuos punktus) 
projektų derybų eigoje, teikiant pataisymus, tvarkant finansines 
ir mokslines atskaitas. Prieiga prie atskirų projekto dokumen-
tų vykdytojams bus suteikiama susiderinus tarpusavyje, be 
EK įsikišimo. EK suteiks teisę LEAR (Legal Entity Appointed 
Representative) matyti visus institucijos projekto vykdytojus. 
Artimiausioje ateityje planuojama išplėsti portalo funkcijas, su-
sijusias su projektų vertintojais, paraiškų siuntimo procedūra ir 
kt. Priėjimas prie dalyvių portalo yra pagrįstas EK autentiškumo 
patvirtinimo.“

„Baigėsi 2010 metų Šveicarijos stipendijų fondo (Sciex-NMSch) 
kvietimas teikti paraiškas jaunųjų tyrėjų (doktorantų ir baigusių 
doktorantūros studijas) mokslinėms stažuotėms Šveicarijoje. 
Lietuvos jaunieji mokslininkai pateikė 15 paraiškų: iš jų 6 
socialinių ir humanitarinių mokslų ir 9 fizinių, biomedicinos ir 
techno logijos mokslų. Pagal siunčiančiąją instituciją prašymai 
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pasiskirstę taip: VU – 4, KTU – 3, KMU – 3, VGTU – 2, MRU – 
2, LEI – 1. 
Programa suteikia galimybę doktorantams stažuotis Šveicarijos 
mokslo ir studijų institucijose nuo 6 iki 24 mėn., kai po doktoran-
tūros baigimo praėjo nuo 6 iki 18 mėn.“

Elektronikos fakulteto studentai – Juozas Auškalnis, Šarūnas 
Venslavas, Deimantas Žvirblis, Mindaugas Latvis bei Artūras 
Mkrtūmian ir dekanė prof. habil. dr. Roma Rinkevičienė daly-
vavo Štralzundo aukštosios technikos mokyklos (Vokietija) or-
ganizuotoje dviejų savaičių Intensyvioje studijų programoje – 
mokykloje „Spring School 2010“ – „Kuro elementais pagrįstų 
energijos sistemų automatika ir modeliavimas“. Šioje progra-
moje dalyvavo ne tik atstovai iš Lietuvos – VGTU bei KTU, bet 
ir Estijos, Norvegijos, Suomijos, Ispanijos ir Lenkijos. Mokyklos 
programą sudarė paskaitos apie kuro elementais pagrįstas 
energijos sistemas, laboratoriniai darbai, kurie vyko grupelėse.
Išklausius šias paskaitas, visi studentai laikė įskaitą. Taip pat 
dalyviams buvo surengtos išvykos į Hanoverio parodą 2010, 
Plazmos institutą bei Istorinį karo muziejų. Studentai, dalyvau-
dami šioje programoje, įgijo naujų profesinių žinių, susipažino 
su Vokietijos elektronikos bei automatikos pramone, kuri yra 
pripažinta pasaulinė lyderė.

VGTU tinklinio komanda finalines Respublikos studentų tinkli-
nio lygos II-ojo čempionato rungtynes žaidė su praėjusių metų 
čempione – Vilniaus pedagoginio universiteto komanda, turin-
čia net keturis profesionalius žaidėjus. VGTU komanda praėju-
siais metais finale nusileido jų meistriškumui.
VGTU komanda čempionų vardus iškovojo rezultatu 3:1. Ge-
riausiu VGTU komandos žaidėju pripažintas trečiakursis Do-
natas Andriulis, RSTL čempionato geriausiu žaidėju išrinktas 
VGTU ketvirtakursis Simonas Prišmontas.
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12 d. Vilniuje kuriamas Jungtinis gyvybės mokslų centras. Moder-
niame ir naujausia įranga aprūpintame atviros prieigos moks-
linių ir mokomųjų laboratorijų komplekse šalies mokslininkai 
tyrinės žmogaus genomą, ieškos naujų vėžio bei kitų sunkių 
ligų diagnostikos bei gydymo būdų, plėtos biotechnologijų tai-
kymą aplinkosaugoje, pramoniniuose procesuose ir kitose sri-
tyse. Šis centras yra vienas svarbiausių integruotų mokslo, stu-
dijų ir verslo slėnių projektų. Jungtinį gyvybės mokslų centrą, 
finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės 
biudžeto lėšomis, kuria Vilniaus universitetas kartu su partne-
riais – Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Biotech-
nologijos, Biochemijos ir VU Onkologijos institutais. 
Projekto bendra vertė – 125,4 mln. litų, iš kurių apie 106 mln. litų 
skirs Europos Sąjungos fondai, likusi dalis – valstybės lėšos. 

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Asakaviciute V. Life and Cognition in Philosophy of W. Dilthey 
and F. Nietzsche. LOGOS-VILNIUS Issue: 61 Pages: 67–77 
Published: 2009 
Kacerauskas T. The Place of Beauty in the Cultural Robe. LO-
GOS-VILNIUS Issue: 61 Pages: 161–169 Published: 2009 
Samalavicius A. Consuming or Creative City? LOGOS-VIL-
NIUS Issue: 61 Pages: 170–178 Published: 2009 

13 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius ir Utenos 
„Saulės“ gimnazijos direktorius V. Bubulis pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį.

Prasidėjo keturias dienas trukusios tradicinės Statybos fakulte-
to dienos „Statyba valdo“. Renginio atidaryme visus Statybos 
fakulteto studentus pasveikino fakulteto dekanas prof. habil.  
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dr. Povilas Vainiūnas. Apdovanoti geriausiais fakulteto dėstyto-
jais išrinkti doc. dr. Stasys Čirba bei doc. dr. Lionginas Čiupaila.
Specialieji prizai įteikti šauniausiems fakulteto studentui ir stu-
dentei, kurie turėjo įvykdyti begalę „statybinių“ užduočių, bei ap-
dovanoti www.facebook.com apklausoje žaviausių rinkimuose 
nugalėję Tadas Kairys ir Rasa Sujataitė.
Vyko ir kasmetės, jau fakultetinių dienų tradicija tapusios, karu-
čių varžybos.
„Šiemet organizavome ir naujus renginius – orientacines varžy-
bas ir kino vakarą“, – linksmojo statybininkų renginio įspūdžiais 
dalijosi fakulteto Studentų atstovybės pirmininkas Mindaugas 
Sirgėdas. – Orientacinės varžybos, kurias surengti padėjo 
VGTU Turistų klubas, buvo populiarios ir sulaukė itin daug stu-
dentų, manau, kad jos prigis ir kitais metais“.

14 d. Rektorato posėdis
Posėdyje pristatyti universiteto ir fakultetų administracijos susi-
tikimų su studentais rezultatai;
Aptartas VGTU apsaugos modelio tobulinimas;
Aptartas klausimas dėl pasirengimo 2010 m. priėmimui į I-osios 
ir II-osios pakopos studijas; 
Aptartas klausimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.

PASKIRSTYTOS VARDINĖS STIPENDIJOS  
2009–2010 M. M. PAVASARIO SEMESTRUI

PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJOS 

I laipsnio
L.D.K. Gedimino stipendija
1. Eglei Tautvydaitei, STF, IA-07
2. Linai Šlekytei, STF, IA-08
3. Eduardui Meilei, ELF, EPK-07
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II laipsnio
L. S. Gucevičiaus stipendija
4. Tomui Skripkiūnui, ARF, A-08/3
5. Kristinai Martinaitytei, ARF, A-07/2
A. Čyro stipendija
6. Rimtautui Dališanskiui, STF, SKP-06/1
7. Dariui Jurgučiui, STF, SKP-06/5
K. Antanavičiaus
8. Kristinai Pilipavičiūtei, STF, NTV-08/1
9. Elenai Šimaitei, VVF, MVu-7
10. Agnei Giruckaitei, VVF, IFV-7
11. Ievai Urbonavičienei, VVF, FV-6
Antano Gustaičio stipendija
12. Rūtai Pudževelytei, AGAI, OPa-08
V. A. Graičiūno stipendija
13. Rolandai Šarkauskaitei, TIF, TL-07
14. Karoliui Blažoniui, TIF, TV-08/1
15. Tomui Kairiui, TIF, TV-08/1
16. Justui Ronkaičiui, TIF, TL-07
K. Semenavičiaus stipendija
17. Arsenijui Mirošnikovui, MEF, MEu-08
18. Natalijai Aliošinai, STF, GS-07
19. Vytautui Bartušiui, STF, STu-07
20. Viliui Portapui, AGAI, OPa-08
21. Pauliui Bautrėnui, ELF, ATV-6/1
22. Evelinai Čapkevičiūtei, ELF, EKS-07
23. Andriui Grabauskui, ELF, EKS-07
24. Marijanui Jurgo, ELF, KT-07
25. Kristinai Ežerskytei, ELF, TET-07/1
26. Ainai Mališauskaitei, ELF, TET-6/1
27. Linai Vainikonytei, ELF, TET-6/2
P. Vileišio stipendija
28. Svajūnei Akinytei, APF, KG-06/2
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S. Kairio stipendija
29. Vytautui Dumbliauskui, APF, MI-08/2
D. Maciulevičiaus stipendija
30. Laisvūnei Valackaitei, FMF, TM-08/1
31. Gediminui Gaiduliui, MEF, BM-08
S. Kerbedžio stipendija
32. Dominykui Marcinoniui, STF, IA-08

ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJOS

I laipsnio
L.D.K. Gedimino stipendija
33. Viktorijai Stukaitei, APF, KISmf-09
34. Ilonai Paožalytei, APF, ASmf-09
35. Editai Kemzūraitei, FMF, TSMfm-09
36. Andrejui Bugajevui, FMF, TMfm-09

II laipsnio
K. Antanavičiaus stipendija
37. Evelinai Sinkevičiūtei, VVF, MAm-08
38. Laurynui Kundrotui, VVF, TVm-08
39. Daivai Bareikienei, VVF, FIfm-9
40. Aurelijai Kurmytei, VVF, IVfmu-09
V. A. Graičiūno stipendija
41. Vaivai Tomaitei, STF, NTVfm-09
S. Grinkevičiaus stipendija
42. Gediminui Burniui, TIF, TTSm-08
43. Viktorui Skrickij, TIF, TTSm-08
44. Audriui Jasiuliui, TIF, ATfm-9
45. Kristinai Kemzūraitei, TIF, ATfm-9
P. Vileišio stipendija
46. Elitai Videiko, APF, KISmf-09
47. Erikai Vyvernaitienei, APF, VUImf-09
48. Agnei Jonauskaitei, STF, SEVm-08
49. Tomui Ulitinui, STF, SPTm-08
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50. Laurai Urnikytei, STF, ESm-08
51. Linai Žemeckytei, STF, SEVfm-09
D. Maciulevičiaus stipendija
52. Jelenai Komarovai, FMF, DGTfm-09
53. Aleksui Mirinavičiui, FMF, TMm-08
54. Ingai Ivanovienei, FMF, DGTm-08
55. Artūrui Linkel, MEF, MDfm-09
S. Kerbedžio stipendija
56. Miglei Paliukaitei, APF, Km-08
57. Robertui Volvačiovui, STVm-08
58. Ryčiui Mušauskui, STF, SPSTm-08
K. Semenavičiaus stipendija
59. Tomui Kuzmai, MEF, SIfm-09
60. Vytautui Arminui, ELF, SASm-08
S. Kairio stipendija
61. Vaidui Ulenskui, APF, ISmf-09
62. Dovilei Botyriūtei, APF, GDm-08

VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius ir Kėdainių 
„Atžalyno“ gimnazijos direktorius G. Petrulis pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį.

Architektui, profesoriui Vytautui Jurgiui Dičiui – 80.
„Gedimino universitete“, Nr. 2 (75) išspausdintas prof. Rolando 
Paleko straipsnis „Vytautui Dičiui – 80“. Straipsnyje rašoma:
„[...]. Baigęs Dailės institutą Vytautas Dičius kurį laiką dirbo Vilniaus 
tarprajoninio architektūros skyriaus Projektavimo grupėje. 1958 me-
tais jis paskiriamas į Miestų statybos projektavimo instituto Kauno fili-
alą. Kaune buvo realizuoti pirmieji Dičiaus projektai: „Tulpės“ kavinės 
(1962), vėliau – „Orbitos“ restorano interjerai Laisvės alėjoje (1967, 
abu interjerai sukurti su architektu Algimantu Mikėnu). Iš A. Mačiulio 
knygos: „Įgyvendinus šiuos žymiuosius Kauno interjerus, Vytautas 
tapo miesto garsenybe, populiariu žmogumi. 
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Trylika metų (1958–1971 m.), praleistų Kaune, – produktyviausias kū-
rybos laikas. Šiame mieste atsiskleidė Dičiaus kaip architekto talentas. 
Vytautas parengė Kauno politechnikos instituto mokomojo sektoriaus 
generalinį planą (1964), čia pagal jo projektus pastatyti KPI (dabar – 
Kauno technologijos universitetas, KTU) Statybos (1964), Radiotech-
nikos (1969), Chemijos technologijos (1970) fakultetų naujieji korpu-
sai, studentų kavinė-valgykla (1972, dalyvaujant architektui R. K. Ke-
mežiui). KPI naujų pastatų moderni stilistika natūraliai tęsia Kauno 
prieškario architektūros racionaliąją kryptį. Apie Dičiaus projektuotus 
pastatus šiltai kalbėjo architektas Eugenijus (Simas) Miliūnas: „Vieną 
rytą ėjau pro KPI rūmus, jų balti mūrai kaip pasakoje švytėjo saulės 
apšvieti. Pagalvojau – juk ir mes Lietuvoje turime funkcionalizmą“...
Be KPI komplekso, Vytautas projektavo parduotuvę „Buitis“ (1969, re-
konstruojant 2005 metais šiek tiek koreguotas eksterjeras, rekonstruk-
cijos autorius architektas G. Kazakauskas), „Agrochemijos“ laboratori-
ją (1970). Pagal Dičiaus projektą pastatytas stambus prekybos centras 
„Girstupis“ (1968), vėliau šalia jo – Dirbtinio pluošto fabriko sporto ir 
kultūros rūmai (1975, abu kartu su architektu Algimantu Lėcku), ku-
rie sudarė vientisą architektūrinį ansamblį. Už visuomeninių pastatų 
architektūrą V. J. Dičiui 1970 metais paskirta TSRS Ministrų Tarybos 
premija.
Įkūrus Vilniaus inžineriniame statybos institute Architektūros fakulte-
tą, Vytautas, periodiškai dirbęs Kauno politechnikos institute, pradė-
jo eiti docento pareigas VISI Architektūros katedroje. Iš A. Mačiulio 
„..užrašų“: „Reikėtų paaiškinti, ką reiškia „Dičiaus desantas“ Kaune. 
Tai jis prikalbino Kęstutį Kisielių, Eugenijų Miliūną, Algirdą Kaušpėdą, 
Algimantą Kančą ir kitus gabius studentus, baigusius studijas Vilniuje, 
vykti į Kauną. Susikūrė pajėgus, kūrybingas branduolys Kaune. Jauni 
architektai, projektuodami to meto svarbiausius miesto objektus, pasi-
reiškė kaip įdomūs kūrėjai, o moderni Kauno architektūra įgijo ryškių, 
savitų bruožų, tapo atsvara sostinės architektūrai. (...) „Desantininkai“ 
dėkingi savo buvusiam mokytojui ir kartu tampa jo prieteliais“.
Vilniaus inžineriniame statybos institute veikė gana savarankiškas 
padalinys – Projektavimo–konstravimo biuras (PKB). Čia savo kūry-
binius sumanymus galėjo realizuoti Architektūros fakulteto dėstytojai. 
Čia buvo suprojektuotas ir vėliau realizuotas Lietuvos mokslų akade-
mijos poilsio namų pastatas Palangoje (1982, kartu su architektu Le-
onidu Ziberku) – vienas gražiausių Lietuvos rekreacinės architektūros 
pavyzdžių. Netrukus PKB, daugiausia Vytauto Dičiaus ir kito puikaus 
Architektūros fakulteto pedagogo Arno Dineikos dėka, tapo neformaliu 
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kūrybiniu poligonu, vieta, kur realiuose ir konkursiniuose projektuose 
kartu su dėstytojais bendradarbiavo ir neįkainojamos patirties sėmėsi 
Architektūros fakulteto studentai.  
1990 metais Lietuva atkūrė nepriklausomybę. Tai pačiais metais Dičius 
tapo Architektūros fakulteto dekanu ir šiose pareigose dirbo dvi kaden-
cijas. 1993 metais Vytautas Dičius tapo profesoriumi, tačiau niekuo-
met netapo tipišku administratoriumi. Dekano kabineto durys paprastai 
būdavo atviros. „Dekanaudamas“ regis jis daugiausia mąstydavo, ne-
mėgo biurokratinės veiklos. Žmogiškąja prasme jis liko nepasikeitęs – 
santykiai su kolegomis, studentais jam buvo svarbiausi. Tais metais 
galutinai susiformavo Dičiaus, kaip labai žmogiško vadovo, įvaizdis. 
Baigęs veiklą VGTU Architektūros fakulteto dekano pareigose, 1999 m. 
Vytautas Dičius buvo išrinktas Lietuvos architektų sąjungos pirminin-
ku. Dičius architektų sąjungai, kaip ir prieš tai Architektūros fakultetui, 
vadovavo dvi kadencijas, iki 2005 metų. Tai buvo aktyvus pirmininkas. 
LAS pozicija visada būdavo nepriklausoma ir principinga. V. Dičius 
netruko pareikšti aiškios ir nedviprasmiškos nuomonės dėl Vilniaus 
žemutinės pilies (Valdovų rūmų) atstatymo. Jis rašė: „LAS valdyba, 
apsvarsčiusi Valdovų rūmų projektavimo eigą, atkuriant juos, prioritetą 
teikia vienintelės autentiškos pastato dalies – rūsio konservavimui ir 
išsaugojimui bei eksponavimui...“ 
Pirmasis dvidešimt pirmojo amžiaus dešimtmetis Lietuvos visuomenei, 
taip pat ir architektams, tapo išbandymo dešimtmečiu. Statybų versli-
ninkai, siekdami greito pelno, vis dažniau peržengdavo elementarios 
verslo kultūros ribas. Plataus architektūrinės visuomenės atgarsio tuo 
metu sulaukė bendrovės „VP Market“ bandymas pastatyti 14 aukštų 
biurų pastatą ant Šeškinės šlaitų atbrailos, čia būtų šiurkščiai suža-
lotas Vilniaus miestovaizdis. Vytautas Dičius kartu su keliais LAS val-
dybos nariais užėmė tvirtą viešą poziciją, padėjusią sustabdyti nele-
galią statybą. Būdamas LAS pirmininku, Vytautas taip pat viešai ir ne 
kartą kalbėjo apie nepatenkinamą architekto statusą šalies valdymo 
struktūrose, kai urbanistinius ir architektūrinius klausimus sprendžia 
ne architektai, o su savivaldybėmis susijusios verslo struktūros. Šios 
problemos tebelieka aktualios ir šiandien. 
Baigęs veiklą LAS pirmininko pareigose, Vytautas Dičius pakviečia-
mas ir 2007 metais išrenkamas vadovauti ką tik įsteigtiems Lietuvos 
architektų rūmams. Architektų rūmai perima architekto amatą liečian-
čias LAS veiklos sritis: architektų atestavimą, įstatymų rengimą, archi-
tektūrinės veiklos registravimą ir stebėseną, bendravimą su Aplinkos 
ministerija ir pan. Šiose pareigose Dičius sėkmingai dirba iki šios die-
nos.
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Garbingų žmonių garbingi jubiliejai ateina nelauktai. „Jaunystė – ne 
yda, praeina“, – yra sakęs Vytautas Dičius. Tačiau kai kurie dalykai 
nepraeina. Aktyviausi šių dienų Lietuvos architektai galbūt ateityje bus 
vadinami „Dičiaus plejada“ ar tiesiog „dičiukais“. Vytauto puoselėtos ir 
puoselėjamos vertybės – niekur nedingę. Jos tik kiek transformavosi 
jo mokinių asmeninėje pasaulėjautoje, tačiau iš esmės nepakito. Maža 
to, Dičiaus mokiniai šiandien formuoja jaunąją architektų kartą, sąmo-
ningai ar ne perduodami savo mokytojo pažiūras. 
Lietuva savo ilgoje istorijoje nėra turėjusi architektūros mokyklos. Baž-
nyčias, vienuolynus, žymiausius civilinius pastatus statė kviestieji ar-
chitektai, daugiausia italai. Arba lietuviai, tačiau mokslus baigę svetur. 
Tik dvidešimtojo amžiaus viduryje susiformavo tai, ką dabar jau galima 
vadinti lietuviška architektūros mokykla. Vytautas Dičius, be mažiau-
sios abejonės, yra vienas pačių ryškiausių tos mokyklos kūrėjų ir ly-
derių. 
Dičius – tai žmogus, gebantis pačius giliausius ir prasmingiausius daly-
kus perteikti žaisminga forma. Jis – laimingas žmogus, nes geba matyti 
pasaulio trapumą. Geba pajusti būties laikinumą. Ir elgiasi atitinkamai. 
Jis geba tarsi kiek iš šalies, kiek ironiškai (ir saviironiškai) pasižiūrėti į 
mūsų pasaulį ir rasti prasmingą savo vietą tame keistame spektaklyje“.

15 d. VGTU Antano Gustaičio aviacijos institute vyko 13-osios 
Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – 
Lietuvos” teminė konferencija „Aviacijos technologijos”. 
Darbu sekcijose prasidėjo Respublikinė mokslinė konferencija 
„AVIACIJA-2010”. 
Aviacijos institutas konferenciją „AVIACIJA” organizuoja nuo 
1995 metų. Kas antri metai ji yra tarptautinė. Konferencijoje jau 
daugelį metų dalyvavo mokslininkai ne tik iš įvairių Vilniaus Ge-
dimino technikos universiteto padalinių, bet taip pat iš Kauno 
technologijos universiteto, Medicinos instituto, Fizikos instituto, 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, taip pat – ir 
iš aviacijos įmonių: VĮ „Oro navigacija“ bei Civilinės aviacijos 
administracijos. Konferencijos temos: aviacijos technologijos, 
aviacinė mechanika, aviacijos plėtra, aviacijos studijos. 
Pagal konferencijos pranešimus paruošti straipsniai buvo 
spausdinami mokslo žurnale „AVIATION“, žurnalas skelbiamas 
tarptautinėse duomenų bazėse: SCOPUS, Compendex , CSA 
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(Cambridge Scientific Abstracts), EBSCOhost bei Index Coper-
nicus, taip pat universiteto tinklalapyje. 
Konferencija buvo organizuota kartu su LR karinėmis oro pa-
jėgomis, Civilinės aviacijos administracija, VĮ „Oro navigacija”. 

16 d. VGTU Senato posėdžių salėje vyko Respublikinis XVIII Lie-
tuvos skaičiuojamosios mechanikos seminaras, kuriame 
buvo svarstoma baigtinių elementų metodas, konstrukcijų stati-
ka ir dinamika, netiesiškumai, skysčių ir dujų mechanika, susie-
tieji uždaviniai, optimizavimo uždaviniai, diskrečiųjų elementų 
metodas, biriųjų medžiagų mechanika, mikromechanika.
Seminarą organizavo VGTU Fundamentinių mokslų fakul-
tetas; Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos asociacija. 
Mokslo komiteto pirmininkas – profesorius R. Kačianauskas.

17 d. VGTU Mokslo direkcija informavo, kad „Siekiant skatinti Lietu-
vos institucijas dalyvauti didžiausioje Europos Sąjungos moks-
linių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos 
programoje – 7-oje bendrojoje programoje (7BP) 2010 m. tę-
siamas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų sėkmingų projektų 
dalinis finansavimas. VGTU Statybos technologijos ir vadybos 
mokslo laboratorijos ir Pastatų energetikos katedros vykdomam 
projektui šis finansavimas paskirtas“. 

18 d. „Pasauslis pergyvena finansų krizę. Tačiau apie krizę islamo 
šalyse kalbama nedaug. Pasitikėjimas bankais taip pat didelis. 
Šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 270 islamiškų finansinių 
institucijų, kurių turtas vertinamas daugiau nei 250–300 milijar-
dų JAV dolerių. Kiti šaltiniai mini iki 700 mlrd. JAV dolerių turto 
ir 300 mlrd. JAV dolerių indėlių. Augimas taip pat akivaizdus. 
Vidutinis metinis augimo tempas – apie 15 procentų. [...].
Kyla klausimas: kuo patraukli islamiška bankininkystė, kokie jos 
ypatumai“.
Apie tai ir daugiau VGTU Filosofijos ir politologijos katedros 
prof. habil. dr. Valdas Pruskus rašė „Moksle ir gyvenime“, Nr. 4 
išspausdintame straipsnyje „Islamo iššūkiai Vakarų bankinin-
kystei“. 
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19 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto tvarkaraščių duomenų 
bazė yra nuolat tobulinama. Studentai jau seniau turėjo galimy-
bę pasižiūrėti savo grupės paskaitų ar egzaminų
tvarkaraščius. Vėliau atsirado galimybė rasti ne tik grupių, bet ir 
dėstytojų egzaminų ir paskaitų tvarkaraščius. 
Dabar galima matyti kiekvienos auditorijos užimtumą, kuris yra 
transliuojamas iš Paskaitų tvarkaraščių duomenų bazės. Audi-
torijos užimtumą buvo galima rasti Studijų medyje – Tvarka-
raščiai ir dėstytojams asmeniškai prisijungus prie informacinės 
sistemos. Tereikėjo nurodyti rūmus, mokslo metus, semestrą 
ir kokios auditorijos užimtumą norima matyti. Ši naujovė leido 
matyti auditorijos užimtumą visą savaitę, kokie dėstytojai su 
kokiomis grupėmis dirba auditorijoje. Matydami auditorijos už-
imtumą, ne paskaitų metu tiek studentai, tiek dėstytojai galėjo 
pasinaudoti reikiamos auditorijos erdve, tačiau prieš tai turėjo 
informuoti fakulteto dekanatą, kuriam priklauso auditorija.

VGTU Studentų atstovybės valdybos posėdyje vyko rinkimai į 
VGTU Tarybos nario bei Senato nario postus, kuriuos užims 
studentų atstovai.
VGTU Taryba – tai aukščiausias universiteto valdymo orga-
nas (pagal naująjį Mokslo ir studijų įstatymą). Taryba gali būti 
sudaryta iš 11 arba 9 narių. Pirmu atveju bus vienas studentų 
atstovas, 4 universiteto atstovai, 5 Švietimo ir mokslo ministe-
rijos (ŠMM) ir vienas bendras – paskirtas VGTU ir ŠMM. Antru 
atveju: 1 studentų atstovas, 3 VGTU atstovai, 4 ŠMM ir 1 bend 
ras – paskirtas VGTU ir ŠMM.
Valdybos posėdyje vieninteliu studentų atstovu į universiteto 
valdymo organą – Tarybą buvo išrinktas AIF Studentų atstovy-
bės pirmininkas Vilius Morkūnas.
VGTU Senato nariu buvo išrinktas Andrius Žolynas, AIF SA 
akademinių klausimų koordinatorius, atstovaujantis studen-
tams jau trejus metus.
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20 d. Universiteto choras „Gabija“ (meno vadovė R. Viskantaitė) 
lankėsi Mastrichte, Olandijoje, pakeliui aplankydami Vokietijos 
miestus: Meiseną, Erfurtą, Boną, didingą Kiolno katedrą. 
Lutherse Kerk gabijiečiai padovanojo pirmąjį koncertą. Susirin-
kusieji jautriai reagavo į lietuviškai atliekamus kūrinius, ne vie-
nas braukė ašaras ir taip tik dar kartą buvo galima įsitikinti, kad 
muzika – universali kalba. Kolektyvą olandai palydėjo atsistoję, 
gausiais plojimais ir susižavėjimo šūksniais, kiekvienam cho-
ristui įteikė po atminimo dovanėlę ir šokoladą. Vakaronės metu 
abu chorai skanavo Mastrichto universiteto paruoštus olandiš-
kus užkandžius bei gėrimus, „dalijosi” kultūrų ypatumais žais-
dami tradicinius liaudies žaidimus, dainuodami sutartines.
„Gabija“ surengė antrąjį koncertą Kerkgebouw Harlemo mieste, 
kurį padėjo suorganizuoti Haarlemo jaunimo choras. 
„Gabijos“ dalyviai vaikščiojo menininkais garsėjančio Delftų 
miesto gatvėmis, į UNESCO paveldą įrašyta Kinderdijk vietove 
su 19 malūnų, grožėjosi turistų pamėgtomis Zeeland apylinkė-
mis, kuriose ypač aiškiai pastebimi potvyniai ir atoslūgiai. Ke-
lionę kolektyvas baigė palydėdamas saulę prie Šiaurės jūros, 
aplankydamas Amsterdamą ir čia įsikūrusį Vincento van Gogho 
muziejų, Keukenhofo 32 ha Gėlių parką.

Tomas Matijošius (SF) tarptautinėse pusės maratono varžy-
bose Čekijoje pasiekė asmeninį rekordą, įveikęs distanciją per 
1:06.35.0 val. Šiose varžybose, kuriose dalyvavo apie tūkstantį 
bėgikų, jis užėmė VI vietą. 
Grįžęs iš minėtų tarptautinių varžybų, jis dalyvavo  Vilniuje vy-
kusiose Lietuvos studentų kroso varžybose ir tapo jų nugalėto-
ju, pirmas įveikęs 5 000 m. distanciją. VGTU vaikinų komanda 
jose užėmė II , o merginų komanda – IV vietas.

21 d. Pavasario semestrą Aplinkos apsaugos katedroje aplinkos 
apsaugos specialybės studentai dalyvavo neįprastuose semi-
naruose – vaizdo konferencijose. VGTU studentai, tiesiogiai 
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bendradarbiaudami su Čikagos universiteto studentais, 
rengė jungtinį projektą aktualia gamtosaugos tema.
Mintis rengti tokias vaizdo konferencijas per seminarus kilo dr. 
Editai Baltrėnaitei viešint Čikagoje pas kolegas dr. Donatą Ti-
jūnėlį ir dr. Keith McKee iš Ilinojaus technologijos instituto. Ko-
legos buvo suinteresuoti plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, 
rengti specialųjį kursą, kuriame ir Lietuvos studentai galėtų 
spręsti realias gamtosaugos problemas. Čikagos universitete 
studentai, bendraudami vieni su kitais per vaizdo konferenci-
jas, sprendė realių įmonių pateiktus klausimus arba tiesiog dis-
kutavo aktualiomis temomis. Tokių kursų Čikagos universitete 
vyksta daug, vienu metu rengiama apie keturiasdešimt, tačiau 
šios vaizdo konferencijos kartu su VGTU studentais buvo vie-
nintelės tarptautinės. „Mums buvo įdomu išbandyti šį neįpras-
tą bendradarbiavimo būdą ir dalyvauti tokiame tarptautiniame 
projekte bei stebėti, kaip mūsų ir Čikagos universiteto studentai 
sprendžia realias gamtosaugos problemas. Nėra lengva ben-
drauti per atstumą, būna ir nesusipratimų, bendravimo akis į 
akį niekas negalėtų pakeisti, tačiau šių konferencijų rezultatai 
išties džiugina. Jaučiu didelį studentų susidomėjimą ir motyva-
ciją. Mes, dėstytojai, stebime, kaip studentai mokosi bendrauti 
ir bendradarbiauti tarptautinėje erdvėje“, – pasakojo šių vaizdo 
konferencijų iniciatorė, Aplinkos apsaugos katedros dėstytoja 
dr. Edita Baltrėnaitė.
Projekto su Čikagos universiteto studentais ir dėstytojais 
tema – automobilio paliekamų anglies pėdsakų, įvertinant visą 
jo gyvavimo ciklą, skaičiavimas. Per vaizdo konferenciją VGTU 
ir Čikagos universiteto studentai sprendė, kaip automobiliai ter-
šia aplinką ne tik per jų eksploatavimo laikotarpį, bet ir per jų 
gamybos procesą.
Galutiniai projekto sprendimai po poros savaičių buvo siunčiami 
į Čikagos universitetą, o kolegos Čikagoje juos oficialiai pristatė 
įmonių vadovams bei visai plačiajai akademinei bendruomenei. 
„Manau, kad šiandien neužtenka tik išmokti parengti gerą pro-
jektą, reikia mokėti jį efektyviai pristatyti, būtent to per šį kursą 
išmoks ir mūsų studentai, – teigė Aplinkos apsaugos katedros 
dėstytoja dr. Edita Baltrėnaitė. – Šiuo projektu mes prisidedame  
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prie bendro mūsų universiteto tikslo – ugdyti šiuolaikiškus, ko-
munikabilius, gebančius prisitaikyti prie naujų gyvenimo poky-
čių, specia listus“.

Vyko „Sidabrinės pelės“ apdovanojimai. Tai trečius metus be-
sitęsianti Fundamentinių mokslų fakulteto tradicija, per kurią 
įteikiami apdovanojimai ryškiausiems ir įsimintiniausiems dės-
tytojams ir studentams.
„Metų dėstytoju“ išrinktas Chemijos ir bio inžinerijos katedros 
dėstytojas doc. dr. Juozas Jankauskas. Už toleranciją studen-
tams ir kompromisų ieškojimą „Metų geradario“ nominacija 
atiteko Matematinio modeliavimo katedros dėstytojai doc. dr. 
Olgai Suboč, „Metų frazės“ nominaciją laimėjo dėstytoja Auk-
sė Marmienė už sentenciją „Jei mergaitė moka matematiką, tai 
nebūtinai ji gyvenime protinga“. „Metų įvykiu“ tapo „Fux’ų krikš-
tynos“, „Metų fux’as“ – FMF Studentų atstovybės pirmininkė 
Eimantė Kniukštaitė. „Sidabrinės pelės“ taip pat įteiktos „Metų 
robinzono“, „Metų kirvio“, „Metų kosmoso“, „Metų stiliaus“ no-
minantams.

22 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakulteto 
rūmuose dvi dienas vyko tryliktoji tradicinė jaunųjų moksli-
ninkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis: mechanika, 
medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba“. Dar-
bas vyko keturiose sekcijose. 
Mechanikos sekcijoje pranešėjai dalyviams pristatė tyrimus, 
atliktus su įvairiomis mechatroninėmis sistemomis, robotų po-
zicionavimu, aplinkosaugos ir energiją taupančiomis technolo-
gijomis. 
Poligrafijos sekcijoje diskutuota apie skirtingų spaudos procesų 
pritaikymo ir tobulinimo galimybes, ultravioletinių dažų sukieti-
nimo problemas, skaitmeninės spaudos perspektyvas bei aplin-
kosaugos standartus poligrafijoje. 
Medžiagų inžinerijos sekcijoje supažindinta su naujais plienų 
neardomosios kontrolės būdais, bėgių termitinio suvirinimo  
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tyrimais, medžiagų korozijos ir degradacijos agresyviose terpė-
se aspektais, mišrių lituotų-suvirintų jungčių pritaikymo galimy-
bėmis Lietuvos pramonėje. 
Pramonės inžinerijos ir vadybos sekcijoje plačiai diskutuota 
apie inovacijų diegimą pramonės įmonėse, Baskų krašto ir Lie-
tuvos bendradarbiavimą vertinant Lietuvos paslaugų teikimo 
galimybes, gamybos organizavimo tobulinimo ypatybes ir vers-
lo valdymo inovacinių sistemų taikymą. 
Konferencijoje perskaityti 87 pranešimai. Joje dalyvavo jaunieji 
mokslininkai iš VGTU, Kauno technologijos universiteto ir ERA-
SMUS studentai iš Europos Sąjungos valstybių. 

VGTU Statybos fakulteto pirmakursių komanda – Gintarė Vy-
bernaitytė, Evaldas Balionis, Povilas Petruškevičius ir Andrej 
Mudrov, laimėjo pirmąją vietą Panevėžyje vykusiame Respu-
blikiniame aukštųjų mokyklų statybinės inžinerinės ir kompiu-
terinės grafikos konkurse. Komandai vadovavo doc. Sonata 
Vdovinskienė. 
„Džiaugiuosi, kad atsirado galimybė pamatyti ir palyginti res-
publikos aukštųjų mokyklų studentų inžinerinės grafikos lygį. 
Mūsų studentai įrodė, kad jų mokymosi pastangos inžinerinės 
ir kompiuterinės grafikos užsiėmimuose išryškėja ne tik per eg-
zaminus, bet ir buvo puikiai įvertintos įvykusiame konkurse“, – 
sakė doc. Sonata Vdovinskienė. 
Pasak docentės, aukštas studentų žinių įvertinimas pagrindė 
mokymosi prasmę bei suteikė jiems daugiau pasitikėjimo savi-
mi. Jaunuoliai respublikiniame konkurse dalyvavo pirmą kartą, 
tokia išvyka – tai puiki proga geriau pažinti vieniems kitus bei 
sustiprinti dėstytojų ir studentų bendravimą. 
Povilas Petruškevičius užėmė pirmąją vietą ir asmeninėse var-
žybose, vykusiose kompiuterinėje sekcijoje. 
Konkurse dalyvavo 10 komandų iš įvairių šalies aukštųjų moky-
klų bei kolegijų. 
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Renginį organizavo Panevėžio kolegija, rėmėjai „ Lietuvos in-
žinerinės grafikos ir geometrijos draugija (LIGGD) ir Panevėžio 
savivaldybė. 

Vyko Vilniaus miesto 2010 m. čempionato A gr. finalinės rungty-
nės, VGTU vaikinų tinklinio komanda susitiko su tinklinio klubo 
„Tinklas“ komanda. VGTU tinklininkai, demonstruodami atletiš-
ką, ryžtingą žaidimą, rezultatu 3:0 (25:16, 25:22, 25:14) įveikė 
patyrusius varžovus ir tapo Vilniaus miesto čempionais.
VGTU vaikinų tinklinio komandos tikslai kitam sezonui buvo 
aiškūs. Pagrindinis jų – Lietuvos vyrų tinklinio čempionato nu-
galėtų titulas.

23 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius ir Vilniaus 
„Ateities“ vidurinės mokyklos direktorius I. Prosniakovas 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Bibliotekoje atidaryta paroda „Inovacijos – vienija pasaulį“.
Inovacija – didžiausias išsivysčiusio pasaulio turtas. Žmo-
nės, kurie gauna pajamas iš inovacijų, yra pionieriai. Tarp jų 
yra nuolat pažangiai mąstantys inžinieriai, mokslininkai, fi-
nansų analitikai, teisininkai, vadovai ir investuotojai. Jie pa-
sižymi gebėjimu sintezuoti įvairiapuses disciplinas ir susi-
gaudyti sudėtingose rinkose, jie mėgaujasi derybų menu.  
Išradimų teisė iškilo kaip nauja valiutos forma ir neatsitiktinai – 
kaip raktas į ateitį. 

VGTU Senato salėje vyko Vilniaus akademinės sielovados 
konferencija „Evangelija ir kultūra XXI a.“. Konferencijos da-
lyviai aptarė vieną aktualiausių modernių laikų problemų – dis-
kutavo tema „Poreliginė Europa“. 
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Konferencijos svečius pasveikino pirmasis VGTU prorektorius 
prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas, priminęs apie 
gražų universiteto bendruomenės bendravimą su iškiliuoju dva-
sininku Kazimieru Vasiliausku. Bendravimas su dvasininkais, 
pasak pirmojo prorektoriaus, paliko giliai į atmintį įsirėžusį įspūdį. 
Konferencijos įžangos žodį tarė Vilniaus arkivyskupijos vysku-
pas augziliaras Arūnas Poniškaitis, palinkėjęs konferencijos da-
lyviams tądien atrasti naujų tikėjimo ir tiesos dalykų. Vyskupas 
pabrėžė, kad neverta supriešinti mokslo ir tikėjimo, Dievas yra 
tuo dieviškesnis, kuo mes „pasaulietiškiau“ suprantame jo pa-
saulį. 
Konferencijos pranešimą apie religijos bruožus ir pokyčius 
šiuolaikiniame pasaulyje skaitė Šv. Georgijaus Aukštosios te-
ologijos mokyklos Frankfurte Misiologijos instituto bendradar-
bis dr. Markus Luber, SJ. Svečias iš Vokietijos pabrėžė, kad 
šiuolaikiniame pasaulyje religija, religingumo jausmas nėra iš-
nykę, tiesiog jie įgijo kitas formas. Pasak pranešėjo, religija vis 
labiau pereina į privatų gyvenimą: religijos centre atsiduria pats 
individas, kuriam tampa svarbi asmeninė, subjektyvi religinė 
patirtis, o religinis gyvenimas tampa vis labiau individualizuotas 
ir autonominis. „Pasaulis keičiasi ir tampa dar labiau komplikuo-
tas, o žmogus paliktas vienas spręsti sudėtingiausius gyvenimo 
sprendimus“, – teigė dr. Markus Luber, todėl anot jo, šiandien 
tampa itin svarbus asmeninis žmogaus ryšys su Dievu. 
Konferenciją vedė ir dr. Markus Luber pranešimą iš vokiečių 
kalbos tiesiogiai vertė Vilniaus akademinės sielovados vadovas 
kun. dr. Vidmantas Šimkūnas. 

DELFI žiniomis, Lietuvos robotų inžinieriai laimėjo pirmąjį aukso 
medalį pasaulio robotų čempionate San Franciske, JAV. Robo-
games yra žinoma kaip didžiausia pasaulyje Robotų olimpiada, 
kurioje 2010-aisiais metais dalyvavo 37 šalių atstovai. Lietuvai 
tai debiutiniai metai. 
Tris dienas daugiau kaip 500 robotų varžėsi 53 įvairiose kate-
gorijose. Robotai žaidė boulingą, futbolą, ledo ritulį, dalyvavo 
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įvairiuose įgūdžius formuojančiuose žaidimuose, taip pat var-
žėsi greičio, stiprumo ir „linijos sekimo“ (Linefollower) rungtyse, 
bandė jėgas kung-fu, sumo ir dažasvydžio kovose. 
Robotai taip pat tapė ir grojo muzikos instrumentais, o daugiau-
siai adrenalino sukėlė robotų mūšiai „beveik be taisyklių“, kurie 
vyko uždarame ringe. 
Robotus kūrė beveik 700 inžinierių iš viso pasaulio. Lietuvos 
garbę daugiau nei 10 robotų kategorijose gynė robotų inžinie-
rius Vitalijus Rodnovas iš Klaipėdos. Jo robotas „Master of Di-
saster“ laimėjo aukso medalį 3 kg robotų sumo rungtyje, o kitas 
Lietuvai atstovavęs robotas „309“ šioje rungtyje užėmė trečiąją 
vietą. 
Taip pat 0,5 kg robotų sumo varžybose Lietuvos robotas „Sprin-
ter“ užėmė antrąją vietą. 
Baltijos šalių atstovai įrodė, kad jie yra pasauliniai lyderiai auto-
nominių sumo robotų klasėje, užimdami pirmas 4 vietas.

24 d. Laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“, Nr. 45 (9024) išspausdintas 
VGTU Statybos technologijos ir vadybos katedros docento dr. 
Gintauto Ambraso straipsnis „Pristatome abiturientams VGTU 
statybos inžineriją“. 
Straipsnyje rašoma apie VGTU statybos inžinerijos specialistų 
rengimą universitete.

Kaune vyko dziudo imtynių U23 čempionatas. Pirmąją vietą 
ir čempionės vardą iškovojo Mechanikos fakulteto studentė 
Veslava Grigorovič. 
Jurbarke vykusiame LR sambo imtynių čempionate dalyvavo 
didelė VGTU komanda. Pirmąsias vietas iškovojo: D. Mazgei-
kaitė (SF), ir V. Tomaševič (FMF).
Antrąsias vietas iškovojo: G. Tarulytė (SF), K. Bičkutė (FMF) ir 
J. Paulauskas
(MF). Trečiąsias vietas iškovojo: I. Plačenytė (SF), A. Bielskutė 
(FMF), E. Brenciūtė (TIF), A. Mikolaitytė (APF) ir A. Barlit (EF).
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25 d. Aplinkos inžinerijos fakultete vyko kasmetės 13-osios jaunų-
jų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 
sekcijos „Aplinkos apsaugos inžinerija“ plenarinis posėdis 
bei skaityti jaunųjų mokslininkų pranešimai. Konferenciją orga-
nizavo Aplinkos apsaugos katedra ir Aplinkos apsaugos insti-
tutas, konferencijai vadovavo Aplinkos apsaugos katedros ve-
dėjas prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas. Konferencijoje įžanginį 
žodį tarė prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas, kuris pabrėžė, kad 
konferencijos suteikia jauniesiems mokslininkams galimybę 
pasisemti patirties iš vyresnių kolegų, kurie tą patirtį kaupė de-
šimtmečiais ir praturtinti universitete įgytas teorines žinias prak-
tiniais pavyzdžiais. Pasak profesoriaus, jaunieji mokslininkai 
įgyja unikalią galimybę susipažinti su kitų universitetų kolegų 
patirtimi, mokosi paruošti žodinius ir stendinius pranešimus.
Konferencijoje nagrinėtos šios Lietuvai svarbios problemos: 
atmosferos taršos tyrimai, oro valymo technologijų kūrimas, 
klimato kaita ir jos indikatoriai, aplinkos monitoringas, mate-
matinio modeliavimo taikymas, vandens, nuotekų, dirvožemio 
taršos kontrolė ir mažinimas, atliekų tvarkymas, kraštovaizdžio 
tvarkymas, biologinės įvairovės išsaugojimas, antropogeninis 
poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai, aplinkos apsaugos 
vadyba ir ekonomika, vibracijos, akustinio triukšmo, šiluminės 
taršos, elektromagnetinių laukų, jonizuojančiosios spinduliuo-
tės tyrimai, poveikis gyvajai ir negyvajai aplinkai.
Plenariniame posėdyje dalyvavo 130 dalyvių (profesoriai, do-
centai, doktorantai, magistrantai, bakalaurantai) iš Lietuvos 
aukštųjų mokyklų, svečiai iš ministerijų, mokslo tiriamųjų institu-
tų, iš jų 84 dalyviai buvo iš VGTU. 
Per konferenciją pristatyti 99 pranešimai, iš jų 79 – iš VGTU.
Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė KTU Mechanikos ir 
mechatronikos fakulteto, Botanikos instituto, Kauno medicinos 
universiteto ir UAB ,,Biocentras“ atstovai.
Pasibaigus plenariniam posėdžiui, dalyviai pradėjo darbą ketu-
riuose pasekcijuose. Iš viso juose buvo perskaityti 43 moksliniai 
pranešimai. Po pranešimų pasekcijuose vyko jaunųjų moksli-
ninkų paruoštų stendinių pranešimų pristatymas. Juos paruošė 
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54 konferencijos dalyviai. Po konferencijos aptarti jos rezulta-
tai. Trims stendinių pranešimų autoriams konferencijos organi-
zacinio komiteto pirmininkas prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas 
įteikė vieną iš šių prizų – vadovėlį ,,Aplinkos apsauga“, vado-
vėlį ,,Technogenezė ir visuomenės sveikata“ arba monografiją 
,,Aplinkos apsauga kariniuose poligonuose“.
13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos mokslinis 
organizacinis komitetas po konferencijos įvertins mokslinius 
straipsnius, parašytus skaitytų pranešimų temomis. Atrinkti ir re-
cenzuoti straipsniai bus skelbiami žurnale ,,Journal of Environ-
mental Engineering and Landscape Management“, įtrauktame 
į Science Citaton Index Expanded duomenų bazės pagrindinį 
sąrašą (ISI Web of Science) arba žurnale ,,Mokslas – Lietuvos 
ateitis“, referuotame tarptautinėje duomenų bazėje Index Co-
pernicus.

*     *
*

Įvykusi konferencija aprašyta „Moksle ir gyvenime“, Nr. 5–6 
išspausdintame prof. habil. dr. P. Baltrėno ir doc. dr. D. Paliu-
lio straipsnyje „VGTU jaunieji mokslininkai nagrinėjo aktualias 
gamtosaugos problemas“.

26 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius ir UAB „Aedi-
lis“ direktorius R. Slavinskas pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį. 

Balandžio 26-ąją, Pasaulinės intelektinės nuosavybės dieną, 
LR Seime vyko tarptautinė konferencija „Kaip apsaugoti inte-
lektinę nuosavybę ir saugiau jaustis ES ir pasaulio rinkose“. 
Konferencijos dalyviai turėjo galimybę iš pirmų lūpų išgirsti įvai-
rių sričių ekspertų iš Europos Sąjungos (Bart De Turck, Europos 
baldų pramonės asociacija; Nicolai Wiegand, Kinijos Intelektinės  
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nuosavybės informacinės pagalbos tarnyba; Agnieszka Tu-
rynska, IPR Help-desk Projektų valdymo skyriaus tarptautinio 
bendradarbiavimo vadovė, Alikantės Universitetas (Ispanija); 
dr. Roya Grafele, nepriklausoma ekspertė) apžvalgas apie gali-
mybes, kurias turi įmonės, siekiančios savo intelektinės nuosa-
vybės teisių apsaugos bei jų įgyvendinimo Europoje ir Kinijoje. 
Konferencijoje buvo pristatytas ir dalyviams nemokamai išdalin-
tas „Intelektinės nuosavybės vadovas“, parengtas kaip bendro 
pobūdžio naudingos informacijos šaltinis apie tai, kaip panau-
doti žinias ir kurti savo intelektinės nuosavybės strategiją. Lietu-
vos muitinės veiklą ir pasiekimus siekiant apsaugoti vartotojus 
nuo į Lietuvos ir ES rinką įvežamų padirbtų ir suklastotų pre-
kių – o tai reiškia intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidi-
mų – pristatė Muitinės departamento generalinio direktoriaus 
pavaduotojas J. Rimkevičius. 
Apie Lietuvos užsienio prekybos, inovacijų politikas ir jų sąsajas 
su intelektine nuosavybe pranešimą perskaitė Užsienio reikalų 
ministerijos Išorinių ekonominių santykių departamento direkto-
rius A. Zananavičius. 
Ūkio ministerijos Inovacijų ir žinių ekonomikos departamento 
direktorius A. Danilevičius kalbėjo apie paramą inovacijoms ir 
verslui, o taip pat akcentavo, koks svarbus inovacijų plėtrai ir 
intelektinės nuosavybės apsaugai trikampis „studijos-mokslas-
verslas“.
Renginio metu Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos 
(WIPO) įsteigtu prizu buvo apdovanota Lietuvos įmonė UAB 
„Kalnapilio-Tauro grupė“, 2009 metais pripažinta inovatyviausia 
įmone už geriausią pramoninės nuosavybės galimybių išnau-
dojimą (tokiu prizu 2003 m. buvo apdovanotas Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetas).
Renginyje buvo galima apžiūrėti Muitinės departamento parei-
gūnų surinktų Lietuvos muitinės sulaikytų intelektinės nuosavy-
bės teises pažeidžiančių padirbtų prekių ekspoziciją. Taip pat 
veikė Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro parengta 
paroda, skirta atkurtos nepriklausomos Lietuvos pramoninės 
nuosavybės apsaugos 20-mečiui paminėti. 
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Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Cepanko V., Baltrenas P., Buinevicius K. ASSESSMENT OF 
AIR POLLUTION WHEN INCINERATING FERMENTED WAS-
TE WITH COMBUSTION GAS COMPONENTS. CHEMICAL 
AND PROCESS ENGINEERING-INZYNIERIA CHEMICZNA I 
PROCESOWA  Volume: 31 Issue: 1 Pages: 163–179 Publis-
hed: 2010 
Kaklauskas A., Zavadskas E.K., Bagdonavicius A., Kelp-
siene L., Bardauskiene D., Kutut V. CONCEPTUAL MODEL-
LING OF CONSTRUCTION AND REAL ESTATE CRISIS WITH 
EMPHASIS ON COMPARATIVE QUALITATIVE ASPECTS 
DESCRIPTION. TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECO-
NOMICS  Volume: 9 Issue: 1 Pages: 42–61 Published: 2010 
Kvedaras A.K., Kudzys A. Tubular composite beam-columns 
of annular cross-sections and their design practice. STEEL 
AND COMPOSITE STRUCTURES  Volume: 10 Issue: 2 Pa-
ges: 109–128 Published: APR 2010 

27 d. „Respublikoje“ išspausdintas žurnalistės A. Zinkuvienės straips-
nis „Mokslininkus apkrausto apsišaukėliai“. Straipsnyje rašoma:
„Registrų centre šiuo metu yra įregistruota 220 įvairių įstaigų, 
besivadinančių institutais. Pernai vasarą jų buvo aštuoniais 
daugiau. Net 132 iš jų yra viešosios įstaigos. Biudžetinių įstaigų 
statusą turinčių institutų, kurių buvo apie 50, šiek tiek sumažė-
jo, vienas reorganizuojamas, dar vienas – likviduojamas. Pa-
radoksas bet valstybė ekonominiu sunkmečiu atsisako būtent 
Ekonomikos instituto.
Yra tikrai reikalingų institutų, kuriuose atliekami moksliniai dar-
bai – Chemijos, Fizikos, Lietuvių kalbos ir kt. Tačiau ką, pavyz-
džiui, visuomenei duoda Žmogaus energetikos, Laisvos ener-
gijos, Malonumų ir panašūs institutai? Štai net 8 institutai skel-
biasi visas jėgas atiduodantys pilietinės visuomenės ugdymui,  
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tačiau Lietuvoje į kiekvienus rinkimus ateina vis mažiau pilie-
čių. Ir ką veikia Pozityvaus mąstymo institutas, jei lietuviai savo 
gyvenimą per kiekvieną apklausą piešia vis tamsesnėmis spal-
vomis?
„Iš kur tų institutų mažoje mūsų Lietuvėlėje? – stebėjosi Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto rektorius Romual-
das Ginevičius. – Neaišku, kuo jie visi užsiima, gal nieko ben-
dra su mokslu neturi, tik pasivadina institutu“.
Skambiu pavadinimu sudarę įspūdį, kad užsiima moksline vei-
kla, kai kurie institutai privilioja rėmėjų ir užsakovų, tarp kurių 
bene dosniausia – valstybė.
„Tikrosioms mokslo įstaigoms gauti valstybinių įstaigų užsa-
kymų labai sudėtinga, tačiau neaiškiems institutams ministeri-
jos kažkodėl pinigų nešykšti. Tik ko verti tie tyrimai? – abejoja 
R. Ginevičius ir siūlo būdą, kaip apsivalyti nuo apsišaukėlų. – 
Užtektų įvesti institutų akreditavimo sistemą, ir visokie malonu-
mų ar solidarumo institutai išnyktų“. [...].

28 d. Rektorato posėdis
Rektorate aptartas VGTU pedagogų stažuočių efektyvumas.

VGTU bibliotekos Galerijoje A atidaryta VII tarptautinio avia-
cinės fotografijos konkurso paroda „Dangaus paveikslai“, 
2009 m. gruodį atidaryta Vilniaus oro uoste ir keliaujanti po visą 
Lietuvą, iš Panevėžio sugrįžo į Vilnių. Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas parodai eksponuoti pasirinktas neatsitiktinai. 
Šio universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute mokosi šim-
tai jaunuolių, pasirinkę aviatoriaus specialybę. Aviacijos ypatu-
mai VGTU studentams ir pedagogams yra labai artimi, nors ne 
aviaciją studijuojantys į aerodromus užklysta labai retai. Paroda 
padėtų geriau pažinti platų aviacijos pasaulį. 
VII tarptautinio aviacinės fotografijos konkurso tema „Meninė 
fotografija“ sudomino 82 dalyvius iš Lietuvos ir Latvijos, kurie 
pateikė per 800 darbų. Aviacinės fotografijos konkursų tikslas 
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jau aštuonerius metus išlieka nepakitęs – vaizdine kalba rašyti 
lietuvišką aviacijos metraštį, skatinti žmones fotografuoti. 
Laureatais tapo už nuotraukų ciklus Andrius Repšys (I vieta), 
Algimantas Deikus (AGAI inžinierius) ir Vidas Kaupelis (II 
vieta), Kazys Mikalauskas (III vieta). Visus laimėtojus jungė 
bendras bruožas – aistringa meilė aviacijai, jie daug laiko pralei-
do aerodromuose ir itin vertino aviacijos ir fotografijos sintezę. 
„Fotografija įtaigiai perduoda įspūdingas aviacines emocijas ir 
dinamiką, per septynetą metų keli tūkstančiai konkursinių darbų 
patvirtina, kokie neišsemiami kūrybiniai klodai yra aviacijos ir 
fotografijos sintezėje, o rezultatas kaskart nustebina. Parodos ir 
fotografijų albumai užburia emocijomis, praplečia akiratį, priarti-
na aviacijos grožį prie visų žmonių. Naujas albumas „Dangaus 
paveikslai“ – poetiškas pasakojimas apie sparnus ir svajones, 
žemės ir dangaus grožį“, – parodos atidaryme pasakojo žurna-
lo Aviacijos pasaulis” leidėja, tarptautinių aviacinės fotografijos 
konkursų ir parodų organizatorė Vilma Jankienė. 
„Aviacijos pasaulio“ redakcija jau paskelbė VIII-ąjį tarptautinį 
aviacinės fotografijos konkursą, kurio kulminacija – parodos ati-
darymas ir naujo albumo pristatymas buvo žadamas rugsėjo 
mėnesį Molėtų astronomijos observatorijoje. Visos nuotraukos 
buvo spausdinamos ant šilko. Intriguojančiai skambėjo sieki-
mas pakviesti net 100 autorių. 

29 d. VGTU Elektronikos fakulteto studentų projektas SONG 
įveikė „Microsoft Corporation“ rengiamų „Imagine Cup“ 
varžybų pirmąjį turą Embedded Development (įterptinių sis-
temų kūrimo) kategorijoje. Didžiausiame pasaulyje technologi-
niame studentų konkurse mažos mūsų šalies atstovai Tomas 
Fedosejev, Simonas Batavičius ir Evelina Čapkevičiūtė buvo 
lygiaverčiai didžiųjų šalių – Amerikos, Rusijos, Kinijos – atsto-
vų varžovai. Liepą jie varžysis trečiajame finaliniame „Imagine 
Cup” varžybų ture Varšuvoje. Toks Lietuvos studentų pasieki-
mas buvo vienintelis per visą aštuonerių metų „Imagine Cup” 
varžybų istoriją. 
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„Tai puikus mūsų studentų, o kartu ir universiteto laimėjimas. 
Vadinasi, jiems dėstome tai, kas šiuolaikiška, aktualu, perspek-
tyvu, o jaunimas savo gabumais prilygsta didžiųjų šalių, turinčių 
milžinišką intelektinį potencialą, „jauniesiems protams“. Džiu-
gu, kad mūsų studentai projekte naudoja net keturis iš šešių 
elektronikos fakultete dėstomų dalykų,“ – sakė projekto SONG 
vadovas, VGTU Elektronikos fakulteto Elektroninių sistemų ka-
tedros doc. dr. Andrius Ušinskas. 
Įterptinių sistemų kūrimo kategorijoje, kurioje varžėsi ir laimėjo 
VGTU atstovai, buvo pateikta per 300 projektų iš viso pasaulio. 
148 iš jų pateko į antrąjį turą, kurio metu buvo sukurta koman-
dos pateikta idėja. 
Projekto idėjos generatorius Tomas Fedosejev pasakojo, kad 
sprendimas dalyvauti „Imagine Cup” varžybose kilo staiga. Ne-
truko susiburti unikali studentų grupė, kuri, atėjusi pas dėstytoją 
dr. Andrių Ušinską, pareiškė rengsianti projektą „Imagine Cup” 
varžyboms. Dėstytojas pritarė. Studentai kibo į darbą. 
Teorinė dalis buvo atlikta neregėtai greitai – spaudė terminai. 
Juk ir sprendimas dalyvauti varžybose buvo priimtas tik likus 
vos keletai dienų iki paraiškos pateikimo termino pabaigos. 
„Per savaitę įveikėme pirmąjį turą, turėdami tik per trumpą lai-
ką sugalvotą idėją. Evelina parašė tekstą, Tomas sukompiliavo 
iliustracijas, ir paraiška buvo pateikta. Tai rodo Elektronikos fa-
kulteto studentų unikalumą“, – pasakojo doc. dr. Andrius Ušins-
kas. 
VGTU studentai tarsi skriete įskriejo į šias prestižines varžybas 
ir sėkmingai įveikė pirmąjį turą. Liko tik stebėtis ir džiaugtis jų 
sėkme. 
Viena iš svarbiausių projekto sąlygų – jis privalėjo būti įgyven-
dintas. Savo tyrimų objektu VGTU studentai pasirinko po mies-
tą važinėjančius automobilius. Buvo matuojamas jų išmetamų 
dujų kiekis, aplinkos užterštumas, oro temperatūra, automobilio 
padėties koordinatės, greitis, apsukos, oro sąlygos ir t. t. Šie 
duomenys bevieliu ryšiu buvo siunčiami į serverį, kuris juos ap-
dorojo. Gautų duomenų pagrindu buvo „piešiamas” užterštumo 
žemėlapis. Jame buvo galima matyti užterštumo pokyčius įvai-
riose miesto vietose, įvairiu paros metu, užterštumo priklauso-
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mybę nuo automobilio greičio, temperatūros, drėgmės ir t. t. – 
kriterijus buvo galima rinktis pačius įvairiausius. 
Pasak dėstytojo, SONG projektas – įdomus ir daugiasluoksnis. 
Studentai darė viską patys nuo pradžios iki galo ir jautėsi savo 
terpėje. Vadovas tik stebėjo, kad nebūtų per daug nenukryps-
tama į šalį. 
Studentai džiaugėsi, kad jau turi tam reikalingą įrangą. Pirmojo 
varžybų etapo laimėtojams „Microsoft” išdalijo prizus – mažų 
gabaritų galingą eBox3300-MSJK kompiuterį su Windows CE 
6.0 R3 operacine sistema, skirtą duomenims apdoroti – tuo 
buvo siekiama užtikrinti vienodas sąlygas visiems varžybų da-
lyviams antrajame ture. Šis kompiuteris kartu su papildoma stu-
dentų sukurta elektronine įranga buvo sumontuotas automobi-
lyje ir siuntė į serverį gautus aplinkos duomenis. 
„Gavę įrankį, jaučiamės kur kas pranašesni nei iki šiol. Atsiveria 
nauji horizontai. O svarbiausia – mes konkurentabilūs“, – sakė 
doc. dr. Andrius Ušinskas. 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio 
aviacijos institute Lietuvos aviacijos verslo bei turizmo 
paslaugas teikiančios bendrovės susibūrė į asociaciją 
„Lietuvos aviacija“. 12 Lietuvos aviacijos įmonių ir organiza-
cijų bei VGTU, susibūrusių į asociaciją, iškėlė sau tikslą sukurti 
bendrą valstybės aviacijos strategiją ir koordinuoti veiksmus 
ją įgyvendinant, siekti, kad būtų sustiprintas aviacijos verslas 
Lietuvoje ir užtikrintas jo kryptingas plėtojimas bei tarptautinis 
konkurencingumas. 
Steigiamąjame susirinkime išrinkta asociacijos valdyba bei va-
dovybė : direktoriumi tapo Mindaugas Reinikis, Lietuvos pra-
moninkų konfederacijos atstovas Seime, valdybos nariais – Vi-
dmantas Vaškys, („Litcargus“), Petras Akstinas („FL Technics“), 
Vaclovas Kliunka („Helisota“) ir Vytautas Kaikaris („flyLAL char-
ters“). 
Asociacijoje taip pat sudaryti keturi komitetai ir išrinkti jų vado-
vai: Oro transporto – vadovas Valdas Barakauskas, Mokslo ir 
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mokymo –.AGAI direktorius, prof. habil. dr Jonas Stankūnas, 
Pramonės – Vaclovas Kliunka, Bendrosios aviacijos – Vilma 
Jankienė. 
Į aviacijos įmonių asociaciją „Lietuvos aviacija“ įsiliejo ir iki 
šiol veikusios Lietuvos aviacijos pramonės įmonių asociacijos 
(LANTP) nariai, taip pat ir VGTU. 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto tautinių šokių ansam-
blis „Vingis“ (meno vadovė R. M. Zaleckaitė) Vilniaus Mokyto-
jų namuose dalyvavo antrus metus organizuojamoje šventėje 
tarptautinei šokio dienai paminėti. 
Renginio dalyviai rinkosi prie paminklo LDK kunigaikščiui Gedi-
minui Katedros aikštėje, iš kur šokėjai ir kapelos pajudėjo Ro-
tušės aikštės link. Eisena susilaukė nemažo praeivių dėmesio: 
žmonės grožėjosi tautiniais kostiumais, liaudiška muzika. Visus 
linksmino VGTU ansamblio „Vingis“ bei Vilniaus kolegijos an-
samblio „Voruta“ kapelos. Priėjus Rotušės aikštę, šokėjus pasi-
tiko TV3 rengiamos šokio dienos akcijos dalyviai. 
Finalinis koncertas vyko Mokytojų namų vasaros terasoje, kur 
susirinkusiųjų akis džiugino VTDK Jaunimo tautinių šokių an-
samblis „Sietuva“, VU dainų ir šokių ansamblis, Lietuvos ka-
riuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės liaudiškų šokių 
ansamblis „Neris“, VU ALUMNI šokių kolektyvas „Jievaras“, 
tautinių šokių kolektyvas „Viltukas“, Vilniaus kolegijos šokių 
ansamblis „Voruta“, VPU dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“ ir 
šventės šeimininkai – VGTU tautinių šokių ansamblis „Vingis“. 

30 d. LR Ūkio ministerijoje įvyko Lietuvos suvirintojų asociacijos 
metinė konferencija, kurios metu buvo pristatyti ir apdovanoti 
2009 m. geriausieji Lietuvos gamintojų pagaminti suvirintieji ga-
miniai. 
Ta proga „Mokslas ir technika“, Nr. 4 išspausdino Lietuvos su-
virintojų aspciacijos tarybos pirmininko, VGTU prof. A. V. Va-
liulio straipsnį „Pažangi gamyba – įmonės konkurencingumo 
rinkoje laidas“. 
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Gegužė

2 d. „Gedimino universitete“, Nr. 2 (75) „Technikos leidykla informa-
vo, kad joje išleisti naujausi vadovėliai:
J. Atkočiūnas, A. E. Čižas, „Netamprių konstrukcijų mecha-
nika“.
Vadovėlyje išsamiai nagrinėjamos pagrindinės plastiškumo teorijos, 
netamprių diskretinių konstrukcijų (strypinių, plokščių) lygtys ir priklau-
somybės. Reikšmingas dėmesys skiriamas idealiam plastiškumui, 
sustiprėjimui, konstrukcijų prisitaikomumui. Vadovėlyje trys dalys: de-
formuojamo kūno mechanikos pagrindinės lygtys ir matematiniai mo-
deliai, netamprių strypinių konstrukcijų skaičiavimas, tampriosios-plas-
tinės plokštės. Pateiktos netiesinio matematinio programavimo žinios, 
matematinė ir mechaninė nagrinėjamų uždavinių sąsajos. Dėstoma 
medžiaga gausiai iliustruojama uždavinių sprendimo pavyzdžiais. Su-
darytas rekomenduojamos literatūros sąrašas.
Vadovėlis skirtas studijuojantiems statybos inžinerijos programas ma-
gistrantams, doktorantams. Knyga naudinga ir kitiems studentams, 
mokslo darbuotojams ir projektuotojams, besigilinantiems į netam-
praus deformavimosi klausimus“.
Vida Davidavičienė, Rimantas Gatautis, Narimantas Paliu-
lis, Rimantas Petrauskas, „Elektroninis verslas“.
Vadovėlyje pateikiama išsamių žinių apie elektroninį verslą, jo atsira-
dimo prielaidas ir modelius, nagrinėjamos elektroninio verslo plėtros 
kliūtys, pristatomi reguliavimo ir technologiniai aspektai. Vadovėlyje 
sistemiškai ir kompleksiškai analizuojamas elektroninis verslas, jo tei-
kiama nauda, modeliai ir rinkos, ekonominiai, techniniai bei teisiniai 
elektroninio verslo aspektai. Vadovėlis iliustruotas praktiniais Lietuvos 
ir pasaulio šalių pavyzdžiais. Pateikta žinių apie visuomens transfor-
mavimosi į informacinę, žinių visuomenę, elektroninio verslo strategi-
jas ir tradicinių organizacijų transformaciją į elektronines, analizuoja-
mos elektroninės rinkos ir internetinė rinkodara, ekonominis poveikis 
verslui bei atskiroms ekonomikos šakoms.
Vadovėlis skirtas vadybos studijų krypties bakalaurantams ir magis-
trantams. Juos galės naudotis kitų studijų krypčių studentai, kurie spe-
cializuojasi ar domisi elektroniniu verslu ir jo teikiamais privalumais. 
Vadovėlis naudingas įmonių ir organizacijų, siekiančių diegti ar plėtoti 
elektroninį verslą, vadovams ir specialistams.
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Ramūnas Palšaitis, „Šiuolaikinė logistika“.
Vadovėlyje analizuojama šiuolaikinės logistikos koncepcija ir logistikos 
uždaviniai. Išsamiai išnagrinėtos pagrindinės logistinės veiklos sritys – 
klientų aptarnavimas, užsakymų tvarkymas, transporto organizavimas 
ir valdymas, atsargų bei medžiagų sandėliavimas ir jų srautų valdymas 
bei šių veiklų sąsajos. Pateikti logistinio bendradarbiavimo, globalio-
sios logistikos organizavimo principai, logistinės sistemos įvertinimo ir 
pertvarkymo metodinės gairės. 
Leidinys skirtas verslo administravimo ir vadybos pagrindinių ir magis-
trantūros studijų studentams. Knyga naudinga gamybinių, prekybos ir 
transporto įmonių specialistams.

3 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius ir 
Pekino valstybinio universiteto (Kinija) prezidentas Binglin 
Zhong pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Kaune vykusiose tradicinėse lengvaatlečių varžybose tarp Ta-
lino, Rygos, Vilniaus Gedimino technikos, Kauno technologijos 
ir Klaipėdos universitetų pereinamąją taurę laimėjo VGTU ko-
manda.
Individualiai Silvestra Malinauskaitė nugalėjo 60 m ir 200 m dis-
tancijose, Silvestras Guogis laimėjo 400 m rungtį, Tomas Mati-
jošius – 1500 m distanciją. Be to, mūsų komanda laimėjo mišrią 
estafetę 4x200 m, kurioje dalyvavo Rita Balčiauskaitė, Silvestra 
Malinauskaitė, Silvestras Guogis ir Gražvydas Leščevičius.
Antrąsias vietas iškovojo Mantvydas Ambraziejus (šuolis į aukš-
tį), Lina Panavaitė (šuolis į tolį), Gražvydas Leščevičius (60 m). 
Trečiąją vietą laimėjo Rita Balčiauskaitė (200 m).

4 d. Senato posėdis
ĮTEIKTI:  Profesoriaus atestatas; Docento atestatai; Daktaro 
diplomai.
PATVIRTINTA:

 − Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojų stažuočių 
tvarka.
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 − Vilniaus Gedimino technikos universitete studijuojančių as-
menų (išskyrus užsienio ne Europos Sąjungos šalių studen-
tus) įmokų už studijas ir papildomas paslaugas reglamentas.

 − Preliminarios studijų kainos, nustatomos įstojusiems 2010 
metais į Vil niaus Gedimino technikos universiteto trečiosios 
pakopos studijas.

 − Žurnalų redakcinės kolegijos: AVIATION, Journal of Business 
Economics and Management, Journal of Civil Engineering 
and Management.

 − Architektūros fakulteto konkursų ir atestacijos komisija.

NUTARTA:
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato komisijų sudė-
ties pakeitimo.

PRITARTA:
 − Pateiktai informacijai ir stažuotojų apklausai apie universiteto 
dėstytojų stažuotes per 2005–2010 metus.

 − Vilniaus Gedimino technikos universiteto statuto projektui.
 − Vilniaus Gedimino technikos universiteto panaudos sutarties 
su VšĮ „Saulėtekio būstas“ pratęsimui.

 − Vilniaus Gedimino technikos universiteto Viešosios komuni-
kacijos direkcijos nuostatams.

 − 8 kandidatūroms į docento pareigas pirmai kadencijai.
 − 24 terminuotoms darbo sutartims.

DOCENTO PEDAGOGINIAI VARDAI SUTEIKTI:  Vidai 
Davidavičienei, Ingai Blažienei, Dariui Poviliauskui, Eugeniuš 
Stupak, Andriui Tamošiūnui, Daliai Dijokienei ir Natalijai Kosa-
revai.

ŽURNALO AVIATION  
REDAKCINĖ KOLEGIJA

Prof. dr. Jonas Stankūnas (vyriausiasis redaktorius), Antano 
Gustaičio aviacijos institutas, Vilnius.
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Margarita Apanavičienė (vykdomoji sekretorė), Antano Gus-
taičio aviacijos institutas, Vilnius.

Tarptautinė redakcijos kolegija
Prof. Michael Bagshaw, Karališkoji kolegija, Didžioji Britanija.
Prof. Vladimir Danek, Brno technologijos universitetas, Aviaci-
nės inžinerijos institutas, Čekija.
Prof. habil. dr. Vytautas Giniotis, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, Vilnius.
Prof. habil. dr. Zdobyslaw Goraj, Varšuvos technologijos uni-
versitetas, Lenkija.
Habil. dr. Villi Hink, Keller Luftechnik GmbH, Vokietija.
Dr. Junku Yuh, Korėjos aeronautikos universitetas, Korėja.
Doc. dr. Algimantas Jakučionis, Antano Gustaičio aviacijos 
institutas, Vilnius.
Prof. Igor Kabashkin, Transporto ir telekomunikacijų institutas, 
Ryga, Latvija.
Dr. Volodimir Kharchenko, Nacionalinis aviacijos universite-
tas, Kijevas, Ukraina.
Prof. habil. dr. Martinsh Kleinhofs, Rygos technikos universi-
tetas, Aviacijos institutas, Ryga, Latvija.
Prof. dr. ing. Mykola Kulyk, Nacionalinis aviacijos universite-
tas, Kijevas, Ukraina.
Dr. ing. Ivan Kuznetsov, Rygos aeronautikos institutas, Latvija.
Doc. dr. Eduardas Lasauskas, Antano Gustaičio aviacijos ins-
titutas, Vilnius.
Prof. habil. dr. Tadeusz Markowski, Ržešovo technologijos 
universitetas, Rzeszow, Lenkija.
Dr. Imre Makkay, Nacionalinis gynybos universitetas, Aviacijos 
ir oro gynybos institutas, Budapeštas, Vengrija.
Dr. Jaan Tamm, Estijos aviacijos akademija, Tartu, Estija.
Dr. Libor Palička, Žilino universitetas, Žilina, Slovakija.
Prof. habil. dr. Yuri Paramonov, Rygos technikos universitetas, 
Aviacijos institutas, Latvija.
Prof. habil. dr. Eugenijus Pileckas, Antano Gustaičio aviacijos 
institutas, Vilnius.
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Prof. dr. ing. Antonin Pištek, Brno technologijos universitetas, 
Čekija.
Dr. Wojciech Potkanski, Varšuvos technologijos universitetas, 
Aviacijos institutas, Lenkija.
Prof. habil. dr. Roma Rinkevičienė, Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, Vilnius. 
Prof. dr. Ramiz Sadyqov, Azerbaidžano nacionalinė aviacijos 
akademija, Baku, Azerbaidžanas.
Prof. habil. dr. Krzystof Sibilski, Varšuvos technologijos uni-
versitetas, Lenkija.
Dr. Wojciech Skibniewski, Lenkijos oro pajėgų aviacinės me-
dicinos institutas, Varšuva, Lenkija.
Prof. Galyna Suslova, Nacionalinis aviacijos universitetas, Ki-
jevas, Ukraina.
Dr. ing. Andrzej Tomczyk, Ržešovo technologijos universite-
tas, Rzeszow, Lenkija.
Prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis, Vilnius Gedimino 
technikos universitetas, Vilnius.
Prof. Paul Wagstaff, Kingstono universitetas, Didžioji Britanija.
Prof. habil. dr. Alexander Zbrutsky, Nacionalinio technikos 
universiteto “Kijevo politechnikos institutas”, Ukraina.
Prof. habil. dr. Antanas Žiliukas, Kauno technologijos univer-
sitetas, Kaunas.
Prof. Andris Chate, Rygos technikos universitetas, Medžiagų ir 
struktūrų institutas, Latvija.
Doc. František Adamčik, Košicės technikos universitetas, Ko-
šice, Slovakijos Respublika.

ŽURNALO JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS 
AND MANAGEMENT REDAKCINĖ KOLEGIJA

Prof. Romualdas Ginevičius (vyriausiasis redaktorius), Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas.
Prof. Manuela Tvaronavičienė (atsakingasis sekretorius), Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas.
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Prof. Schlomo Schafir (atsakingasis sekretorius), Štralzundo 
taikomųjų mokslų universitetas, Vokietija.
Prof. Abel Femi Adekola, Viskonsino-Stouto universitetas, 
JAV.
Prof. Ruth Alas, Estijos verslo mokykla, Estija.
Prof. Massimo Colombo, Milano politechnikos universitetas, 
Italija.
Prof. Zuzana Dvořáková, Ekonomikos universitetas, Čekija.
Prof. Josef Fiala, VŠB – Ostravos technikos universitetas, Če-
kija.
Assoc. prof. Elena Georgieva, Varnos ekonomikos universite-
tas, Bulgarija.
Prof. Jerzy Goluchowski, Katovicų Karolio Adamieckio vardo 
ekonomikos universitetas, Lenkija.
Prof. Herbert Grüner, Berlyno taikomųjų mokslų universitetas, 
Vokietija.
Prof. Jana Hančlová, VŠB – Ostravos technikos universitetas, 
Čekija.
Dr. Max Hogeforster, Baltijos jūros akademija, Vokietija.
Prof. Ivona Yakimova, Varnos ekonomikos universitetas, Bul-
garija.
Prof. Boriss Kurovs, Rygos tarptautinė ekonomikos ir verslo 
administravimo kolegija, Latvija.
Prof. Zohar Laslo, NACE, Izraelis.
Prof. Krystyna Lisiecka, Katovicų Karolio Adamieckio vardo 
ekonomikos universitetas, Lenkija.
Prof. Kari Liuhto, Pan-Europos institutas, Turku ekonomikos 
mokykla, Suomija.
Prof. Krzysztor Marcinek, Katovicų Karolio Adamieckio vardo 
ekonomikos universitetas, Lenkija.
Prof. Jay Mitra, Esekso universitetas, Didžioji Britanija.
Prof. Daniel Oyon, Lausanne universitetas, Šveicarija.
Prof. Valentinas Podvezko, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas.
Prof. Mirjana Radović Marković, Belgrado ekonomikos moks-
lų institutas, Serbija.
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Prof. Svetlana Rakadzhiiska, Varnos ekonomikos universite-
tas, Bulgarija.
Prof. Jaroslav Ramík, Silezijos universitetas, Čekija.
Prof. Michael Reiss, Štutgarto universitetas, Vokietija.
Prof. Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas.
Prof. John Saee, Verslo administravimo ir komunikacijų valdy-
mo mokykla, Vokietija.
Prof. Javier Santomà, IESE Verslo mokykla, Navarra universi-
tetas, Ispanija.
Prof. Horst Sing, Wharton mokykla, Pensilvanijos universite-
tas, JAV.
Prof. Karel Skokan, VŠB – Ostravos technikos universitetas, 
Čekija.
Prof. Vytautas Snieška, Kauno technologijos universitetas.
Prof. Konstantinos Terzidis, Kavala aukštojo mokslo technolo-
gijos institucija, Graikija.
Prof. Tadeusz Trzaskalik, Katovicų Karolio Adamieckio vardo 
ekonomikos universitetas, Lenkija.
Prof. Richard Whitley, Mančesterio verslo mokykla, Anglija.
Prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas.
Doc. Inga Žalėnienė, Mykolo Romerio universitetas, Vilnius.

ŽURNALO JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND 
MANAGEMENT REDAKCINĖ KOLEGIJA

Prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas (vyriausiasis redak-
torius), Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas.
Prof. Miroslaw Skibniewski (redaktorius Šiaurės Amerikos ša-
lims), Merilendo universitetas, JAV.
Prof. Gintaris Kaklauskas (redaktorius, statybinės medžiagos 
ir konstrukcijos), Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 
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Prof. Artūras Kaklauskas (redaktorius, statybos technologija 
ir valdymas), Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas.
Prof. Romualdas Baušys (redaktorius, statybinė mechanika ir 
fizika, informacinės technologijos), Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas.
Doc. Jurgita Antuchevičienė (mokslinis sekretorius), Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas.

Tarptautinė redakcijos kolegija
Prof. Hojjat Adeli, Ohio valstijos universitetas, JAV.
Dr. Vytenis Babrauskas, Gaisro mokslų ir technologijos kor-
poracija, JAV. 
Dr. Rogerio Bairrao, Portugalijos nacionalinė statybos labora-
torija, Portugalija.
Prof. György Balazs, Tarptautinės betono federacijos (fib) Ven-
grijos grupė, Budapešto technologijos ir ekonomikos universite-
tas, Vengrija.
Prof. Peter Barrett, CIB prezidentas, Salfordo universitetas, 
Jungtinė Karalystė.
Prof. Thomas Bock, Miuncheno technikos universitetas, Vo-
kietija.
Prof. Adam Borkowski, Fundamentinių technologijos tyrimų 
institutas, Varšuva, Lenkija. 
Prof. Wai-Fah Chen, Havajų Manoa universitetas, JAV.
Prof. Min-Yuan Cheng, Taivanio nacionalinis mokslo ir techno-
logijų universitetas, Taivanis.
Prof. Patrick J. Dowling, Didžiosios Britanijos Karališkoji 
mokslų akademija, Didžiosios Britanijos statybos inžinierių są-
junga, Didžiosios Britanijos Karališkosios jūrų architektų sąjun-
ga, Londono karališkasis koledžas, Jungtinė Karalystė. 
Prof. Dongping Fang, Tsinghua universitetas, Pekinas, Kinija.
Prof. Edward J. Jaselskis, Ajovos valstybinis universitetas, 
JAV.
Prof. Oleg Kapliński, Poznanės technologijos universitetas, 
Lenkija. 



2010 m. gegužė

207

Dr. Kalle Kähkönen, Suomijos VTT techninių tyrimų centras, 
Suomija.
Prof. Andrzej Lapko, Belystoko technikos universitetas, Len-
kija. 
Prof. Roode Liias, Talino technologijos universitetas, Estija.
Prof. Herbert A. Mang, Austrijos mokslų akademija, Vienos 
technologijos universitetas, Austria.
Prof. Rene Maquoi, Liežo universitetas, Belgija.
Prof. Vladimir F. Mushchanov, Donbaso valstybinė statybos ir 
architektūros akademija, Donecko sritis, Ukraina.
Prof. Ronie Navon, Technion – Izraelio technologijos institutas, 
Izraelis.
Prof. Andrzej Nowak, Nebraskos Linkolno universitetas, JAV.
Prof. Yoshihiko Ohama, Nihono universitetas, Japonija.
Prof. Chansik Park, Chung-Ang Universitetas, Seulas, Korėja.
Prof. Friedel Peldschus, Leipcigo taikomojo mokslo universi-
tetas, Vokietija.
Prof. Karlis Rocens, Latvijos mokslų akademija, Rygos techni-
kos universitetas, Latvija. 
Prof. Les Ruddock, Salfordo universitetas, Salfordas, Jungtinė 
Karalystė.
Prof. Geoffrey Q. P. Shen, Hong Kongo politechnikos universi-
tetas, Hong Kongas.
Prof. John Smallwood, Nelsono Mandelos universitetas, Pietų 
Afrika.
Prof. Martin Skitmore, Kvinslando technologijos universitetas, 
Australija.
Prof. Hui-Ping Tserng, Taivanio nacionalinis universitetas, Tai-
vanis
Prof. Rimas Vaičaitis, Niujorko Kolumbijos universitetas, Niu-
jorkas, JAV, Lietuvos mokslų akademija.
Prof. Zenon Waszczyszyn, Lenkijos mokslų akademija, Kroku-
vos technologijos universitetas, Lenkija.
Prof. Frank Werner, Veimaro statybos universitetas, Vokietija. 
Prof. Jiří Witzany, Čekijos technikos universitetas, Praha, Če-
kija. 
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Lietuvos ekspertų redakcijos kolegija
Prof. Rimgaudas Abraitis, Lietuvos architektūros ir statybos 
institutas, Kaunas, Lietuva. 
Prof. Juozas Atkočiūnas, Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas, Vilnius.
Prof. Juozas Augutis, Lietuvos mokslų akademija, Vytauto Di-
džiojo universitetas, Kaunas.
Doc. Darius Bačinskas, Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, Vilnius.
Prof. Jonas Bareišis, Kauno technologijos universitetas, Pa-
nevėžys.
Prof. Marija Burinskienė, Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas, Vilnius.
Prof. Remigijus Čiegis, Vilniaus universitetas, Kaunas.
Prof. Donatas Čygas, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas,Vilnius.
Prof. Gintautas Dzemyda, Lietuvos mokslų akademija, Lietu-
vos matematikos ir informatikos institutas, Vilnius.
Prof. Romualdas Ginevičius, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, Vilnius. 
Prof. Feliksas Ivanauskas, Lietuvos mokslų akademija, Vil-
niaus universitetas, Vilnius.
Prof. Rimantas Kačianauskas, Lietuvos mokslų akademija, 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius.
Prof. Audronis Kvedaras, Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas, Vilnius.
Prof. Antanas Laukaitis, Termoizoliacijos institutas, Vilnius.
Prof. Romualdas Mačiulaitis, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, Vilnius.
Prof. Gediminas J. Marčiukaitis, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, Vilnius. 
Prof. Vytautas Martinaitis, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas, Vilnius. 
Prof. Arnoldas Norkus, Vilniaus Gedimino technikos universi-
tetas, Vilnius.
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Prof. Vytautas Stankevičius, Lietuvos architektūros ir statybos 
institutas, Kaunas. 
Prof. Raimundas Šiaučiūnas, Kauno technologijos universite-
tas, Kaunas.
Prof. Leonas Ustinovičius, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas, Vilnius.
Prof. Povilas Vainiūnas, Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas, Vilnius.
Prof. Narimantas T. Ždankus, Kauno technologijos universite-
tas, Kaunas.

Senatas patvirtino Žiniasklaidos ir renginių direkcijos reor-
ganizacijos planą.
„Imtis tokių priemonių buvo būtina, kad universitetas išliktų mo-
dernus. Dėl kintančios aplinkos anksčiau veikę komunikacijos 
mechanizmai jau nebetenkino universiteto poreikių. Keičiantis 
darbų pobūdžiui, priemonėms ir apimtims, Žiniasklaidos ir rengi-
nių direkcijos (ŽIRD) struktūra ir sudėtis nebeatitiko reikalavimų, 
keliamų uždavinių sprendimui“, – apie reorganizacijos būtinumą 
kalbėjo Viešosios komunikacijos direkcijos (buvusi Žiniasklaidos 
ir renginių direkcija) direktorius doc. dr. Arnoldas Šneideris.
Iki reorganizacijos Žiniasklaidos ir renginių direkciją (ŽIRD) su-
darė Redakcijos ir informacijos bei Renginių grupės. Direkcija 
vykdė universiteto leidinių (laikraščio ir žurnalo) leidybą, rengė 
informaciją išorės spaudai, internetiniam puslapiui, organizavo 
ceremonijas, universitetinius renginius.
Taip pat buvo ruošiami sveikinimai, garbės daktarų diplomai, 
plakatai, atvirukai, kita vaizdinė medžiaga.
VGTU interneto puslapių valdymas buvo padalintas į dvi da-
lis: programavimo dalį atliko VGTU tinklalapio grupė, pavaldi 
Skaičiavimo centrui, o Žiniasklaidos ir renginių direkcija buvo 
atsakinga už internete talpinamą informaciją (tinklalapių turinį).
Toks struktūrinis valdymas buvo neefektyvus, nes darbą ko-
ordinavo skirtingi vadovai: buvo sunku susitarti dėl prioritetų ir 
bendrų veiklos krypčių, mažėjo operatyvumas, atsirado dublia-
vimas. Buvo būtina sujungti šiuos du padalinius, siekiant efek-
tyviau valdyti VGTU internetinę erdvę.
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Siekiant didinti universiteto populiarumą ir užtikrinti sklandų 
darbą su visuomene, taikant naujausias medijų technologijas, 
buvo tikslinga ŽIRD reorganizuoti į Viešosios komunikacijos di-
rekciją (VKD). Po reorganizacijos VKD sudarė Komunikacijos, 
Redakcijos bei Tinklalapio grupės.
Komunikacijos grupė vykdys išorinę ir vidaus komunikaciją, 
kryptingai formuos universiteto įvaizdį, užtikrins vieningą uni-
versiteto stilių, generuos ir talpins informaciją į tinklalapius
www.vgtu.lt, www.mano.vgtu. lt, www.brendu.lt. Redakcijos gru-
pė bus atsakinga už universiteto leidžiamą laikraštį ir žurnalus, 
universiteto reprezentacinius leidinius, informacijos
rinkimą ir parengimą internetiniam puslapiui bei spaudai. Tre-
čioji VKD sudedamoji dalis – Tinklalapio grupė – vykdys inter-
netinių puslapių programavimo darbus bei kontroliuos informa-
cijos talpinimo procesus.
Viešosios komunikacijos direkcija bus atsakinga už ceremonijų, 
universiteto renginių organizavimą. VKD taip pat ruoš sveikini-
mus, garbės daktarų diplomus, plakatus, kitą vaizdinę medžiagą.
Tokios struktūros VKD užtikrins greitą ir sklandų informacijos 
patekimą į viešąją spaudą, leis efektyviai formuoti vieningą uni-
versiteto įvaizdį ir stilių, suteiks galimybę gerinti reprezentacinį 
ir informatyvų tinklalapių pateikimą.
Leidinių maketavimo ir kalbos kokybės užtikrinimui VGTU lei-
dyklos „Technika“ bazėje bus leidžiami universiteto laikraštis ir 
žurnalai, reprezentaciniai leidiniai.
Reorganizaciją planuota baigti iki 2010 09 01.

Prasidėjo penkias dienas truksiantis Tarptautinis universi-
tetų teatrų forumas „Mano kiemas“.
Šis tradiciniu tapęs pavasarinis studentiškų teatro kolektyvų ren-
ginys, jau vienuolikti metai pirmą gegužės savaitę sukviečian-
tis Lietuvos studentiškus teatrus bei jų užsienio kolegas kelių 
dienų šventei Vilniuje. Skirtingai nuo tradicinių teatrų festivalių, 
Vilniaus Tarptautinis Universitetų Teatrų Forumas neapsiriboja  



2010 m. gegužė

211

vien spektakliais. Jo metu taip pat rengiamos teatralizuotos ak-
cijas įvairiose miesto vietose. Visi Forumo renginiai, buvo skirti 
tiek studentams, tiek plačiajai publikai, yra nemokami. 
Forumo žiūrovai turėjo progos pamatyti kaimynų iš Baltarusijos 
valstybinio universiteto (Minskas) teatro „Na balkone” spektaklį 
A. Makajonak „Užguitas Apaštalas““. Taip pat žiūrovus juokino 
Ščecino (Lenkija) universiteto teatro trupė „Nie ma“, publikai 
pasiūlęs susipažinti su garsaus lenkų dramaturgo-absurdisto 
Slavomiro Mrožeko pjese „Mes – ne-blo-giau-si“. Pirmą kartą 
forume dalyvavo ir trupė iš Švedijos – Malmės studentų teatras, 
kuris pristatė savos kūrybos spektaklį „Šypsena iš kišenės“. 
Norvegų studentus atstovavo Bergeno teatras „Immaturus”, 
kuris publikai pasiūlė šiuolaikinės dramaturgijos interpretaciją – 
S. Kane „4.48 Psychosis”. Ir pagaliau didžiausia festivalio pa-
žiba – tolimojo Santjago de Kompostela (Ispanija) universiteto 
teatras ir jų spektaklis M. Tremblay „Giminaitės”. Kartu žiūrovai 
galėjo pažiūrėti ir visus naujausius Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto teatro-studijos „Palėpė”, Vilniaus universiteto dra-
mos grupės „Minimum” ir Kinetinės trupės vaidinimus. 
Paskutinę Forumo dieną teatro trupės rengė kūrybines teatrali-
zuotas akcijas Vilniaus senamiesčio kiemuose. 

„Lietuvos ryto“ priede „Vartai“ išspausdintas Sandros Trinkūnai-
tės straipsnis „Lietuviaiu kūrėjai paliks pėdsaką Azijoje“. 
Straipsnyje rašoma, kad Lietuvos architektų kurti Kazach-
stano sostinėje Astanoje dramos bei Rusų dramos teatrų 
projektai laimėjo pirmąsias vietas. Iš viso lietuviams skirtos 
keturios prizinės vietos:
Pirmoji vieta: Kazachijos dramos teatras. Projektavo: JAD ir 
„Architektūros linija“. Architektai: S. Pamerneckis, G. Čaikaus-
kas (VGTU), T. Mazūras, E. Geštautaitė, K. Tyla, A. Palšytė.
Pirmoji vieta: Rusų dramos teatras. Projektavo: „Trys A. M.“ 
ir „SUTI“. Architektai: K. Reimeris, A. Garšvaitė-Reimerienė, 
S. Norviliūtė-Majerienė, G. Klimavičius, M. Nekrošius, A. Siau-
rusaitytė-Nekrošienė, asistentas M. Savickas.
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Trečioji vieta: Rekreacijos centras-parkas prie Maibalyko ežero. 
Projektavo: „Kristal Palace“ ir ASA. Architektai: S. Kuncevičius, 
M. Dagys, L. Kuncevičienė, Ž. Gudelis, A. Kuncevičiūtė, V. Jur-
gaitienė.
Paskatinamoji premija: N. Gastelo gatvės teritorijos urbanisti-
nė koncepcija. Projektavo: VGTU UAML (Urbanistinės analizės 
mokslo laboratorija). Projekto vadovas: A. Vyšniūnas. Architek-
tai: V. Bučys, M. Cirtautas, P. Džervus, V. Jazepčikas, M. Kurti-
naitis, R. Šarapajevas.
Naujiems Astanos objektams projektuoti kazachai kvietė archi-
tektus iš viso pasaulio. Iš viso varžėsi 83 architektų komandos, 
o lietuviai laimėjo net keturias prizines vietas.
Kada Astanoje minėtų dramos teatrų projektai bus įgyvendinti, 
kazachus sužavėję architektai dar nežino.
„Turėjome labai mažai laiko pasiruošti. Net ir apsispręsti, ar da-
lyvausime, – vos dieną. Apie konkursą sužinojome iš ten dir-
bančių lietuvių verslininkų metų pradžioje, o kovo mėnesį jau 
pateikėme darbus“, – pasakojo Gintaras Čaikauskas.
Konkurso organizatoriai architektams atsiuntė informacijos apie 
šalies sostinę, nuotraukų, vietą, kurioje turėtų iškilti nauji objek-
tai. Patys architektai į Kazachstano sostinę nebuvo nuvykę.
Toliau straipsnyje rašoma, kad teatro kūrėjų komanda atspirties 
taškų ieškojo liaudies pasakose, epuose, dainose, domėjosi or-
namentais, buities reikmenimis, gyvenamąja aplinka. Lietuvos 
kūrėjai buvo įsitikinę, jog naujas objektas turi derėti su tos šalies 
kultūra, tradicijomis bei jas atspindėti. Taip radosi teatro forma – 
pastatas forma primena jurtos struktūrą.
Kazachijos dramos teatras ir Rusų dramos teatras bus statomi 
neto Prezidento rūmų.
„Kazachstane esu lankęsis praėjusiais metais. Astana – dar 
visai naujas miestas, todėl jame trūksta teatrų ir kitų visuome-
ninių pastatų. Tačiau visi pastatai yra itin modernūs“, – teigė 
G. Čaikauskas.
Nors kitos lietuvių jungtinės komandos „Kristal Palace“ ir ASA 
rekreacijos centro-parko prie Maibalyko ežero projektas laimėjo 
trečiąją vietą, ASA įmonės vadovas architektas Sigitas Kunce-
vičius mano, jog viena jų idėjų – prie ežero suformuoti kalvas, 
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kurios uždengtų oro uosto vaizdą, o žiemą būtų pritaikytos slidi-
nėti, ateityje gali būti įgyvendinta.
„Šis projektas buvo iššūkis. Pradėjusi darbus, mūsų komanda 
naudojosi net palydovine informacija internete. Tačiau svarbiau-
sia, kad tokių šalių kaip Japonijos, Belgijos architektai pagaliau 
sužinojo, kas yra Lietuvos kūrėjai“, – džiaugėsi S. Kuncevičius.

„Inžinerijoje“ išspausdintas SF prodekano, doc. dr. Lino Jukne-
vičiaus straipsnis „KTU profesoriaus paskaitos – pavyzdys ki-
tiems“. Straipsnyje rašoma:
„Šių metų pradžioje VGTU viešėjo KTU profesorius Stanislovas Ma-
siokas ir gausiai susirinkusiai auditorijai perskaitė kelias apibendrin-
tas paskaitas apie mokomosios ir mokslinės informacijos vizualizaciją. 
Pastebėjusi didelį susidomėjimą, VGTU administracija pakvietė prof. 
Stanislovą Masioką organizuoti papildomus praktinius mokymus ma-
žesnei darbuotojų grupei.
Mokymuose, kurie vyko balandžio 9–30 dienomis, dalyvavo būrys 
VGTU darbuotojų – daugiausia dėstytojų – iš visų universiteto pada-
linių.
Šį kartą mokymai vyko specia liai parengtoje kompiuterinėje auditori-
joje, todėl dalyviai turėjo galimybę ne tik išklausyti išsamų teorinį pas-
kaitų kursą, tačiau ir išmokti viską atlikti praktiškai (teko daryti ir namų 
darbus!).
Per mokymus prof. Stanislovas Masiokas išsamiai paaiškino ir praktiš-
kai pademonstravo pagrindines modernių pateikčių kūrimo ir demons-
travimo priemones, pateikė vertingų patarimų, kaip efektyviai atlikti 
dažniausiai pasikartojančius veiksmus, kokią techninę įrangą pasirink-
ti, kaip efektyviai planuoti savo laiką rengiant pateiktis ir t. t.
Mokymų dalyviams buvo naudinga sužinoti, kaip sukurti kokybiškas ir 
gerai matomas skaidres, pagyvinti jas naudojantis animacijos galimy-
bėmis, kokių klaidų vengti. Dalis mokymuose pateiktos ir susistemintos 
informacijos yra unikali, nes paremta ne tik teorinėmis knygose ir žiny-
nuose pateikiamomis žiniomis, o ir prof. Stanislovo Masioko ilgamete 
patirtimi šioje srityje.
Be tiesioginės, su mokymų medžiaga susijusios, informacijos mokymų 
dalyviai gavo ir papildomą naudą. Juk dėstytojai dažniausiai paskaitas 
dėsto, o ne jų klauso, todėl prof. Stanislovo Masioko paskaitos buvo 
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geras pavyzdys, kaip reikia kokybiškai, kultūringai, gyvai ir patraukliai 
skaityti paskaitas“.

5 d. LR Seime, Konstitucijos salėje vyko diskusija – konferenci-
ja „Mokslo politika: kiek ji skatina spręsti nepriklausomos 
Lietuvos gerovės ir pažangos spartinimo klausimus (Moks-
lo organizavimo ir valdymo aspektais)“.
Seimo frakcija „Tvarka ir teisingumas“ kartu su Vilniaus Gedi-
mino technikos, Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo, Vilniaus 
pedagoginiu universitetais bei Nacionaliniu mokslo, verslo ir 
inovacijų parku surengė diskusiją-konferenciją „Mokslo politi-
ka“. Kiek ji skatina spręsti nepriklausomos Lietuvos gerovės ir 
pažangos spartinimo klausimus (mokslo organizavimo ir valdy-
mo aspektais)“. Renginys vyko Seimo Konstitucijos salėje. 
Konferencijoje Įžangos žodį tarė LRS narys Valentinas Mazu-
ronis. 
Pasak VGTU mokslo prorektoriaus prof. Raimundo Kirvaičio, 
skaičiusio pranešimą „Mokslininkų rengimas doktorantūroje“, 
„tikrasis universitetas – mokslo ir studijų universitetas – su ma-
gistrantūra ir doktorantūra. Doktorantūroje turi vykti evoliucija, 
bet ne revoliucija. Ir mitas, kad studijų kokybė pagerės priva-
tizavus universitetus – kas rengs inžinierius, fundamentinių 
mokslų atstovus, medikus ir biomedikus?“ Vienas iš praneši-
mų, sukėlusių itin didelį dalyvių susidomėjimą, buvo VU Fizi-
kos fakulteto profesoriaus emerito Jono Grigo „Mokslo ir studijų 
strategija. Kokia?“. Pasak jo, „Lietuva – universitetų šalis. Kokia 
mokykla – tokia visuomenė, kokie universitetai – toks elitas.“ 
Prelegentas kėlė klausimą: „Ar turime mokslo strategiją?“ Ir tuoj 
pat atsakė: „Su esama mokslo strategija Lietuvos universitetai 
niekada nebus tarp geriausiųjų“. 
Ši diskusija-konferencija – pirmoji iš ciklo, skirto visuomenės 
pastangomis parengti Nepriklausomos Lietuvos valstybės rai-
dos programą „Lietuva – visuotinės gerovės ir teisingumo vals-
tybė“. Renginyje diskutuota apie valstybėje vykdomą mokslo 
organizavimo ir valdymo politiką, galiojančius teisės aktus, 
mokslo rezultatų vertinimo sistemas, ir siekta išsiaiškinti, kodėl 
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Lietuvoje beveik nebegirdėti mokslininkų balso net svarbiau-
siais Tautos ir Nepriklausomybės stiprinimo, žmonių gerovės 
kėlimo klausimais, nors pažangą (kartu ir gerovę) turėtų lem-
ti mokslo potencialo kūrybiškumas, veiksmingumas, daugelio 
žmonių iniciatyvumas. 
Kiti kaityti pranešimai: 

 − Dr. Algimantas Liekis „Feodalizmo-socializmo reliktai Lietu-
vos mokslo organizavimo ir valdymo sistemoje“; 

 − Akademikas Kazimieras Ragulskis „Revoliucijos be evoliuci-
jos mokslo organizavimo ir valdymo sistemoje“;

 − Prof. Vytautas Daujotis „Diskriminacija aukštajame moksle“;
 − Prof. Arminas Ragauskas „Inovacijos ir mokslo organizavi-
mas“;

 − Prof. Steponas Ašmontas „Mokslo institutai ir jų vaidmuo 
Valstybėje“;

 − Doc. Asta Lapinskienė „Mokslininkų socialiniai klausimai ir jų 
sprendimas“.

Diskusijos – konferencijos dalyvių pranešimų pagrindu bus pa-
rengta atskira „Lietuvos mokslo“ serijos knyga.
2010 m. gegužės 5 d. diskusijos-konferencijos „Mokslo politika: kiek ji 
skatina spręsti nepriklausomos Lietuvos gerovės ir pažangos spartini-
mo klausimus”, įvykusios LRS Konstitucijos salėje, dalyvių – kai kurių 
LR Seimo narių, VGTU, VDU, KTU, VU, Mokslotyros instituto ir kitų 
mokslininkų, taip pat Pramoninkų konfederacijos, Nacionalinio mokslo, 
verslo ir inovacijų parko atstovų

NUTARIMAS
Diskusijoje-konferencijoje išklausius pranešimus ir pasisakymus pažy-
mima, kad Lietuvos mokslininkai, nepaisant kai kurių laimėjimų, pel-
niusių pripažinimą ir kitose šalyse, retai reiškia iniciatyvą sprendžiant 
Lietuvos ekonomikos, socialinio gyvenimo gerinimo, politikos, kultūros 
ir kitus klausimus. 
Diskusijos-konferencijos dalyviai yra nuomonės, kad mokslas ir kultū-
ra – geriausi valstybės įvaizdžio formuotojai pasaulyje. 
Aukštas mokslo ir kultūros lygmuo – Tautos ir Valstybės ilgaamžišku-
mo garantas. Mokslas – tarptautinis, bet tyrimų sritys ir problematika, 
mokslo rezultatų panaudojimas atspindi kiekvienos valstybės tikslus ir 
siekius. 
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Mokslininkų aktyvumą tyrimuose ir dalyvavimą valstybės gyvenime le-
mia ne tik lėšos, bet ir valstybės politika, mokslo organizavimo ir valdy-
mo sistema, santykiai mokslinėse bendruomenėse ir tikslai, kurie joms 
keliami, pačių tyrėjų patriotizmas.
Diskusijos-konferencijos dalyviai pažymi: galiojanti mokslo organiza-
vimo ir valdymo teisinė bazė žlugdo mokslininkų ir jų bendruomenių 
iniciatyvumą, neskatina jų dirbti Tautos ir nepriklausomos Lietuvos la-
bui, dalyvauti valstybiniame ir visuomeniniame gyvenime ir iš dalies 
atskiria mokslą nuo Tautos ir nepriklausomos Lietuvos interesų.
Diskusijos-konferencijos dalyviai prašo LR Seimo ir LR Vyriausybės: 
1. Visuose mokslo ir studijų institucijų veiklą reglamentuojančiuose 

teisiniuose aktuose, pirmiausia Lietuvos mokslo ir studijų įstatyme, 
įrašyti straipsnius, kad mokslas ir jo rezultatai visų pirma turi tarnauti 
Tautos ir nepriklausomos Lietuvos labui.

2. Mokslo politiką turi formuoti pati mokslo bendruomenė, atsižvelg-
dama į nepriklausomos Lietuvos valstybės poreikius ir galimybes.

3. Mokslo organizavimą ir valdymą reglamentuojančiuose teisiniuose 
aktuose nepagrįstai sumenkintas mokslininkas, kaip kūrėjas ir as-
menybė, o suabsoliutinta mokslo ir studijų institucija.

4. Mokslo rezultatus lemia mokslininkai, jų kūrybiškumas. Teisiniuose 
aktuose būtina numatyti mokslininkams teises steigti tyrimo institu-
cijas su tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir valstybinės.

5. Galiojančiuose teisės aktuose nenumatytos mokslininkų savivaldos 
teisės, nėra jiems atstovaujančių institucijų:
5. 1. po nepriklausomos Lietuvos atkūrimo mokslininkų bendruome-

nės rinkta Lietuvos mokslo taryba dabar galiojančiais teisiniais 
aktais paversta valdžios paskiriamų tarnautojų įstaiga, valstybės 
lėšų perskirstytoja; tas pareigas galėtų sėkmingai vykdyti Finansų 
ir Švietimo ir mokslo ministerijų tarnautojai;

5. 2. Lietuvos mokslų akademija atstovauja tik pati save (net meti-
nėse ataskaitose prisimenami tiktai jos nariai). Panašių akademijų 
(žymiausių mokslininkų susivienijimų, draugijų), veikiančių pagal 
savo statutus, o ypač specializuotoms problemoms tirti, steigtina 
daugiau. Ir pagal išgales valstybė jas visas turėtų vienodai remti; 

5. 3. kadangi dabartinė LMA dar išlaikoma Lietuvos žmonių lėšomis, 
ji privalėtų peržiūrėti ir savo veiklos strateginį planą, pagrindiniu 
tikslu laikydama Lietuvos mokslo strategijos kūrimą. Dabartinis 
2010 – 2012m. LMA strateginis planas sudarytas taip, lyg svar-
biausias LMA tikslas būtų tarnystė Europos Sąjungai ir Lietuvos 
bei jos mokslo integracija į ES, lyg Lietuva jau būtų praradusi savo 
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Nepriklausomybę ir lietuvių Tauta nebebūtų Lietuvos valstybės šei-
mininkė (suverenas);

5. 4. diskutuotinos ir dabartinės Lietuvos mokslo tarybos pretenzijos 
turėti išskirtines teises vykdyti ekspertizes. To įteisinimas priešta-
rauja mokslo, studijų institucijų autonomijai, mokslininkų autori-
nėms teisėms. Tik tiriamuosius darbus vykdantys specialistai, ne-
būtinai paskirti LMT, gali būti tikrais ekspertais; 

5. 5. tik dalelę mokslininkų bejungia Lietuvos mokslininkų sąjunga ir ji 
nebeatlieka mokslo bendruomenės atstovės pareigų. 

6. Galiojančiuose mokslo organizavimą ir valdymą reglamentuojan-
čiuose teisiniuose aktuose vyrauja nuostatos, priešingos mokslo 
esmei, mokslo rezultatų vertinimui negalima taikyti tokių pat biuro-
kratinių rodiklių, kaip konvejerinėje gamyboje:
6. 1. vertinant ir skelbiant mokslo rezultatus pažeidžiamos mokslininkų 

kaip kūrėjų ir piliečių teisės, reikalaujant darbus spausdinti tik val-
džios nurodytuose leidiniuose, tuo šiurkščiai pažeidžiami ir leidėjų 
laisvos konkurencijos teisiniai aktai;

6. 2. mokslo rezultatų vertinimas pagal straipsnių skaičių žurnaluose, 
įrašytuose vadinamose duomenų bazėse, neprisideda prie mokslo 
pažangos ir primena bolševikinio socialistinio lenktyniavimo atgai-
vinimą. Nors kasmet sparčiai daugėja tokių straipsnių, naujų teorijų 
ir originalių sprendimų nedaugėja. Visiškai nuvertintos monogra-
fijos, ypač lietuvių kalba. O kaip tik jos parašymas atspindi tikrąjį 
mokslininko subrendimą. Tik paskelbus tiriamųjų darbų rezultatus 
lietuviškuose leidiniuose, tyrėjas juos galėtų skelbti bet kokia kita 
kalba. Lietuvių kalba – valstybinė, o tuo pačiu ji yra mokslo kalba. 
Institucijoms ar atskiriems tyrėjams, nesilaikantiems to reikalavimo, 
turi būti nutraukiamas tolimesnis darbų finansavimas. 

7. Galiojantys teisiniai aktai, persunkti nepasitikėjimo mokslo bendruo-
menėmis ir mokslo bei studijų institucijomis dvasia. Kasmet būtų ga-
lima panaudoti tikram mokslo darbui dešimtis milijonų litų valstybės 
lėšų, nutraukus finansavimą daugybei mokslo valdininkų komitetų, 
agentūrų, departamentų ir tarybų. Tam būtina:
7. 1. sugrąžinti mokslo ir studijų institucijų bendruomenėms savivaldą;
 mokslo ir studijų institucijų renkamos mokslo tarybos privalo turėti 

sprendžiamąjį žodį ne tik įvertinant pasiektus mokslo rezultatus, bet 
ir pripažįstant mokslo laipsnius ir vardus, kaip ir kitose demokrati-
nėse valstybėse, kaip pagaliau buvo ir nepriklausomoje tarpukario 
Lietuvoje;
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7. 2. su visais detaliais mokslo vertinimo rezultatais ir visomis recen-
zijomis turi būti supažindinami autoriai; tik užslaptintų recenzentų 
ir ekspertų vertinimų naudojimas, nepateikiant vertinimų motyvų ir 
faktų, prieštarauja LR Konstitucijai, pažeidžia autorių, kaip kūrėjų ir 
piliečių, teises, prieštarauja tarptautinėms žmogaus teisėms; toks 
įslaptinimas naudingas tik mokslo valdininkams, kurie, prisideng-
dami bevardžiais vertinimais, nebaudžiami gali susidoroti su neįtin-
kančiu mokslininku ar institucija arba su galimu konkurentu.

8. Mokslo bendruomenė neturi institucijos, kuri rūpintųsi ir gintų jos in-
teresus, taip pat socialinius.

Diskusijos-konferencijos dalyviai pritaria siūlymui įkurti prie VGTU 
Mokslotyros instituto visuomeninę Mokslo politikos tarybą (pirm. dr. 
Algimantas Liekis), sudarytą iš žinomų mokslininkų ir nepriklausomos 
Lietuvos kūrėjų. Ši taryba, remdamasi mokslotyriniais tyrimais ir moks-
lo bendruomenės siūlymais, įvertintų Lietuvos mokslo organizavimo 
ir valdymo teisinius aktus, parengtų jų pakeitimo projektus ir pateiktų 
juos svarstyti LRS bei Vyriausybei.
Mokslo organizavimo ir valdymo sistema, ją reglamentuojantys teisės 
aktai turi pirmiausia skatinti mokslininkus spręsti Tautai ir nepriklauso-
mai Lietuvai aktualiausias problemas. 
Mokslininkų bendruomenės turi tapti svarbiausiomis, sprendžiant 
mokslo politikos klausimus, analizuojant mokslo problemas ir proble-
mas, susijusias su Tautos ir Lietuvos nepriklausomybės stiprinimu, de-
mokratijos ir visuomenės gerovės kėlimu. 
Mokslo pažanga gali sparčiausiai vykti tik esant demokratinei jo orga-
nizavimo ir valdymo sistemai. 
Lietuvos mokslininkai neturi ištirpti vieningoje ES erdvėje (kaip SSRS 
okupacijos metais – „vieningoje TSRS“, „vieningoje tarybinėje liaudy-
je“), o pirmiausia privalo būti atsakingi ir iniciatyvūs Tautos ugdytojai ir 
stiprintojai, nepriklausomos Lietuvos šeimininkai. 
Lietuva, tapdama aukšto mokslingumo ir kultūros šalimi, prisidės ne tik 
prie ES, bet ir prie viso pasaulio pažangos. 
Diskusijos-konferencijos redakcinių komisijų pirmininkai:
Valstybinės politikos – LRS Seimo narys Valentinas MAZURONIS, 
Mokslo politikos – VGTU Mokslotyros instituto direktorius, mokslo lei-
dinių serijų „Lietuvos mokslas“ ir „Lietuvių tauta“ vadovas doc. Algi-
mantas LIEKIS
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Civilinės aviacijos administracijos Orlaivių skyriaus vedėjas 
mgr. Arūnas Pilevičius Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Antano Gustaičio aviacijos instituto direktoriui Jonui Stankūnui 
ir Skrydžių praktikų bazės techninės priežiūros organizacijos 
vyriausiajam inžinieriui Danui Špokui įteikė atitikimą Europos 
aviacijos saugos agentūros standartų 145 dalies reikalavi-
mams patvirtinantį sertifikatą.
Tai dar vienas labai svarbus AGAI darbo kokybės pripažinimas, 
kurio VGTU ir AGAI buvo siekiama jau keletą metų. Sertifikatas 
leidžia atlikti bazinę ir linijinę techninę priežiūrą lėktuvų, kurių 
masė iki 5700 kg. Tai AGAI eksploatuojami lėktuvai CESSNA 
152, 172, 310Q.
145 organizacijos sertifikato turėjimas institutui labai reikšmin-
gas dviem požiūriais: AGAI skrydžių praktikų bazės techninė 
tarnyba tapo sertifikuota organizacija, galinčia savarankiškai 
atlikti sertifikato numatytų orlaivių techninę priežiūrą ir remon-
tą. Tai mažina orlaivių techninės priežiūros išlaidas ir mažina 
tam reikalingas laiko sąnaudas, nes daugeliu atvejų nebereikės 
šiems darbams samdyti kitos organizacijos. Antra – nuo šiol 
techninėje tarnyboje bus galima organizuoti praktikas aviacijos 
inžinerijos studijų programų studentams. Taip atsirado galimybė 
pagerinti studentų profesinį rengimą ir dar studijų metu sudaryti 
sąlygas įgyti žinias, reikalingas aptarnaujamų orlaivių tipų tech-
ninėms licencijoms įgyti. 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kyviškių mokomaja-
me aerodrome vyko Lietuvos aviacijos įmonių ir organizacijų, 
aerodromu suinteresuotų valstybinių mokymo įstaigų ir projek-
tuotojų pasitarimas aerodromo rekonstrukcijos ir tupdymo pa-
gal prietaisus sistemos įrengimo klausimais.
2010 metais, Lietuvos Kariuomenei perdavus Kyviškių karinį 
aerodromą VGTU Antano Gustaičio aviacijos institutui, planuo-
jami aerodromo rekonstrukcijos darbai, jį pritaikant mokymo 
procesui. Aerodromo rekonstrukcijos darbai vykdomi pagal Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą „Aviacijos specialistų  
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rengimo ir mokomosios bazės atnaujinimo 2008–1013 metų 
programą“. Numatoma rekonstruoti kilimo ir tūpimo taką, dega-
lų saugyklą, angarą, mokomąjį – buitinį korpusą.
Pasitarime buvo aptarti artimiausi rekonstrukcijos darbų užda-
viniai – dirbtinės dangos kilimo ir tūpimo tako rekonstrukcija ir jo 
aprūpinimas šiuolaikine navigacine įranga.
Pasitarime dalyvavę VGTU kancleris doc. dr. Arūnas Komka, 
AGAI direktorius prof. habil. dr. Jonas Stankūnas, Skrydžių 
praktikų bazės direktorius Kęstutis Šilkaitis, Aviacijos specialis-
tų kvalifikacijos tobulinimo centro direktorius Alvydas Strička ir 
VGTU Kapitalinės statybos direkcijos direktorius Svajūnas Kar-
velis pristatė mokomojo aerodromo plėtros perspektyvas.
Didžiausias dėmesys buvo skiriamas kilimo ir tūpimo tako re-
konstrukcijai ir jo aprūpinimui navigacinių šviesų ir tupdymo 
pagal prietaisus įranga. Tokią galimybę VGTU AGAI buvo pa-
siūliusi VĮ „Oro navigacija“. Jos siūlymas sumontuoti Kyviškėse 
Kauno Karmėlavos aerodromo keičiamą Tupdymo pagal prie-
taisus sistemos (ILS) įrangą labai pagreitintų Kyviškių aero-
dromo techninį aprūpinimą ir sutaupytų Valstybės patvirtintas 
Programos lėšas.
Šiuo klausimu susirinkusiuosius informavo VĮ „Oro navigacija“ 
generalinis direktorius Algimantas Raščius ir įmonės Navigaci-
jos skyriaus inžinierius Vidas Jančiukas.
Vertingų pastabų šiuo klausimu pateikė, pagal sutartį su VGTU 
Jungtinių programų pagrindu specialistus krašto apsaugai ren-
giančios, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vir-
šininkas brig. gen. Edvardas Mažeikis ir akademijos prorekto-
rius Valdas Rakutis. Buvo aptarti ne tik su lakūnų rengimu susiję 
saugos, įrangos išdėstymo klausimai, bet ir tolimesnės VGTU 
AGAI veiklos Kyviškių aerodrome su Lietuvos Kariuomenės Pa-
rašiutinio rengimo centru, Vilniaus Dariaus ir Girėno aeroklubu 
bei kitais Lietuvos aeroklubo padaliniais perspektyvos.
Posėdyje dalyvavę projektavimo organizacijų atstovai išklausė 
vertingas VGTU, Lietuvos karo akademijos ir VĮ „Oro navigacija“ 
vadovų pastabas apie reikalavimus mokomajam aerodromui. 
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Lenkijoje, Kielce technologijos universitete, vyko 4-oji tarptauti-
nė konferencija „Nepilotuojamų oro transporto priemonių moks-
liniai aspektai“. Konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš Latvi-
jos, Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos, buvo perskaityta per 70 
mokslinių pranešimų. 
VGTU atstovai šioje konferencijoje perskaitė 2 pranešimus.
Konferencijoje nagrinėti klausimai buvo labai aktualūs ne tik 
aviacijai, bet ir kitoms transporto rūšims: automobilių, laivinin-
kystės ir geležinkelių. Konferencijoje pranešimus pristatė daly-
viai iš Rygos technikos universiteto Aviacijos instituto ir jo direk-
torius prof. Martins Kleinhofs. 
Kielce technologijos universitete po konferencijos buvo dėstomi 
ir derinami klausimai su mokslininkais ir doktorantais dėl naujų 
kompiuterinio matematinio modeliavimo metodų įdiegimo pasi-
telkiant Maple technologijas bei dėl bandymų polimerų medžia-
gotyroje.
Konferencijos „Nepilotuojamų oro transporto priemonių moksli-
niai aspektai“ vadovai pasiūlė šia tematika po poros metų 5-ąją 
tarptautinę konferenciją surengti Vilniaus Gedimino technikos 
universitete. Planuota tokios tematikos konferencijoje skaityti 
ir pranešimus apie neardomųjų bandymų, ypač lazerinių, dia-
gnostikos, skrydžių saugos ir žmogiškojo faktoriaus mokslinius 
tyrimus. 

„Lietuvos ryte“, priede „Gyvenimas“, rašoma, kad Lietuvos pa-
viljonas sėkmingai startavo Kinijoje, Šanchajuje vykstančioje 
pasaulinėje parodoje „EXPO 2010“. Vien pirmąją parodos dieną 
jį aplankė daugiau kaip 25 tūkstančiai žmonių.
Tarp lankytojų buvo ES vyriausioji užsienio politikos įgaliotinė 
Katerina Ešton (Catherine Ashton). „Puiku“, – tokiu žodžiu, pa-
sak Lietuvos paviljono direktorės Indrės Kumpikevičiūtės, ES 
užsienio politikos vadovė įvertino Lietuvos paviljoną.
Iš išorės Lietuvos paviljonas papuoštas šalies vaizdų monta-
žais, apimančiais lankytinas vietas, architektūros šedevrus ir 
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lietuviškus simbolius. Prie įėjimo – dvi iš krepšinio kamuolių su-
dėliotų „Krepšiažmogių“ figūros.
Centrinė vidaus kompozicija – oro baliono krepšys ir dalis skry-
džiui paruošto baliono. Aplink ekranuose projektuojami Lietu-
vos vaizdai, šalia – informacinių terminalų zona, kurioje yra žo-
dinė informacija, nuotraukos, filmai. Paviljone taip pat galima 
paskanauti lietuviškų cepelinų, kitų tradicinių patiekalų, lietuviš-
ko alaus.
Paviljone eksponuota iš Vilniaus Katedros aikštės į Kiniją at-
keliavusi plytelė „Stebuklas“. Ant jos atsistoję lankytojai galėjo 
apsisukti tris kartus aplink savo ašį, užrašyti norą popieriaus 
skiautelėje ir įmesti ją į tam skirtą dėžutę oro baliono krepšyje.
Toliau minėtame straipsnyje rašoma, kad itin didelio vietinių 
gyventojų susidomėjimo sulaukė Lietuvos pavuljone įrengtas 
„krepšinio kampas“, kuriame buvo pristatomas 2011 metais Lie-
tuvoje vyksiantis Europos krepšinio čempionatas. 
Parodoje dalyvavo 189 pasaulio valstybės (tarp jų visos ES ša-
lys), 50 tarptautinių organizacijų, keliolika didžiųjų verslo korpo-
racijų ir keliasdešimt pasaulio miestų.
„EXPO 2010“, kurio pagrindinė tema – „Geresnis miestas, ge-
resnis gyvenimas“, buvo pristatyti pažangiausi šiuolaikinių mies-
tų planavimo ir projektavimo pavyzdžiai, didelis dėmesys buvo 
skirtas vos ne visoms šiuolaikino žmogaus gyvenimo ir veiklos 
sritims, be kurių sunkiai įsivaizduojamas modernus miestas. 

6 d. VGTU Transporto inžinerijos fakultetas su Transporto ir teleko-
munikacijų institutu (Ryga) ir Nacionaliniu aviacijos universitetu 
(Kijevas) pakvietė aukštųjų mokyklų doktorantus, magistrantus, 
bakalaurantus bei jaunuosius mokslininkus į 13-osios Lietu-
vos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietu-
vos ateitis“ šešioliktąją 2010-ųjų metų sekciją „Transpor-
tas“. 
„Sveikinu visus, susirinkusiuosius į tradicinę mūsų organizuojamą 
konferenciją. Ypač sveikinu tuos, kurie pirmąkart atėjo į tokią au-
ditoriją skaityti pranešimų. Juk pranešimas – tai savotiška moks-
linio darbo praktika, savotiška mokykla jaunam mokslininkui“, –  



2010 m. gegužė

223

susirinkusiuosius į konferenciją pasveikino Transporto inžineri-
jos fakulteto dekanas doc. dr. Vilius Bartulis. 
Pirmą kartą Jaunųjų mokslininkų konferencijos sekciją „Trans-
portas“ organizavo trijų šalių atstovai. Ši konferencija – tarptau-
tinė. Jai parengti 159 pranešimai, 22 proc. pranešimų rengė ne 
Lietuvos jaunieji mokslininkai (iš Ukrainos, Latvijos, Vokietijos, 
Rusijos). Konferencija vyko trijose sekcijose: „Transporto inži-
nerija: konstrukcijos, technologijos ir modeliai“ (50 pranešimų), 
„Transporto inžinerija: energetika ir eismo sauga“ (43 praneši-
mai), „Transporto vadyba“ (66 pranešimai). Po konferencijos 
buvo išleistas pranešimų kompaktinis diskas. Rudenį bus išleis-
tas geriausių jaunųjų mokslininkų 12 pranešimų rinkinys.

VGTU Gedimino klube vyko Lietuvbos statybos inžinierių są-
jungos Vilniaus klubo (pirmininkas doc. J. Gajauskas) organi-
zuotas seminaras „Inovatyvūs ir ekonomiški pastatų šiltinimo 
sprendimai. Termoizoliacinių medžiagų poveikis gaisro kilimui 
ir plitimui“. 
Pranešėjai: VGTU doc. dr. Kęstutis Lukošius „Termoizoliacinių 
medžiagų poveikis gaisro kilimui ir plitimui“; doc. dr. Česlovas 
Ignatavičius „Naujausi pastatų šiltinimo sprendimai“.
Po pranešimų vyko diskusijos.

7 d. Lenkijoje tris dienas vyko gražia kasmete tradicija tapęs rengi-
nys – 10-asis Baltijos šalių aviacijos specialybės studentų sąs-
krydis.
Šis renginys pirmą kartą buvo organizuotas būtent Vilniaus Ge-
dimino technikos universitete, AGAI direktoriaus prof. habil. dr. 
Jono Stankūno iniciatyva, Lietuvoje 2000 metais ir tapo gražia 
tradicija, vienijančia Baltijos šalių aviacijos specialybės studen-
tus. Pirmajame sąskrydyje dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
studentų komandos.
Nuo 2008 metų prie trijų Baltijos šalių aviacijos mokyklų pri-
sijungė ir lenkai (Kielcų technologijos universitetas). Renginys 
kiekvienais metais vyko vienoje iš keturių Baltijos valstybių. 
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10-ajame sąskrydyje dalyvavo 16-os AGAI studentų komanda. 
Komandą sudarė 13 vaikinų, iš jų 3 generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos studentai, studijuojantys kartu su 
AGAI studentais, ir 3 merginos.
11-asis Baltijos šalių aviacijos specialybės studentų sąskrydis 
planuojamas Vilniuje.

8 d. VGTU choras „Gabija“ (meno vadovė R. Viskantaitė) kartu su 
Klaipėdos universiteto mišriu choru dalyvavo tradicinėje abiejų 
kolektyvų šventėje „Pavasario gaida“. 
Choristai giedojo Šv. Mišiose Klaipėdos Marijos Taikos Karalie-
nės bažnyčioje. Atlikę savo paruoštas programas, choristai gro-
žėjosi Klaipėdos apylinkėmis iš bažnyčios bokšto, vėliau vyko 
prie jūros į Karklę palydėti saulę. 
Kitą dieną kolektyvai dalyvavo rytinėse pamaldose Nidos Švč. 
Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčioje. Po Šv. Mišių 
gausiai susirinkusiems tikintiesiems chorai padovanojo dar po 
keletą kūrinių. Klebonas dainavusius nustebino ne tik puikio-
mis vaišėmis, bet ir galimybe paplaukioti dviaukščiu laivu „Aus-
tėja“! Krante „Gabija“ dėkojo kapitonui už turiningą plaukimą 
S. Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina „Šaltyšius“, o 
abu chorai atliko J. Gudavičiaus „Kur giria žaliuoja“. Tai buvo 
įamžinta netikėtai sutikto austrų žurnalisto reportaže apie Nidą. 
Po savaitės per TV6, laidoje „Universitetai.lt“ buvo parodytas 
reportažas iš Marijos Taikos karalienės bažnyčios apie užsi-
mezgusią gražią KU ir VGTU chorų draugystę.

10 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Budilovskis D., Eshchenko L.S., Salonikov V. Pigments ba-
sed on thermally treated iron-containing slimes. 
RUSSIAN JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY Volume: 83 
Issue: 3 Pages: 390–394 Published: MAR 2010 
Raudys S., Kybartas R., Zavadskas E.K. Multicategory Nets 
of Single-Layer Perceptrons: Complexity and Sample-Size  
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Issues. IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS Vo-
lume: 21 Issue: 5 Pages: 784–795 Published: MAY 2010 
Pruskus V. Encyclical „Rerum Novarum“: Perception in Poland 
and Lithuania, Peculiarities and the Expression of Response. 
LOGOS-VILNIUS Issue: 62 Pages: 151–161 Published: 2010 

„Gedimino universitete“, Nr. 2 (75) išspausdintas Jono Pečiūros 
(Kūno kultūros katedra) straipsnis „Lengvoji atletika VGTU: tra-
dicijos, laimėjimai, problemos“.
Straipsnyje rašoma:
„Lengvoji atletika – labai sena sporto šaka, atsiradusi kartu su žmogaus 
darbine veikla. Ši sporto šaka suklestėjo senovės Graikijoje, kur buvo 
rengiamos didžiausios varžybos – Olimpinės žaidynės, kurių progra-
moje buvo bėgimai, šuoliai į aukštį, tolį, disko ir ieties metimai. 1896 m. 
atnaujintų Olimpinių žaidynių didžiąją programos dalį tai pat sudarė 
lengvoji atletika. 1912 m. buvo įkurta Tarptautinė lengvosios atletikos 
federacija (IAAF), kuri dabar vienija daugiau kaip 200 pasaulio nacio-
nalinių federacijų, tarp jų ir Lietuvos (LLAF). IAAF rūpinasi lengvosios 
atletikos plėtojimu visame pasaulyje, sudaro varžybų taisykles, spren-
džia ginčytinus klausimus, bendrauja su Tarptautiniu olimpiniu komite-
tu, tvirtina Pasaulio rekordus, sprendžia techninius ir kitus klausimus.
Lietuvos lengvaatlečių istoriniai žingsniai buvo svarbūs ir svarūs, pa-
reikalavę iš sportininkų visų jėgų, susikaupimo ir begalinio atsidavimo 
savo darbui. Džiugu, kad garsinant lengvąją atletiką, kuri dar vadina-
ma sporto karaliene, mūsų šalyje svariai prisidėjo ir mūsų universiteto 
sportininkai bei jų treneriai.
Pirmieji ryškūs lengvaatlečių laimėjimai mūsų aukštojoje mokykloje 
buvo pasiekti 1964 m., kuomet jiems vadovavo V. Barisas. Pirmieji 
lengvaatlečiai, garsinę mūsų tuometinį institutą buvo: ieties metikas 
A. Kilijonas, vidutinių nuotolių bėgikai J. Rūna, J. Šukys, sprinteriai 
A. Jakučionis, V. Rastelytė, rutulio stūmikas A. Sirtautas.
Vėliau studentų gretas papildė gabūs lengvaatlečiai, kurie, įtemptai 
treniruodamiesi ir sistemingai dalyvaudami įvairaus rango lengvosios 
atletikos varžybose, pasiekė aukštų rezultatų, tapo Respublikos rink-
tinės nariais ir rekordininkais. Paminėtini V. Gercmanas, A. Šakalys, 
J. Pušinaitis, A. Jaršovas, A. Lebedžius, H. Gulbinovičius, A. Sabonis, 
K. Radavičius ir kt. Kai kurie iš jų tapo sporto meistrais: V. Gercmanas, 
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G. Jonikas (treneris V. Barisas), J. Jakimavičius (treneris V. Barkalaja), 
A. Šakalys (treneris J. Genevičius), R. Podolskis, A. Sabonis (treneris 
J. Gadovičius), K. Radavičius (treneris J. Pečiūra).
Kitos kartos mūsų lengvaatlečiai taip pat pasiekė neblogų rezultatų, 
tapo Vilniaus miesto, studentų ir Respublikos čempionatų nugalėtojais 
bei prizininkais. Tai bėgikai D. Ševekovas, L. Juzėnas, S. Matijoška, 
V. Prievelis, A. Augulis, D. Prielgauskas, N. Michailovas, S. Merec-
kas, dešimtkovininkai J. Mikailionis, R. Žemaitis, metikai V. Butavičius, 
O. Briedis, A. Laurukėnas, R. Petrauskas, M. Krasaitis, šuolininkai 
V. Mačėnas, R. Padolskis, T. Jakutis, R. Stasaitis, V. Kruglekovas, 
S. Mikutis, J. Čerškus, R. Kasevičius, E. Peleckas, A. Barisas, A. Lei-
putė, D. Zaidenberg, D. Rimkutė, R. Dudavičiūtė, A. Skuodaitė, A. Bo-
risevič.
Svarių laimėjimų mūsų lengvaatlečiai yra pasiekę Tarptautinėse var-
žybose. Nuo 1981 m. mūsų sportininkai dalyvauja tradicinėse „Baltijos 
taurės“ varžybose tarp Talino, Rygos technikos, Kauno technologijos, 
Klaipėdos ir VGTU komandų. Šios varžybos kasmet vyksta vis kitame 
mieste ir pastaruosius dvejus metus pereinamąją taurę iškovoja VGTU 
komanda.
Atkūrus nepriklausomybę buvo atgaivintos SELL žaidynės, kuriose 
sėkmingai atstovaudavo savo universitetui ir mūsų lengvaatlečiai. [...] 
Paskutinės prieškario SELL žaidynės įvyko 1940 m. Po jų žaidynes 
ilgesniam kaip 50 m. laikotarpiui nutraukė sovietinė Baltijos šalių oku-
pacija. 1997 m. balandžio 21 d. Suomijos, Estijos, Lietuvos ir Latvijos 
studentų sporto asociacijų vadovai Tartu mieste nutarė SELL žaidynes 
surengti Estijoje. Jos dabar rengiamos kiekvienais metais vis kitoje 
Baltijos valstybėje. 
Pirmosios žaidynės po nepriklausomybės atkūrimo vyko Tartu mieste, 
kitos – Kaune, kur E. Lenkevičius laimėjo šuolio į aukštį rungtį, V. Pe-
trolevič buvo nepralenkiamas 400 m distancijoje, 100 m rungtyje V. Kri-
vičius iškovojo 3 vietą.
Per SELL žaidynes nugalėtojais ir prizininkais yra tapę dar šie VGTU 
lengvaatlečiai: P. Šavareiko, D. Lvov, P. Vyčas, V. Daunoravičius, 
E. Valantiejus, D. Einoris, J. Riaukaitė, L. Bubulytė, M. Paliukaitė, 
E. Kondrotaitė, M. Ambraziejus, T. Matijošius, D. Paliokas, K. Vnuko-
va, R. Balčiauskaitė.
Pastaraisiais metais mūsų lengvaatlečių komanda ypač sustiprėjo. 
Be veteranų T. Matijošiaus, M. Ambraziejaus, M. Palioko, V. Dauno-
ravičiaus, E. Kondrotaitės, K. Kozlovskajos ir kitų, komandos gretas 
papildė Pekino olimpiados dalyvė K. Vnukova, perspektyvūs bė-
gikai S. Guogis, D. Pavliukovičius, V. Adamovič, R. Balčiauskaitė,  
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S. Malinauskaitė, K. Onufrijeva, G. Leščevičius, šuolininkai D. Aučyna, 
L. Panavaitė ir kt. Šis komandos sustiprėjimas iš karto atsiliepė ko-
mandiniuose pasiekimuose. VGTU lengvaatlečiai AM žiemos čempio-
nate užėmė 3 vietą ir antrus metus iš eilės iškovojo „Baltijos taurę“ tarp 
technikos universitetų. Šiais metais AM varžybose pergales iškovojo: 
K. Vnukova, R. Balčiauskaitė, T. Matijošius ir D. Aučyna. Prizines vie-
tas užėmė: S. Malinauskaitė, S. Guogis, M. Ambraziejus, L. Panavaitė, 
E. Makšeckaitė, K. Kozlovskaja ir K. Vnukova.
Lengvąją atletiką mūsų universitete garsina ne tik studentai, bet ir Lie-
tuvai nusipelnę Kūno kultūros katedros pedagogai – V. Morkūnienė ir 
A. Černiauskas. Šie praeityje garsūs lengvaatlečiai kasmet dalyvauja 
Europos bei Pasaulio veteranų žaidynėse ir nuolat iškovoja nugalė-
tojų arba prizininkų titulus. V. Morkūnienė praeityje yra buvusi TSRS 
rinktinės narė, tarptautinės klasės sporto meistrė, daugkartinė Lietu-
vos čempionė ir rekordininkė penkiakovės, septynkovės ir 100 m b. b. 
rungtyse, pastaraisiais metais V. Morkūnienė aktyviai dalyvauja Pa-
saulio veteranų varžybose. Savo amžiaus grupėje ji yra laimėjusi Pa-
saulio čempionės vardą rutulio stūmime (2002 m. Australija). Prizines 
vietas iškovojo 2005 m. (Ispanija), 2007 m. (Italija) Europos veteranų 
čempionatuose Danijoje (2004 m.), Lenkijoje (2006 m.), Slovėnijoje ir 
Švedijoje (2008 m.) yra tapusi čempione ir prizininke.
Kūno kultūros katedros dėstytojas A. Černiauskas taip pat garsina 
mūsų universitetą savo sportiniais pasiekimais. Praeityje garsus de-
šimtkovininkas, penkis kartus gerinęs Lietuvos rekordą, daugkartinis 
čempionas šiuo metu aktyviai dalyvauja Pasaulio ir Europos veteranų 
varžybose. Jis ne kartą yra gerinęs Europos ir Pasaulio rekordus ieties 
ir mėtymų penkiakovės rungtyse. Per pastaruosius penkerius metus 
A. Černiauskas yra pelnęs 11 Pasaulio ir Europos čempionatų visų 
spalvų medalių. [...]“.

11 d. VGTU Studijų direkcija pakvietė universiteto fakultetų dekanus, 
katedrų vedėjus, studijų prodekanus, institutų ir centrų direkto-
rius bendrai diskusijai-susitikimui su VGTU vadovais „Ka-
tedros vedėjo vaidmuo gerinant studijų kokybę“. Diskusijo-
je buvo kalbama apie studijų kokybę apskritai – nuo studento 
atsiliepimo apie studijas, nuo dėstymo struktūros, nuo egzami-
navimo, konsultacijų, kaip studentai vertina patį studijų procesą 
ir studijų kokybę. 



2010 m. gegužė

228

Studijų prorektorius doc. A. Daniūnas pristatė automatizuotų 
studentų apklausų, rengtų Studijų direkcijos, rezultatus – kaip 
studentai vertina studijų kokybę, pateikti apklausų duomenys 
pagal fakultetus. 
Rektorius prof. R. Ginevičius atkreipė dėmesį, kad studentai 
nebetiki, kad bus sureaguota į jų atsiliepimus, jie netiki, kad kas 
nors pasikeis. „Katedros vedėjas turi kalbėti dėstytojams, kad 
pastarieji atsisuktų į studentus. Visi turime dirbti nuoširdžiai, kad 
išliktume begalinėje konkurencijoje. Kiekvienas turime įnešti 
savo teigiamą indėlį, nė vienas neturime būti abejingas“, – ne 
kartą savo kalboje pabrėžė rektorius. Taip pat jis kėlė kitą ak-
tualų klausimą – stažuotes dėstytojams: „Jauni dėstytojai, ne-
turintys gamybinės patirties, turi vykti į stažuotes, kad tą patirtį 
įgytų“. 
„Vienintelė išeitis kovoje už būvį – studijų kokybės gerinimas“, – 
akcentavo diskusijos pabaigoje VGTU rektorius prof. R. Gine-
vičius. Diskusijoje prieita nuomonės, kad katedros vedėjas turi 
būti tarpininkas tarp universiteto administracijos ir dėstytojo, jis 
turi „padėti“ informacijai ir problemoms apie studijas ateiti iki 
dėstytojo bei spręsti jas kartu su studentu.

12 d. Rektorato posėdis
Posėdyje aptarti VGTU mokslo publikacijų pateikimo ir duome-
nų bazės kūrimo klausimai;
Pristatytas 21010–2011 mokslo metų sesijos tvarkos projektas, 
rudens ir pavasario semestrų studijų bei kalendoriniai grafikai; 
Aptarta statybos ir renovacijos darbų eiga.

Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyko tarptautinis 
seminaras Inovaciniai transporto sprendimai: nuo politikos 
darbotvarkės link diegimo strategijų.
Seminarą organizavo Lietuvos Respublikos susisiekimo minis-
terija, VGTU Transporto inžinerijos fakultetas Norvegijos trans-
porto sektoriaus valdžios institucijos. 
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Doc. dr. Valentinas Šaulys Aplinkos inžinerijos fakultete skaitė 
viešą paskaitą Sausinimo sistemų ekologinės situacijos gerini-
mo aspektai. 

Doc. dr. Egidijus Rytas Vaidogas Statybos fakultete skaitė viešą 
paskaitą: Avarinių poveikių statiniams prognozavimas remiantis 
rizikos analizės metodais.

Vyko LR švietimo ir mokslo ministro G. Steponavičiaus 
spaudos konferencija, kurioje dalyvavo aukštųjų mokyklų va-
dovai ir žurnalistai. Konferencijoje buvo aptarti pirmųjų mokslo 
ir studijų pertvarkos metų rezultatai ir tolimesnės gairės. Minis-
tras pristatė pagrindinius nuveiktus darbus: sukurta sistema 
leidžianti priimti daugiau visa apimtim finansuojamų studijų 
studentų; garantuojamas studijų socialinis prieinamumas; su-
kurtos ir stiprinamos paskatos studijų kokybei rastis; universite-
tai ir aukštosios mokyklos įgyja visavertę autonomiją; Lietuvos 
mokslas orientuojamas į tarptautinę kokybę; sukurti integruoti 
mokslo, studijų ir verslo centrai (slėniai), pritaikyti šiuolaikinių 
technologijų proveržiui. 
Tolimesni, antrųjų reformos metų darbai – įdėmi pertvarkos pro-
cesų stebėsena ir pastebėtų trūkumų taisymas, skaidraus lėšų 
panaudojimo priežiūra ir pasiektų rezultatų vertinimas. 
Reformai startą davė lygiai prieš metus įsigaliojęs Mokslo ir stu-
dijų įstatymas, numatęs finansavimo ir mokslo institucijų juridi-
nio statuso bei valdymo pertvarką. 
Antraisiais reformos metais bus vykdoma lėšų panaudojimo 
skaidrumo ir efektyvumo stebėsena, tolesnė reformos vyksmo 
priežiūra, vertinimas ir tobulinimas. 
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Pasaulio banko iniciatyva Lietuvos mokslo ir studijų reformos 
patirtis pristatoma tarptautinėse konferencijose, ja domisi kitos 
šalys. 
2010 m. į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti 
19 tūkst. studentų. Studentams, kurie įstos į mokamas vietas, 
bus sudarytos galimybės gauti paskolas, neviršijančias 5 proc. 
palūkanų. 

Statybos fakultete jau trečiąjį kartą buvo įteikta vardinė ilgame-
čio Statybinės mechanikos katedros mokslininko Juozo Žuko 
stipendija. Šį kartą stipendija buvo įteikta Statybos fakulteto 
trečiojo kurso studentui Ugniui Jurdonui. 1 200 litų stipendiją 
iš savo asmeninių lėšų įsteigė ir įteikė doc. Juozo Žuko sūnus 
doc. dr. Nerijus Žukas.

13 d. Vilniuje, viešbučio ARTIS CENTRUM HOTELS konferencijų 
centre prasidėjo dvi dienas truksianti 6-oji tarptautinė konfe-
rencija „Verslas ir vadyba’2010”. 
„Šia konferencija Vilniuje prasideda kas antras pavasaris” – ati-
darydamas renginį kalbėjo konferencijos organizacinio komiteto 
pirmininkas, Verslo vadybos fakulteto dekanas prof. A. V. Rut-
kauskas, linkėdamas jo dalyviams įdomių pranešimų, turiningų 
diskusijų, įdomių įspūdžių. 
Konferenciją organizavo Tarptautinė informatologijos akade-
mija, VGTU Verslo vadybos fakultetas, Rygos, Talino, Sofijos 
technikos ir Brno technologijos bei Fodžios(Italija) universitetai. 
Mokslo komiteto pirmininkas – prof. R. Ginevičius. 
Kas antri metai vykstanti tarptautinė konferencija „Verslas ir 
vadyba” siekė suburti mokslininkus, kurie pasidalytų su savo 
kolegomis žiniomis bei patirtimi sprendžiant esmines šių dienų 
verslo ir vadybos problemas, aptartų ekonomikos ir vadybos 
pokyčius globalizacijos kontekste ir kitas aktualijas. 
Darbas vyko 5 sekcijose: įmonių vadybos, finansų inžinerijos, 
tarptautinės ekonomikos: inovacijų ir marketingo vadybos pro-
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blemų, socialinės ir ekonominės verslo aplinkos ir iformaci-
nių technologijų versle.

Lietuvos parodų centre LITEXPO tris dienas tęsėsi dvi tarp-
tautinės parodos: jau 18-ąjį kartą vykstanti pramonės paroda 
„BaltTechnika 2010“ ir 8-oji transporto ir logistikos paroda 
„TransBaltica 2010“. 
Parodoje „BaltTechnika 2010“ – nuo idėjų geležinkelininkams 
iki ateities energetikos. Dalyvių stenduose buvo demonstruo-
jamos naujausios pramonės technologijos, įranga, metalo ap-
dirbimo inovacijos, valdymo ir matavimo prietaisų sistemos, 
elektronikos ir elektrotechnikos naujovės, ekologiniai aplinko-
saugos sprendimai. Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
parodoje pristatė: mažų gabaritų bioreaktorių, skirtą biodujų 
gamybai, daugiakanalį cikloną, skirtą kietųjų dalelių šalinimui 
iš oro (dujų), kuris gali būti naudojamas įvairiose gamybos sri-
tyse, susijusiose su kietųjų dalelių išmetimu į atmosferą, origi-
nalų vamzdyno viduje judantį transporto robotą su pneumatine 
pavara ir kt. VGTU parodoje taip pat buvo pristatyta efektyvias 
termoizoliacines medžiagas, sukurtasTermoizoliacijos institute. 
Jos veikia panašiu principu kaip termosas: akytasis korys pa-
dengtas nelaidžia orui danga, o iš korio išsiurbtas oras. Gauna-
ma efektyvi vakuuminė izoliacija. 
Parodoje „TransBaltica 2010“ buvo akcentuojama nauja aktuali 
tema – intelektinės transporto sistemos ir paslaugos. 
Bendrame VGTU ir AB „Lietuvos geležinkeliai” stende parodoje 
„TransBaltica 2010“ pristatytas naujausias leidyklos „Tech-
nika“ išleistas L. Liudvinavičiaus, L. P. Lingaičio ir S. Dai-
lydkos vadovėlis „Traukos riedmenų elektros pavaros ir jų 
valdymas“. Vadovėlio rengimą rėmė AB „Lietuvos geležinke-
liai“. 
Vadovėlyje nagrinėjamos traukos riedmenų elektros pavaros, nau-
dojamos ne tik įvairių sandarų lokomotyvuose, bet ir laivuose, metro, 
tramvajuose, troleibusuose, didelės galios automobiliuose (šie naudo-
jami įvairių frakcijų uolienoms ar rūdai gabenti karjeruose). Kartu su 
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tradicinėmis pateikiamos ir naujos kartos lokomotyvų elektros pavaros: 
jų sandara, charakteristikos, valdymo būdai, pagrindinių terminų api-
brėžtys bei jų atitikmenys anglų ir kitomis kalbomis.
Vadovėlis skirtas VGTU Transporto inžinerijos fakulteto studentams. 
Juo galės naudotis ir kitų aukštųjų mokyklų studentai, gilinantys žinias 
elektros pavarų ir jų valdymo srityje. Jis bus naudingas geležinkelio 
transporto riedmenų eksploatacijos bei remonto specialistams.

Bibliotekoje atidaryta paroda apie kino istorijos atsiradimą 
„Kino technikai – 115“.
Parodos stende rašoma:
„Naują visuomenės raidos tarpsnį pradėjusi mokslo ir technikos revo-
liucija paskutiniais XIX amžiaus dešimtmečiais įgavo pagreitį. Moksli-
niai tyrimai ir teorijos, atradimai ir išradimai ne išplėtė tyrimų ratą, bet 
ir suformavo naują ekonominę sanklodą – mašininę serijinę gamybą, 
kuri, savo ruožtu, pradėjo pirmuosius masinės kultūros požymius. Kino 
pramonės gimtadieniu galime laikyti 1895-uosius metus, nes būtent 
tais metais daug išradėjų ėmė viešai demonstruoti „judančius pa-
veikslėlius“ visuomenei savo sukurtais aparatais. 1893 m. Pasaulinėje 
parodoje, vykusioje Čikagoje, amerikiečių išradėjas Tomas Edisonas 
pristatė du išradimus: „kinetografą“ (pirmąją kino kamerą) ir „kinetos-
kopą“ (dėžę, kurioje per didinamąjį stiklą buvo galima žiūrėti į apšvies-
tą judančią juostą). Kinetoskopai sulaukė didelės sėkmės ne tik JAV, 
bet ir Europoje, tačiau Edisonas JAV jų nepatentavo, nes jie rėmėsi 
daugeliu kitų išradimų už JAV ribų. Todėl netruko atsirasti įvairių ki-
netoskopo variacijų, pavyzdžiui, brito Roberto V. Polo ir jo partnerio 
Berto Akreso sukurta kamera. Polas norėjo, kad filmus būtų galima 
demonstruoti ne vienam žiūrovui atskirai, o grupei, tad išrado projekto-
rių ir 1895 m. surengė pirmąjį viešą seansą. Maždaug tuo pačiu metu 
Prancūzijoje broliai Ogiustas ir Luisas Liumjerai „sinematografą“: ne-
šiojamą įrenginį, kuriame buvo kamera, spausdinimo įrankis ir projek-
torius. 1895 m. pabaigoje Paryžiuje brolių tėvas pradėjo rodyti filmus 
už pinigus. Liumjerai greitai tapo pagrindiniais kino gamintojais Euro-
poje. Net Edisonas, iš pradžių skeptiškai žiūrėjęs į filmų projektavimą, 
pamatęs Liumjerų sėkmę, pradėjo demonstruoti filmus „vitaskopu“.  
Europoje pirmasis viešas kino seansas buvo surengtas Berlyne Makso 
ir Emilio Skladanovskių) aparatu „bioskopu“. Tai įvyko 1895 m. lapkritį.  
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Kviečiame apsilankyti VGTU bibliotekos surengtoje parodoje ir susipa-
žinti su kino technikos ankstyvąja evoliucija, kino projektoriaus ir kitų 
kino aparatų išradėjais bei trimačio kino istorija“.

14 d. VGTU Architektūros fakultete jau dvyliktąjį kartą vyko jaunųjų 
mokslininkų konferencija „K.Šešelgio skaitymai – 2010”. 
Konferencijoje pranešimus aktualiais architektūros klausimais 
skaitė jaunieji mokslininkai iš Veimaro, Rygos doc. dr. techni-
kos, Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetų. 
Sveikinimo kalbą taręs VGTU mokslo prorektorius prof. habil. 
dr. Raimundas Kirvaitis pastebėjo, kad Architektūros fakultetas 
tampa solidžia architektūros mokykla, kurioje kartu dirba ir nusi-
pelnę architektai , ir gabi vidurinioji karta, ir jaunųjų mokslininkų 
būrys. Tai jam garantuoja puikias ateities perspektyvas. 
Konferencijos organizatorius Gintaras Stauskis aptarė šiuolai-
kinius jaunųjų architektūros mokslininkų iššūkius. Moksliniai ty-
rimai, pasak pranešėjo, šiuo metu vyksta trim kryptimis: miestą 
suvokiant kaip meno kūrinio interpretaciją, kaip socialinį ir eko-
nominį organizmą. Visos šios suvokimo kryptys, sparti miestų 
plėtra, besiplečiantys priemiesčiai, aukštuminiai pastatai, pas-
tatų sutankėjimas reikalauja ir reikalaus itin daug konstrukty-
vių jaunųjų architektų sprendimų. Todėl konferencijoje ir buvo 
aptarta urbanistinių funkcijų kaita, tautinio tapatumo problemos 
šiuolaikinėje architekūroje, lauko sakralinių erdvių tradicijos ir 
naujosios tendencijos, kelių ir gatvių poveikiai miesto erdvei, 
priemiestinės zonos sampratos kitimas, miestų centrų atgaivini-
mo ir daugelis kitų aktualių šiandienės architektūros klausimų. 
Konferencijos pranešimai buvo išleisti konferencijos pranešimų 
rinkiniu. 
Konferencijos dieną ant įžymiojo architekto profesoriaus Ka-
zio Šešelgio kapo Kamajuose buvo padėtas gėlių vainikas nuo 
VGTU jaunųjų mokslininkų bendruomenės. 
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Šeimos dienos išvakarėse, sostinės viešbutyje „Narutis“ vyko 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir asociacijos 
„Baltic Turkish Culture Academy“ organizuotas seminaras 
„Šeima“. 
Seminare savo mintis apie įvairias šiuolaikinės šeimos proble-
mas ir aktualijas išdėstė įvairių konfesijų dvasininkijos atstovai bei 
pedagogai. Jame dalyvavo teologas Tomas Girdzijauskas, kun. 
prof. Audrius Narbekovas, muftijus Romas Jakubauskas, kun. dr. 
Kęstutis Ralys, VPU prof. Juozas Vytautas Uzdila ir VGTU Kalbų 
mokymo centro direktorė Vanda Birutė Ginevičienė. 
Kun. dr. Kęstutis Ralys aptarė šeimos, kaip šiuolaikinės soci-
alizacijos mokyklos, aspektus. Pasak kunigo, šeima – dvasi-
nė socializacijos mokykla. Būtent vaikystėje prasideda pirmoji 
žmogaus socializacijos mokykla, kurios tiesioginiai mokytojai – 
tėvas ir mama. „Per pirmąją tėvų bendruomenę vaikas išeina į 
didžiąją bendruomenę, kurioje ir atsiveria visi gyvenimo netikė-
tumai“, – apie šeimos, tėvo ir motinos atsakomybę auklėjant ir 
ruošiant vaiką gyvenimui pasakojo kun. dr. Kęstutis Ralys. 
Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius Juozas Vytautas 
Uzdila, paneigęs daugelį mitų apie šeimą, aptarė šiuolaikinę 
šeimos politiką. Profesorius su studentais yra atlikęs ne vieną 
tyrimą, po kurio paaiškėjo, kad dabartinė statistika, bylojanti 
apie didelį skyrybų skaičių, nėra tiksli. Pasak profesoriaus, re-
aliai santuokoje gyvena kur kas daugiau žmonių, o skyrybų yra 
mažiau nei nurodo oficialūs šaltiniai. Profesorius priminė senas 
lietuvių tautos šeimos tradicijas, į kurias, matyt, vėl būtų verta 
atsigręžti. „Kokia darni bus šeima, tokia bus ir tauta“, – teigė 
prof. Juozas Vytautas Uzdila, pabrėžęs, kad darna yra tai, kas 
sukurta dviejų žmonių – vyro ir moters, o be abipusių pastangų 
ir kūrybos darnią šeimą išlaikyti būtų sunku. 
Teologas Tomas Girdzijauskas, remdamasis senųjų kultūrų pa-
tirtimi, apibendrino visų laikų šeimų identitetą, struktūrą, konf-
liktus, būdingus pokalbius bei sėkmingų santykių paslaptis. Te-
ologas, apžvelgdamas senuosius pasaulio mitus, gretino juos 
su šeimyninio gyvenimo bruožais. „Meilė – besąlygiškas savo-
sios energijos davimas kitam asmeniui“, – taip centrinę vyro ir 
moters santykių ašį įvardijo Tomas Girdzijauskas. Anot žymiojo 
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teologo, santuoka neatsiejama nuo besąlygiškos tarnystės vie-
nas kitam visose gyvenimo srityse. Teologas, pasitelkęs savo 
tyrimus, teigė, kad skyrybos vyksta ir vyko dėl vienos priežas-
ties – dėl pareigų sutuoktiniui nevykdymo, o bendras vardiklis, 
per kurį atrandamas pokalbis tarp vyro ir moters, yra emocijos. 
VGTU Kalbų mokymo centro direktorė Vanda Birutė Ginevičie-
nė, koordinavusi ir vedusi seminarą, pristatė šiuolaikinės šei-
mos gaires. Ji užtikrino, kad tai – ne paskutinis tokio pobūdžio 
renginys. Ateityje planuojama rengti seminarus atskirai mote-
rims ir vyrams. 
Kun. prof. Audrius Narbekovas, aštuonerius metus dirbęs chi-
rurgu, priminė apie pagarbą dar negimusiai gyvybei bei apie 
didžiulę šiuolaikinės kontracepcijos žalą moters organizmui, ku-
rią jis apibūdino tokia metafora: „šveicariško laikrodžio taisymas 
kirviu“. Pasak pranešėjo, šiuolaikinė kontracepcija yra žalinga 
ne tik fiziologine, bet ir dvasine prasme. 
Muftijus Romas Jakubauskas pristatė islamo šeimos vertybes, 
dažnai universalias kiekvienai šeimai. Islamiškoje, kaip ir kitų 
religijų šeimoje, yra svarbus sutarimas, pasitikėjimas vienas 
kitu, tarnystės vienas kitam principas. „Auklėti ir auginti vai-
ką – tas pats kaip kasti šulinį adata“, – cituodamas turkų posa-
kį, apie vaikų auklėjimo svarbą kalbėjo muftijus, patikinęs, kad 
islamo religijoje buvimas gerais tėvais vertinamas kaip vienas 
iš svarbiausiųjų Dievo garbinimo būdų. Jeigu valstybėje gyvena 
darnios šeimos, tai, pasak muftijaus, yra vertinama kaip pati 
geriausia valstybės reforma. Šeima – šventa mokykla bei tvir-
čiausias valstybės pagrindas. 

15 d. „Gedimino universitete“, Nr. 2 (75) išspausdintas Mokslo direk-
cijos direktoriaus doc. dr. Valentino Skaržausko straipsnis „Jau-
nųjų mokslininkų konferencijos – pirmieji rimti žingsnai moksle“. 
Straipsnyje rašoma:
„Vietoj įžangos. Prieš rašydamas šį straipsnelį, dar kartą pavarčiau 
žurnalo „Gedimino universitetas“ naujausius septynis numerius ir įsiti-
kinau, kad skiriamas tam tikras dėmesys universitete rengiamų įvairių 
specializacijų inžinierių studijų kokybei; magistrų rengimo ir naujų stu-
dijų programų naujovėms skirtas prof. A. V. Rutkausko tęstinis rašinys, 
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iškeliantis mokslo ir studijų sąveiką. Mokslui rūpi gamtos ir visuome-
nės dėsnių pažinimas, o su juo ateina ir gilesnės žinios. Tuomet jau 
kyla noras patikrinti tam tikras hipotezes, atlikti pirmuosius mokslinius 
tyrimus, susipažinti su jiems taikomais metodais jau pirmaisiais magis-
trantūros metais, o vėliau – ir doktorantūroje. Šiuos užmojus pakanka-
mai sėkmingai įgyvendinti padeda universitete jau 13 metų organizuo-
jamos kasmetės jaunųjų mokslininkų konferencijos. 
Studijų sistemą reglamentuojantys dokumentai byloja, kad magistran-
tūros studijos skirtos studijuojančiojo asmens profesinei ir mokslinei 
kvalifikacijai kelti, o doktorantūros studijos – tai trečiosios pakopos 
studijos, skirtos mokslininkams rengti. Jau pirmajame magistrantūros 
kurse dėstomas modulis „Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai“ bei 
tiriamojo darbo moduliai, antraisiais metais toliau atliekami moksliniai 
tyrimai, susiję su baigiamojo darbo tematika. Čia keliami tokie užda-
viniai: išugdyti savarankišką sugebėjimą analizuoti mokslinę literatū-
rą, formuluoti darbo tikslą, atlikti eksperimentinius ir teorinius tyrimus, 
analizuoti jų rezultatus bei formuluoti išvadas. Pagal nusistovėjusias 
tradicijas baigiamajame semestre kai kurie magistrantai pristato savo 
tyrimus jaunųjų mokslininkų konferencijos tematinėje sekcijoje. Dok-
torantams mokslinių pranešimų pristatymas jau tampa įprastu dalyku.
Istorinis aspektas. Aukščiau minėjau, kad jau 1998 metais, kai buvo iš-
leidžiamos gausesnės magistrų laidos (apie 250), kaip alternatyva so-
vietiniu laikotarpiu gyvavusiai studentų mokslinių draugijų veiklai, buvo 
nutarta pradėti organizuoti Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferenciją, 
kurios šūkis buvo „Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities“. Tais metais 
visų sekcijų posėdžiai vyko tuo pačiu metu, kaip ir plenarinis, tačiau jau 
kitais metais tvarka pasikeitė ir fakultetai galėjo sekcijų posėdžių datas 
pasirinkti savo nuožiūra. 2005 m. Mokslo direkcijai organizavus naujo 
jaunųjų mokslininkų konferencijjos šūkio konkursą ir susumavus rezul-
tatus, konferencijas imta vadinti „Mokslas – Lietuvos ateitis“. 
Šiais metais vyksta jau tryliktoji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konfe-
rencija. Kaip įprasta, jaunųjų mokslininkų konferencijų ciklo tematika 
ir grafikas skelbiami internete kasmet, gruodžio pradžioje, leidžiamas 
lankstinukas lietuvių ir anglų kalbomis. Reikia pažymėti, kad pastarai-
siais metais nusistovėjo 14–16 sekcijų veikla visuose fakultetuose, o 
pranešimai pristatomi kovo–gegužės mėnesiais, svečių sulaukiame ne 
tik iš kitų Lietuvos universitetų, bet ir užsienio. Informacija apie 2005–
2009 m. vykusių jaunųjų mokslininkų konferencijų, dalyvių bei praneši-
mų skaičių pastaraisiais metais pateikta grafike. 
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Publikacijų nauda. Konferencijos pranešimų medžiaga iki 2009 metų 
buvo leidžiama atskiros sekcijos ar kelių sekcijų leidiniu, finansuoja-
mu fakulteto lėšomis ir/ar Valstybinio mokslo ir studijų fondo parama. 
Tiesa, ne visi leidiniai buvo recenzuoti, o ir kalbos dalykai ne iki galo 
būdavo „nušlifuoti“. Tačiau magistrantai jau galėjo didžiuotis pirmąja 
savo publikacija pranešimo pagrindu. Kai kuriems magistrams stojant 
į doktorantūrą, tokie straipsniai įskaitomi ir, pagal priėmimo į doktoran-
tūrą taisykles, skiriami tam tikri balai sudarant konkursinę stojančiųjų 
eilę. Sveikintina, jei doktorantūroje tęsiama magistrantūroje nagrinėta 
tematika, tik aukštesniu lygmeniu. Žinoma, svarbų vaidmenį čia vaidi-
na ir magistrantų vadovai.
Leidyba. Jaunųjų mokslininkų konferencijų pranešimų pagrindu ren-
giami moksliniai straipsniai jauniesiems mokslininkmskams yra puiki 
mokykla kuriant mokslinį tekstą, siekiant tiek profesinės, tiek moksli-
nės karjeros. VGTU, siekdamas palengvinti jaunojo mokslininko kelią 
prasimušant į aukšto rango tarptautinius mokslo žurnalus, 2009 me-
tais pradėjo leisti naują recenzuojamą ir redaguojamą mokslo žurnalą 
„Mokslas – Lietuvos ateitis“. Neveltui šio mokslo žurnalo pavadinimas 
atitiko jaunųjų mokslininkų konferencijų moto. Per 2009 metus buvo 
išleisti 6 tematiniai numeriai („Pastatų inžinerinės sistemos“, „Šešelgio 
skaitymai“, „Verslas XXI amžiuje“, „Aplinkos apsaugos inžinerija“, „Sta-
tyba“, „Transporto inžinerija“), šiais metais jau pasirodė technologijos 
mokslų tematikos numeris „Elektronika ir elektrotechnika“, baigiamas 
rengti vadybos tematikos numeris „Verslas XXI amžiuje“, ruošiamas 
architektūros tematikos numeris „Šešelgio skaitymai 2010“. Šio žur-
nalo straipsnių rengimas – puiki mokykla būsimiems mokslininkams: 
straipsniai recenzuojami dviejų mokslininkų, jiems keliami tie patys rei-
kalavimai, kaip ir aukščiausio lygmens žurnalų publkacijoms. Tiesa, tik 
konferencijų mokslinių arba organizacinių komitetų atrinkti geriausių 
pranešimų autorių straipsniai patenka į šį žurnalą, kiti straipsniai lei-
džiami atskiru tam tikros sekcijos konferencijos medžiagos spausdinti-
niu arba, šiuo metu vis populiarėjančiu, elektroniniu leidiniu. 
Plenariniai posėdžiai. Paprastai kiekvienų metų kovo pradžioje Moks-
lo direkcija organizuoja jaunųjų mokslininkų teminių konferencijų ciklo 
plenarinį posėdį, į kurį kviečiami mokslo atstovai, aukštųjų mokyklų 
dėstytojai, sėkmingai veikiančių įmonių bei asociacijų vadovai, buvę 
VGTU absolventai, kartais – politikai. Vieningos tematikos čia nebū-
na – kiekvienas pranešėjas (jų būna 3-4) pristato jam artimą, aktualią 
temą, kuri būna įdomi, studentams, jauniesiems mokslininkams ir jų 
vyresniesiems kolegoms. Dalyvavusieji pastarųjų metų plenariniuose 
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posėdžiuose turėtų prisiminti akademikus Z. R. Rudziką, P. Piskarską, 
Lietuvos mokslo tarybos pirmininką prof. E. Butkų, prof. V. A. Bume-
lį, UAB „Kemek Engineering“ administracijos direktorių dr. A. Valotką, 
VGTU vyresnįjį mokslo darbuotoją dr. A. Kačeniauską, taip pat VGTU 
absolventus: Nacionalinės žemės tarnybos Kadastrų ir geodezijos de-
partamento direktorių S. Urbaną, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros 
asociacijos prezidentą R. Dargį ir kitus. Šiemet studentai ir dėstyto-
jai turėjo progos išklausyti VGTU Urbanistikos katedros profesoriaus 
A. Vyšniūno, Klaipėdos universiteto docento V. J. Žilinsko, Vilniaus 
universiteto Puslaidininkių katedros profesoriaus J. V. Vaitkaus ir LR 
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nario dr. V. Gedvilo įdomių 
pranešimų.
Kas jau įvyko šiemet? Reikia pastebėti, kad paprastai mokslo renginiai 
vyksta planingai. Verslo vadybos fakultete vykusi konferencija „Vers-
las XXI amžiuje“ pradėjo pavasarinį jaunųjų mokslininkų konferencijų 
maratoną. Iki gegužės pradžios jau įvyko penkiolikos konferencijų ar jų 
sekcijų posėdžiai. 
Kovo 19 d. Elektronikos fakultete vykusioje konferencijoje „Elektronika 
ir elektrotechnika“ buvo gausu ne tik dalyvių, pranešėjų, bet ir jautėsi 
tematika: vaizdų technologija, sistemų inžinerija, kompiuterių technolo-
gija, signalų technologija, automatizavimas, robotika, valdymo inžine-
rija, elektronika, mikroelektronika, telekomunikacijų inžinerija, elektros 
inžinerija, aukštų dažnių technologijos, daugeliu atveju tiesiogiai susi-
jusių su praktiniais taikymais. Informacinių technologijų sekcija surinko 
pranešėjus, tarp kurių trečdalis buvo kitų Lietuvos universitetų atstovai. 
Bioinžinerijos ir bioinformatikos sekcija sulaukė pranešėjo iš Šiaulių 
universiteto, nagrinėjusio žmogaus ir kompiuterio sąveikos elementus. 
Informacinių technologijų saugumo sekcijos pranešimuose vyravo sau-
gių informacinių sistemų efektingas kūrimas. Matematinės statistikos 
sekcijoje dauguma pranešimų buvo taikomojo pobūdžio iš ekonomikos 
ir finansų matematikos ir imčių metodų. Pažymėtina, kad čia praneši-
mą darė dar tik pirmojo kurso magistrantė E. Kemzūraitė. Matemati-
nio modeliavimo katedra šiemet išleidžia pirmąją technomatematikos 
magistrų laidą, todėl ir konferencijos dalyvių bei pranešimų buvo itin 
gausiai. Aplinkos apsaugos inžinerijos konferencijoje buvo 130 daly-
vių, 99 pranešimai, iš jų – net 54 stendiniai pranešimai iš atmosferos 
apsaugos, hidrosferos ir dirvožemio apsaugos, antropogeninės taršos 
poveikio aplinkai, fizinės aplinkos taršos. Statybos fakulteto konferen-
cijos pranešimų skaičius buvo dar didesnis – 134. Dauguma jų paremti 
ne tik teoriniais tyrimais, bet ir autorių atliktų eksperimentinių tyrimų 
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rezultatais. Pranešimų tematika apėmė beveik visą statybos inžinerijos 
klausimų spektrą: nuo statybinių medžiagų, konstrukcijų ir technologi-
jų iki saugos inžinerijos ir ergonomikos. Konferencijoje „Kompiuterinė 
grafika ir projektavimas“ labai aktyviai dalyvavo ir diskutavo dviejų ka-
tedrų magistrantūros abiejų kursų studentai. Jie jau buvo susirūpinę 
dėl savo pranešimų tinkamo publikavimo. AGAI jaunųjų mokslininkų 
konferencijoje pagal ERASMUS programą studijuojančio magistranto 
iš Turkijos Cadgas Efe Balin ir dar tik bakalauranto Lauryno Mačiulio 
pranešimai buvo pripažinti vieni iš geriausių. Pastarasis jau atliko me-
džiagų eksperimentinius bandymus Prienų aviacijos gamykloje, įsijun-
gė į tarptautinį projektą su italais. Ypatinga buvo konferencija „Pastatų 
inžinerinės sistemos“, kuri tradiciškai vyko „LITEXPO“ rūmuose paro-
dos „Resta“ metu, kur jaunimas pamato naujas technologijas, prakti-
nius sprendimus. Buvo stebėtina, kad verslo atstovai dėl laiko stokos 
atvykdavo tiksliai tik į tam tikrus, specializuotus pranešimus. Be to, 
konferencijos metu pasisakė šilumos ir vandens tiekimo gamybininkų 
atstovai apie savo patirtį, atliekamų darbų ypatybes ir gudrybes. 
Mechanikos fakulteto rūmuose jaunųjų mokslininkų konferencijos 
„Mokslas – Lietuvos ateitis“: mechanika, medžiagų inžinerija, pramo-
nės inžinerija ir vadyba darbas vyko keturiose sekcijose. Konferenci-
joje perskaityti 87 pranešimai. Joje dalyvavo jaunieji mokslininkai iš 
VGTU, Kauno technologijos universiteto ir ERASMUS studentai iš Eu-
ropos Sąjungos valstybių.
Vietoj išvadų. Jaunųjų mokslininkų konferencijos puikiai atspindi 
VGTU plėtojamą studentų akademinę veiklą. Dauguma pristatytų 
darbų atspindi glaudų studentų ir dėstytojų bendradarbiavimą, matyti 
pastangos tiek bakalaurantų, tiek magistrantų baigiamuosius darbus 
sieti su moksliniais tyrimais, o kartais ir su verslo poreikiais. Kitaip ir 
negali būti, nes moksliniai tyrimai ir jais grįstos studijos yra universiteto 
veiklos pagrindas. Sakoma, kad mokslas yra kūryba, o kūryba skiria 
žmogų nuo žemesnių būtybių.
Jaunųjų mokslininkų konferencijos magistrantams ir doktorantams 
tapo produktyvia aukštojo lavinimo forma, suteikiančia ne tik praktinės 
patirties, bet leidžiančia pajusti mokslinės kūrybos procesą. Studijų 
metais įgyta mokslinio darbo patirtis leidžia būsimiems specialistams 
tapti naujausių mokslo žinių, tiriamojo darbo įgūdžių ir atitinkamo mąs-
tymo būdo skleidėjais savo profesinės veiklos srityse. Tad visiems jau-
niesiems mokslinės veiklos dalyviams linkiu ir toliau degti noru kuo 
daugiau žinoti“.
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16 d. Kaune tris dienas vyko vienas svarbiausių studentų sporto ren-
ginių – Lietuvos universiada, kurioje sėkmingai pasirodė VGTU 
studentai.
Lengvosios atletikos čempionais tapo Aplinkos inžinerijos fa-
kulteto studentas Silvestras Guogis (400 m barjerinis bėgimas, 
4:83) ir merginų komanda (estafetės rungtyje 4×100) – Verslo 
vadybos fakulteto studentės Silvestra Malinauskaitė, Rita Bal-
čiauskaitė, Eglė Kondrotaitė bei Architektūros fakulteto studen-
tė Kotrina Kozlovskaja.
Dziudo imtynių čempionais tapo Mechanikos fakulteto studentė 
Veslava Grigorovič bei šio fakulteto studentas Ignas Petkevi-
čius ir Statybos fakulteto studentas Tomas Mečkovskis.
Sidabro medalius iškovojo Transporto inžinerijos fakulteto stu-
dentas Ignas Giedraitis.
Bronzos medalius iškovojo Aplinkos inžinerijos fakulteto stu-
dentė Aistė Mikolaitytė ir Fundamentinių mokslų fakulteto stu-
dentė Karina Bičkutė.
Orientacinio sporto varžybose vaikinų komanda iškovojo bron-
zos medalius.

17 d. „Veide“, Nr. 20 VGTU rektorius prof. R. Ginevičius atsakė į žur-
nalistų užduotus klausimus:
Veidas: Švietimo ir mokslo ministras, gindamasis nuo profesinių 
sąjungų skelbiamo nepasitikėjimo, įtarė, kad už tokių pareiš-
kimų stovi politikai ir akademinės bendruomenės atstovai. Ar 
tikrai aukštosios mokyklos norėtų stabdyti švietimo reformą?
R. G. Kai girdžiu ministrą kalbant apie akademinę nomenkla-
tūrą, visada noriu pasiūlyti, kad prisimintų, jog rektoriai pirmieji 
kėlė klausimą dėl reformos. Bet dėl esminės. Taigi priekaištai 
nepelnyti. Manau, reforma buvo reikalinga, ji išjudino stovintį 
vandenį. Tačiau reikia pripažinti ir problemas, nes reformuo-
jant tokią sritį jų neįmanoma išvengti. O kiekvierna reforma – 
tai iš esmės pinigų klausimas. Profesinės sąjungos piktinasi, 
kad didinama socialinė paskirtis, kad kaimo vaikai negali įstoti 
į aukštąsias mokyklas, nes jų žinių lygis žemesnis, bet jie la-
bai darbštūs. Iš tikrųjų galiu savo pavyzdžiu patvirtinti: kai mes  
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studijavome, iš kaimo atėję vaikai iš pradžių labai sunkiai girgž-
dėjo, bet paskui pralenkė miestiečius. Visą laiką sakau: valsty-
bė neturi teisės nusišalinti nuo švietimo funkcijos. Kiekvienas 
turi turėti teisę studijuoti, kur nori, ir jausti valstybės paramą.
Veidas: Tai ir renkasi, kur nori, – studijas užsienyje. Kaip pro-
gnozuojate, ar šiemet universitetai sulauks tiek pat stojančiųjų?
R. G. Kalbantis su abiturientais, kartais baisu darosi: beveik išti-
sos klasės rengiasi važiuoti studijuoti į užsienį. Liūdniausia, kad 
išvažiuoja protingiausi vaikai, olimpiadų nugalėtojai. Žiūrint į dar 
tolesnę demografinę perspektyvą, kai po penkerių metų bus tik 
pusė to abiturientų skaičiaus, kurį turėsime šiemet, o dalis jų ir 
vėl važiuos į užsienį, kiek liks jaunimo Lietuvoje ir kiek jų stos į 
mūsų aukštąsias mokyklas? Fiziškai jų nebebus.
Veidas: Tai į kurią pusę, rektorių nuomone, toliau turėtų judėti 
reforma?
R. G. Pirmas reformos klausimas – finansavimo tvarka – yra 
pajudėjęs. Dėl universitetų valdymo daug iečių sulaužyta. Mi-
nistras yra sakęs, kad rektoriai labiausiai priešinosi tvarkos kei-
timui. Manau, pasiūlytas tarybų modelis gali turėti ir pliusų, ir 
minusų. Nepriklausomas rektorius gali daryti daugiau esminių 
sprendimų. O tarybos paskirtas rektorius turi būti universitetui 
atsidavęs žmogus, ne vien vadybininkas. Degalinės direktorius, 
kad ir koks geras vadybininkas būtų, negali vadovauti universi-
tetui. Jo misija kilnesnė nei pelno siekimas. Kartais mūsų politi-
kai tų dalykų neskiria.

Išleistas „Studijų biuletenis“ Nr. 3 (57), kuriame atspausdinti:
Senato nutarimas Nr. 184 Dėl Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitete studijuojančių asmenų (išskyrus užsienio ne Europos 
Sąjungos šalių studentus) įmokų už studijas ir papildomas pas-
laugas reglamento tvirtinimo.
Rektoriaus įsakymai:
Nr. 185 Dėl 2009–2010 m. m. praktikų organizavimo ir atsiskai-
tymo;
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Nr. 186 Dėl 2010 m. baigiamųjų egzaminų, baigiamųjų darbų 
gynimo ir diplomų įteikimo.
Leidinį sudarė V. Plakys ir L. Sakalauskaitė.

18 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius ir UAB „Abpla-
nalp Engineering“ vadovas V. Aleksejevas pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį.

VGTU Mechanikos fakulteto aktų salėje vyko kompanijos 
„National Instruments“ (NI) technologijų pristatymas-se-
minaras. Kompanijos šūkis – „Matavimų revoliucija“. Firmos 
veiklos sritis – kompiuterizuotų matavimo ir automatizavimo 
sistemų projektavimas bei realizavimas. Matavimams atlikti ir 
apdoroti naudojami kompiuteriai, į kuriuos diegiama atitinkama 
programinė ir aparatinė įranga. NI yra kompiuterizuotų ir ryšį 
per tinklą turinčių matavimo ir automatizavimo sistemų gamy-
bos lyderis. 
Seminarą atidarė Mechanikos fakulteto dekanas prof. A. V. Va-
liulis. Jis sakė, kad „šis seminaras ypatingai svarbus katedroms, 
kurios turi atnaujinti studijų programas. Jose turėtų būti naujau-
si modeliavimo, matavimų metodai, laboratoriniai darbai, taigi 
šiandien išties turime gerą galimybę pasižiūrėti ir susipažinti su 
tuo, kas daroma specializuotai, ir pagalvoti, kaip mes galime 
tuos metodus pritaikyti savo studijų programų modernizavimui“. 
Seminare apžvelgti pagrindiniai kompiuteriniai valdymo-mata-
vimo sistemų kūrimo principai, pristatytos naujausios „National 
Instruments“ technologijos, NI grafinio projektavimo platforma 
LabVIEW, vyko pristatymai-demonstracijos, praktiniai pristaty-
mai studentams, diskusijos. 

Bibliotekoje atidaryta paroda „Telekomunikacijų istorija ir 
dabartis“. 
Parodos stende rašoma:
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„Telekomunikacijos – tai informacijos perdavimas tolimais atstumais. 
Ši sąvoka apima ne tik ryšio kanalus, bet ir visą sistemą, skirtą per-
duoti duomenis nuotoliniu būdu. Siunčiamai informacijai priimti nau-
dojami tokie prietaisai kaip telefonas, radijo imtuvas, televizorius, 
kompiuteris. Informacija gali būti perduodama įvairių dažnių radijo 
bangomis arba laidais sklindančiais elektromagnetiniais impulsais. 
Telekomunikacijų plėtrai savo išradimais didelę įtaką padarė Alek-
sandras Grehemas Belas, Guglielmo Marconi ir John Logie Baird. 
Telekomunikacijos neatsirado iš oro. Jos atsirado iš informacinių tech-
nologijų. O pastarosioms reikia daugybės naujų medžiagų: mikroban-
gių ir šviesolaidinių ryšių linijų, elementų garso keitimui elektros signa-
lais ir atvirkščiai, jų keitimui mikrobangomis arba šviesa, mikrobangių, 
šviesos ir kitokių stiprintuvų ir generatorių, dažnio ir fazės keitiklių ir dar 
šimtų kitų. Daugeliui atrodo, kad telekomunikacijos yra kažkas nauja. 
Nors kompiuterinių ryšių tinklų menas iš tikrųjų yra naujas, tačiau jų 
koncepcija gana sena. Ji gimė XIX amžiuje. Šiuolaikinei kompiuterinių 
ryšių tinklų technologijai padėjo atsirasti trys dideli išradimai: telegra-
fas, telefonas ir teletaipas“. 
Parodoje buvo galima susipažinti su telekomunikacijų evoliuci-
ja, telefono, radijo, telegrafo ir kitų telekomunikacijos priemonių 
išradėjais bei įdomybėmis. 

19 d. Konferencijų centre „Margis” prasidėjo tris dienas trukusi jubi-
liejinė 10-oji tarptautinė konferencija „Naujos statybinės 
medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“. 
Pagrindinis konferencijos organizatorius – VGTU Statybos fa-
kultetas. Kiti Lietuvos ir užsienio partneriai – Lietuvos mokslų 
akademija, Tarptautinės tiltų ir statybinių konstrukcijų asocia-
cijos Lietuvos grupė, Europos statybos inžinierių taryba ir Eu-
ropos statybos fakultetų asociacija – padėjo rūpintis konferen-
cijos informacine sklaida, kviečiant garbingus pranešėjus bei 
svečius, taip pat prisidėjo organizuojant konferencijos leidinio 
straipsnių recenzavimą.
„Gyvename projektų pasaulyje. Konferencija – taip pat projek-
tas. Jeigu jis gyvuoja daugiau nei dešimtmetį, vadinasi,
yra pavykęs“, – sveikindamas susirinkusiuosius kalbėjo VGTU 
rektorius prof. Romualdas Ginevičius. Pasak rektoriaus, šis pro-
jektas – ne tik vykęs, bet ir sėkmingas, nes kaskart sulaukia vis  
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daugiau dalyvių. Be to, daugelis jų atvyksta jau ne pirmą kartą. 
Plečiasi ir konferencijos dalyvių geografija. 
Pasak VGTU Statybos fakulteto dekano prof. Povilo Vainiūno, 
kas trejus metus rengiama konferencija įgyja vis didesnę tarp-
tautinę reikšmę.
Konferencijos tikslas buvo aptarti laimėjimus statybos medžia-
gų gamybos, projektavimo, statybos, eksploatavimo, vadybos ir 
kitose srityse. Ši konferencija suteikė puikias galimybes moksli-
ninkams, inžinieriams, statybos profesionalams iš viso pasaulio 
susitikti ir kartu aptarti aktualiausias statybos sektoriaus proble-
mas bei laimėjimus.
Konferencijoje dalyvavo apie 400 mokslininkų, iš kurių 246 – iš 
22 užsienio šalių. Be dviejų bendrų plenarinių posėdžių, kon-
ferencijos darbas vyko atskirose sekcijose. Pagal pranešimų 
tematiką tradiciškai buvo išskirtos 6 sekcijos: Statybinės me-
džiagos ir jų technologija; Statybos technologija ir vadyba; Sta-
tybinės konstrukcijos ir tiltai; Konstrukcijų optimizavimas ir nauji 
skaičiavimo metodai; Geotechnika; Gaisrinė sauga ir ergono-
mika. Dalis pranešimų savo turiniu buvo aktualūs daugiau negu 
vienai sekcijai, todėl konferencijos metu buvo organizuojami ne 
tik plenariniai, bet ir 2 jungtiniai (tarpsekcijiniai) posėdžiai, ku-
riuose pranešimus skaitė žymiausi savo srities Lietuvos ir už-
sienio mokslininkai.
Plenariniuose ir jungtiniuose posėdžiuose pranešimus skaitė 
tokie pasauliniu mastu žinomi mokslininkai, kaip Vienos tech-
nikos universiteto profesorius ir buvęs Austrijos mokslų akade-
mijos prezidentas H. A. Mang, Miuncheno technikos universite-
to profesorius N. Vogt, Liuksemburgo universiteto profesorius 
B. Peters, Darmštato technikos universiteto profesorius R. Kat-
zenbach, Gdansko technologijos universiteto profesorius Z. Si-
kora ir kiti. Sekcijose per tris dienas buvo pateikti 95 stendiniai 
bei perskaityti 127 žodiniai pranešimai. 
Konferencijoje aptarti tiltų ir specialiųjų statinių, eurokodų ir jų 
taikymo, statinių konstrukcijų, konstrukcijų stiprinimo, patikimu-
mo problemų statyboje, konstrukcijų optimizavimo, geotechni-
kos, statybinių medžiagų ir jų technologijų, energiją taupančių 
medžiagų, visuotinės kokybės vadybos statyboje, ekonomikos, 
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ergonomikos ir daugelis kitų su statybos sektoriumi susijusių 
klausimų.
Konferencijoje dalyvavo akademikas Antanas Kudzys, šven-
čiantis garbingą 85-erių metų jubiliejų. Už produktyvią mokslinę 
veiklą VGTU rektorius prof. Romualdas Ginevičius apdovanojo 
jubiliatą vardiniu universiteto aukso medaliu bei padėkos raštu.
Konferecijos dalyvius taip pat pasveikino buvęs VGTU auklėti-
nis aplinkos viceministras Arūnas Remigijus Zabulėnas.
VGTU docentas V. Stragys, kaip Europos statybos inžinierių ta-
rybos (ECCE) Lietuvos atstovas, perskaitė ECCE prezidento 
V. P. Economopoulos sveikinimą.

*     *
*

Keletui dienų nuo tikrojo akademiko gimtadienio praėjus, moks-
lo bendruomenė ir visuomenės atstovai susirinko iškilmingai 
pasveikinti jubiliatą A. Kudzį į Kauno technologijos univer-
siteto Aulą. Profesorių, technikos ir technologijos mokslų habi-
lituotą daktarą, akademiką, Valstybinių premijų laureatą (1974, 
1982), Budapešto technikos universiteto garbės daktarą, ilga-
metį VGTU Statybinių konstrukcijų bei Gelžbetonio konstrukcijų 
katedrų vedėją, Jungtinio demokratinio judėjimo (JDJ) pirminin-
ko pavaduotoją A. Kudzį pasveikino Lietuvos mokslų akademi-
jos, KTU vadovybė, žymūs mokslo ir visuomenės veikėjai.

Matematikos ir informatikos institute Povilas TREIGYS gynė 
daktaro disertaciją tema: „Grafinių oftalmologinių ir ter-
movizinių duomenų analizės metodų kūrimas ir taikymas“ 
(technologijos mokslų sritis, informatikos inžinerija – 07T). 
Moksliniai vadovai prof. habil. dr. Gintautas DZEMYDA (Mate-
matikos ir informatikos institutas, technologijos mokslai, infor-
matikos inžinerija – 07T) (2007 – 2010), prof. habil. dr. Vydūnas 
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ŠALTENIS (Matematikos ir informatikos institutas, technologi-
jos mokslai, informatikos inžinerija – 07T) (2005 – 2007). 

„Respublikoje“ išspausdintas V. Giriūno straipsnis „Už išgelbė-
tas gyvybes – savivaldybės skolos“. Straipsnyje rašoma:
„Praėjusių metų pabaigoje Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
mokslininkų atlikta studija parodė, kad nauja šviesoforų sistema ir va-
dinamieji žalieji koridoriai Vilniaus transporto sistemai tapo gaivaus oro 
gūsiu. Mokslininkai įrodė, kad įrengus „žaliuosius koridorius“ ir moder-
nią šviesoforų sistemą, sostinės vairuotojai sutaupo daug laiko, suma-
žėja rizika patekti į eismo įvykį.
„Tikėtina, kad penkiuose Vilniaus miesto transporto koridoriuose vidu-
tinis greitis per rytinį ir vakarinį piką išaugs nuo 10 iki 25 proc. arba nuo 
2,63 iki4,38 km/val.“, – teigė VGTU mokslininkai. Kitaip tariant, vairuo-
tojai, kurie rytinėse ir vakarinėse spūstyse sugaišdavo po, pavyzdžiui, 
valandą, dabar kasdien sutaupo nuo 12 minučių iki pusvalandžio.
Mokslininkai turi ir pirmus tvirtus įrodymus, kad automatizuota švieso-
forų sistema vilniečiams jau teikia naudą. VGTU ekspertų skaičiavi-
mais, vidutinis transporto judėjimo greitis po sistemos paleidimo padi-
dėjo maždaug 50 proc.
Šie skaičiavimai jau pasitvirtino. Kaip rodo bendrovės „PI konsultaci-
jos“, pernai lapkritį atlikta analizė, centralizuota eismo valdymo siste-
ma atkimšo pagrindines miesto arterijas. Kaip geriausią pavyzdį įmonė 
pateikia pirmąjį eismo koridorių tarp Žaliojo tilto ir oro uosto. [...]“.

20 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius pa-
sirašė partnerystės sutartį su didžiausios ir pažangiausios 
pasaulyje mokslo žurnalų leidyklos „Taylor&Francis“ atsto-
vais. 
„Pagal šią sutartį 10 Vilniaus Gedimiuno technikos universitete 
leidžiamų mokslo žurnalų pateks į „Taylor&Francis“ specializuo-
tus katalogus ir kolekciją, bus matomi prestižiškiausių pasaulio 
universitetų bibliotekose bei prieinami visai mokslininkų ben-
druomenei. Mokslininkai iš viso pasaulio turės puikią galimy-
bę susipažinti ir su VGTU mokslo žurnalais bei straipsniais“, – 
sakė VGTU leidyklos „Technika“ direktorė Eleonora Dagienė. 
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„Mes leidžiame kokybiško turinio mokslo žurnalus, o jis reikalau-
ja efektyvios pasaulinės sklaidos. Šią sklaidą galime užtikrinti 
tik pasitelkę elektroninę leidybą“, – apie svarbią mokslo žurnalų 
leidybos inovaciją pasakojo leidyklos „Technika“ vadovė. 
Leidykla „Taylor&Francis“, įvertinusi VGTU mokslo žurnalų tu-
rinį kaip tarptautinį, pažangų ir šiuolaikišką bei pasitelkusi turi-
mas elektroninės leidybos priemones, pristatys VGTU mokslo 
žurnalus plačiajai pasaulio mokslininkų bendruomenei. Ši par-
tnerystės sutartis teiks didelę abipusę naudą. 
Leidyklos „Taylor&Francis“ kolekcijoje yra per 1 700 mokslo 
žurnalų, matomų visose pasaulio mokslo įstaigose. 

21 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius ir Druskininkų 
„Ryto“ gimnazijos direktorė M. Kriščiūnaitė pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį.

22 d. Vyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atsto-
vybės (VGTU SA) organizuotas Mechanikos ir Transporto inži-
nerijos fakultetinių dienų „Transmechanija 2010“ uždaromasis 
renginys.
Transmechanija – sudėtinis žodis, reiškiantis dviejų universite-
to fakultetų – Mechanikos ir Transporto inžinerijos – studentų 
draugystę bei bendradarbiavimą. Ši studentų profesinė šventė 
po ketverių metų pertraukos vėl sėkmingai atgijo.
Šventė prasidėjo mašinų paradu Vilniaus miesto gatvėmis. Pa-
rado dalyvių, įvairiausių automobilių klubų bei visų, norinčiųjų 
pasididžiuoti savo transporto priemonėmis, kolona, prižiūrima 
Lietuvos eismo kontrolės motorizuotos mobiliosios kuopos 
pareigūnų, pajudėjo iš VGTU Transporto inžinerijos fakulteto 
pagrindinėmis Vilniaus miesto gatvėmis, aplankė Mechanikos 
fakultetą ir savo kelionę užbaigė „Siemens“ arenos automobilių 
stovėjimo aikštelėje, kur besidomintys turėjo galimybę stebėti 
vykusias automobilių slalomo varžybas.
Finalas prizinėms vietoms laimėti vyko trijose kategorijose (au-
tomobiliais priekiniais varomaisiais ratais, galiniais varomaisiais 
ir bendrojoje įskaitoje).
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Renginyje užfiksuotas ir rekordas – vienintelė Lietuvoje ekolo-
giško automobilių plovimo įmonė ,,MO“ surengė pirmąjį masinį 
ekologišką automobilių plovimą Lietuvoje.

23 d. VGTU choras „Gabija“ (meno vadovė R. Viskantaitė) dalyvavo 
baigiamuosiuose XI tarptautinio sakralinės muzikos festivalio 
„Džiūgaukim... Aleliuja“ koncertuose, Marijampolėje. 
Kartu su VPU choru „Ave Vita“, Mykolo Romerio universiteto 
mišriu choru, Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios choru ir Mari-
jampolės „Suvalkija“ giedojo Šv. Mišiose Šv. Vincento Pauliečio 
bažnyčioje, po kurių susirinkusieji buvo pakviesti pasiklausyti 
kolektyvų paruoštų individualių koncertinių programų. 
Festivalio kulminacija – Marijampolės kultūros centre jungtinio 
dalyvių choro bei fanfarinio orkestro „Trakai“ atliktas stambus 
K. Orfo kūrinys „Carmina burana“ (dirigentas T. Šileika). Muzika 
ir specialiai pritaikytos vizualizacijos nepaliko abejingų. Koncer-
to metu taip pat įteiktos padėkos chorų vadovams ir festivalio 
idėją parėmusiems žmonėms. 
Vakare Tautkaičių gyvenvietėje kolektyvai drauge su vietiniais 
gyventojais šventė Sekmines. Čia visi buvo vaišinami specialiai 
šiai progai paruošta kiaušiniene, netrūko nei dainų, nei šokių. 

24 d. VGTU Senato posėdžių salėje Laura TUPĖNAITĖ gynė dakta-
ro disertaciją tema: „Gyvenamosios aplinkos atnaujinimo 
projektų daugiakriterinis vertinimas“ (technologijos mokslų 
sritis, statybos inžinerija – 02T). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras ZAVA-
DSKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologi-
jos mokslai, statybos inžinerija – 02T). 

VGTU Senato posėdžių salėje Loreta KANAPECKIENĖ gynė 
daktaro disertaciją tema: „Statybos projektų žinių valdymo 
modelio ir rekomendacinės sistemos kūrimas“ (technologi-
jos mokslų sritis, statybos inžinerija – 02T). 
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Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Artūras KAKLAUSKAS (Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, 
statybos inžinerija – 02T). 

Elektronikos fakultete viešą paskaitą Netiesiniai technologinių 
procesų valdymo algoritmai skaitė doc. dr. Algirdas Baškys.

Savaitraštis „Veidas“ jau tryliktą kartą sudarė Lietuvos universi-
tetų reitingus. 
2010 metų reitinge bendroje visų rodiklių sumoje Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetas užėmė ketvirtąją vietą. Ver-
tinimo kriterijai buvo: 
I. Vykdoma mokslo ir meno veikla (19 tšk.). VGTU – 5,4 tšk.
II. Aukščiausi veiklos įvertinimai (9 tšk.). VGTU – 1,8 tšk.
III. Akademinio personalo kvalifikacija (17 tšk.). VGTU – 11,5 
tšk.
IV. Studijų kryptys (9 tšk.). VGTU – 4,5 tšk.
V. Studijų sąlygos (12 tšk.(. VGTU – 3,4 tšk.
VI. Studentų apklausa (12 tšk.). VGTU – 7,2 tšk.
VII. Darbo rinka (13 tšk.). VGTU – 7,9 tšk.
VIII. Finansavimo struktūra (9 tšk.). VGTU – 1,7 tšk.
Pirmoje reitingo lentelėje – Vilniaus, antroje – Kauno technolo-
gijos, trečioje – Mykolo Romerio, penktoje – Vytauto Didžiojo 
universitetai, šeštoje – Lietuvos muzikos ir teatro, septintoje – 
Vilniaus dailės akademijos, aštuntoje – Šiaulių, devintoje – Klai-
pėdos, dešimtoje – Vilniaus pedagoginis, vienuoliktoje – Kauno 
medicinos, dvyliktoje – Lietuvos žemės ūkiouniversitetai, try-
liktoje – Lietuvos veterinarijos ir keturioliktoje – Lietuvos kūno 
kultūros akademija.
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Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Ciegis R., Tumanova N. FINITE-DIFFERENCE SCHEMES 
FOR PARABOLIC PROBLEMS ON GRAPHS. 
LITHUANIAN MATHEMATICAL JOURNAL Volume: 50 Issue: 2  
Pages: 164–178  Published: APR 2010 

25 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje įvyko apskritojo sta-
lo diskusija „Taikomųjų mokslų bei verslo problemos ir galimi 
sprendimai Lietuvoje“, kurioje LPK, šalies pažangiausių įmonių 
vadovai, universitetų profesoriai, Švietimo ir mokslo ministras 
G. Steponavičius bei Ūkio ministerijos vadovybė diskutavo, ką 
reikėtų daryti norint pakeisti situaciją taikomuosiuose moksluo-
se, kad juos, o ne socialinius mokslus rinktųsi kuo daugiau abi-
turientų. 
Technologinės krypties universitetai pristatė bendrai atliktą apž-
valgą, kas lemia 3 kartus didesnį socialinius mokslus studijuo-
jančiųjų skaičių technologinių ir taikomųjų mokslų nenaudai ir 
tartasi, kaip spręsti šią problemą. 
Šalies verslininkai universitetų ir ministerijų vadovybei išdėstė 
savo požiūrį, kas trukdo pramonei ir verslui efektyviau dirbti su 
mokslininkais bei kokių pasekmių tai gali turėti šalies ekonomi-
kos ateityje. 
Pagrindiniame pranešime KTU prof. R. Kažys kaip vieną di-
džiausių problemų paminėjo technologijos mokslų specialistų 
rengimą ir jų trūkumą, tad nedelsiant reikia skatinti motyvaciją 
studentų, pasirinkusių technologijų studijas. „Dar viena aktuali 
problema – socialinių ir technologinių studijuojančių studentų 
skaičius, kuris nėra proporcingas ir neatitinka darbo rinkos po-
reikių“ – sakė R. Kažys. Jo teigimu, svarbu didinti studijuojančių 
studentų technologinius mokslus skaičių bei skatinti juos finan-
siškai ir taikyti įvairias studijų lengvatas. Profesoriaus teigimu, 
Lietuvoje nevertinami moksliniai tyrimai, kurie gali pasitarnauti 
mokslo ir pramonės plėtrai. 
Šį susitikimą inicijavo techniškieji universitetai, kurie tiesiogiai 
susiję su akademinių žinių panaudojimu versle. 
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Doc. dr. Donatas Jonas Sidaravičius ( VGTU Mechanikos 
fakultetas, Poligrafinių mašinų katedra ), siekiantis atlikti habi-
litacijos procedūrą technologijos mokslų srityje, medžiagų inži-
nerijos mokslo kryptyje (08T), teikė mokslo darbų apžvalgą 
„Medžiagos elektrofotografija ir jų savybės“ viešam nagri-
nėjimui atvirame Vilniaus Gedimino technikos universiteto Me-
chanikos fakulteto tarybos ir doc. dr. Donato Jono Sidaravičiaus 
habilitacijos procedūros komisijos posėdyje.

26 d. Rektorato posėdis
Posėdyje pateikta universiteto fakultetuose dėstomų matemati-
kos modulių dėstymo metodų kryptingumo analizė;
Pristatytas naujos stipendijų tvarkos skyrimo projektas;
Apsvarstytas 2010 metų priėmimo į doktorantūrą planas;
Pristatyta 2010 m. I ketvirčio pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdy-
mo ataskaita;
Aptarta nauja magistrantūros studijų programa Kūrybos komu-
nikacija.

VGTU rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius ir Ky-
ung Hee universiteto (Pietų Korėja) viceprezidentas Yup Kim 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

VGTU, atstovaujamas Plėtros prorektoriaus L. Rimkaus, su 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VĮ „Lietuvos verslo pa-
ramos agentūra“ pasirašė projekto „VGTU Kūno kultūros ka-
tedros patalpų (Saulėtekio al. 28) renovavimas pagerinant jų 
energetines charakteristikas“ finansavimo ir administravimo su-
tartį. Kūno kultūros katedros patalpų renovacijai iš Europos Są-
jungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirta 
beveik 300 tūkst. Lt.
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VGTU Senato posėdžių salėje Regina JASILIONIENĖ gynė 
daktaro disertaciją tema: „Ryšių su klientais sistemų efek-
tyvumo vertinimas“ (socialinių mokslų sritis, ekonomika – 
04S). 
Mokslinis vadovas doc. dr. Rima TAMOŠIŪNIENĖ (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomi-
ka – 04S). 

Laikraštyje „Šiaulių kraštas“ išspausdintas Rūtos Jankuvienės 
straipsnis „Šiauliams siūlomi troleibusai“. 
Straipsnyje rašoma, kad VGTU magistrantė Olga Balašova 
magistro darbą skyrė troleibusų transporto idėjai Šiauliuo-
se išnagrinėti, o šios idėjos iniciatorius – VGTU docentas 
Julius Gajauskas, buvęs šiaulietis ir Šiauliečių klubo Vilniuje 
narys.
Dvejus metus O. Balašova bendradarbiavo su Šiaulių savival-
dybe rengdama šį darbą, kurį gins universitete. Darbo vado-
vas – docentas dr. Gražvydas Mykolas Paliulis.
Magistrantė pristatė galimybę Šiauliuose įrengti dvi troleibusų 
linijas. Iki 2015 metų – pirmąją – nuo Dainų žiedo Tilžės gatve 
ir Aušros alėja. Iki 2020 metų – jos atšaką nuo Gegužių žiedo.
Troleibusai laikomi ekologišku transportu. Elektra varomi vari-
kliai dirba tyliai, neteršia aplinkos. Šiauliams troleibusai padėtų 
spręsti miesto centro taršos ir triukšmo problemas.
O. Balašova atliko gyventojų apklausą. 75 procentai pritarė tro-
leibusų transporto Šiauliuose idėjai.
„Idėja sveikintina ir gera, bet reikia 25 procentų Savivaldybės 
metų biudžeto lėšų, – sakė Rasa Budrytė, miesto vyriausioji ar-
chitektė. – Nebent Europa padėtų?“
Docentas J. Gajauskas ragino nelaikyti šio darbo tik „uždėtu 
paukščiuku“ VGTU ir Savivaldybės bendradarbiavimo sutartyje: 
„Meras per „Šiaulių dienų“ šventę Tilžės gatvės ir Aušros alėjos 
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sankirtoje galėtų pastatyti stulpą su užrašu, kad čia jau 2012 
metais važinės troleibusai“.

*     *
*

Apie Šiaulių Savivaldybėje pristatytą VGTU magistrantės Olgos 
Balašovos akademinį darbą rašė ir laikraščiai „Šiaulių naujie-
nos“, Nr. 118 (16238) bei „Vakaro žiniuos“, Nr. 119 (3086).

27 d. EF Kompiuterių inžinerijos katedros prof. habil. dr. Romu-
aldui Navickui – 60.
Romualdas Navickas gimė gegužės 27 d. Varėnoje. 1968 m. aukso 
medaliu baigė Varėnos vidurinę mokyklą. 1973 m. baigė Kauno poli-
technikos institutą ir tapo elektroninės technikos inžinieriumi.
1973–1975 m. buvo nusiųstas du metus tarnauti inžinierumi kariuome-
nėje Ukrainoje.
Savo inžinerinę ir mokslinę veiklą jis pradėjo mokslinio tyrimo institute 
„Venta“ nuo 1975 m., kur dirbo įvairiose pareigose: vyr. inžinieriumi, 
vadovaujančiuoju inžinieriumi, GaAs ir Si technologijų laboratorijos 
vadovu. R. Navickas 1975–1990 m. buvo per 20 mokslinių projektų 
integrinių grandynų technologijų sukūrimo vadovas ar pavaduotojas 
ir SSSR elektronikos pramonės GaAs krypties vyr. Konstruktorių ta-
rybos narys: 1979–1981 m. jis pasiūlė ir pritaikė naujus konstrukci-
nius ir technologinius principus kuriant 2,0 GHz silicio dažnio daliklių 
technologiją, ir 1980 m. buvo pagaminti greitaveikiškiausi silicio dažnio 
dalikliai pasaulyje. 1982–1983 m. suprojektavo 9-10 skilčių analogas-
skaitmuo keitiklių (ASK) elementus ir gamybos technologiją, kurios 
pagrindu buvo pagaminti pirmieji pasaulyje 10 skilčių ASK integrinių 
grandynų pavyzdžiai.
Dirbdamas 1980–1983 m. R. Navickas neakivaizdžiai studijavo KPI 
aspirantūroje ir 1984 m. Baltarusijos MA Elektronikos institute apsi-
gynė technikos mokslų kandidato disertaciją, kurioje nagrinėjo greita-
veikių integrinių grandynų technologijų formavimosi procesus. 1986 m. 
R. Navickas, apibendrindamas savo ir kitų darbus integrinių grandynų 
technologijų formavimosi procesų srityje, sąjunginėje spaudoje išleido 
apžvalgą–monografiją.
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1989 m. kartu su A. Kvedaravičium išleido pirmąją didesnės apimties 
lietuvių kalba knygą „Silicio integrinių schemų gamybos vadovas, skir-
tą mikroelektronikos specialistų mokymui. 
1991 m. akademikas J. Požėla pakvietė R. Navicką dirbti Tarptautinio 
mokslo ir kultūros centro pasaulinės laboratorijos Lietuvos skyriaus 
projektų vadovu GaAs IG, skirtų didelių energijų fizikai tirti, sukūrimui.
1992–1997 m. buvo sukurti pirmieji pasaulyje mažatriukšmiai ir žemos 
vartojamosios galios GaAs krūviui jautrūs stiprintuvai (KJS) mikrojuos-
teliniams ir taškiniams jutikliams.
R. Navickas kartu su kolegomis Europos branduolinių tyrimų centre 
(CERN), Ženevoje ir Rezerfordo-Apleotono laboratorijoje (RAL), Oks-
forde atliko mikrojuostelinių KJS bandymus.
Jis dalyvavo kartu su International Rectifier Corp. Italiana darbuotojais 
kuriant galingų diodų ir tiristorių gamybos technologiją ir įdiegiant ją į 
gamybą, buvo ir tiristorių technologijos ir kokybės valdymo sistemos 
ISO 9000 projektų vadovas, stažavosi užsienio tyrimų centruose. 
2003 m. dr. R. Navickas savo mokslinio darbo rezultatus apibendrino 
habilitaciniame darbe „Mikrostruktūrų formavimosi procesai integrinių 
grandynų technologijose”, kuriame buvo išnagrinėta aktuali mikroelek-
tronikos problema – naujų integrinių grandynų (IG) gamybos techno-
logijų, pagrįstų mikrostruktūrų susitapdinimo ir formavimosi procesais, 
sukūrimas. Jam už šį elektros ir elektronikos inžinerijos darbą suteiktas 
technologijos mokslų habilituoto daktaro laipsnis.
2004 m. habil. dr. R. Navickas buvo išrinktas VGTU Elektronikos fa-
kulteto kompiuterių inžinerijos katedros profesoriumi, pradėjo dėstyti 
naują dalyką magistrantams „Nanotechnologijos elektronikoje”, tęsė 
mokslo darbus nanostruktūrų formavimosi procesų modeliavime ir IG, 
skirtų mamografijai ir dentografijai, kūrimui.
Prof. R.Navickas skaitė paskaitas ERASMUS programos rėmuose už-
sienyje: Furtwangeno taikomųjų mokslų universitete Vokietijoje; Athlo-
no technologijos institute, Airijoje; Linkopingo universitete, Švedijoje, 
Lisabonos politechnikos institute.
Nuo 2005 m. R. Navickas yra Aukštųjų technologijų plėtros programos 
„Nanotechnologijos ir elektronika” programos tarybos narys ir eks-
pertas; vėliau paskirtas Lietuvos atstovu Europos nanoelektronikos 
technologinėje platformoje ENIAC, kurios 12 mokslo bendruomenės 
posėdžių ir forumų įvairiose šalyse (Austrijoje, Belgijoje, D. Britanijoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje, Japonijoje ir kt.) pristatė Lietuvos nanoelek-
tronikos proveržio kryptis ir problemas.
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2006 m. buvo organizuota asociacija „Nacionalinis nanoelektronikos ir 
elektronikos klasteris”, kurios valdybos pirmininku išrinktas prof., habil. 
dr. R. Navickas.
Vienas ir su bendraautoriais Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidi-
niuose jubiliatas paskelbė virš 80 mokslo darbų, parengė per 30 prane-
šimų šalies ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, yra 7 išradimų 
autorius ir bendraautoris.
2008 m. R. Navickas publikavo naują knygą „Nanotechnologijos mi-
kroelektronikoje. 

Vilniaus Gedimino technikos universitete viešėjo Pietų 
Korėjos universitetų atstovai. Šio vizito tikslas – plėtoti par-
tnerystę tarp universitetų bei verslo sektoriaus projekto EUKLA 
(European Korean Leadership Alliance) rėmuose. 
„EUKLA – tai naujos kokybės bendradarbiavimas tarp univer-
sitetų ir įmonių, naujų galimybių ieškojimas. Tikimės, kad par-
tnerystė projekte suvienys universitetus bei verslą: Korėjos gi-
gantus Hyundai, Samsung, LG, vienas geriausių Europos mul-
tinacionalinių kompanijų – ABB, Bosch bei mažas ir vidutines 
įmones, kurios sėkmingai konkuruoja pasaulio rinkose“, – teigė 
Pietų Korėjos Ulsan universiteto užsienio reikalų dekanas dr. 
In-Seob Han. 
„Pietų Korėjoje ypatingai stiprios universitetų ir verslo ben-
dradarbiavimo tradicijos. Pelnyti jų pasitikėjimą partneriais be 
autoritetingų rekomendacijų yra nepaprastai sunku. Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas galėtų būti tas sėkmės rak-
tas, atversiantis Pietų Korėjos rinką Lietuvos įmonėms. Šis pro-
jektas reikšmingas ne tik moksliniam bendradarbiavimui, bet ir 
verslui“, – apie projekto svarbą Lietuvos verslui kalbėjo VGTU 
studijų prorektorius doc. dr. Alfonsas Daniūnas. 
VGTU partneriai šiame projekte yra ABB padalinys Lietuvoje. 
Vizito metu svečiai iš Kyungpook nacionalinio universiteto, Ul-
san universiteto bei Nacionalinio Kumoh technologijų instituto 
bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovai lankėsi 
lietuviško kapitalo telekomunikacijų įrangos, elektronikos, elek-
tros matavimo, testavimo ir matavimų įrangos srityje dirbančiose  
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įmonėse TELTONIKA, ELGAMA-Elektronika, LIFODAS , siek-
dami susipažinti su jų veikla, aptarti galimas bendradarbiavimo gaires. 

Vilniuje, Sausio 13-osios vidurinėje mokykloje vyko vaikų, stu-
dentų ir suaugusiųjų gegužinė. Koncerte dalyvavo VGTU tau-
tinių šokių ansamblis „Vingis“, Vilniaus miesto liaudiškos mu-
zikos ir šokių ansamblis „Vilnis“ ir Sausio 13-osios vidurinės 
mokyklos šokių studija „Lazdynėlis“ (ansamblių meno vadovė 
Rimutė Zaleckaitė).

28 d. VGTU Tiltų ir specialiųjų statinių katedros vedėjas prof. habil. 
dr. Gintaris Kaklauskas dalyvavo trečiajame FIB kongrese, Va-
šingtone (JAV). Tarptautinė betono federacija FIB (Federation 
International du Beton) koordinuoja gelžbetoninių konstrukcijų 
tyrimus pasaulyje bei kuria tarptautines normas. Nuo 2001 m. 
G. Kaklauskas yra užduočių grupės 4.1 „Seviceability Models“ 
(Tinkamumo modeliai) narys.
Tai buvo pasaulinės reikšmės gelžbetonio konstrukcijų tyrimui 
ir tobulinimui skirtas renginys, kuriame dalyvavo daugiau nei 
2 000 mokslininkų iš viso pasaulio. Tuo pat metu vyko dar dvi 
tarpautinės konferencijos: Iš anksto įtemptojo gelžbetonio ins-
tituto (Prestressed Concrete Institute, PCI) konvencija bei PCI 
Tiltų konferencija.
Kartu vyko didelė paroda, kurioje buvo eksponuojamos pažan-
giausios gelžbetoninių konstrukcijų skaitinio modeliavimo pro-
gramos bei naujausi pasiekimai medžiagų ir technologijų sri-
tyse. 
Kongrese buvo pristatytos naujųjų FIB Gelžbetoninių konstruk-
cijų normų (2010 m.) viena paskutiniųjų redakcijų. Normos buvo 
svarstomos tiek darbo grupėse, tiek bendruose posėdžiuose.
Prof. habil dr. G. Kaklauskas kongrese perskaitė du praneši-
mus. Kongerso leidinyje buvo išspausdinti šie straipsniai:
1. Congress, Kaklauskas, G.; Gribniak, V.; Girdzius, R.; Vainiu-
nas, P.;
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Bacinskas, D. Tension-stiffening relationships based on design 
code provi- sions. 3rd fi b International Washington Congress 
2010, 8 p.
2. Gribniak, V.; Cervenka, V.; Kaklauskas, G.; Bacinskas, D. 
Short-term defl ections of rc members: codes versus FE mo-
deling. 3rd fi b International Congress, Washington 2010, 13p.
VGTU Tiltų ir specialiųjų statinių katedroje atliekamais tyrimais 
susidomėjo užsienio mokslininkai. Nanyang (Sigapūras), Va-
šingtono (JAV), Delft (Nyderlandai), Tulūzo (Prancūzija), Tori-
no (Italija), Madrido (Ispanija), Kaselio (Vokietija) universitetų 
mokslininkai domėjosi VGTU autorių sukurtais atvirkštiniais su-
pleišėjusio betono fi zinių modelių kūrimo metodais bei pasiūly-
tais modeliais.
Kongreso dalyviams taip pat įdomūs pasirodė betono susitrau-
kimo eliminavimo iš fizinių modelių metodai. Buvo tartasi dėl 
pasikeitimo eksperimentiniais duomenimis, bendrų tyrimų bei 
publikacijų, doktorantų stažuočių.

30 d. Dar vieną pergalę iškovojo „Inžinerijos“ bėgimo mėgėjų klubas, 
pakartojęs pernykštį triumfą. Iš Palangoje tris dienas vykusio 
tradicinio festivalio „Sportas visiems“ jis grįžo su nugalėtojų tau-
re. Klubo nariai bėgo 1 km, 5 km ir 10 km distancijas. Jauniau-
siam varžybų dalyviui buvo ketveri, vyriausiam – 87 metai.
Klubo prezidentui, Matematinio modeliavimo katedros docentui 
Stasiui Čirbai buvo įteikta nugalėtojų taurė. Klubo prezidentui 
taip pat įteiktas asmeninis apdovanojimas – vardinis medalis 
už 2009 metų bėgimo rezultatus (doc. dr. Stasys Čirba užėmė 
antrąją vietą bendroje individualioje įskaitoje).

31 d. VGTU bibliotekos Galerijoje A Vilniaus kolegijos Dizaino ir 
technologijų fakulteto dėstytojai Jonas Daniliauskas, Vytau-
tas Žilius, Vigintas Šaulys, Živilė Ramelienė, Daina Urniežienė, 
Lolita Malinauskienė, Loreta Gerulaitienė atidarė bei pristatė 
savo kūrybos parodą „Pavasario takais“. 
„Mums be galo džiugu darbus pristatyti Jūsų universiteto stu-
dentams bei šios bibliotekos lankytojams. Parodos leitmoty-
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vas – pavasaris, susiliejimas su atgimstančia gamta, suteikian-
tis galimybę triukšmingos miesto aplinkos išvargintam žmogui 
naujai išgyventi jos pabudimo žavesį“, – atidarydama parodą 
kalbėjo Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakulteto dės-
tytoja Lolita Malinauskienė. 
„Pavasario takais“ – jau šeštoji šio fakulteto dėstytojų surengta 
dailės paroda. Susitelkusi grupė ryškių asmenybių plėtoja įvai-
rią kūrybinę veiklą – rengia plenerus, parodas, dalyvauja įvai-
riuose projektuose bei konkursuose. Parodos dalyviai yra skir-
tingų kartų menininkai, pasiryžę naujai įvertinti savo kūrybines 
galimybes. Būtent todėl tapytojai pradėjo sėkmingai dalyvauti 
keramikos parodose, o dizaineriai ryžosi eksperimentuoti tapy-
bos ir grafikos srityse. 

Birželis

1 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius (EF Automati-
kos katedros vedėjas) ir UAB „Innomeda“ direktorė D. Besa-
girskaitė pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

„Lietuvos ryte“, priede „Vartai“ išspausdintas straipsnis „Suteiks 
verslumo žinių“. Straipsnyje rašoma:
„Viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“ prieš du mėnesius pasirašė projekto 
finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESF).
Jau pradėtas įgyvendinti mokomasis konsultacinis projektas „Saulė-
tekio universitetų vaidmens stiprinimas inovacijų paramos sistemoje 
(UnInova)“.
Projektui skirta per 800 tūkstančių litų ES 2007–2013 metų laikotarpio 
paramos.
Šiame projekte dalyvauja Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija 
„Linpra“, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga bei ilgametis „Sau-
lėtekio slėnio“ partneris Žinių ekonomikos forumas. Dalyvauja ir šių 
organizacijų nariai: Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto mokslininkai bei tyrėjai.
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Pasak „Saulėtekio slėnio“ inovacijų vadybininko Lauryno Braškaus, 
projekto „UnInova“ metu bus ugdomi minėtuose universitetuose dir-
bančių mokslininkų, tyrėjų, tyrimo centrų ir laboratorijų vedėjų įvairių 
sričių gebėjimai. Jiems bus suteikiama žinių, kaip pradėti technologi-
jomis grįstą verslą, patentuoti, apsaugoti pramoninę ir intelektinę nuo-
savybę.
Lazerių ir šviesos technologijos. Biotechnologijos. Informacinės tech-
nologijos bei telekomunikacijos. Medžiagotyra ir nanotechnologijos. 
Puslaidininkių fizika ir elektronika. Mechatronika ir civilinė inžinerija. 
Tai – pagrindinės sritys, kuriose specializuojasi mokslininkai, dirbantys 
Vilniuje esančiuose „Saulėtekio slėnyje“ bei „Santaroje“.
L. Braškaus teigimu, bus sukurtas partnerių tinklas. Jame patirtimi da-
lysis įvairių mokslo sričių ekspertai, verslo konsultantai, galimi inves-
tuotoji.
„Partneriams dirbant išvien, būtų galima ne tiktai sėkmingai keistis 
technologijomis, bet ir padidinti užsakomųjų mokslinių tyrimų paklau-
są. Turėtų padidėti ir vadinamosios atviros prieigos laboratorijų teikia-
mų paslaugų paklausa“, – sakė L. Braškus.
Šiuo metu atrenkami mokymo programos dalyviai. Numatyta, kad 
programoje dalyvaus 35 žmonės, kurių dauguma bus VU, VGTU ir jų 
mokslo institutų atstovai.
Balandį prasidėjęs projektas truks pusantrų metų. Planuojama, kad 
projekto metu bus parengta per trisdešimt ekspertų. Jų kvalifikuotų 
konsultacijų prireiks, universitetams siekiant mokslinių tyrimų ir tech-
nologijų plėtros“.

Užsienio ryšių direkcija paskelbė papildomą konkursą dėl dvie-
jų stipendijų (po 500 EUR/mėn.) Erasmus praktikai. Praktikos 
trukmė: 3 mėn. (nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 29 d.).

2 d. „Technikos“ leidykla išleido naujausius bendruosius vadovėlius:
Egidijus Rytas Vaidogas „The Business of Safety. Managing occupa-
tional and Industrial“.
Vadovėlis, parašytas anglų kalba, skirtas studijuojantiems darbo ir 
pramoninę saugą. Vadovėlio tematika aprėpia saugos problemas, 
kylančias įvairiose pramonės šakose. Knygoje siekiama įgyvendinti 
Europos Sąjungos požiūrį į saugosproblematiką. Vadovėlis pirmiausia 
skiriamas studentams, anglų kalba studijuojantiems verslo modulius 
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ir ateityje ketinantiems dirbti vadybininkais įvairiose įmonėse. Vado-
vėlio tematika plati, todėl leidinys tiks ir studentams, studijuojantiems 
įvairias inžinerines disciplinas. Vadovėlį galima naudoti tose įmonėse 
ir universitetuose, kurie plėtoja tarptautinę veiklą ir su užsienio partne-
riais bendrauja anglų kalba.
Aleksėjus BOGDANOVIČIUS „Fizikos pagrindai inžinerijoje“, 
1 dalis.
Vadovėlis skirtas techninių specialybių studentams. Pirmojoje vado-
vėlio dalyje dėstoma mechanika, mechaniniai svyravimai ir bangos, 
molekulinė fizika ir termodinamika, elektrostatika ir nuolatinė elektros 
srovė. Plačiau aiškinami klausimai, susiję su inžinerija. Vadovėlyje 
pateikta per 130 uždavinių, susijusių su inžinerinėmis disciplinomis, 
darbo sauga, gamtos bei technikos vyksmais. Pavyzdžių tikslas – pa-
rodyti taikomąjį fizikos pobūdį ir padėti studentams lavinti fizikinį mąs-
tym nagrinėjant inžinerijos klausimus. Teorinėje dalyje ir sprendžiant 
uždavinius taikomos paprasčiausios diferencijavimo bei integravimo 
formulės, nes pirmajame semestre studentai tik susipažįsta su aukštą-
ja matematika. Pagrindinėje vadovėlio dalyje lentelėmis ir grafikais pa-
teiktos kai kurių medžiagų mechaninės, šiluminės, energetinės, elek-
trinės savybės. Dalykinė rodyklė ir priedai – paranki galimybė naudotis 
vadovėliu kaip trumpu fizikinių dydžių apibrėžimų, fizikinių konstantų, 
dydžių žymenų bei dimensijų žinynu.

3 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius (SF Staty-
bos technologijos ir vadybos katedros vedėjas prof. habil. dr. 
E. K. Zavadskas) ir UAB „Dauda“ direktorius S. Arlinskas 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

VGTU Senato posėdžių salėje Aurimas JURČIUS gynė dak-
taro disertacijaą tema: „Konstrukcinio plieno liekamųjų su-
virinimo įtempių vibracinio atleidimo tyrimai“ (technologijos 
mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas VALIU-
LIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos 
mokslai, mechanikos inžinerija – 09T). 
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4 d. VGTU Senato posėdžių salėje Violeta ČEPANKO gynė dakta-
ro disertaciją tema: „Fermentuotų atliekų tyrimai ir panau-
dojimo technologijos“ (technologijos mokslų sritis, aplinkos 
inžinerija ir kraštotvarka – 04T). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Pranas BALTRĖNAS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, aplin-
kos inžinerija ir kraštotvarka – 04T). 

5 d. Į tradicines metimų daugiakovės varžybas prie Aukštadvario 
rinkosi metikai iš visos Lietuvos. Šios kaimiškos šešiakovės 
varžybos vyko jau 15 metus. 25 sportininkai (18 vyrų ir 7 mote-
rys) varžėsi dėl VGTU rektoriaus taurės bei asmeninių ap-
dovanojimų. Lengvaatlečiai iš vietos metė diską, kūjį, sviedė 
ietį, stūmė rutulį, taip pat šį įrankį abiem rankomis metė į priekį 
ir per galvą. 
Sveikinimo žodį varžybų dalyviams tarė VGTU rektorius Romu-
aldas Ginevičius ir Humanitarinio instituto direktorius ir Kūno 
kultūros katedros vedėjas profesorius Povilas Tamošauskas. 
Jie palinkėjo dalyviams gerų rezultatų ir paskelbė varžybų pra-
džią. 
Susumavus visų šešių rungčių rezultatus, VGTU Rektoriaus 
taurė vėl atiteko mūsų universiteto lengvaatlečiams. Šioje ko-
mandoje sėkmingai startavo ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje bei 
Pasaulyje žinomi sportininkai: Kūno kultūros katedros dėstyto-
ja Valda Morkūnienė – Pasaulio veteranų lengvosios atletikos 
čempionato prizininkė, Europos čempionė ir Medžiagų atspa-
rumo katedros (Fundamentinių mokslų fakultetas) dėstytojas 
docentas Kęstutis Vislavičius – Pasaulio čempionas. 
Vyrų grupėje pagrindinė kova vyko tarp daugkartinio šių varžy-
bų nugalėtojo Kęstučio Vislavičiaus ir Jono Šiaudinio. Čempi-
ono titulą apgynė Kęstutis Vislavičius, surinkęs 313,80 taško. 
Jonas Šiaudinis surinko 282,53 taško ir iškovojo antrąją vietą. 
Trečioje vietoje liko Saulius Svilainis, atstovaujantis lengvosios 
atletikos daugiakovininkų klubui „7 ir 10“ (278,93 taško). 
Moterų grupėje nenugalima buvo Valda Morkūnienė. Ji surinko 
226,38 taško. Pagrindinė šios sportininkės varžovė buvo Austra 
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Mikėlytė, surinkusi 210,15 taško ir iškovojusi antrąją vietą. Tre-
čiąją vietą laimėjo Janina Lapėnienė, jos įskaitoje 205,30 taško. 
Po varžybų nugalėtojus apdovanojo VGTU rektorius profeso-
rius Romualdas Ginevičius. Varžybų taurė penkioliktąjį kartą 
atiteko VGTU komandai. Taip pat apdovanoti vyriausias ir jau-
niausias varžybų dalyviai – Jonas Rokauskas (72 m.) ir Austra 
Mikėlytė (41 m.). 

VGTU choras „Gabija“ (choro vadovė R. Viskantaitė) dalyvavo 
Kauno Dainų ir šokių šventėje, skirtoje paminėti Žalgirio mūšio 
600-osioms metinėms. Šventė vyko Dainų slėnyje. 

6 d. „Vingio“ liaudies šokių ansamblio kapelos vadovas Antanas 
Jonušas dalyvavo kraštiečių sueigoje „Sugrįžę paukščiai į na-
mus...“, kuri surengta Telšių vardo pirmą kartą paminėjimo ra-
šytiniuose šaltiniuose 560-ųjų metinių proga. Ir buvo pagerbtas 
rajono mero Padėkos raštu ir suvenyrinėmis dovanomis už Tel-
šių ir jo vardo garsinimą.
Antanas Jonušas sueogos dalyviams birbyne pagrojo keletą 
improvizacijų liaudies melodijų ir žinomų kompozitorių kūrinių 
temomis.
Kitą dieną Antanas Jonušas Telšių „Alkos“ muziejuje surengė 
beveik poros valandų koncertą.

7 d. VGTU (rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius) ir Studijų 
kokybės vertinimo centras (direktorius A. Grebliauskas) 
pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo. VGTU tapo 
EURAXESS tinklo (siekiančio palengvinti mokslininkų, tyrėjų, 
akademinės bendruomenės narių mobilumą Europoje) ir EU-
RAXESS Lietuva (Nacionalinio tinklo, koordinuojamo Lietuvos 
mokslininkų mobilumo centro (LMC), nariu. LMC yra Studijų ko-
kybės vertinimo centro organizacinės struktūros dalis. 
Šiuo susitarimu bus siekiama sudaryti palankias sąlygas moks-
lininkų ir tyrėjų mobilumui Europos mokslinių tyrimų erdvėje; 
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keistis gerąja patirtimi, informacija, reikalinga atvykstantiems ir 
išvykstantiems iš Lietuvos mokslininkams bei tyrėjams. 
EURAXESS tinklas vienija 37 Europos valstybes, kurios, tal-
pindamos informaciją apie darbo pasiūlymus mokslininkams 
ir tyrėjams, kuria centralizuotą informacinį tinklą. Šiame tinkle 
mokslininkai gali rasti skelbimus dirbti mokslinį darbą ar vyk-
domus mokslo tyrimus, pasirinkti pageidaujamą mokslo sritį, 
mokslo ir studijų instituciją ar privačią kompaniją. 
Spartūs globalizacijos tempai skatina ir pasaulinę aukštos kvali-
fikacijos specialistų paklausą, todėl mokslininkų ir tyrėjų mobilu-
mas turėtų būti suvokiamas kaip siektinas pažangios ir moder-
nios mokslo bei studijų sistemos bruožas, pabrėžiant keitimosi 
žiniomis svarbą bei naujovių diegimą. 

Maskvoje (Rusija) vyko 10-oji Europos neardomųjų bandymų 
konferencija, kurioje dalyvavo VGTU Matematinio modeliavimo 
katedros doc. dr. Vincas Valavičius. 
Konferencijos įspūdžiais docentas dalijosi „Gedimino universi-
tete“, Nr. 3, straipsnyje „Diagnostika – saugumo pagrindas“.

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Lindberg E., Mykolaitis G., Bumeliene S., Pyragiene T., Ta-
masevicius A., Tamaseviciute E., Kirvaitis R. HIGHER-OR-
DER CHAOTIC OSCILLATOR USING ACTIVE BESSEL FIL-
TER. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS  
Volume: 19 Issue: 4 Pages: 859–869 Published: JUN 2010 
Martinaitis V., Bieksa D., Miseviciute V. Degree-days for the 
exergy analysis of buildings. ENERGY AND BUILDINGS  Volu-
me: 42 Issue: 7 Pages: 1063–1069 Published: JUL 2010 
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8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 
Nr. V-860 patvirtinta nauja Aukštųjų mokyklų studentų ben-
drabučių atnaujinimo programa, pagal kurią Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetui šiems metams skiriama 1 722 tūkst. 
Lt valstybės biudžeto lėšų. VGTU skirs šiems darbams kofinan-
suoti ne mažiau kaip 86 tūkst. Lt. Lėšas planuojama panaudoti 
bendrabučių Nr. 4, Nr. 1 ir Nr. 5 sanitarinių mazgų, virtuvių, ko-
ridorių, laiptinių ir inžinerinių sistemų atnaujinimui. Vykdomos 
darbų pirkimo procedūros. Patalpų atnaujinimo darbus bendra-
butyje Nr. 4 planuojama pradėti liepos mėnesį.

Išleistas „Studijų biuletenis“ Nr. 4 958), kuriame atspausdinti 
rektoriaus įsakymai:
Nr. 187 Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto egzami-
nų sesijų ir baigiamųjų darbų rengimo bei gynimo organizavimo 
tvarkos aprašo 2010–2011 m. m. patvirtinimo;
Nr. 188 Dėl 2010–2011 m. m. studijų grafikų patvirtinimo.
Leidinį sudarė V. Plakys ir L. Sakalauskaitė.

9 d. Rektorato posėdis
Posėdyje aptartas pasirengimas pirmajam VISI ir VGTU absol-
ventų kongresui (2010 11 06);
Aptarta universiteto humanitarinė plėtra;
Pristatyta informacija apie 2010–2011 mokslo metus.

VGTU, atstovaujamas plėtros prorektoriaus L. Rimkaus, su 
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Viešąja įstaiga Lie-
tuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „VGTU 
antrojo laboratorinio korpuso Saulėtekio al. 11 (6C2p) re-
novavimas pagerinant jo energetines charakteristikas“ fi-
nansavimo ir administravimo sutartį. VGTU antrojo laborato-
rinio korpuso renovacijai iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto skirta 1 798 313,00 Lt. 
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Vilniaus Gedimino technikos universitetas įgyvendina 12 pro-
jektų, kuriems skirta Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Res-
publikos valstybės biudžeto parama sudarė apie 45 mln. Lt. 

VGTU Senato posėdžių salėje Tomas RAMANAUSKAS gynė 
daktaro disertaciją tema: „Heterogeninių besimokančių 
agentų sąveika pagrįstas imitacinis akcijų rinkos modelia-
vimas“ (socialinių mokslų sritis, ekonomika – 04S). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas RUT-
KAUSKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, sociali-
niai mokslai, ekonomika – 04S). 

10 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) vyko oficia-
lus universiteto bei Vilniaus savivaldybės strateginės par-
tnerystės sutarties pasirašymas. 
Vilniaus mero Viliaus Navicko teigimu, šis įvykis – Savivaldybės 
ir universiteto bendradarbiavimo sutarimas – kur kas svarbes-
nis, negu galėtų pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. „Politikai dažnai 
priima klaidingus sprendimus, nes nepakankamai, arba visai 
neatsižvelgia į mokslininkų rekomendacijas. Mokslui suteikus 
daugiau galių, sprendimų efektyvumas gerėtų, o šiandieninė 
sutartis tam ir atveria duris“, – komentavo Vilniaus meras Vilius 
Navickas. 
„VGTU ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimas turi 
didelį potencialą. Universiteto ruošiami įvairių sričių profesiona-
lai savo darbais prisideda prie miesto infrastruktūros tobulini-
mo, tvarios miesto plėtros. Siekiame, kad tai būtų sisteminga 
partnerystė – tą ir užtikrins ši sutartis“, – sakė VGTU rektorius 
prof. Romualdas Ginevičius. 
Strateginio bendradarbiavimo sutartis tarp VGTU bei Vilniaus 
savivaldybės skatins miesto plėtrą, įgyvendinant Vilniaus mies-
to 2010–2020 metų strateginį planą. 
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Lietuvos mokslo taryba (LMT) paskelbė I kvietimo pagal Vi-
suotinės dotacijos ( Global Grant ) priemonę rezultatus. Iš viso 
konkursui buvo pateiktos 173 Lietuvoje ir užsienyje dirbančių 
mokslininkų paraiškos. Finansuotinais pripažinti 52 projektai. 
Jų įgyvendinimui, kuris truks nuo dvejų iki ketverių metų, pla-
nuota paskirstyti 40 mln. litų.
Finansuojami bus ir 2 (teiktos 8 paraiškos) VGTU parengti pro-
jektai:
K. T. V. Grattan (V. Giniočio) „Mechatroninių matavimo sistemų 
su nanometrine skyra kalibravimo metodų, teorijos ir priemonių 
kūrimas, tyrimas ir taikymai“
A. V. Rutkausko „Investavimo informacinės sistemos Lietuvai 
(INVESTIS.LT) sukūrimas ir panaudojimas“.
Pateiktų paraiškų atitikimą reikalavimams vertino LMT specia-
listai ir ekspertai, o jų turinį – iš Lietuvos ir užsienio ekspertų su-
daryta ekspertų grupė. Pasak LMT pirmininko E. Butkaus, ver-
tindami pateiktas paraiškas, ekspertai didžiausią dėmesį kreipė 
į projektų vadovų kompetenciją ir kvalifikaciją bei tai, kaip pro-
jektų turinys ir tikslai yra orientuoti į tarptautinį lygį.

VGTU Senato posėdžių salėje Gerda JANKEVIČIŪTĖ gynė 
daktaro disertaciją tema: „Šiluminių procesų lazerinėse ir 
elektroterminėse technologijose matematinis modeliavi-
mas“ (fizinių mokslų sritis, matematika – 01P). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Raimondas ČIEGIS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, matemati-
ka – 01P). 

VGTU Senato posėdžių salėje Inga LAUKAITYTĖ gynė dak-
taro disertaciją tema: „Lazerių fizikos ir netiesinės optikos 
uždavinių skaitinių sprendimo metodų sudarymas ir anali-
zė“ (fizinių mokslų sritis, matematika – 01P). 
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Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Raimondas ČIEGIS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, matemati-
ka – 01P). 

11 d. VGTU Senato posėdžių salėje Nikolaj GORANIN gynė dak-
taro disertaciją tema: „Genetinių algoritmų taikymas in-
formacijos saugos sistemose“ (technologijos mokslų sritis, 
informatikos inžinerija – 07T). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Antanas ČENYS (Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetas, technologijos mokslai, informa-
tikos inžinerija – 07T). 

VGTU Senato posėdžių salėje Justas TRINKŪNAS gynė dak-
taro disertaciją tema: „Koncepcinių duomenų modeliavimo 
naudojant ontologijas tyrimas“ (technologijos mokslų sritis, 
informatikos inžinerija – 07T). 
Mokslinis vadovas prof. dr. Olegas VASILECAS (Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetas, technologijos mokslai, informati-
kos inžinerija – 07T). 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio avi-
acijos institutas(VGTU AGAI) išleido naują aukščiausios kvalifi-
kacijos specialistų – aviacinių studijų programų magistrų laidą. 
Iki 2010 metų instituto auklėtiniams išduoti 147 magistrų diplo-
mai. Jų tarpe oro vežimų vadybos, aviacinės mechanikos, avi-
acinės elektronikos, aviacinių elektros įrenginių magistrai. 2010 
metais planuojama išleisti dar 25 magistrus. 
Nuo pat instituto įkūrimo jame dėstomi patys naujausi aviaciniai 
dalykai. Vienas iš jų – orlaivių kompiuterių sistemos. Tai viena 
sparčiausiai besivystančių orlaivių sistemų. Moduliu domisi kiti 
užsienio aviacijos universitetai. Šių žinių siekia kitų šalių stu-
dentai. 
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Pasiektas įdirbis jau davė svarius rezultatus. Šios srities ma-
gistro darbą tema „Orlaivių techninės diagnostikos sistemų ty-
rimai“ VGTU AGAI apgynė pirmasis studentas iš užsienio. Tai 
Turkijos pilietis Cagdas Efe Balin. Darbas įvertintas aukščiausiu 
pažymiu. Šioje tematikoje dirbo ir VGTU AGAI besimokantys 
doktorantai. 

12 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyko tatarptauti-
nis seminaras Inovaciniai transporto sprendimai: nuo politi-
kos darbotvarkės link diegimo strategijų. 
Mokslo komiteto pirmininkas prof. A. Pikūnas.
Seminarą organizavo Lietuvos Respublikos susisiekimo minis-
terija, VGTU Transporto inžinerijos fakultetas Norvegijos trans-
porto sektoriaus valdžios institucijos.
Tikslinė grupė:
Šiaurės ir Baltijos šalių susisiekimo sektorių kuruojančios insti-
tucijos ir įstaigos, taip pat ITS sektoriaus verslo bei asociacijų 
atstovai, universitetai ir tyrimų institutai.

14 d. VGTU Senato posėdžių salėje Andrius BUSKA gynė daktaro 
disertaciją tema: „Makrostruktūros ir kitų fizinių savybių 
įtaka mineralinės vatos gaminių gniuždymo rodikliams“ 
(technologijos mokslų sritis, statybos inžinerija – 02T). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Romualdas MAČIULAI-
TIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos 
mokslai, statybos inžinerija – 02T). 

„Veidas“ vienu sakiniu rašė, kad Skirmantas Skrinskas, VGTU 
Aplinkosinžinerijos fakulteto Kelių katedros docentas, laimėjo 
Lietuvos automobilių kelių direkcijos vadovo konkursą.

15 d. Padėkos raštais apdovanoti geriausi 2009/2010 m. VGTU spor-
tininkai.
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16 d. VGTU rektorius prof. Romualdas Ginevičius bei Statybos 
ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedros vedėjas 
prof. Artūras Kaklauskas lankėsi Baltarusijos valstybinia-
me technologijos universitete. Vizito metu buvo aptarti stra-
teginių planų, studijų programų, mokslinio bendradarbiavimo 
tarp Baltarusijos valstybinio technologijos universiteto ir VGTU 
klausimai. 
Tai pat buvo pasirašyta sutartis dėl jungtinės magistran-
tūros studijų programos „Nekilnojamojo turto valdymas“. 
Pagal šią nuotolinių studijų programą kartu su Baltarusijos vals-
tybiniu technologijos universitetu planuojama rengti specialistus 
2010–2011 mokslo metais. Studijos, kaip planuota, vyks anglų 
ir rusų kalbomis. Abiejų universitetų atstovai sutarė ir toliau ben-
dradarbiauti įgyvendinant bendrus projektus, rengiant bendras 
konferencijas bei skelbiant mokslinių tyrimų rezultatus Lietuvos 
ir Baltarusijos universitetų mokslo leidiniuose.

VGTU Senato posėdžių salėje Renatas MORKVĖNAS gynė 
daktaro disertaciją tema: „Organizacijos žinių potencialo 
vertinimas“ (socialinių mokslų sritis, vadyba ir administravi-
mas – 03S). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Juozas BIVAINIS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba ir 
administravimas – 03S). 

Bibliotekoje atidaryta paroda „Greičiau už vėją“, skirta 
115-osioms automobilių lenktynių metinėms paminėti.
Parodos stende rašoma:
„Automobilio tėvynė – Vokietija, tačiau vokiečiai nepripažino šio nau-
jojo išradimo ir nė nemanė naujojo „technikos stebuklo“ pirkti. Bandyti 
automobilius buvo leidžiama tik naktį, toli už miesto, gatvėse mašinų 
greitis ribojamas iki 10 km/h. Tačiau kitose šalyse, ypač Prancūzijoje, 
automobiliai plito. Prancūzai ne tik pirko Benco automobilius, bet įsigiję 
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licenziją Daimlerio varikliui sukūrė pirmuosius savo automobilius ir net 
suorganizavo pirmąsias automobilių lenktynes (1895 m.). Jose starta-
vo 29 benzininiai ir 15 garinių transporto priemonių. Lenktynių nugalė-
toju tapo prancūzas Emilis Levasioras: įveikęs1200 km ilgio maršrutą 
Paryžius – Bordo – Paryžius dviviečiu automobiliu su benzininiu 4 AG 
galingumo varikliu. Trasoje užtrukęs 48 val. 47 min., jis pasiekė vi-
dutinį 24,42 km/h greitį. Finišo vietoje, pažymint benzininių automo-
bilių eros pradžią, buvo pastatytas paminklas. Šios lenktynės galuti-
nai įrodė, kad benzininis automobilis yra pranašesnis už visus kitus. 
Modernesnius automobilius imta gaminti nuo XX amžiaus 7–8 de-
šimtmečio, juose buvo įtaisyta nepriklausoma priekinių ratų pakaba, 
automatinė sankaba, šildomas kėbulas, hidrauliniai stabdžiai (be sti-
printuvo), antiblokavimo sistema, šviesos signalizacija, radijo ryšys. 
Didžiausias greitis 100–120 km/h. 9-tame dešimtmetyje ėmė plisti 
automobiliai su dyzeliniu ir dujiniu varikliu, turintys oro kondicionierių, 
vairo, stabdžių stiprintuvus, naudojantys bešvinį benziną, atsirado pa-
togių automobilinių traukinių su šaldytuvu, televizoriumi. 
Nuo 1990-ųjų kito automobilio išvaizda, įtaisyti reguliuojamo įtempimo 
saugos diržai, oro pagalvės, pritaikytas kompiuteris benzino įpurškimui 
į automobilio variklį valdyti, imta naudotis palydoviniu ryšiu“.

L335 auditorijoje skaitė viešas paskaitas:
doc. dr. Nerija Žurauskienė „Polikristalinių LA-SR-MN-O sluoks-
nių taikymas B-skaliarinio magnetinio lauko matuokliuose“; 
doc. dr. Artūras Jukna „Abrikosovo magnetiniai sūkuriai Y-Ba-
Cu-O superlaidininko plonųjų sluoksnių lazeriui sukurtuose sū-
kurių kanaluose“; 
doc. dr. Algirdas Sužiedėlis „Mikroerdvės matavimai“; 
doc. dr. Aloyzas Girgždys „Radionuklidai aplinkoje“.

17 d. Thomson Reuters duomenų bazė Journal Citation Report pa-
skelbė naujus pasaulio mokslo žurnalų rodiklius. Žurnalai verti-
nami pagal žurnalo straipsnių citavimo rodiklio (Impact Factor – 
IF) santykį su vidutiniu tos mokslo krypties ar šakos žurnalų 
straipsnių citavimo rodikliu (Aggregated Impact Factor – AIF). 
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Pagal šį rodiklį surikiuoti Lietuvos mokslo žurnalai pateikti pri-
dedamoje lentelėje. 

Lietuvos mokslo žurnalai pagal santykį IF/AIF 
(Impact factor/Agregate Impact Factor) 

Žurnalas IF AIF IF/
AIF 

1. Transport (VGTU) 2,552 0,884 2,887 
2. Journal of Business Economics and  
    Management (VGTU) 2,015 1,128 1,786 

3. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering  
    (VGTU) 2,056 1,324 1,553 

4. Transformation in Business and Economics (VU) 1,205 1,403 0,861 
5. Informatica (MII) 1,040 1,330 0,782 
6. Mathematical Modelling and Analysis (VGTU) 0,602 0,781 0,771 
7. Lithuanian Mathematical Journal (MII) 0,486 0,781 0,622 
8. Journal of Environmental Engineering and  
    Landscape Management (VGTU) 1,508 2,476 0,609 

9. Mechanika (KTU) 0,780 1,406 0,555 
10. Baltica (Geologijos ir geografijos institutas) 0529 1,699 0311 
11. Elektronika ir Elektrotechnika (KTU) 0,439 1,461 0,300 
12. Information Technology and Control (KTU) 0,495 1,745 0,284 
13. Baltic Forestry (LAMMC) 0,364 1,370 0,266 
14. Baltic Astronomy (Inst Theoretical Physics  
     Astronomy) 1,032 4,446 0,232 

15. Journal of Vibroengineering (VšĮ) 0,357 1,826 0,196 
16. Veterinarija ir Zootechnika (LVA) 0,165 1,179 0,140 
17. Lithuanian Journal of Physics (LFD, LMA) 0,395 2,885 0,137 
18. Medicina-Lithuania (KMU) 0,506 4,108 0,123 
19. Material Science-Medžiagotyra (KTU) 0,299 2,491 0,120 
20. Chemija (LMA) 0,254 3,905 0,065 

„Lietuvos ryte“, priede „Vartai“ išspausdintas Audrės Srėbalie-
nės straipsnis „Kuria naują produktą“.
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Straipsnyje rašoma, kad bendrovė „Arginta“ kartu su Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto mokslininkais kuria naujos kar-
tos nuotekų valymo įrenginį. Projektui skirta apie 1,2 mln. litų 
Europos Sąjungos paramos.

18 d. Valstybės kontrolė paskelbė audito, atlikto Vilniaus Gedi-
mino technikos universitete, išvadas. Išvadose teigiama, jog 
buvo nustatyta buhalterinės apskaitos klaidų ir reikšmingų tei-
sės aktų pažeidimų. 
„Valstybės kontrolės tyrimo rezultatai, nors ir nepalankūs uni-
versitetui, – puiki priemonė silpnųjų vietų universitete identifi-
kavimui, leidžianti greičiau jas taisyti. Sutinkame su išvada, 
jog vedant buhalterinę apskaitą buvo padaryta klaidų, tačiau 
finansinė žala nei VGTU, nei valstybei nepadaryta. Jau yra pa-
rengtas priemonių planas trūkumams pašalinti. Taip pat pradė-
tas vidinis tyrimas, taigi išsamius komentarus galėsime pateikti 
vėliau.“, – teigė VGTU Kancleris doc. dr. Arūnas Komka. 
„Kalbant apie priedus ir priemokas, po praeitų metų patikrini-
mo Valstybės kontrolė įpareigojo šiuos pažeidimus ištaisyti iki 
2009m. rugsėjo 30 d. Naujasis VGTU darbuotojų darbo apmo-
kėjimo tvarkos aprašas įsigaliojo nuo 2009 m. spalio 1 d. Dar-
buotojams mokamų priedų ir priemokų suma po šio termino 
neviršijo atitinkamame LR Vyriausybės nutarime nurodytų dy-
džių. Iš galimų 2 000 atvejų, tik 11-oje rasti pažeidimai, tačiau 
jie padaryti iki 2009 m. spalio 1 d. Pažymėtina, kad šios prie-
mokos ir priedai buvo mokėti iš specialiosios programos lėšų, 
tai yra iš VGTU darbuotojų uždirbtų lėšų už suteiktas paslaugas 
(ne iš mokesčių mokėtojų lėšų), kuriomis, vadovaujantis VGTU 
statuto nuostatomis, VGTU disponuoja savarankiškai, Senato 
nustatyta tvarka“ , – sakė A. Komka. 
Dėl autorinių sutarčių sudarymo tvarkos pažeidimų taip pat buvo 
imtasi priemonių, siekiant išvengti galimų pažeidimų sudarant 
sutartis. Jau yra parengti dokumentai šiai tvarkai tobulinti. 
Po praeitų metų Valstybės kontrolės išvadų universitetas įverti-
no visus pažeidimus, kai kurios klaidos buvo pataisytos iškart, 
kitiems pažeidimams ištaisyti prireikė daugiau laiko, todėl dalis 
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jų buvo paminėta 2010 metų išvadose. Už praėjusiais metais 
padarytus pažeidimus atsakingi asmenys buvo nubausti, šiais 
metais bus imamasi dar griežtesnių priemonių. 

19 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Hwang S.F., Wu J.C., Barkanovs E., Belevicius R. ELASTIC 
CONSTANTS OF COMPOSITE MATERIALS BY AN INVERSE 
DETERMINATION METHOD BASED ON A HYBRID GENETIC 
ALGORITHM. JOURNAL OF MECHANICS Volume: 26 Issue: 
3 Pages: 345–353 Published: SEP 2010 
Kaceniauskas A., Pacevic R., Bugajev A., Katkevicius T. EF-
FICIENT VISUALIZATION BY USING PARAVIEW SOFTWA-
RE ON BALTICGRID. INFORMATION TECHNOLOGY AND 
CONTROL Volume: 39 Issue: 2 Pages: 108–115 Published: 
2010 
Kaklauskas A., Zavadskas E.K., Pruskus V., Vlasenko A., 
Seniut M., Kaklauskas G., Matuliauskaite A., Gribniak V. 
Biometric and Intelligent Self-Assessment of Student Progress 
system. COMPUTERS & EDUCATION Volume: 55 Issue: 2 Pa-
ges: 821–833 Published: SEP 2010 
Maldzius R., Sirvio P., Sidaravicius J., Lozovski T., Backfolk 
K., Rosenholm J.B. Temperature-dependence of electrical 
and dielectric properties of papers for electrophotography. 
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Volume: 107 Issue: 11 Ar-
ticle Number: 114904 Published: JUN 1 2010 
Martinenas B., Spakauskas V. SIMULATION OF TRAFFIC 
POLLUTION DISPERSION NEAR ROADWAYS. LITHUANIAN 
JOURNAL OF PHYSICS Volume: 50 Issue: 2 Pages: 255–260 
Published: 2010 
Pauk J., Daunoraviciene K., Ihnatouski M., Griskevicius J., 
Raso J.V. Analysis of the plantar pressure distribution in chil-
dren with foot deformities. ACTA OF BIOENGINEERING AND 
BIOMECHANICS Volume: 12 Issue: 1 Pages: 29–34 Publis-
hed: 2010 
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Pivoriunas A., Surovas A., Borutinskaite V., Matuzevicius 
D., Treigyte G., Savickiene J., Tunaitis V., Aldonyte R., Jar-
malaviciute A., Suriakaite K., Liutkevicius E., Venalis A., 
Navakauskas D., Navakauskiene R., Magnusson K.E. Prote-
omic Analysis of Stromal Cells Derived from the Dental Pulp of 
Human Exfoliated Deciduous Teeth. STEM CELLS AND DEVE-
LOPMENT Volume: 19 Issue: 7 Pages: 1081–1093 Published: 
JUL 2010 
Skeivalas J., Cygas D. Control of physical surface by detecting 
coordinates. MECHANIKA Issue: 3 Pages: 40–44 Published: 
2010 
Vaiciunas G., Lingaitis L.P. THE INFLUENCE OF RAILRO-
AD CURVES ON THE WEAR OF LUBRICATED AND UNLU-
BRICATED WHEEL FLANGES. EKSPLOATACJA I NIEZAWO-
DNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY Issue: 3 Pages: 
40–43 Published: 2010 

20 d. „Moksle ir gyvenime“, Nr. 5–6 išspausdintas Statybos fakulteto 
Statybinių medžiagų katedros prof. habil. dr. Romualdo Mačiu-
laičio straipsnis „Patirtis ir žinios – nūdienos aktualijos“. Straips-
nyje rašoma:
„Nepastebimai greitai bėga laikas. Rodos, dar tik vakar prasmingai pa-
minėjome Statybinių medžiagų katedros trisdešimtmetį, o šių metų ka-
lendorius jau ragina rengtis trisdešimtpenkmečiui. Statybinių medžiagų 
tematikos paskaitos studentams pradėtos skaityti gerokai anksčiau, 
negu buvo įkurta tokio pavadinimo katedra Statybos fakultete – 1962 
metais. [...].
Katedros bendruomenė gana pastovi. Sėkmingai tebesidarbuoja vie-
nas dėstytojas, mokslo darbuotojas, su kuriais kartu pravėrėme šio 
universiteto padalinio duris. Prof. Albinas Gailius, doc. Algimantas Pra-
nas Naujokaitis katedroje darbuojasi nuo pat jos įsteigimo. Prof. Anta-
nas Laukaitis čia darbo metus skaičiuoja nuo 1994 metų. Tai tik keli, 
bet patys ryškiausi pastovumo, atsidavimo katedrai pavyzdžiai. [...].
Katedra rengia statybos inžinerijos bei medžiagų inžinerijos mokslų 
krypčių doktorantus. Statybinių medžiagų katedroje daktaro disertaci-
jas parengė ir sėkmingai apgynė net 11 doktorantų, kuriems vadovavo 
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prof. A. Kaminskas ir prof. R. Mačiulaitis. Dabar doktorantams vado-
vauja R. Mačiulaitis, A. Gailius ir R. Žurauskienė. [...].
Labai daug dėmesio skiriame patentiniam darbui, kuris yra neatsie-
jama mokslinio darbo naujumo dalis. Apskritai per pastaruosius pen-
kerius metus katedros darbuotojų kasdienę mokslinę veiklą vainikavo 
patentai („Polistirenbetonio mišinio gamybos būdas“ 2008 m. – M. Si-
nicos, G. Sezemano, A. Laukaičio. S. Arnašiaus, „Atspari šalčiui po-
ringa keramika“ 2007 m. – R. Mačiulaičio, J. Malaiškienės, „Sieninė 
medžiaga iš gamybos atliekų“ 2005 m. -0 A. Kazragio, A. Juknevičiū-
tės, A. Gailiaus, „Greitai kietėjanti sieninė medžiaga“ 2005 m. – A. Kaz-
ragio, A. Juknevičiūtės, A. Gailiaus). [...].
Per pastaruosius penkerius metus dienos šviesą išvydo net trys ka-
tedros mokslininkų monografijos. Tai A. Kazragio ir A. Gailiaus „Kom-
pozitinės medžiagos ir dirbiniai su gamtiniais organiniais užpildais“, 
A. Laukaičio ir M. Sinicos „Beautoklavis akytasis betonas ir kompozi-
tiniai jo dirbiniai“, R. Mačiulaičio ir R. Žurauskienės „Mažo poringumo 
statybinė keramika iš vietinių ir technogeninių žaliavų“. [...].
Tarptutinės mokslinės konferencijos rezultatyviai padeda mokslo žinių 
sklaidai ir plėtrai. Nuo 2004 m. Statybos fakulteto tarptautinės moksli-
nės konferencijos „Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir tech-
nologijos“ rinktiniai straipsniai laikomi ISI duomenų bazėje. [...].
Katedra bendradarbiauja su respublikos ir užsienio mokslo, studijų įs-
taigomis. [...].
Ilgamečiai ryšiai jungia katedros bemndradarbius ir studentus su Gla-
morgano universitetu ir su mokslininkai iš Rusijos, Didžiosios Britani-
jos, Vokietijos, Lenkijos. Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos. [...].
Statybinių medžiagų katedra ieško užsienio partnerių bendram tarp-
tautiniam projektui rengti, taip pat bandome prisijungi prie jau vykdomų 
projektų. [...].
Keletą žodžių apie studijas, kurios yra pagrindinė ir ne mažiau svarbi 
katedros kasdienos veiklos sritis. Statybinių medžiagų katedra ren-
gia Statybos inžinerijos krypties bakalausrus pagal programą „Staty-
bos medžiagos ir dirbiniai“. Taip pat Statybos insžinerijos ir Medžiagų 
mokslo magistrus pagal programas „Statybos medžiagos ir dirbiniai“ 
bei „Statybinės medžiagos“. Pastaraisiais metais studijuojančių baka-
laurantūroje studentų skaičius pradėjo didėti, nes katedros darbuotojai 
jau kelerius metus Statybos fakulteto studentus intensyviai supažin-
dino su Statybos medžiagų ir dirbinių programa. [...]. Be to, sukurtas 
katedros reklaminis lankstinukas, pranešimas-pristatymas, reklaminis 
vaizdo filmas apie katedros kasdienybę, publikuojami straipsniai apie 
katedros mokslo rezultatus įvairiuose leidiniuose. [...]. 
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Studijuoti magistrantūroje Statybos fakultete rodo norą studentai iš 
užsienio universitetų (pvz., Japonijos, Ispanijos). Mūsų studentai turi 
galimybę vykti studijuoti į užsienį pagal „ERASMUS“ programą. [...].
Peržvelgus beveik trisdešimt penkerių metų katedros darbus, galima 
drąsiai sakyti, kad neblogai padirbėta. Šiandiena kelia naujas užduotis, 
įpareigoja naujiems, dar svarbesniems darbams. 
Šių metų vasario mėnesį už Statybinių medžiagų katedros vairo sėdo 
doc. dr. Gintautas Skripkūnas. Tai 48 pakankamai patyręs vadovas, 
energingas, produktyvus mokslininkas ir pedagogas. [...].

21 d. VGTU Senato posėdžių salėje vyko atviras Mechanikos fakul-
teto tarybos ir habilitacijos komisijos posėdis, kuriame buvo 
nagrinėjamas doc. dr. Audriaus ČEREŠKOS, teikiančio 
mokslo darbų apžvalgą „MECHANINIų DINAMINIų SISTEMų 
SU ADAPTYVIAIS HIDRODINAMINIAIS ELEMENTAIS DIA-
GNOSTINIAI TYRIMAI“, prašymas atlikti habilitacijos proce-
dūrą technologijos mokslų srityje, mechanikos inžinerijos 
mokslo kryptyje (09T).

VGTU Senato posėdžių salėje Aleksandr SOKOLOV gynė 
daktaro disertaciją tema: „Gelžbetoninių sijų tempimo su-
standėjimo modelis“ (technologijos mokslų sritis, statybos in-
žinerija – 02T). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gintaris KAKLAUSKAS (Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, 
statybos inžinerija – 02T). 

22 d. Senato posėdis

Senatas nutarė:
1. Suteikti profesoriaus pedagoginį vardą:
Algirdui Baškiui (technologijos mokslų srityje);
Valentinui Šauliui (technologijos mokslų srityje);
Egidijui Rytui Vaidogui (technologijos mokslų srityje).
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2. Suteikti docento pedagoginį vardą:
Audriui Ambrasui (humanitarinių mokslų srityje);
Editai Baltrėnaitei (technologijos mokslų srityje);
Dariui Bazarui (technologijos mokslų srityje);
Igoriui Belovui (fizinių mokslų srityje);
Dovilei Deltuvienei (fizinių mokslų srityje);
Alfonsui Juškai (fizinių mokslų srityje);
Audriui Novickui (humanitarinių mokslų srityje);
Dariui Miniotui (technologijos mokslų srityje);
Sauliui Motiekai (humanitarinių mokslų srityje);
Egidijui Petraičiui (technologijos mokslų srityje);
Andriui Petrovui (technologijos mokslų srityje);
Mindaugui Rybokui (technologijos mokslų srityje);
Vadimui Starikovičiui (fizinių mokslų srityje);
Galinai Šilko (technologijos mokslų srityje);
Vaidotui Vaišiui (technologijos mokslų srityje);
Aidui Vasiliui Vasiliauskui (technologijos mokslų srityje);
Gintui Viselgai (technologijos mokslų srityje).

Senatas nutarė:
Tvirtinti prof. habil. dr. Praną Baltrėną Aplinkos inžinerijos fakul-
teto Aplinkos apsaugos instituto direktoriaus ir Aplinkos apsau-
gos katedros vedėjo pareigoms nuo 2010-09-01 01 iki 2013-
08-31;
Tvirtinti doc. dr. Vladislovą Česlovą Aksamitauską Aplinkos in-
žinerijos fakulteto Geodezijos ir kadastro katedros vedėju nuo 
2010-09-01 iki 2015-08-31;
Tvirtinti prof. habil. dr. Vytautą Martinaitį Aplinkos inžinerijos fa-
kulteto Pastatų energetikos katedros vedėju nuo 2010-09-01 iki 
2015-08-31;
Tvirtinti doc. dr. Algirdą Baškį Elektronikos fakulteto Kompiute-
rių inžinerijos katedros vedėju nuo 2010-09-01 iki 2015-08-31; 
Tvirtinti doc. dr. Augustiną Maceiką Mechanikos fakulteto Pra-
monės įmonių valdymo katedros vedėju nuo 2010-09-01 iki 
2015-08-31; 
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Tvirtinti prof. habil. dr. Raimondą Čiegį Fundamentinių mokslų 
fakulteto Matematinio modeliavimo katedros vedėju nuo 2010-
09-01 iki 2015-08-31; 
Tvirtinti doc. dr. Vidą Davidavičienę Verslo vadybos fakulteto 
Verslo technologijų katedros vedėju nuo 2010-09-01 iki 2015-
08-31; 
Tvirtinti doc. dr. Algimantą Jakučionį Antano Gustaičio aviacijos 
instituto Aviacijos prietaisų katedros vedėju nuo 2010-07-12 iki 
2013-07-10.

Senatas nutarė:
suteikti profesoriaus emerito vardą:
Prof. habil. dr. Algirdui Smilgevičiui;
Prof. habil. dr. Vladui Vekteriui;
Senatas nutarė:
Tvirtinti doc. dr. Vilių Bartulį Transporto inžinerijos fakulteto de-
kanu nuo 2010-09-01 iki 2015-08-31;

Senatas nutarė:
Pakeisti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Garbės pro-
fesoriaus vardo suteikimo nuostatus, patvirtintus Vilniaus Gedi-
mino technikos universiteto Senato 2006 m. vasario 22 d. nu-
tarimu Nr. 12-4.4 „Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Garbės profesoriaus vardo suteikimo nuostatų“ ir išdėstyti juos 
nauja redakcija.

GARBĖS PROFESORIAUS VARDO SUTEIKIMO  
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Vilniaus Gedimino technikos uni-

versiteto (toliau – VGTU) Garbės profesoriaus vardo suteiki-
mo tvarką, garbės profesoriaus teises ir pareigas.

2. Garbės profesoriaus vardas už ypatingus nuopelnus VGTU 
plėtojant mokslą ar meną gali būti suteiktas VGTU profeso-
riui ar vyriausiajam mokslo darbuotojui, kuris turi ne mažesnį 
kaip 25 metų pedagoginio arba mokslinio darbo stažą, taip 
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pat turi ne mažesnį kaip 10 mokslo metų darbo stažą VGTU. 
Į 10 mokslo metų darbo stažą įskaitomas darbas Vilniaus in-
žineriniame statybos institute arba Vilniaus technikos univer-
sitete profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo par-
eigose, jeigu jose buvo dirbama ne mažiau kaip vienu etatu, 
o dirbant profesoriaus pareigose turėtas profesoriaus peda-
goginis vardas. Asmeniui, turinčiam profesoriaus pedagoginį 
vardą, į 10 mokslo metų profesoriaus darbo stažą įskaičiuo-
jamas ir darbo stažas einant vadovaujančias pareigas VGTU 
administracijoje, jeigu išrinktas į šias pareigas asmuo neturė-
jo galimybės eiti profesoriaus pareigų vienu etatu.

3. Garbės profesoriaus vardas gali būti suteikiamas tiek išei-
nančiam, tiek jau išėjusiam į pensiją profesoriui arba vyriau-
siajam mokslo darbuotojui, kuris, remdamasis šiais nuosta-
tais, turėtų teisę į Garbės profesoriaus vardą.

II. GARBĖS PROFESORIAUS VARDO SUTEIKIMAS
4. Garbės profesoriaus vardą suteikia Senatas, jeigu už šio var-

do suteikimą balsuoja ne mažiau kaip pusė VGTU Senato 
narių.

5. Dėl Garbės profesoriaus vardo suteikimo balsuojama viešai.
6. Kandidatus Senatui Garbės profesoriaus vardui gauti turi tei-

sę teikti:
 − Universiteto taryba;
 − VGTU rektorius;
 − ne mažiau kaip vienas ketvirtadalis Senato narių;
 − fakultetų (institutų) tarybos.

7. Kandidatas į Garbės profesoriaus vardą ne vėliau kaip mėnuo 
iki Senato posėdžio privalo pateikti Senato studijų ir mokslo 
komisijoms šiuos dokumentus: 
7.1. prašymą;
7.2. teikimą; 
7.3. gyvenimo aprašymą;
7.4. reikšmingų mokslo arba meno darbų ir publikuotų vadovė-

lių sąrašą, patvirtintą VGTU studijų ir mokslo prorektorių;
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7.5. kitus dokumentus, kurie, kandidato nuomone, galėtų būti 
reikšmingi priimant sprendimą dėl Garbės profesoriaus var-
do suteikimo. 

8. Senato studijų ir mokslo komisijos bendrame posėdyje įverti-
na kandidato atitikimą šių nuostatų bendrosios dalies reikala-
vimams, jo pateiktus dokumentus, o taip pat: 
8.1. akademinės, profesinės ir pilietinės kandidato reputacijos 

nepriekaištingumą; 
8.2. pedagoginę veiklą (ilgalaikį dėstymą universitete, inicijuo-

tas ir įgyvendintas studijų programas, dalykų dėstymo me-
todikų tobulinimą), vadovėlių, turinčių Aukštųjų mokyklų 
bendrųjų vadovėlių leidybos komisijos žymą, leidybą ir da-
lyvavimą Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studijų 
programų ekspertizėje; 

8.3. mokslinės veiklos nuoseklumą ir produktyvumą (mokslo 
krypčių formavimą ir vadovavimą joms, mokslininkų ren-
gimą, mokslo rezultatų skelbimą tarptautinį pripažinimą 
turinčiuose žurnaluose, monografijų leidimą, dalyvavimą 
mokslinių programų ekspertizėse); 

8.4. gautas nacionalines ir tarptautines premijas ir kitus apdo-
vanojimus; 

8.5. Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių aktų ir Lietu-
vos Respublikos norminių aktų rengimą; 

8.6. organizacinį darbą, vadovaujant VGTU padaliniams, pro-
fesiniams susivienijimams, tarptautinėms struktūroms.

9. Senatui priėmus sprendimą suteikti VGTU Garbės profeso-
riaus vardą, asmeniui išduodamas VGTU Garbės profeso-
riaus ženklelis ir VGTU Garbės profesoriaus diplomas, kurį 
pasirašo Universiteto rektorius ir Senato pirmininkas.

III. GARBĖS PROFESORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
10. Baigęs darbo veiklą VGTU Garbės profesorius gali:

10.1. toliau dalyvauti VGTU neapmokamoje mokslinėje, pe-
dagoginėje ir visuomeninėje veikloje, VGTU Senato, fa-
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kultetų (mokslo institutų) tarybų sudarytose laikinosiose 
komisijose;

10.2. nemokamai naudotis VGTU informacine sistema (biblio-
tekomis, informacinėmis priemonėmis). 

11. VGTU pagal galimybes sudaro sąlygas Garbės profesoriui 
naudotis darbo vieta ir darbo įranga padalinyje, kuriame jis 
dirbo prieš išeidamas į pensiją.

12. Savo gyvenimu ir veikla Garbės profesorius turi reprezen-
tuoti VGTU, visur ir visada ginti jo garbę.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Už VGTU vardo diskreditavimą arba melagingos informa-

cijos pateikimą Senatas turi teisę sprendimą dėl VGTU 
Garbės profesoriaus vardo suteikimo konkrečiam asmeniui 
pripažinti netekusiu galios. Asmuo, VGTU Senato nutarimu 
netekęs VGTU Garbės profesoriaus vardo, netenka teisių, 
numatytų šių nuostatų 10-11 punktuose nuo nutarimo įsiga-
liojimo datos.

14. Tarp VGTU Garbės profesorių ir VGTU kylančius ginčus na-
grinėja Senato kolegija.

15. Šie nuostatai galioja tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Res-
publikos įstatymams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimams arba gali būti keičiami VGTU nustatyta tvarka .

Senatas nutarė:

1. Skatinimą už straipsnius pagal VGTU dėstytojų, mokslo 
darbuotojų, kitų tyrėjų bei studentų skatinimo už mokslo ir meno 
darbus laikinosios tvarkos aprašą, patvirtintą VGTU senato 
2009-11-17 posėdžio nutarimu Nr. 41-2, taikyti taip:

 − per einamuosius metus tiek FBT, tiek HS mokslų srities 
straipsnio autorius skatinamas tik už vieną Lietuvos žurnale 
su citavimo indeksu paskelbtą straipsnį;

 − už antrą straipsnį Lietuvos žurnale su citavimo indeksu tas 
pats autorius skatinamas tik tada, kai jis paskelbia straipsnį 
užsienio žurnale su citavimo indeksu (už kurį jis taip pat ska-
tinamas);
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 − pagal 2010 paskelbtus citavimo rodiklius straipsnius 
VGTU žurnaluose iki kitų citavimo rodiklių paskelbimo 
skatinti taip: „Transport“ – 7 500 Lt, „Baltic Journal of Road 
and Bridge Engineering“ – 5 000 Lt, „Journal of Business 
Economics and Management“ – 5 000 Lt, „Mathematical Mo-
delling and Analysis“ – 3 500 Lt, „Journal of Environmental 
Engineering and Landscape Management“ – 3 200 Lt;

 − skatinti straipsnius, publikuotus 2010 ir vėlesniais me-
tais, pagal paskutinį kartą paskelbtus mokslo žurnalų cituo-
jamumo rodiklius.
• 2010-06-29 rektoriaus įsakymu Nr. 475 patvirtinta nauja 

„Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslinių konfe-
rencijų organizavimo tvarkos aprašo“ redakcija.

Be redakcinio pobūdžio pataisų šiame dokumente nauja tai, kad
 − konferencijos dalyvio mokesčio dydis nustatomas kon-
ferencijos organizacinio komiteto posėdyje (8 punktas);

 − konferencijos organizacinis komitetas gali sumažinti 
konferencijos dalyvio mokestį arba visai atleisti nuo jo 
konferencijos mokslo ir organizacinio komiteto narius, sekcijų 
pirmininkus, kviestinius pranešėjus, taip pat VGTU darbuoto-
jus bei studentus ir kitus konferencijos dalyvius. Konkretus 
konferencijos organizacinio komiteto sprendimas įformi-
namas komiteto posėdžio protokolu (9 punktas).

 − tarptautinės konferencijos tinklalapis (tęstinis ar naujai 
kuriamas) turi būti aktyvuotas bent prieš 12 mėnesių iki 
konferencijos pradžios (14.2. punktas).
• 2010-06-30 rektoriaus įsakymu Nr. 477 pakeisti „Vilniaus 

Gedimino technikos universiteto mokslinio tyrimo, 
bandomųjų, konstravimo ir technologinių darbų sutar-
čių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo“ 1, 18 ir 21 
punktai. 

Atkreipiame užsakomųjų darbų vadovų ir vykdytojų dėmesį į tai, 
kad:
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 − Užsakovui pervedus lėšas už atliktus darbus pagal dar-
bų PVM sąskaitą-faktūrą į VGTU surenkamąją specialiųjų 
programų sąskaitą, mokėjimai autoriams (vykdytojams) iš 
autorinio atlyginimo fondo turi būti atlikti per 6 mėnesius (18 
punktas);

Atlikus visus numatytus darbus, Mokslo direkcijos Informacijos 
ir marketingo grupei pateikiama darbo ataskaita (autorinis kū-
rinys) kartu su parengtu galutiniu atliktų darbų perdavimo-pri-
ėmimo aktu. Autoriai, išvardyti autorinėje sutartyje, atsiskai-
to sutarties temos vadovui. Temos vadovas pateikia bendrą 
ataskaitą, kurioje turi būti pateiktas vykdytojų ir autorių sąrašas 
ir nurodytas jų indėlis procentais (21 punktas).

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senatas, vadovauda-
masis Vilniaus Gedimino technikos universiteto statuto 12.7 bei 
80.6 papunkčiais bei atsižvelgdamas į rektoriaus 2010 m. birže-
lio 21 d. teikimą Nr. 125, 

Nutarė:
1. Įsteigti:

1.1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžineri-
jos fakultete Kelių katedroje Kelių tiesybos medžiagų mo-
komąją laboratoriją.

1.2. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžine-
rijos fakultete Miestų statybos katedroje Miestų transporto 
eismo mokomąją laboratoriją.

Senatas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 561 „Dėl Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 897 „Dėl 
doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 
59-2900), patvirtino:
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo doktoran-

tūros laikinąjį reglamentą.
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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO  
MOKSLO DOKTORANTŪROS LAIKINASIS  

REGLAMENTAS

I. BENDROJI DALIS
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU arba 

Universitetas) Mokslo doktorantūros laikinasis reglamentas 
(toliau – Reglamentas) parengtas pagal Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 561 
patvirtintus Mokslo doktorantūros nuostatus (Žin., 2010, Nr. 
59-2900). Reglamentas tvirtinamas VGTU Senato posėdžio 
nutarimu.

2. Reglamentas nustato mokslo doktorantūros proceso vykdy-
mą Vilniaus Gedimino technikos universitete nuo 2010 m. 
birželio 1 d. iki 2011 m. liepos 31 d. priimtiems doktorantams, 
t. y. apibrėžia jų priėmimą į doktorantūrą, doktorantūros stu-
dijas, mokslinius tyrimus, disertacijos rengimą ir nagrinėjimą 
bei mokslo daktaro laipsnio suteikimą visose mokslo srityse, 
kryptyse ir šakose, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija su-
teikė Universitetui doktorantūros teisę vienam ar kartu su kita 
institucija.

3. Nuolatinės formos mokslo doktorantūros trukmė – iki 4 metų, 
ištęstinės formos – iki 6 metų. Doktorantūros studijų apim-
tis – ne mažiau kaip 30 kreditų (čia ir toliau nurodomi ECTS 
kreditai), nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. – ne mažiau kaip 45 kre-
ditai.

4. Kvalifikaciniai reikalavimai doktorantūros proceso dalyviams 
(Doktorantūros komiteto nariams, doktorantų vadovams, 
gynimo tarybų nariams, konsultantams) nustatomi vadovau-
jantis švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 12 d. 
įsakymu Nr. V-503 (Žin., 2010, Nr. 44-2140). Pagal šį įsaky-
mą humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslininkai turi 
atitikti Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų 
institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, 
patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2009 m. spalio 12 d. nu-
tarimu Nr. VII-20 (Žin., 2009, Nr. 126-5472), 4.2 punkte nu-
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statytus reikalavimus. Fizinių, biomedicinos ir technologijos 
mokslų sričių mokslininkai per paskutinius 5 metus turi būti 
paskelbę ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius leidiniuo-
se, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės 
informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“. 

5. Doktorantūros studijas ir mokslinius tyrimus koordinuoja Dok-
torantūros komitetas, kurį sudaro ne mažiau kaip 9 aukšto 
lygio mokslinius tyrimus vykdantys mokslininkai. Doktorantū-
ros komiteto sudėtį – pirmininką, sekretorių ir narius – įsaky-
mu skiria Universiteto rektorius.

6. Daktaro disertacija ginama doktorantūros komiteto sudaryto-
je disertacijos gynimo taryboje (toliau – gynimo taryba) iš 5 
mokslininkų. Gynimo taryba turi įgaliojimus konkrečiai diser-
tacijai ginti po to, kai disertacija yra užbaigta ir doktorantūros 
komiteto rekomenduota ginti. Gynimo taryba savo darbą or-
ganizuoja vadovaudamasi šiuo Reglamentu.

7. Mokslo doktorantūros procesą ir mokslo daktaro laipsnio tei-
kimo tvarką prižiūri Universiteto mokslo prorektorius, o dok-
torantūros studijas organizuoja ir koordinuoja bei tvarko do-
kumentus Doktorantūros skyrius. Doktorantūros skyrius taip 
pat rengia doktorantūros studijų lėšų sąmatą, parengia lėšų 
doktorantūrai skirstymo tvarką ir skirsto krūvį už darbą su 
doktorantais katedroms, organizuoja priėmimą į doktorantūrą 
ir disertacijų gynimą. 

II. PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪRą TVARKA
8. Priėmimo į VGTU doktorantūrą taisyklės kasmet balandžio 

mėnesį tvirtinamos rektoriaus įsakymu ir skelbiamos Univer-
siteto tinklalapyje. Doktorantūros skyrius gegužės mėnesį 
parengia ir skelbia Universiteto tinklalapyje rektoriaus įsaky-
mą dėl priėmimo į doktorantūrą, parengtą įvertinus Švietimo 
ir mokslo ministerijos Universitetui nustatytas kvotas kiekvie-
nai mokslo krypčiai. 

9. Prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse, adre-
suotą rektoriui, pretendentas pateikia Doktorantūros skyriui. 
Kartu su prašymu reikia pateikti tokius dokumentus: 
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9.1. magistro arba vienpakopio aukštojo mokslo baigimo diplo-
mą su priedu prie diplomo (originalus ir kopijas, originalai 
iš karto grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universi-
tete, kartu su diplomu teikiama Studijų kokybės vertinimo 
centro pažyma apie diplomo pripažinimą;

9.2. dviejų mokslininkų rekomendacijas;
9.3. gyvenimo aprašymą;
9.4. mokslo darbų sąrašą ir darbų atspaudus arba mokslinį re-

feratą;
9.5. vieną nuotrauką dokumentams; 
9.6. kitus skelbime apie priėmimą nurodytus dokumentus. 

Pateikiant prašymą ir dokumentus reikia parodyti pasą ir socia-
linio draudimo pažymėjimą.

10. Priėmimo į doktorantūrą konkursas Universitete vykdomas 
paskutinę birželio arba pirmąją liepos mėnesio savaitę. Priė-
mimo konkursą organizuoja doktorantūros skyrius, o jį vykdo 
doktorantūros komitetai ir mokslo prorektorius.

11. Į pokalbį su pasirinktos mokslo krypties ar šakos doktoran-
tūros komiteto nariais privalo atvykti visi stojantieji. Neatvy-
kusių į komiteto posėdį pretendentų į doktorantus prašymai 
nesvarstomi.

12. Stojančiųjų konkursinę eilę doktorantūros komitetas sudaro 
pagal priėmimo į doktorantūrą taisyklėse įvardytus kriterijus:
12.1. stojančiojo mokslinės veiklos rezultatus (paskelbtus arba 

priimtus spausdinti straipsnius, pranešimus konferencijo-
se, jų atitiktį numatomai disertacijos tematikai);

12.2. baigtų studijų ir pasirinktos doktorantūros krypties atitiktį;
12.3. baigtų studijų pažymių svertinį vidurkį;
12.4. mokslininkų rekomendacijas;
12.5. pokalbio metu įvertintą doktoranto pasirengimą studijuoti 

atitinkamoje mokslo kryptyje ir jo užsienio kalbos žinias.
 Šių kriterijų įverčiai balais nustatomi priėmimo į doktoran-

tūrą taisyklėse. 
13. Doktorantūros komitetui sudarius stojančiųjų konkursinę 

eilę, pretendentai į doktorantus konkursinės eilės tvarka 
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bendru sutarimu su doktorantūros komitetu gali pasirinkti di-
sertacijos tematiką ir kompetentingą tos tematikos mokslinį 
vadovą (toliau – vadovas).

14. Doktorantūros komiteto sprendimas apie siūlymą priimti 
arba nepriimti pretendentą į doktorantūrą įforminamas dok-
torantūros komiteto posėdžio protokolu, kurį pasirašo da-
lyvavę posėdyje komiteto nariai. Doktorantūros komitetas, 
siūlydamas priimti į doktorantūrą, rekomenduoja doktoranto 
vadovą, atitinkantį 4 punkte nurodytus kvalifikacinius reika-
lavimus.

15. Priėmimas į doktorantūrą įforminamas rektoriaus įsakymu, 
nurodant mokslo sritį ir kryptį (šaką), katedrą ar kitą pada-
linį (toliau – katedra), doktorantūros studijų formą, dokto-
rantūros pradžią ir maksimalią trukmę. Įsakymą parengia 
Doktorantūros skyrius, remdamasis doktorantūros komitetų 
protokolais. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, rugpjūčio 
mėnesio pabaigoje Doktorantūros skyrius organizuoja papil-
domą priėmimą į doktorantūrą, vykdomą ta pačia tvarka.

16. Pretendentų į doktorantūrą apeliacijas ir visus ginčytinus pri-
ėmimo į doktorantūrą klausimus sprendžia rektoriaus įsaky-
mu paskirta apeliacinė komisija.

17. Tarp Universiteto ir priimto į doktorantūrą asmens sudaroma 
studijų sutartis. Doktorantūros studijų pradžia – rugsėjo 1 d. 

III. MOKSLINIS VADOVAVIMAS DOKTORANTAMS
18. Doktoranto studijoms ir moksliniams tyrimams vadovauja 

doktoranto vadovas – aktyvus doktorantūros mokslo kryp-
ties (šakos) mokslininkas, atitinkantis šio Reglamento 4 
punkte aptartus kvalifikacinius reikalavimus. Doktoranto va-
dovą per 10 darbo dienų nuo doktorantūros studijų pradžios 
skiria doktorantūros komitetas katedros, kurioje studijuoja 
doktorantas, teikimu. Katedra teikia doktorantūros komite-
tui būsimo vadovo rašytinį sutikimą vadovauti doktorantui ir 
jo pastarųjų penkerių metų darbų sąrašą. Vadovo skyrimą 
įsakymu tvirtina rektorius. Jei doktorantūros teisė įgyta su 
kita institucija, doktoranto vadovu gali būti ir kitos institucijos 
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mokslininkas. Vadovas vienu metu gali vadovauti ne dau-
giau kaip keturiems doktorantams.

19. Pradedant antraisiais doktorantūros metais tam tikram lai-
kotarpiui doktorantūros komiteto sprendimu gali būti skiria-
mas doktoranto konsultantas. Konsultantas turi atitikti kvali-
fikacinius reikalavimus, nurodytus šio Reglamento 4 punkte 
Kandidatą į konsultantus siūlo katedra, kurioje studijuoja 
doktorantas. Katedra teikia doktorantūros komitetui būsimo 
konsultanto rašytinį sutikimą konsultuoti doktorantą ir jo pas-
tarųjų penkerių metų darbų sąrašą. Doktorantūros komitetui 
pritarus konsultantą įsakymu tvirtina rektorius. 

20. Doktoranto vadovas: 
20.1. kartu su doktorantu sudaro individualų apibendrintą dok-

toranto studijų ir mokslinių tyrimų per visus doktorantūros 
metus plano projektą, kurį detalizuoja kiekvieniems dok-
torantūros metams;

20.2. teikia doktorantui mokslinę ir metodinę pagalbą, padeda 
doktorantui spręsti organizacinius studijų ir mokslinių ty-
rimų bei disertacijos rengimo klausimus;

20.3. kiekvienai doktoranto atestacijai teikia savo išvadas apie 
doktoranto studijų bei mokslinių tyrimų rezultatus ir tiks-
lingumą tęsti doktorantūros studijas.

21. Doktoranto konsultantas: 
21.1. konsultuoja doktorantą tam tikroje mokslinių tyrimų kryp-

tyje (šakoje);
21.2. organizuoja mokslinių tyrimų ar eksperimentų vykdymą 

kituose Universiteto padaliniuose ar kitose institucijose;
21.3. teikia doktorantūros komitetui kasmetinę ataskaitą apie 

savo darbą konsultuojant doktorantą.
22. Doktorantas turi teisę teikti motyvuotą apeliaciją doktoran-

tūros komitetui, prašydamas keisti jo mokslinį vadovą. Dok-
torantūros komitetas, gavęs katedros rašytą paaiškinimą, 
doktoranto apeliaciją turi apsvarstyti per vieną mėnesį.

23. Jeigu dėl svarbių priežasčių tenka keisti vadovą ar konsul-
tantą, šis keitimas vykdomas tokia pat tvarka, kaip ir vadovo 
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skyrimas. Nerekomenduojama keisti vadovą ketvirtaisiais 
doktorantūros metais.

IV. DOKTORANTO DARBO PLANO SUDARYMO IR TVIRTI-
NIMO TVARKA

24. Doktoranto darbo planas sudaromas vadovaujantis Dokto-
rantūros skyriaus parengtu doktorantūros studijų ir daktaro 
disertacijos rengimo tipiniu grafiku. Darbo plane turi būti nu-
matyti visų darbų atlikimo terminai.

25. Darbo planą visam studijų ir mokslinių tyrimų laikotarpiui ir 
detalų planą pirmiesiems doktorantūros metams parengia 
vadovas kartu su doktorantu ne vėliau kaip per mėnesį nuo 
doktorantūros pradžios. Detalus darbo planas kiekvieniems 
kitiems doktorantūros studijų metams parengiamas ir teikia-
mas tvirtinti doktorantūros komitetui atestuojant doktorantą 
už praėjusius metus. 

26. Doktorantūros studijas sudaro 4 dalykai, kurių bendra apim-
tis – ne mažesnė kaip 30 kreditų (nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. – 
ne mažesnė kaip 45 kreditai). Pirmųjų metų doktoranto stu-
dijų programą sudaro bendroji ir specialioji dalys. Bendrąją 
dalį sudaro trys studijuojami dalykai: pedagogika (6 kreditai, 
studijuoja visi doktorantai, išskyrus eksternus) ir du atitinka-
mos mokslo krypties doktorantūros komiteto nustatyti daly-
kai po 6–8 kreditus, juos studijuoja visi tos mokslo krypties 
doktorantai. Specialiojo studijų dalyko (eksternams – dviejų 
dalykų) programa paprastai sudaroma individuali kiekvie-
nam doktorantui, ji būna tiesiogiai susijusi su disertacinio 
darbo tema. Specialiojo studijų dalyko apimtis – nuo 8 iki 
10 kreditų. 

27. Doktorantūroje studijuojama tik pagal atitinkamos mokslo 
krypties doktorantūros komiteto atestuotus dalykų modulius. 
Paskaitas doktorantūros studijose gali skaityti turintys moks-
lo laipsnį asmenys, kurių pastarųjų penkerių metų moksliniai 
tyrimai ir publikacijos atitinka dėstomus dalykus ir jie patys 
atitinka šio Reglamento 4 punkto kvalifikacinius reikalavi-
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mus. Kai dalyką studijuoja mažiau kaip 4 doktorantai, jie tai 
atlieka savarankiškai, konsultuojami dalyko dėstytojo. 

28. Per pirmuosius trejus doktorantūros metus doktorantas pri-
valo atlikti 50–70 valandų per metus apimties pedagogikos 
praktiką. Praktiką organizuoja katedra, kurioje studijuoja 
doktorantas.

29. Nuo pirmųjų doktorantūros metų vienu metu su studijomis 
doktorantas pradeda kryptingus mokslinius tyrimus – moks-
linių publikacijų disertacijos tema analizę, kompiuterinių pro-
gramų paketų įvaldymą, eksperimento planavimą. Atliktų 
tyrimų rezultatus doktorantas skelbia konferencijose arba 
seminaruose. Konkrečios užduotys doktorantui turi būti nu-
matytos jo metinio darbo plane. 

30. Vienas vadovo ir doktorantūros komiteto pirmininko pasi-
rašytas doktoranto darbo plano egzempliorius pateikiamas 
Doktorantūros skyriui, o kitas lieka katedroje. 

31. Antrųjų ir trečiųjų doktorantūros metų doktoranto darbo 
planuose, sudaromuose atestuojant doktorantus pirmųjų ir 
antrųjų metų pabaigoje, tikslinamas tyrimo objektas, pla-
nuojamas dalyvavimas seminaruose, konferencijose, tarp-
tautinėse mokslo programose, stažuotėse universitetuose ir 
mokslo centruose, iš jų bent vienoje stažuotėje užsienyje, 
bent viena mokslinė publikacija recenzuojamuose periodi-
niuose mokslo leidiniuose kasmet, iš jų bent viena publikaci-
ja užsienio leidinyje. 

32. Baigiamųjų doktorantūros metų darbo plane patikslinamas 
disertacijos pavadinimas, planuojama apibendrinti tyrimų re-
zultatus, parengti disertacijos tekstą. Baigiamųjų metų plane 
reikia numatyti paskelbti dar bent vieną straipsnį recenzuo-
jamame mokslo žurnale. 

V. DOKTORANTų EGZAMINAVIMAS IR ATESTAVIMAS
33. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Egzami-

nams laikyti doktorantūros komitetas sudaro komisijas, ku-
riose turi būti ne mažiau kaip du mokslininkai, atitinkantys 
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šio Reglamento 4 punkto reikalavimus, vienas iš jų – paskai-
tas skaitęs ar tą dalyką konsultavęs mokslininkas.

34. Egzaminai organizuojami doktorantui įvykdžius visas daly-
ko programoje numatytas praktines užduotis. Išlaikius eg-
zaminą, užpildomas atitinkamas protokolas, kurį pasirašo 
egzaminuotojai. Šių protokolų originalai saugomi doktoranto 
byloje Doktorantūros skyriuje. 

35. Įvykdytų tyrimų rezultatus ir darbo plano vykdymo eigą dok-
torantas iki kiekvienų mokslo metų birželio mėnesio vidurio 
pristato katedrai, kurioje jis studijuoja. Katedra priima pro-
tokolinį sprendimą apie doktoranto darbo plano vykdymą. 
Birželio mėnesio antroje pusėje doktorantą, remdamasis 
katedros teikimu, atestuoja doktorantūros komitetas. Dok-
torantas pristato komitetui metinę ataskaitą apie studijų ir 
mokslinių tyrimų programos vykdymą, katedros protokolo 
išrašą ir patikslintą mokslinių tyrimų programos projektą ki-
tiems doktorantūros metams. Atestavimo doktorantūros ko-
mitete protokolą ir doktoranto pateiktus dokumentus komite-
to sekretorius perduoda Doktorantūros skyriui per tris darbo 
dienas po doktoranto atestacijos. Dėl svarių priežasčių ka-
tedros siūlymu doktorantūros komitetas gali atidėti metinę 
doktoranto atestaciją iki rugpjūčio mėnesio paskutinės sa-
vaitės. 

36. Sausio mėnesio pabaigoje katedrose vykdoma tarpinė dok-
torantų atestacija. Jei tarpinės atestacijos metu nustatoma, 
kad doktorantas nevykdo savo studijų ir mokslinių tyrimų 
programos, katedros posėdžio protokolo išrašas su neigia-
ma išvada perduodamas doktorantūros komitetui. Komite-
tas sprendžia apie tolesnių doktoranto studijų tikslingumą. 
Jei doktorantūros komitetas prima sprendimą, kad studijas 
tikslinga nutraukti, posėdžio protokolas su tokiu sprendimu ir 
raštišku doktoranto vadovo paaiškinimu perduodamas Dok-
torantūros skyriui. 

37. Neatestuotas arba neigiamai atestuotas doktorantas rekto-
riaus įsakymu šalinamas iš doktorantūros. 
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38. Rektorius, gavęs doktoranto prašymą, argumentuotą jo va-
dovo teikimą bei katedros ir doktorantūros komiteto pritari-
mą, dėl svarbių priežasčių (ligos, gimdymo atostogų ir pan.) 
savo įsakymu gali suteikti doktorantui akademines atosto-
gas iki vienerių metų, atitinkamai perkeldamas doktorantū-
ros baigimo terminą (jeigu kitaip nenumato Lietuvos Respu-
blikos įstatymai ir kiti teisės aktai).

VI. DOKTORANTO MOKSLINIų TYRIMų VYKDYMAS
39. Doktorantas mokslinius tyrimus vykdo vadovaudamasis 

doktorantūros komiteto patvirtintu darbo planu visam dokto-
rantūros laikotarpiui ir detaliu metiniu darbo planu. Įvykdytų 
per metus užduočių turinys, apimtis ir terminai bei įvykdymo 
kokybė vertinami doktoranto atestacijos metu. 

40. Pagrindiniai mokslinių tyrimų etapai: 
40.1. su tyrimais susijusios medžiagos kaupimas ir mokslinė 

literatūros šaltinių analizė;
40.2. mokslinių tyrimų uždavinių formulavimas;
40.3. teoriniai, eksperimentiniai ir (arba) skaičiuojamieji tyrimai;
40.4. atliktų tyrimų rezultatų apibendrinimas ir skelbimas. 

41. Doktorantas turi teisę universitete nustatyta tvarka naudotis 
VGTU katedrose, laboratorijose ir kituose mokslo padali-
niuose esančia įranga, reikalinga tyrimams, numatytiems jo 
mokslinių tyrimų programoje. 

42. Doktorantų išvykos į konferencijas, seminarus ar kitus trum-
palaikius mokslo renginius įforminamos rektoriaus įsakymu. 
Doktorantas rašo prašymą rektoriui, nurodydamas išvykos 
tikslą, vietą ir trukmę, atsiskaitymo už išvykos rezultatus 
formą ir būdus. Su prašymu reikia teikti išvykos motyvaciją 
ir laukiamą finansinę paramą (jei tokia yra) patvirtinančius 
dokumentus, taip pat doktoranto publikacijų sąrašą ir kon-
ferencijų, kuriose jis skaitė pranešimus, sąrašą. Prašymui 
turi tarpininkauti doktoranto vadovas, katedros vedėjas ir 
mokslo prorektorius. Rektoriaus įsakymą apie išvyką rengia 
Doktorantūros skyrius. 
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 Dirbantys Universitete pagal darbo sutartį doktorantai gali 
būti komandiruojami į išvyką Universiteto darbuotojams nu-
statyta tvarka. 

43. Nuolatinės studijų formos doktorantams, išvykstantiems į 
stažuotes užsienyje, paliekama stipendija, jei VGTU sutar-
tiniuose įsipareigojimuose tarptautinėms organizacijoms, 
įvairiems fondams ir Lietuvos mokslo tarybai nenumatyta ki-
taip. Per vieną savaitę po išvykos doktorantas trumpą atas-
kaitą pateikia Doktorantūros skyriui ir finansinę ataskaitą – 
Buhalterijai. 

VII. DISERTACIJOS RENGIMAS IR NAGRINĖJIMAS
44. Mokslo daktaro disertacija turi atitikti Mokslo doktorantūros 

nuostatų 19–22 punktų reikalavimus. Disertacijos įformini-
mui reikalavimai pateikti šio reglamento priede. Pagrindinius 
rengiamos disertacijos teiginius doktorantas turi paskelbti 
ne mažiau kaip trijuose straipsniuose, atspausdintuose re-
cenzuojamuose mokslo leidiniuose, ir pristatyti seminaruose 
arba mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Bent 
vienas doktoranto straipsnis turi būti paskelbtas užsienio 
mokslo leidinyje. Sprendimą, ar doktoranto mokslinių tyrimų 
rezultatai pakankamai publikuoti ir pristatyti konferencijose 
arba seminaruose, priima doktorantūros komitetas. 

45. Parengtą disertaciją (o jei baigėsi doktorantūros laikas, ir 
nebaigtą rengti disertaciją) doktorantas pristato katedrai. 
Katedra skiria du ekspertus, kurie įvertina disertaciją ir jos 
užbaigtumo lygį, doktoranto paskelbtus mokslinius straips-
nius ir disertacijos medžiagos pristatymą konferencijose ir 
seminaruose bei teikia savo išvadas katedros posėdyje, da-
lyvaujant doktorantui, jo vadovui ir konsultantui (jei toks yra) 
bei paskirtiesiems ekspertams. Katedra išklauso doktoranto 
pranešimą ir atsakymus į klausimus, ekspertus bei vadovą 
ir teikia disertaciją kartu su savo išvadomis doktorantūros 
komitetui. 

46. Doktorantūros komitetas gali priimti šiuos sprendimus: 
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46.1. disertacija parengta tinkamai, ji atitinka Mokslo dokto-
rantūros nuostatų 19–22 punktus, doktorantas įvykdė šių 
nuostatų 24 punkto reikalavimus, ir disertacija be pataisų 
arba po neesminių pataisų gali būti teikiama ginti viene-
rių metų po doktorantūros baigimo laikotarpiu; 

46.2. disertacija tinkamai neparengta;
46.3. disertacijoje apibendrinami mokslinių tyrimų rezultatai 

nepakankamai publikuoti; 
46.4. disertacijoje apibendrinami rezultatai nepakankamai pri-

statyti konferencijose arba seminaruose Lietuvoje ir už-
sienyje.

Tik pirmasis doktorantūros komiteto sprendimas reiškia, kad 
doktorantas baigė doktorantūros studijas. Neparengęs diser-
tacijos doktorantas pasibaigus doktorantūros trukmei atleidžia-
mas iš doktorantūros ir laikomas nebaigusiu doktorantūros.

47. Jeigu disertacija atitinka visus reikalavimus, doktorantūros 
komitetas sudaro penkių mokslininkų disertacijos gynimo ta-
rybą ir vieną iš jos narių paskiria pirmininku. Gynimo tarybos 
nariu negali būti disertanto vadovas arba jo konsultantas ir 
mokslininkas, turintis bendrų publikacijų su disertantu. Ne 
mažiau kaip vienas gynimo tarybos narys turi būti užsienio 
mokslininkas, jei Lietuvos mokslo taryba skiria lėšas jo da-
lyvavimui ginant disertaciją. Doktorantūros komitetas patvir-
tina sąrašą, sudarytą iš 10 adresatų, kurių nuomonė svar-
biausia vertinant šią konkrečią disertaciją. Jei disertacijoje 
yra komercinę ar valstybinę paslaptį sudaranti informacija, 
doktorantūros komitetas rekomenduoja ją ginti uždarame 
posėdyje ir pranešimų apie disertacijos gynimą nesiųsti.

48. Doktorantūros skyrius:
48.1. gauna iš doktorantūros komiteto pakviestų gynimo tary-

bos narių sutikimus dalyvauti tarybos darbe ir jų moksli-
nių publikacijų bei kitų įvykdytų darbų sąrašus;

48.2. sudaro pranešimo apie numatomą ginti daktaro diser-
taciją adresatų sąrašą (iki 20 adresatų), sąraše turi būti 
10 doktorantūros komiteto patvirtintų adresatų konkrečiai  



2010 m. birželis

295

disertacijai, kiti 10 adresatų būna bendri visoms tos 
mokslo krypties disertacijoms;

48.3. parengia teikimą rektoriui apie numatomą ginti disertaci-
ją bei rekomenduojamus gynimo tarybos narius ir jį su-
derina su mokslo prorektoriumi;

48.4. parengia rektoriaus įsakymą, kuriuo tvirtinama diserta-
cijos gynimo tarybos sudėtis, disertacijos gynimo laikas 
ir vieta. 

49. Doktorantas, suderinęs parengtą disertaciją su Doktorantū-
ros skyriumi ir leidykla ,,Technika“, rašo rektoriui prašymą 
leisti disertaciją ginti ir prašymą leisti disertaciją spausdin-
ti. Susipažinęs su parengta disertacija mokslo prorektorius 
šiuos prašymus vizuoja.

50. Rektoriui pasirašius įsakymą dėl disertacijos gynimo: 
50.1. leidykla organizuoja disertacijos spausdinimą knygos pa-

vidalu;
50.2. ne vėliau kaip mėnuo iki disertacijos gynimo Doktoran-

tūros skyrius po vieną disertacijos egzempliorių teikia di-
sertacijos gynimo tarybos nariams ir išsiunčia pranešimą 
apie numatomą ginti disertaciją Lietuvos mokslo tarybai 
ir adresatams – Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų 
institucijoms bei atskiriems mokslininkams. Pranešime 
nurodomi: disertanto vardas, pavardė, institucija, kurio-
je parengta disertacija, vadovas (disertaciją ginant eks-
ternu – konsultantas) ir gynimo tarybos nariai (mokslo 
laipsnis, vardas, pavardė, mokslo kryptis ar kryptys, ins-
titucija), disertacijos pavadinimas, gynimo vieta ir laikas, 
interneto svetainės, kurioje skelbiama disertacija, adre-
sas. Pranešimai apie gynimą nesiunčiami, jei doktoran-
tūros komitetas nutarė, kad gynimo tarybos posėdis bus 
uždaras. 

51. Doktorantūros skyrius apie disertacijos gynimą ir disertacijos 
internetinį adresą skelbia Universiteto tinklapyje, disertaciją 
knygos pavidalu teikia Universiteto bibliotekai. 

52. Gynimo tarybos nariai rašytinius atsiliepimus apie disertaciją 
ir jos atitiktį doktorantūros Reglamentui pateikia Doktorantū-
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ros skyriui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki disertacijos 
gynimo.

53. Disertacijos gynimo dokumentus rengia ir disertacijos gy-
nimo posėdį organizuoja Doktorantūros skyrius. Disertaci-
jos gynimo tarybos darbe stebėtojo teisėmis gali dalyvauti 
mokslo prorektorius arba jo įgaliotas asmuo, kuris kartu su 
gynimo tarybos pirmininku siekia, kad nebūtų pažeisti Moks-
lo doktorantūros nuostatai ir VGTU Mokslo doktorantūros 
laikinasis reglamentas. Jeigu mokslo daktaro laipsnį nutaria-
ma suteikti pažeidus Mokslo doktorantūros nuostatus arba 
Reglamentą, mokslo prorektorius arba jo įgaliotas asmuo 
apie tai informuoja rektorių.

VIII. DISERTACIJOS GYNIMO IR MOKSLO  
DAKTARO DIPLOMO IŠDAVIMO TVARKA

54. Įprastai disertacija ginama viešame disertacijos gynimo ta-
rybos posėdyje. Kai posėdis uždaras, jame be disertanto, 
jo vadovo ir gynimo tarybos narių gali dalyvauti Universite-
to mokslo prorektorius, Doktorantūros skyriaus vedėjas ir 
universiteto darbuotojas, atsakingas už techninės įrangos 
funkcionavimą. Įprastai posėdžiai vyksta lietuvių kalba. Kai 
posėdyje vartojama kita kalba, ji turi būti verčiama į lietuvių 
kalbą. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja gynimo 
tarybos pirmininkas ir ne mažiau kaip trys nariai (įskaitant 
ir dalyvaujančius nuotolinės konferencijos būdu), o neda-
lyvaujantis tarybos narys iki posėdžio pradžios pateikia at-
siliepimą apie disertaciją. Posėdžiui vadovauja disertacijos 
gynimo tarybos pirmininkas, kuris: 
54.1. iki posėdžio pradžios išnagrinėja disertanto bylą ir įsi-

tikina, kad byloje yra visi doktorantą apibūdinantys do-
kumentai ir posėdžiui reikalingi dokumentai (balsavimo 
biuleteniai, balsavimo protokolo blankas);

54.2. išnagrinėja gautus atsiliepimus apie disertaciją, kurie turi 
būti pateikti gynimo tarybos posėdžiui, arba paveda tai 
padaryti vienam iš tarybos narių;
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54.3. įsitikina, kad posėdžiui pasirengta tinkamai: yra galimy-
bė vykdyti garso arba vaizdo įrašą, demonstruoti vaizdo 
medžiagą ir, jei reikia, versti posėdžio dalyvių kalbas į 
lietuvių kalbą.

55. Disertacijos gynimo tarybos narys:
55.1. išnagrinėja pateiktą disertaciją ir įvertina, ar ji yra origi-

nalus mokslinis darbas, kuriame apibendrinti doktoranto 
atlikti moksliniai tyrimai, gvildenantys tam tikros mokslo 
krypties problemą, ar jos turinys atitinka daktaro diserta-
cijai keliamus reikalavimus;

55.2. įvertina, ar disertanto mokslinės publikacijos atitinka šio 
Reglamento 43 punkto reikalavimus, ar šiose publikaci-
jose paskelbti svarbiausi įvykdytų tyrimų rezultatai;

55.3. ne vėliau kaip savaitę iki gynimo raštišką atsiliepimą apie 
disertaciją pateikia Doktorantūros skyriui, kuris sudaro 
galimybę su juo susipažinti disertantui. 

56. Disertacijos gynimo tarybos posėdžio eiga tokia:
56.1. posėdžio pirmininkas, įsitikinęs, kad posėdyje dalyvauja 

reikiamas tarybos narių skaičius, pristato disertanto bylą 
ir atsako į tarybos narių klausimus, jei po bylos pristaty-
mo lieka neaiškumų;

56.2. disertantas 20 minučių trukmės pranešimu pristato dar-
bo tikslą, uždavinius, svarbiausius įvykdytus tyrimus ir jų 
rezultatus, formuluoja darbo išvadas, nurodo savo indėlį 
į publikacijas disertacijos tema, atsako į gynimo tarybos 
narių ir kitų posėdžio dalyvių pateiktus klausimus; 

56.3. suteikiama galimybė kalbėti disertanto moksliniam va-
dovui;

56.4. tarybos pirmininkas skelbia mokslinę diskusiją, ku-
rios metu gynimo tarybos nariai argumentuotai įvertina 
mokslinį disertacijos lygį, gautų rezultatų naujumą ir ori-
ginalumą, išvadų patikimumą ir pagrįstumą, nurodo dar-
bo trūkumus ir aptaria disertanto mokslinę kompetenciją. 
Gynimo tarybos nariai taip pat įvertina disertacijos, jos 
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santraukos ir disertanto publikacijų atitiktį Mokslo dokto-
rantūros nuostatų ir šio Reglamento reikalavimams; 

56.5. pirmininkas ar jo paskirtasis tarybos narys viešai perskai-
to nedalyvaujančio gynimo tarybos nario (jei toks yra) at-
siliepimą apie disertaciją ir kitus gautus atsiliepimus apie 
disertaciją. Disertantas argumentuotai atsako į atsiliepi-
muose pareikštas pastabas;

56.6. suteikiama galimybė kalbėti kitiems posėdžio dalyviams;
56.7. mokslinės diskusijos pabaigoje žodis suteikiamas diser-

tantui;
56.8. patalpoje, skirtoje balsuoti, tarybos pirmininkas išdalina 

gynimo tarybos nariams slapto balsavimo biuletenius dėl 
mokslo daktaro laipsnio suteikimo disertantui. Po balsa-
vimo pirmininkas užpildo balsavimo protokolą, įvertinęs 
ir nuotolinės konferencijos būdu dalyvaujančių gynimo 
tarybos narių balsus. Gynimo tarybos nariai, tiesiogiai 
dalyvavę posėdyje, atviru balsavimu patvirtina balsavi-
mo rezultatus ir pasirašo balsavimo protokolą bei spren-
dimą, ar disertantui suteiktinas mokslo daktaro laipsnis. 
Sprendimas suteikti mokslo daktaro laipsnį priimamas, 
jeigu už jį balsuoja ne mažiau kaip trys gynimo tarybos 
nariai;

56.9. tarybos pirmininkas perskaito tarybos sprendimą visiems 
posėdžio dalyviams ir skelbia posėdžio pabaigą. Posė-
džiui pasibaigus tarybos pirmininkas grąžina Doktoran-
tūros skyriui disertacijos gynimo dokumentus. 

57. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po disertacijos gynimo po-
sėdžio apie gynimo rezultatus pranešama Lietuvos mokslo 
tarybai. 

58. Per dvi savaites vienas apgintos disertacijos egzempliorius 
(išskyrus disertacijas, kurios apgintos uždarame posėdyje) 
pateikiamas Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo biblio-
tekai, disertacija paskelbiama Lietuvos elektroninių tezių ir 
disertacijų duomenų bazėje.

59. Jeigu gynimo taryba nusprendžia, kad mokslo daktaro laips-
nis nesuteiktinas, pataisyta ir (arba) papildyta disertacija gali 
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būti teikiama ginti ne anksčiau kaip po vienerių metų. Šiuo 
atveju daktaro laipsnis įgyjamas eksternu pagal šio regla-
mento IX skyriaus reikalavimus. Nustačius mokslinio nesą-
žiningumo faktą (plagiatą ar panašiai), disertacija antrą kartą 
neginama.

60. Jeigu doktorantas pateikia disertaciją iki doktorantūros pa-
baigos, ją gali ginti įprasta tvarka per 12 mėnesių po dok-
torantūros pabaigos. Neapginta per šį laikotarpį disertacija 
ginama eksternu pagal šio reglamento IX skyriaus nustatytą 
tvarką.

61. Gavęs disertacijos gynimo tarybos sprendimą suteikti moks-
lo daktaro laipsnį ir pasirašytą gynimo tarybos pirmininko 
posėdžio protokolą, parengtą pagal posėdžio garso ar vaiz-
do įrašą, rektorius ir gynimo tarybos pirmininkas pasirašo 
Doktorantūros skyriaus užpildytą mokslo daktaro diplomą. 
Jeigu tos mokslo krypties ar tarpkryptinės doktorantūros tei-
sė Universitetui buvo suteikta kartu su kuria nors kita mokslo 
ar studijų institucija, daktaro diplomą pasirašo ir kitos insti-
tucijos vadovas. 

62. Doktorantūrą baigusio ir apgynusio disertaciją arba jos ne-
gynusio asmens byla vienerius metus saugoma Doktorantū-
ros ir habilitacijos skyriuje, vėliau – VGTU archyve. 

63. Nepriimto į doktorantūrą arba nebaigusio doktorantūros as-
mens byla vienerius metus saugoma Doktorantūros skyriu-
je, vėliau – VGTU Archyve. 

IX. MOKSLO DAKTARO DISERTACIJOS  
GYNIMAS EKSTERNU

64. Siekti įgyti mokslo daktaro laipsnį eksternu gali asmuo, turin-
tis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštąjį 
išsilavinimą (toliau – eksternas). Eksternas turi būti paren-
gęs disertacijos rankraštį arba išleidęs mokslinę monografiją 
ir svarbiausius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau 
kaip trijuose straipsniuose, išspausdintuose recenzuoja-
muose mokslo leidiniuose. 
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65. Rektoriui adresuotas prašymas leisti ginti daktaro disertaciją 
eksternu kartu su Mokslo doktorantūros nuostatų 37 punk-
te įvardytais dokumentais įteikiamas Doktorantūros skyriui. 
Doktorantūros skyrius, nustatęs, kad pateiktieji dokumentai 
atitinka minėto 37 punkte reikalavimus, prašymą su priedais 
teikia rektoriui. Rektorius prašymą su priedais nukreipia į ati-
tinkamos mokslo krypties doktorantūros komitetą.

66. Disertacijos parengtumui įvertinti doktorantūros komitetas 
skiria ne mažiau kaip du ekspertus ir atitinkamą universiteto 
katedrą ar mokslo padalinį. Ekspertais gali būti universiteto 
ir kitų mokslo institucijų mokslininkai. Universiteto katedra 
arba mokslo padalinys ne vėliau kaip per 4 savaites organi-
zuoja posėdį ir nustato, ar pateiktoji medžiaga atitinka Moks-
lo doktorantūros nuostatų 19–21 punktų reikalavimus. 

67. Gavęs katedros išvadas, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo 
eksterno prašymo įteikimo, doktorantūros komitetas kviečia 
posėdį, kuriame dalyvauja ir eksternas. Išklausiusi eksper-
tus ir eksterną, komisija sprendžia, ar eksterno disertaciją 
galima rekomenduoti ginti. 

68. Nusprendus, kad pateiktoji arba šiek tiek pataisyta ar papil-
dyta eksterno disertacija gali būti rekomenduota ginti, dokto-
rantūros komitetas: 
68.1. skiria eksterno mokslinį konsultantą, kuris vykdys ekster-

no vadovo funkcijas. Jeigu mokslo daktaro laipsnį įgyti 
eksternu siekia asmuo, kuris jau studijavo doktorantūro-
je, bet disertacijos nepateikė, Doktorantūros komitetas 
gali jo konsultantu skirti buvusį doktoranto vadovą arba 
kitą asmenį;

68.2. nustato studijuotinus doktorantūros dalykus; 
68.3. sprendžia eksterno jau išlaikytų doktorantūros studijų 

egzaminų įskaitymo klausimą, nustato, kokius dar dok-
torantūros studijų egzaminus ir iki kada eksternas turi 
išlaikyti, sudaro egzaminų komisijas;

68.4. paskiria disertacijos gynimo datą, kuri turi būti ne vėliau 
kaip po vienerių metų nuo sprendimo priėmimo dienos;
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68.5. eksterno egzaminai organizuojami šio reglamento IV 
skyriuje aprašyta tvarka, disertacija nagrinėjama ir gina-
ma reglamento VIII skyriuje nustatyta tvarka.

69. Jei Doktorantūros komitetas nusprendžia, kad disertacija 
dar neatitinka reikalavimų mokslo daktaro disertacijai ir ji 
negali būti parengta ginti per vienerius metus nuo prašymo 
įteikimo, eksternas pakartotinai su prašymu ginti disertaciją 
gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų. Jei eksternas 
nesutinka su doktorantūros komiteto sprendimu, jis gali teikti 
apeliaciją Universiteto Senato mokslo komisijai. Šios komisi-
jos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. 

X. STIPENDIJų, PREMIJų IR PAŠALPų  
MOKĖJIMO TVARKA

70. Visiems nuolatinės studijų formos doktorantams, priimtiems 
į valstybės finansuojamas vietas, iš Lietuvos Respublikos 
biudžeto kaip valstybės parama mokamos Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės nustatyto dydžio doktoranto stipendijos. 

71. Doktoranto stipendija doktorantams mokama visą doktoran-
tūros laiką. Doktorantams, išėjusiems akademinių atostogų, 
stipendija nemokama.

72. Jei metinės atestacijos metu nustatoma, kad doktorantas 
neįvykdė tų metų individualaus plano ir jo atestacija atide-
dama, už laikotarpį nuo atestacijos atidėjimo iki jo teigiamos 
atestacijos stipendija nemokama. 

73. Doktorantams, apgynusiems daktaro disertaciją anksčiau 
laiko, stipendija gali būti mokama dar tris mėnesius, jei jie 
įeina į doktorantūros trukmę. 

74. Universitetas gali organizuoti doktorantų geriausių mokslo 
darbų konkursą ir premijuoti konkurso nugalėtojus. 

75. Doktorantams gali būti mokamos pašalpos, jei pateikiami 
pašalpos mokėjimą pateisinantys dokumentai. 

76. Kalendorinių metų pabaigoje už gerus studijų ir mokslinių 
tyrimų rezultatus iš sutaupyto doktorantūros stipendijų fon-
do valstybės finansuojamose vietose studijuojantiems dok-
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torantams gali būti skiriamos iki vieno mėnesio stipendijos 
dydžio vienkartinės išmokos.

77. Nuolatinės ir ištęstinės doktorantūros studijos gali būti finan-
suojamos valstybės, kitų Lietuvos institucijų, administruo-
jančių mokslo programas bei fondus, arba studijuojančio 
asmens ar jį remiančios institucijos lėšomis. Jei doktoran-
tūros studijos finansuojamos ne iš universiteto lėšų, suda-
roma sutartis tarp universiteto, doktoranto ir institucijos, kuri 
finansuoja doktoranto studijas. Doktorantūros programoje 
numatyti moksliniai tyrimai gali būti finansuojami iš univer-
siteto moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai ski-
riamų lėšų.

78. Valstybės finansuojamose vietose studijuojantys nuolatinių 
studijų doktorantai, jei jie nedirba kitose darbovietėse, gali 
būti įdarbinti universitete eiti tyrėjo arba asistento pareigas 
ne daugiau kaip pusę etato. 

Senatas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir stu-
dijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 48 straipsnio 5 punktu 
bei atsižvelgdamas į rektoriaus 2010 m. birželio 21 d. teikimą 
Nr. 125, nutarė:
Mokslo direkcijos Doktorantūros ir habilitacijos skyrių perva-
dinti Mokslo direkcijos Doktorantūros skyrius.

Gaisrinės saugos bakalaurų diplomai įteikti Vilniaus Gedimino 
technikos universitete surengtame seminare-konferencijoje 
,,Gaisrinės saugos specialistų parengimo aktualijos. Pra-
eitis. Dabartis. Ateitis.“ Universiteto Darbo ir gaisrinės saugos 
katedros profesoriai, dėstytojai bei Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento vadovai pasidalijo mintimis apie stu-
dentų rengimą bei problemas. Prieš penkiolika metų buvo iš-
leista pirmoji devyniolikos gaisrinės saugos specialistų laida. 
Iki šių dienų įvyko daug teigiamų pokyčių: išleisti specialybės 
vadovėliai, išugdytas dėstytojų kolektyvas, studentams suda-
rytos visos sąlygos įgyti tiek teorinių žinių, tiek praktinio prakti-
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nio darbo įgūdžių. To siekti padėjo glaudus Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento bendradarbiavimas.
Šventėje dalyvavo gaisrinės saugos pirmosios laidos absolven-
tai, sėkmingai dirbantys šalies priešgaisrinėje gelbėjimo tarny-
boje.
Labiausiai 2010-aisiais metais pagerbtų Gaisrinės saugos pro-
gramos 17 absolventų bakalauro diplomus gavo iš rektoriaus 
prof. Romualdo Ginevičiaus rankų, absolventus pasveikino 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius 
vidaus tarnybos generolas Remigijus Baniulis.

*     *
*

Apie vykusią konferenciją Darbo ir gaisrinės saugos katedros 
prof. Petras Čyras rašė straipsnyje „Penkiolikos laidų darbo 
džiaugsmas“, „Moksle ir gyvenie“, Nr. 8–9.

23 d. „Nenuostabu, kad visos trys monoteistinės religijos – krikščio-
nybė, judaizmas ir islamas – turi savo požiūrį į konkurenciją. 
Tiesa, šie mokymai yra visų pirma dvasiniai, todėl vargu, ar gali 
būti paraidžiui taikytini vertinant ekonominės realybės moder-
niąją konkurenciją. Tačiau padeda geriau suprasti ir įvertinti mo-
dernioje konkurencijoje naujdojamų būdų etiškumą“.

Apie tai ir daugiau VGTU Filosofijos ir politologijos katedros 
prof. habil. dr. Valdas Pruskus rašo straipsnyje „Konkurencija ir 
religija“, išspausdintame „Moksle ir gyvenime“, Nr. 5–6.

26 d. Mirė Lietuvos prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas. 

„Moksle ir gyvenime“, Nr. 7 rašoma:

„Po sunkios ligos išėjo Lietuvos Nepriklausomybės šauklys ir 
vedlys Algirdas Mykolas Brazauskas. Kaip prezidentas, Seimo 
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pirmininkas ir premjeras jis šalį valdė 12 iš 20-ies Nepriklauso-
mybės metų. 
Atsisveikinome su vienu iškiliausių Lietuvos politikų, su išmin-
tingu, nuoširdžiu, atviru ir principingu žmogumi. Žmogumi, kurio 
nuopelnai Lietuvos politikai, ekonomikai ir mokslui dar nesuvok-
ti ir neįvertinti“.

Aktyviausioji VGTU choro „Gabija“ (meno vadovė R. Viskantai-
tė) dalis savo koncertinį sezoną baigė koncertu Trakų Pusiasa-
lio pilyje. Kolektyvas kartu VPU „Ave Vitos“, VU akademiniu bei 
„Pro musica“ chorais ir Trakų meno mokyklos fanfariniu orkes-
tru Didžiajame vakaro koncerte, skirtame 600-osioms Žalgirio 
mūšio metinėms paminėti, atliko K. Orfo kantatą „Carmina Bu-
rana“ (dirigentas T. Šileika). 
Prieš vakaro koncertą gabijiečiai aplankė Lietuvos Didžiojo ku-
nigaikščio Vytauto gimtinę (Senuosius Trakus), pačiuose Tra-
kuose apžiūrėjo tautodailininkų, ūkininkų, amatininkų mugę, 
stebėjo kitų kolektyvų pasirodymus. 

28 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius prof. habil. 
dr. Romualdas Ginevičius pasirašė dvišalę bendradarbiavi-
mo sutartį su Tbilisio Davido Agmashenebelio universiteto 
(Tbilisi University named after Davida Agmashenebeli) rekto-
riumi prof. Sharashenidze Anzor Iljich. 
Bendradarbiavimo sutartimi tarp universitetų siekiama skatinti 
tarptautinę plėtrą, remti tarpusavio švietimo, mokslo, profesinę 
bei kultūrinę veiklą. Sutartyje, įprasminančioje tolesnį bendra-
darbiavimą, akcentuojami svarbiausieji dalykai šalių dalijimo-
si patirtimi mokslo bei studijų srityse, studentų, akademinio ir 
administracinio personalo mainai, bendrų konferencijų, semina-
rų bei simpoziumų organizavimas. 
Susitikime dalyvavęs Gruzijos Respublikos Nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje George Kerdikoshvili padė-
kojo VGTU rektoriui prof. R. Ginevičiui už nuolatinį dėmesį jų 



2010 m. birželis

305

šaliai, išreiškė įsitikinimą sėkmingu tolesniu bendradarbiavimu 
su Tbilisio Davido Agmashenebelio universitetu. 

29 d. VGTU rektorius prof. habil dr. R. Ginevičius (VGTU Priė-
mimo komisijos sekretoriaus pavaduotojas O. Prentkovskis) ir 
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro 
direktorius V. Klemka pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Išleistas pirmasis naujojo VGTU žurnalo „Sapere aude“ 
numeris. Naujojo žurnalo tikslas – supažindinti visuomenę su 
universiteto mokslininkais, Garbės daktarais, darbuotojais, stu-
dentais, absolventais, įdėmiau pažvelgti į jų gyvenimus ir su-
kauptą profesinę bei bendražmogiškąją išmintį. 
Pasak VGTU rektoriaus ir vyriausiojo žurnalo „Sapere aude“ 
redaktoriaus prof. habil. dr. Romualdo Ginevičiaus, vertingiau-
sia, ką turime universitete, yra mūsų žmonės – gyvasis VGTU 
„aukso fondas“: asmenybės, eruditai, talentingi ir produktyvūs 
mokslininkai, išradingi dėstytojai, sėkmingai mokslo laurus ski-
nanti jaunesnioji mokslininkų karta, gabių ir aktyvių studentų ge-
neracijos, aukštosios mokyklos vardą garsinantys absolventai. 
„Universiteto herbe užrašyta „Sapere aude“ – „Siek išminties“. 
Tai labai prasmingi žodžiai: žmogus bus išmintingas, jei sieks 
žinių ir gilins jas. Tokių, išminties siekiančių žmonių, mūsų uni-
versitete yra labai daug ir, tikiu, jie turi labai daug ką papasakoti 
ir pasakyti“, – apie žurnalo sumanymo idėjas kalbėjo VGTU rek-
torius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius. 
Pirmajame žurnalo numeryje peržvelgta VGTU gimimo istori-
ja, apie tarptautinio bendradarbiavimo būtinybę priminė VGTU 
Garbės daktaras prof. H. A. Mang, Medžiagų atsparumo kate-
dros vedėjas prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas atsklei-
dė medžiagų mechanikos mokslo galimybes, doc. dr. Andrius 
Ušinskas pasakojo apie medicininių vaizdų tyrimus, ambasa-
dorius Romanas Podagėlis dalijosi savo gyvenimo patirtimi bei 
studijų laikų prisiminimais, universiteto absolventė Indrė Kali-
nauskaitė pateikė savo poezijos dienoraštį iš Olandijos, prof. dr. 
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Algis Vyšniūnas pasakojo apie lietuvių tremties vietų įamžinimą, 
choro „Gabija“ vadovė Rasa Viskantaitė praskleidė gabijiečių 
gyvenimo užkulisius, doc. dr. Rimantas Mackevičius džiaugėsi 
savo pomėgiu bėgioti. 
Žurnalą „Sapere aude“ planuojama leisti du kartus per metus.

Baigę Vilniaus Gedimino technikos universitetą diplomus 
su pagyrimu gavo:
Magistrai: Architektūros – Valdemaras Bučys, Indrė Gudelytė, 
Gaudrė Žebenkaitė; Elektros inžinerijos – Ana Jegorova, Jele-
na Kuzurova; Statybos inžinerijos – Olga Danšova, Miglė Pa-
liukaitė, Vaida Balionytė, Laura Urnikytė, Darius Macijauskas, 
Kotryna Parvickaitė, Agnė Šeikytė, Andrejus Jefimovas, Giedrė 
Žūkaitė, Miroslav Sinicki, Agnė Jonauskaitė, Lina Daunoraitė, 
Eglė Kačinskaitė, Vaida Timinskaitė, Justas Grubevičius, Vidas 
Jaškauskas, Vaidas Verikas, Simona Akatjevaitė, Svajūnas 
Masla, Agnė Ašmenaitė, Robertas Volvačiovas, Rytis Mušaus-
kas, Eugenijus Gudonis; Matavimų inžinerijos – Sigita Brežins-
kienė, Dovilė Botyriūtė; Informatikos inžinerijos – Vytautas Ar-
minas, Artūras Grigoravičius, Marius Pempė, Irena Markievicz; 
Mechaikos inžinerijos – Egidijus Stravinskas; Vadybos ir vers-
lo – Saulius Sinkevičius, Austė Vaitkevičiūtė, Violeta Verikienė, 
Statistikos – Justina Valiukevičiūtė; Matematikos – Aleksas Miri-
navičius, Danas Motiejauskas; Transporto inžinerijos – Justinas 
Auryla, Darius Šimkus, Vitalij Demidov, Karius Kartanas, Gedi-
minas Burnys, Viktor Skrickij; Aplinkos inžinerijos – Ala Soko-
lova; Vadybos ir verslo administravimo – Laurynas Kundrotas, 
Evelina Sinkevičiūtė, Laura Jurgilevičiūtė, Inga Jachimavičienė, 
Dovilė Skrickaitė, Tatjana Sviderskė.
Bakalaurai: Elektros inžinerijos – Paulius Bautrėnas; Statybos 
inžinerijos – Svajūnė Akinytė, Darius Jurgutis, Rimtautas Dali-
šanskis; Transporto inžinerijos – Jurgita Skučaitė; Vadybos ir 
verslo administravimo – Ieva Urbonavičienė.
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30 d. VGTU l. e. rektoriaus pareigas einantis prof. habil. dr. 
R. Kirvaitis (AF Architektūros katedros vedėjas L. P. Ziberkas) 
ir UAB „ALPEK“ gen. direktorius A. Pocevičius pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį.

VGTU Intermodalinio transporto ir logistikos kompetencijos 
centras organizavo Transporto fakulteto inžinerijos absolventų 
dėstytojų, transporto srityje dirbančių ekspertų ir jaunųjų moks-
lininkų diskusiją. Renginys buvo organizuotas programos pro-
jekto B2B LOCO rėmuose. Vienas iš šio projekto tikslų – sukurti 
absolventų bendradarbiavimo tinklą, kuris galėtų funkcionuoti 
kaip gyvybingas informacijos mainų kanals, palengvinantis vei-
klos galimybes smulkioms ir vidutinėms transporto ir logistikos 
įmonėms.
Apie absolventų bendradarbiavimo pridėtinę vertę, socialinių 
tinklų įvairovę Vakarų šalyse ir naujausias iniciatyvas transpor-
to ir logistikos srityje susirinkusiems svečiams kalbėjo VGTU 
mokslo prorektorius prof. habil. dr. R. Kirvaitis, dr. A. Šakalys, 
dr. D. Bazaras. Praktinius aspektus, kaip suefektyvinti smul-
kių ir vidutinių įmonių veiklą, kartu su absolventais aptarė prof. 
R. Palšaitis, o su projekto tikslais ir kuriamomis absolventų so-
cialinio tinklo idėjomis dalyvius supažindino T. Gaidytė.

Buvo užbaigti pavasarį pradėti Kūno kultūros katedros patalpų 
renovavimo darbai. Darbai inicijuoti siekiant pagerinti pastato 
energetines charakteristikas, taip užtikrinant efektyvų energijos 
vartojimą ir sukuriant geresnes darbo ir studijų sąlygas. 
Atnaujinimo metu buvo pakeisti seni langai, stogo danga, nu-
sidėvėjusi šildymo sistema; apšiltinti pastato stogas ir fasadas. 
Numatoma, kad energijos sutaupymas atnaujintame pastate 
sieks 0,07 GWh. 
VGTU kūno kultūros katedra atnaujinta įgyvendinant projektą 
„VGTU Kūno kultūros katedros patalpų (Saulėtekio al. 28) re-
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novavimas pagerinant jų energetines charakteristikas“ pagal 
Lietuvos 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų progra-
mos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Vie-
šosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“. Pro-
jektui įgyvendinti iš Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšų buvo skirta beveik 300 tūkst. Lt. 

 „Geriausi techniškųjų universitetų absolventai“ – tai ben-
dras tęstinis dviejų techniškųjų (Vilniaus Gedimino technikos ir 
Kauno technologijos) universitetų projektas, kuris visuomenei 
pristatė geriausius metų absolventus. Šių absolventų įgytos 
specialiosios žinios, išugdyti bendrieji socialiniai ir profesiniai 
gebėjimai skirti būtent toms įmonėms, kurios pasirengusios in-
vestuoti į jaunus, bet motyvuotus ir atsakingus darbuotojus.
Projekte kasmet dalyvavo apie 500 geriausiai besimokančių ba-
kalauro ir magistro studijų paskutinių kursų studentų, tačiau tik 
100 iš jų tapo geriausiais. Galutinius atrankos rezultatus lėmė 
akademiniai pasiekimai, socialinis brandumas, visuomeninis 
aktyvumas, asmeninės savybės ir gebėjimai, karjeros tikslai bei 
bendrasis psichologinis kandidato įvertinimas.

2010-ųjų metų geriausi VGTU absolventai
Stukas D. – AF Bakalauras
Mačiulis L. – AGAI B
Buzas V. – AGAI B
Vainalavičiūtė A. – AIF B
Indilaitė E. – AIF B
Barsteigaitė G. – AIF B
Bielskus J. – AIF B
Bureikis J. – AIF B
Stasėnaitė K. – AIF B
Balsaitis Ž. – AIF B
Pileckaitė A. – AIF M
Jasulaitytė G. – AIF M
Misiūnaitė I. – AIF M



2010 m. birželis

309

Pelanytė I. – AIF M
Andrukonytė K. – AIF M
Rudzevičiūtė R. – AIF M
Konoverskytė S. – AIF M
Pavlov F. – EF B
Balinskas J. – EF B
Belov V. – EF B
Platakis A. – EF M
Radvilaitė U. – FMF B
Čaplinskas G. – FMF M
Valiukevičiūtė J. – FMF M
Grigalauskaitė S. – FMF M
Marcinkevičiūtė A. – MF B
Melys E. – MF B
Daujotas L. – MF B
Ardatov O. – MF B
Bačiulis A. – MF M
Stravinskas E. – MF M
Paleckas M. – MF M
Rauduvė M. – MF M
Kuprėnas A. – SF B
Urbutytė A. – SF B
Surininas A. – SF B
Labonas A. – SF B
Semaška B. – SF B
Jurgutis D. – SF B
Tomaševskis E. – SF B
Stankutė E. – SF B
Ramonas G. – SF B
Mieliauskaitė G. – SF B
Dambrauskas G. – SF B
Rogova J. – SF B
Kolesnikov J. SF B
Matulevičius K. – SF B
Gribulis M. – SF B
Rasimavičiūtė P. – SF B
Dališanskis R. – SF B
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Dulieba R. – SF B
Dunauskas S. – SF B
Želvys S. – SF B
Tkačenka T. – SF B
Tautkutė G. – SF M
Urnikytė L. – SF M
Pundinaitė M. – SF M
Mušauskas R. – SF M
Volvačiovas R. – SF M
Žebelytė R. – SF M
Barsteiga S. – SF M
Prascieniūtė J. – TIF B
Švelnia V. – TIF B
Švedas A. – TIF M
Speičytė E. – TIF M
Burnys G. – TIF M
Jurkšaitis A. – VVF B
Uždavinys A. – VVF B
Aranskis A. – VVF B
Janušonis A. – VVF B
Viselgaitė D. – VVF B
Židonytė D. – VVF B
Slušnys G. – VVF B
Jusaitė G. – VVF B
Kuncevičiūtė I. – VVF B
Urbonavičienė I. – VVF B
Paulauskaitė I. – VVF B
Lozovskij J. – VVF B
Savičenko J. – VVF B
Vinogradova J. – VVF B
Zareckaja J. – VVF B
Klipčiūtė J. – VVF B
Bražiūnaitė J. – VVF B
Kajenaitė J. – VVF B
Kupstas J. – VVF B
Nevedomskaitė L. – VVF B
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Šiuipytė L. – VVF B
Zinkevič O. – VVF B
Rimkus O. – VVF B
Kupetytė R. – VVF B
Lopetaitytė S. – VVF B
Judeikytė V. – VVF B
Meškauskaitė V. – VVF B
Kavolis V. – VVF B
Palaimaitė A. – VVF M
Dzikas A. – VVF M
Skrickaitė D. – VVF M
Pluktaitė J. – VVF M
Strolaitė L. – VVF M
Mazarčiukaitė R. – VVF M

Liepa

1 d. VGTU l. e. rektoriaus pareigas prof. habil. dr. R. Kirvaitis 
ir Pabradės „Ryto“ gimnazijos direktorė L. Markauskienė 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

VGTU TIF Geležinkelių transporto katedros vedėjas prof. 
L. P. Lingaitis ir UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depo“ 
gen. direktorius V. Stadalnykas pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį.

Skatindama inovacijų diegimą ir siekdama paremti įmones, LR 
Ūkio ministerija ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 
(MITA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Ino-
vaciniai čekiai“. 
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Ši priemonė – tai viena iš pirmųjų MITA įgyvendinamų veiklų. 
Inovaciniai čekiai – tai priemonė, inovacinę veiklą pradedan-
čioms ar vykdančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms, pagal 
kurią šios įmonės gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę 
paramą, skirtą įsigyti reikalingus technologinius sprendimus, 
mokslinių tyrimų žinias ar konsultacijas įmonėms aktualiais ino-
vacijų klausimais, taip pat ir techninėms galimybių studijoms 
bei paslaugoms, susijusioms su pramoninės nuosavybės do-
kumentų rengimu. Šios priemonės pagrindinis bruožas – „grei-
ti pinigai verslui“, paprastos, nebiurokratinės paramos teikimo 
procedūros. „Inovacinių čekių“ pagalba siekiama užtikrinti 
verslo įmonių ir mokslo institucijų bendradarbiavimą, pa-
greitinti žinių tarp mokslo ir verslo perdavimą ir inovatyvių 
idėjų bei mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimą: ska-
tinti įmones naudotis mokslo pasiekimais ir naujausiais tyrimais, 
o mokslo institucijas – orientuoti savo veiklą į verslo poreikius 
ir komercializuotus tyrimus. Taip pat tikimasi paskatinti įmonių, 
vykdančių inovacinę veiklą, panaudojant mokslinių tyrimų rezul-
tatus, kūrimąsi ir padidinti jų skaičių. 
Inovacinių čekių naudos gavėjai yra smulkiojo ir vidutinio verslo 
subjektai. Inovaciniai čekiai yra dviejų rūšių – 10 tūkst. Lt 
(finansuojami 100 proc.) ir 20 tūkst. Lt vertės (finansuojami 
75 proc.).
VGTU mokslininkus paslaugų teikėjais pagal šią schemą pa-
sirinko 10 smulkaus ir vidutinio verslo įmonių. Gauti šeši 
10 tūkst. Lt vertės ir keturi 20 tūkst. Lt vertės inovaciniai 
čekiai (iš viso – 140 tūkst. Lt). Sudaryta 10 trišalių sutarčių tarp 
VGTU, MITA ir įmonių: UAB „Lukoil Technology Services Bal-
tic“, UAB „A&B Consulting“, UAB „Art21“, UAB „Biudžeto valdy-
mo sistemos“, UAB „Vizart“, UAB „Termikas“, UAB „Investment 
& Financial Consultations“, UAB „Virginijus ir Ko“, UAB „Sporti-
nė aviacija ir Ko“ ir UAB „Aksa“.
Paslaugos už inovacinį čekį turėjo būti suteiktos per 3 mėnesius 
nuo sutarties pasirašymo. 
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2 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto teatras studija „Palė-
pė“ (meno vadovas Olegas Kesminas) penkias dienas atstova-
vo Vilniaus Gedimino technikos universitetą 8-ame pasaulinia-
me universitetų teatrų kongrese, kuris vyko Anglijoje, Leicesterio 
mieste. Teatras parodė naujausią spektalį „Sapfo“, studentai 
turėjo galimybę dalyvauti kūrybinėse, iš įvairių pasaulio šalių 
atvykusių teatro pedagogų, laboratorijose, klausytis pranešimų, 
pasireikšti diskusijose, pamatyti spektaklių. Kongreso organiza-
toriai surengė dalyviams išvyką į Šekspyro gimtinę – Stratfo-
rordą prie Evono, kuriame aplankė Šekspyro muziejų, pamatė 
Šekspyro karališkosios trupės spektaklį „Karalius Lyras“. 

3 d. Išėjo 2010-ųjų metų trečiasis žurnalo „Gedimino universite-
tas“ numeris. 
Jame išspausdintas Studijų direkcijos direktoriaus Vytauto Pla-
kio straipsnis „Vilniaus Gedimino technikos universitetas išleido 
10-tūkstantąjį magistrą“.
Straipsnyje rašoma:
„Šiemet išleista kiek mažesnė nei pernai absolventų laida – 3410 
absolventų. 2444 pagrindinių studijų absolventai gauna bakalauro ir 
inžinieriaus diplomus, 953 – magistrų, 13 – specialiųjų profesinių stu-
dijų diplomus. Daugiausia diplomų įteikė Statybos fakultetas – 739, 
iš jų bakalauro – 505, magistro – 234. Aplinkos inžinerijos fakultete iš 
viso įteikti 587 diplomai, iš jų bakalauro – 425, magistro – 162. Verslo 
vadybos fakultete diplomais džiaugėsi 372 bakalaurai, 205 magistrai, 
iš viso – 577 absolventai. Kiek mažiau – 412 – diplomų buvo įteikta 
Transporto inžinerijos fakulteto absolventams: juos gavo 335 baka-
laurai ir 77 magistrai. Penktoje vietoje pagal diplomų įteikimo gausą 
yra Fundamentinių mokslų fakultetas, kuriame diplomus šiemet savo 
rankose jau laiko 348 absolventai. Atitinkamai 310 absolventų išleido 
Elektronikos fakultetas, 268 – Mechanikos fakultetas, 100 – Architek-
tūros fakultetas, 59 – Antano Gustaičio aviacijos institutas bei 10 Tarp-
tautinių studijų centras.
Geriausių studijų rezultatų pasiekusiesiems buvo įteikti diplomai su 
pagyrimu: bakalauro – 5 bei magistro – 49. Daugiausia diplomų su 
pagyrimu įteikė Statybos fakultetas (bakalauro – 2, magistro –24).
Užsienyje baigiamuosius darbus apgynė 17 VGTU absolventų. Dau-
giausia tokių absolventų buvo Aplinkos inžinerijos fakultete – 11,  
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iš jų – 4 bakalaurai ir 7 magistrai. Verslo vadybos fakultete baigiamąjį 
darbą užsienyje gynė 5 magistrai, Statybos fakultete – 1 bakalauras. 
Aplinkos inžinerijos fakultete 2010 metais Kelių ir geležinkelių inžine-
rijos bakalauro studijų programos absolventė Svajūnė Akinytė baigė 
studijas su pagyrimu. Jos baigiamojo darbo tema – „Saugaus eismo 
situacijos analizė po sankryžų rekonstrukcijos į žiedines Vilniaus aps-
krityje“ (vadovė doc. dr. Kornelija Ratkevičiūtė). Keturios Geodezijos ir 
kadastro katedros absolventės (Rita Gaidytė, Indrė Andriuškevičiūtė, 
Aušra Morkūnaitė, Asta Butkutė) baigiamuosius darbus apgynė Nor-
vegijoje, Gjoviko aukštojoje technikos mokykloje. Dar aštuoni Aplinkos 
inžinerijos fakulteto absolventai rengė baigiamuosius darbus užsienyje 
ir juos sėkmingai apgynė VGTU.
Diplomus su pagyrimu gavo 3 Aplinkos inžinerijos fakulteto magistrai: 
Miglė Paliukaitė, Civilinės inžinerijos studijų programa, Kelių speciali-
zacija, baigiamojo darbo tema „Klimato įtakos automobilių kelių asfalto 
dangos konstrukcijos stipriui tyrimai ir vertinimas“ (vadovas dr. Audrius 
Vaitkus); Sigita Brežinskienė, Geodezijos ir kartografijos studijų pro-
grama, Geodezijos informacinių sistemų specializacija, baigiamojo 
darbo tema „Gravimetrų SCINTREX CG-5 nulio slinkties tyrimai“ (va-
dovas prof. habil. dr. Petras Petroškevičius); Ala Sokolova, Vandens 
ūkio inžinerijos studijų programa, baigiamojo darbo tema „Aeravimo 
sistemų efektyvumo tyrimai“ (vadovas doc. dr. Mindaugas Rimeika). 
Jūratė Bieliauskaitė, Geodezijos ir kadastro katedros absolventė, ap-
gynė baigiamąjį darbą Norvegijoje, Gjoviko aukštojoje technikos mo-
kykloje.
Statybos fakultetą su pagyrimu baigė du bakalaurai: Darius Jurgutis 
ir Rimtautas Dališanskis – Statybos inžinerijos programa, SKP spe-
cializacija. Mindaugas Gečas pagal dvišalę universitetų sutartį nuo 
2009 09 21 iki 2010 05 24 studijavo Bratislavos technikos universitete 
ir ten parengė bei apgynė bakalauro baigiamąjį darbą tema „Universali 
sporto salė Bratislavoje“, kuris įvertintas dešimtuku (puikiai).
Statybos fakultete net 24 magistrantūros absolventai gavo magistro 
diplomus su pagyrimu. Statybos inžinerijos magistrui Ryčiui Mušaus-
kui, baigusiam Statybos fakulteto magistrantūros Statinių konstrukcijų 
studijų programą, įteiktas 10000-asis Vilniaus Gedimino technikos uni-
versiteto magistro diplomas.
Rytis Mušauskas, 2004 metais baigęs Telšių m. Žemaitės gimnaziją, 
įstojo į VGTU Statybos fakultetą su aukščiausiu tų metų Statybos in-
žinerijos programos konkursiniu balu. Bakalauro studijose (programa 
Energetikos ir transporto statyba) R. Mušauskui už gerą mokymą-
si (jo studijų svertinis įvertinimų vidurkis – 10) ne kartą buvo skirta  
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aukščiausio laipsnio Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino stipen-
dija. Ir magistrantūros studijose (programos Statinių konstrukcijos 
Specialiųjų statinių specializacija) Rytis Mušauskas pasižymėjo labai 
gerais studijų rezultatais. 2009 metų rudenį Rytis Mušauskas pagal 
ERASMUS programą buvo išvykęs į Vienos technikos universitetą, į 
prof. H. Mango (VGTU Garbės daktaro, buvusio Austrijos mokslų aka-
demijos prezidento) vadovaujamą katedrą atlikti praktikos. Rytis Mu-
šauskas parengė baigiamąjį magistro darbą „Plieno plaušu armuotų 
lenkiamųjų gelžbetoninių elementų laikomosios galios ir deformacijų 
skaičiavimas“ (vadovas prof. G. Kaklauskas), kurį apgynė pažymiu 10 
(puikiai). [...].
Elektronikos fakultete išleista pirmoji naujos Informacinių elektroninių 
sistemų studijų programos, signalų apdorojimo sistemų specializacijos 
magistrantūros absolventų laida. Du Elektronikos fakulteto I pakopos 
absolventai ir vienas II pakopos absolventas studijavo užsienio aukšto-
siose mokyklose, t.y. Nacionaliniame technikos universitete Atėnuose 
(Graikijoje) ir Furtvangeno aukštojoje technikos mokykloje (Vokietijo-
je). Jie rengė medžiagą baigiamųjų darbų ir magistro tezių gynimui 
Lietuvoje.
Studijas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarptautinių studijų 
centre baigė 5 bakalaurai ir 5 magistrai. Bakalaurai studijavo Archi-
tektūros, Mechanikos inžinerijos, Verslo vadybos, Statybos inžinerijos 
studijų programas. Tai piliečiai iš Turkijos, Gruzijos ir Etiopijos. Ma-
gistrantūros studijas šiais metais baigę absolventai studijavo Elektros 
energetikos sistemų inžinerijos, Architektūros, Aviacinės elektronikos, 
Telekomunikacijų inžinerijos studijų programas. Jie atvyko iš Portuga-
lijos, Gruzijos, Turkijos, Kirgizijos.
Antano Gustaičio aviacijos institute magistro diplomas buvo įteiktas 
pirmajam Aviacinės elektronikos programos absolventui iš užsienio. 
Tai Turkijos pilietis Cagdas Efe Balin. Jo baigiamasis magistro darbas 
„Orlaivių techninės diagnostikos sistemų tyrimai“ buvo įvertintas aukš-
čiausiu pažymiu. […].
Šiais metais AGAI išleista pirmoji vientisųjų studijų absolventų laida. 
Šios laidos absolventams suteikti transporto inžinerijos magistro laips-
niai. 
Mechanikos fakulteto 8 studentai gavo geriausių techniškųjų universi-
tetų absolventų sertifikatus.
Transporto inžinerijos fakultetą baigė ir vienas geriausių Vilniaus Ge-
dimino technikos universiteto techninių sportininkų – magistras Linas 
Adomavičius, Transporto inžinerijos studijų programos Transporto 
technologinių sistemų inžinerijos specializacijos absolventas. Jis 2007 
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metais laimėjo antrąją vietą Europos greituminių automodelių čempi-
onate „Class III FEMA“ modelių klasėje, 2008 metais tapo Europos 
greituminių automodelių čempionu. Linas Adomavičius apdovanotas 
Kūno kultūros ir sporto departamento medaliu „Už sporto pergales“, 
tuomečio Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo 
Padėkos raštu. [..]“.

*     *
*

Statybos inžinerijos magistrui Ryčiui Mušauskui, baigusiam 
Statybos fakulteto magistrantūros Statinių konstrukcijų studijų 
programą, įteiktas 10 000-asis VGTU magistro diplomas.

5 d. Žurnale „Gedimino universitetas“, Nr. 3 (76) išspausdintas 
doc. dr. Algimanto Nako straipsnis „VGTU Garbės daktaras, 
Prezidentas Algirdas Brazauskas (1932 09 22 Rokiškyje – 
2010 06 26 Vilniuje)“.
Straipsnyje rašoma:
„Netekome Didžios asmenybės, pirmojo tautos išrinkto Lietuvos Res-
publikos Prezidento, buvusio Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko 
Algirdo Mykolo Brazausko. Kaip apie politiką, įžymų šalies vadovą, jau 
daug pasakyta ir parašyta. Šio įžymaus Žmogaus atminimas ypatingas 
mūsų techniškajam universitetui, mūsų absolventams, studentams,
profesūrai. A. M. Brazauskas buvo įžymus statybos inžinierius, talen-
tingas vadybininkas, ekonomikos mokslų daktaras.
1956 m. baigęs Kauno politechnikos instituto Hidrotechnikos fakulte-
tą, įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę. Pradėjo nuo eilinio in-
žinieriaus pareigų Kauno hidroelektrinės statyboje ir kilo pareigose. 
Jau 1958 metais paskiriamas Energetikos statybos tresto valdybos 
viršininku. Tokią greitą tarnybinę karjerą nulėmė puikus profesinis pa-
sirengimas, neeiliniai organizaciniai gebėjimai, pasiaukojantis darbas. 
1962 m. jis skiriamas Liaudies ūkio tarybos Statybinių medžiagų val-
dybos viršininku, o 1965 m. – statybinių medžiagų pramonės ministru. 
Tuo metu jam buvo tik 33 metai! Po to net 11 metų – iki 1977-ųjų – 
A. Brazauskas buvo Valstybinio plano komiteto pirmininko pirmuoju 
pavaduotoju. 1977–1988 . jis dirbo LKP CK sekretoriumi pramonei ir 
ekonomikai. 1988 m. A. Brazauską išrinko LKP CK pirmuoju sekreto-
riumi.
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1990 m. Algirdas Brazauskas tapo Kovo 11-osios Akto signataru, o 
1993 m. tiesioginiais visuotiniais rinkimais išrinktas Lietuvos Respubli-
kos Prezidentu.
Turiningoje ir vaisingoje Algirdo Brazausko veikloje randame solidžių 
sąlyčio momentų su Vilniaus aukštąja technikos mokykla. Dirbdamas 
Plano komisijoje, jis rėmė KPI Vilniaus filialo vadovo A. Čyro inicia-
tyvą įkurti sostinėje suverenią aukštąją technikos mokyklą, rasdavo 
būdų kaip paremti lėšomis ar medžiagų fondais prasidėjusius mokymo 
patalpų regeneravimo ar naujų pastatų statybos darbus. A. Brazaus-
kas yra rašęs ir pasakojęs, kad dėl savo atkaklumo A. Čyras kartais 
perlenkdavo lazdą, bet jų santykiai visada buvo abipusiai pagarbūs ir 
nuoširdūs.
A. Brazauskas dalyvavo Vilniaus inžinerinio statybos instituto veiklos 
pradžios iškilmėse Profsąjungų rūmuose, po to daugelį metų buvo 
dažnas svečias institute. Prisimena jo dalykiškos, visada nepolitizuo-
tos kalbos iš tribūnos, nuostabi faktų ir skaičių atmintis. Neteko matyti 
jo rankose teksto ar kokio lapelio su užrašais. Tai buvo tikras savojo 
darbo profesionalas, sakyčiau, tuometės Lietuvos pramonės ir staty-
bos „vaikščiojanti enciklopedija“. A. Brazauskas minėdavo geru žodžiu 
mūsų absolventus, puikiai dirbančius statybose ar pramonėje. Ir tai 
buvo labai malonu VISI dėstytojams ir profesoriams.
Sąjūdžio laikais, 1988 m. rugsėjo 1 d., A. Brazauskas dalyvavo VISI 
naujųjų mokslo metų atidaryme. Jo žodžiai, pasakyti iš tribūnos („žmo-
nės patyrė tikrą laisvės jausmą“), aiškiai rodė jo politines nuostatas. 
Iš šių dienų žiūrint, jis buvo teisus, sakydamas: „...reikia nepamiršti, 
kad Lietuvoje iki šiol buvo nemažai padaryta. O jaunimas tegul padaro 
daugiau.“ Tai jau buvo žvilgsnis į ateitį, į dabarties ateitį. A. Brazauskas 
tikėjo, kad mūsų šalis bus laisva, savarankiška. Ir sovietmečiu daugu-
ma tautiečių dirbo Lietuvai, jos labui!
Instituto kolektyvas rėmė Algirdo Brazausko kandidatūrą 1989 m. rinki-
muose į TSRS Aukščiausiąją Tarybą. Prisimena metų pradžioje įvykęs 
VISI susirinkimas, kuriame dalyvavo A. Brazauskas, jo išmintinga pole-
mika su klausiančiaisiais, taktiški paaiškinimai radikaliems oponentams.
Kai 1990 m. vasarą, naujojo rektoriaus E. K. Zavadsko iniciatyva VISI 
buvo pertvarkytas į Vilniaus technikos universitetą, mūsų mokykla 
pergyveno nelengvus, bet labai prasmingus ateičiai metus. Sausio 
13-oji – VTU studento Rolando Jankausko žūtis, įtemptos tolesnės 
dienos – tai metas, kai išryškėjo kas yra kas, kai sunkumai, grėsmės 
konsolidavo mūsų universiteto bendruomenę. Po 1991 m. rugpjūčio 
Lietuvą viena po kitos pripažino daugelis užsienio valstybių. Plėtėsi ir 
VTU tarptautiniai ryšiai.
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1993 m. vasario 14 d. Algirdas Brazauskas tapo Lietuvos Respublikos 
Prezidentu. Tais metais įvyko dar vienas be galo svarbus įvykis – rug-
pjūčio 31 d. paskutiniai sovietinės armijos kareiviai paliko Lietuvą.
1994 m. VTU Taryba, surengusi iškilmingą posėdį, įteikė Respublikos 
Prezidentui Algirdui Brazauskui VTU Garbės daktaro kredencialus, 
įvertindama jo pasiekimus ekonomikos moksle, vadyboje, jo ilgametes 
pastangas plėtojant ir puoselėjant Vilniaus techniškąją aukštąją mo-
kyklą.
Algirdo Brazausko pirmosios kadencijos prezidentavimo metais Vil-
niaus technikos universitetui buvo suteiktas garbingas ir labai jam 
prasmingas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino vardas.
Iš Prezidento, vėliau – Ministro Pirmininko – rankų daugybė mūsų 
universiteto absolventų gavo VGTU baigimo diplomus, papuošė savo 
albumus bendromis nuotraukomis, absolventai nuoširdžiai sutikdavo 
A. Brazausko geriausius linkėjimus jų būsimajam gyvenimui, jų profe-
sinei veiklai. A. Brazauskas visuomet pasveikindavo mūsų rektorius, 
profesorius E. K. Zavadską, R. Ginevičių jų išrinkimo ir inauguracijos 
rektoriaus pareigoms bei kitomis progomis, reikšdavo nuostabą gra-
žiais universiteto pasiekimais, džiaugėsi besiplečiančiu VGTU tarptau-
tiniu pripažinimu.
A. Brazauskas jaunystėje buvo žymus Lietuvos sportininkas, buvo res-
publikos lengvosios atletikos rinktinėje. Mūsų universitetui buvo labai 
malonu, kad VGTU Aukštadvario bazėje rengiamose metikų veteranų 
varžybose iki 1998 m. dalyvaudavo ir pats Lietuvos Respublikos Pre-
zidentas Algirdas Brazauskas. Na, o vėliau, jis buvo dažnas svečias 
šiose varžybose, nuoširdžiai bendraudavo su sporto veteranais, mūsų 
universiteto atstovais, VGTU vadovais.
Algirdo Mykolo Brazausko nuopelnai lietuvių tautai yra dideli ir negin-
čytini. Jo rūpestį įtvirtinti Lietuvos valstybingumą rodė ir Valdovų rūmų 
atstatymo svarbos akcentavimas, jis buvo įsitikinęs, kad mūsų šalies 
valstybingumo istoriją būtina įtvirtinti materialinėje erdvėje. Gi oponen-
tai turėtų žinoti, kad atstatant, gryno autento jau niekada nebūna...
Algirdas Brazauskas išliks Lietuvos valstybės istorijoje kaip viena di-
džiausių lietuvių asmenybių praeito amžiaus antrojoje pusėje ir šio 
amžiaus pradžioje. Sumenkinti jo veiklos niekam nepavyks. Lietuvių 
tauta turi teisę didžiuotis tokiu savo sūnumi. Jo atminimas visada bus 
gerbiamas Vilniaus Gedimino technikos universitete“.

*     *
*
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Tame pačiame „Gedimino universiteto“ numeryje išspausdintas 
prof. dr. A. Norkaus ir doc. dr. A. Radzevičienės straipsnis „Ge-
otechnikos verslas remia mokslą ir studijas“ kuriame rašoma:
„Mokslo ir gamybos sąjunga – tai ne tik Europos „ekonominių loko-
motyvų“ Vokietijos bei Prancūzijos, bet ir kitų Europos Sąjungos šalių 
strateginis tikslas, užtikrinantis šiuolaikinių ekonominių iššūkių konku-
rencingumą tiek Europos, tiek pasaulio erdvėje“, – teigė savo inau-
guracinėje kalboje suteikiant VGTU Garbės daktaro vardą Miuncheno 
technikos universiteto profesorius, vienos stambiausių Vokietijos staty-
bų valdymo kompanijų vadovas M. Schieg.
Šis procesas Vokietijoje yra kasdienybė. O kaip tai pasiekti Lietuvoje? 
Juk šalies, turinčios ribotus medžiaginius ir energinius išteklius, konku-
rencinį pranašumą galėtų užtikrinti tik techninėmis inovacijomis grįsta 
gamyba.
Vienu pirmųjų bendru mokslo ir gamybos sąjungos projektu mūsų ša-
lyje yra „Saulėtekio slėnio“ mokslo ir technologijų parke kuriamas Lie-
tuvos geotechnikos centras, kuriame naujausios įrangos laboratorijų 
pagrindu taps VGTU Geotechnikos katedra. Mūsų universitetas, Lie-
tuvos geotechninės kompanijos dalyvauja kaip tarptautinių kompanijų 
vietos partneriai geotechninėje srityje svarbiausiuose šalies objektuo-
se: Ignalinos atominės elektrinės kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarky-
mo ir saugojimo komplekse, Elektrėnų elektrinėje, kuriant vėjo jėgainių 
parkus ir kt. Tačiau ilgalaikės sėkmės pagrindas – tyrėjų gebėjimai 
užtikrinti mokslo teoriniais tyrimais ir eksperimentine plėtra grįstų ino-
vacinių technologijų kūrimą bei diegimą. O tai – jau ne vien tik verslo 
parama padedant aukštosioms mokykloms įsigyti kai kuriuos prietai-
sus, kompiuterinę programą studijoms ar tyrimams, bet ir investicijos į 
jaunųjų tyrėjų potencialą.
UAB „Geostatyba“ yra vienas iš Geotechnikos katedros partnerių. To-
mas Kairys, jaunas ir energingas bendrovės vykdantysis direktorius, 
savo bendrovės sėkmę taip pat grindžia bendradarbiavimu su tarp-
tautinių partnerių, pavyzdžiui, Vokietijos Enercon GmbH, Prancūzijos 
Vergnet vykdomais projektais Lietuvoje. Todėl jis puikiai supranta, kad 
maža vien tik įsigyti naujų įrenginių, technologijų ar apmokyti bendro-
vės darbuotojus. Reikia investuoti ir į bendrą veiklą su universitetais. 
Jo iniciatyva buvo kofinansuojama Geotechnikos katedros magistran-
to Dariaus Macijausko keturių mėnesių trukmės mokslinė praktika 
Vienos technologijos universiteto Geotechnikos institute pagal MVG/
ERASMUS programą. Čia jis D. Macijauskas atliko mokslo tyrimus, 
kuriuos toliau tęs doktorantūroje šiais metais. Geotechnikos katedros 
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doktorantas Kęstutis Kelevišius įstojo į doktorantūrą deleguotas UAB 
„Vilniaus rentinys“.
Šie ir kiti katedros magistrantai, doktorantai, dėstytojai – tai būsimie-
ji kuriamo Geotechnikos centro tyrėjai. UAB „Geostatyba“ – ne vie-
nintelė šio proceso dalyvė. Jame taip pat aktyviai dalyvauja ir kitos 
stambios kompanijos: UAB „Hidrostatyba“, AB „Panevėžio statybos 
trestas“, UAB „Panevėžio keliai“, UAB „Projektana“. Jos ne tik remia 
Geotechnikos katedros studijų ir mokslo tyrimus, bet yra ir partneriai 
kuriamame Geotechnikos centre“.

7 d. 2010-aisiais metais išleista jau 49-oji absolventų laida – 3410 
absolventų. 2444 pagrindinių studijų absolventai gavo baka-
lauro ir inžinieriaus diplomus, 953 – magistrų, 13 – specialiųjų 
profesinių studijų diplomus. Daugiausia diplomų įteikė Statybos 
fakultetas – 739, iš jų bakalauro – 505, magistro – 234. Aplinkos 
inžinerijos fakultete iš viso įteikti 587 diplomai, iš jų bakalau-
ro – 425, magistro – 162. Verslo vadybos fakultete diplomais 
džiaugėsi 372 bakalaurai, 205 magistrai, iš viso – 577 absol-
ventai. Kiek mažiau – 412 – diplomų buvo įteikta Transporto 
inžinerijos fakulteto absolventams: juos gavo 335 bakalaurai 
ir 77 magistrai. Penktoje vietoje pagal diplomų įteikimo gausą 
buvo Fundamentinių mokslų fakultetas, kuriame diplomus gavo 
348 absolventai. Atitinkamai 310 absolventų išleido Elektroni-
kos fakultetas, 268 – Mechanikos fakultetas, 100 – Architektū-
ros fakultetas, 59 – Antano Gustaičio aviacijos institutas bei 10 
Tarptautinių studijų centras. 

VGTU Senato posėdžių salėje Viktoras ZUBRECOVAS eks-
ternu gynė daktaro disertaciją tema: „Nekilnojamojo turto 
investicinių projektų vertinimas“ (socialinių mokslų sritis, 
ekonomika – 04S). 
Mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius 
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, 
ekonomika – 04S). 
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VGTU Senato posėdžių salėje Evaldas PETKEVIČIUS gynė 
daktaro disertaciją tema: „Automobilių kelių asfaltbetonio 
dangos eksploatacinių rodiklių leistinųjų verčių pagrindi-
mas“ (technologijos mokslų sritis, statybos inžinerija – 02T). 
Mokslinis konsultantas prof. dr. Andrus AAVIK (Talino technolo-
gijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 
02T). 

8 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete lankėsi delegacija iš 
Pietų Korėjos Kumoh nacionalinio technikos universiteto 
(Kumoh National Institute of Technology). 
Susitikime su VGTU rektoriumi prof. Romualdu Ginevičiumi 
trumpai pristatyta aukštojo mokslo sistema, universiteto struk-
tūra, studijos, tarptautinio bendradarbiavimo galimybės, VGTU 
leidžiami tarptautiniai mokslo žurnalai. Svečiai iš Kumoh nacio-
nalinio technikos universiteto pristatė savo universitetą. 
Susitikimo pabaigoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 
tarp Vilniaus Gedimino technikos ir Kumoh nacionalinio tech-
nikos universitetų. Sutartyje, įprasminančioje tolesnį bendra-
darbiavimą, akcentuojami svarbiausieji dalykai šalių dalijimo-
si patirtimi mokslo bei studijų srityse, studentų, akademinio ir 
administracinio personalo mainai, bendrų konferencijų, semina-
rų bei simpoziumų organizavimas, bendradarbiavimas leidžiant 
tarptautinius mokslo žurnalus.

9 d. „Respublikoje“, Nr. 152 (6102) išspausdintas Humanitarinio ins-
tituto direktoriaus, prof. habil. dr. Povilo Tamošausko straipsnis 
„Inžinieriams – ne vien techniškieji mokslai“. 
Straipsnyje rašoma:
„Didžiulės šalies socialinio, ekonominio, kultūrinio gyvenimo permai-
nos, nauji iššūkiai dar labiau išryškina humanitarinio švietimo vaidmenį 
techniškajame universitete. Todėl Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas siekia sukurti tokias ugdymo sąlygas, kad jaunimas galėtų įgyti 
ne tik puikų profesinį išsilavinimą, bet ir humanitarinio pobūdžio žinių.
Svarbus vaidmuo įgyvendinant šiuos tikslus tenka 2003 m. VGTU įkur-
tam Humanitariniam institutui.
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Jame veikia keturios katedros – Filosofijos ir politologijos, Užsienio kal-
bų, Lietuvių kalbos, Kūno kultūros bei du centrai: Estetinio ugdymo ir 
Kalbų mokymo. Būtent šis institutas daugiausia prisideda formuojant 
VGTU studentų pasaulėžiūrą, laisvą filosofinę mintį, ugdo poreikį gerai 
mokėti gimtąją ir svetimas kalbas, puoselėti dvasinę ir fizinę kultūrą.
Būsimieji inžinieriai turi tapti dvasiškai brandžiomis asmenybėmis, 
turinčiomis tvirtą vertybių sistemą. Institutas atviras visam universite-
tui. Plėtodamas ryšius tarp padalinių, jis skatina jų kūrybiškumą bei 
iniciatyvumą. Instituto leidžiamuose 3 mokslo žurnaluose – „Filosofi-
ja, sociologija“, „Santalka“, „Limes“ – sudaromos galimybės plėtotis 
mokslinei ir kūrybinei minčiai. Institutas atviras tarptautinei bendruo-
menei – dalyvauja įvairiose akademinėse programose bei projektuose, 
studentų mainuose ir kt.
Prieš porą metų šis VGTU padalinys įžengė ir į kūrybinio verslo sritį, 
pasiūlydamas studentams Kūrybinių industrijų studijų programą. Ji iš-
kart tapo labai paklausi ir dabar patenka į populiariausių universitetinių 
programų penketuką Lietuvoje. Panašių edukacinių programų numa-
toma pasiūlyti ir ateityje.
VGTU Humanitarinio instituto funkcijos neapsiriboja vien tik studijomis 
ar moksline veikla. Jo žinioje – stiprūs meno ir sporto kolektyvai, ku-
riuose atsiveria didžiulė erdvė įvairiems studentų gebėjimams pasiekti.
Vyksta intensyvus kultūrinis gyvenimą, kurį skirtingomis ir labai ryškio-
mis spalvomis piešia akademinis choras „Gabija“, tautinių šokių an-
samblis „Vingis“, teatro studija „Palėpė“ (meno vadovas O. Kesminas). 
Jų jau nereikia pristatyti šalies visuomenei. Tai – garsūs kolektyvai, 
pelnę ne vieną auukštą apdovanojimą ir žiūrovų simpatijas, dažnai 
koncertuojantys ne tik savo universitete, šalyje, bet ir už jos ribų. [...].
2006 m. pavasarį į VGTU atskrido pirmoji „Aukso paukštė“. Šį aukštą 
apdovanojimą pelnė tautinių šokių ansamblis „Vingis“, vadovaujamas 
Rimutės Zaleckaitės.
Antroji „Aukso paukštė“ universitete „nutūpė“ šiais metais – akademi-
nis choras „Gabija“, vadovaujamas Rasos Viskantaitės, pripažintas 
ryškiausia Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde. [...].
Ne mažiau garsi ir universiteto Teatro studija „Palėpė“ (režisierius 
Olegas Kesminas). Tai vienas jauniausių, aktyviausių bei ryškiausių 
studentiško teatro kolektyvų Lietuvoje, kasmet suvaidinantis apie 100 
spektaklių ir pristatantis net po dvi premjeras. [...]. Studija dažnai daly-
vauja universitetų teatrų sambūriuose užsienyje. Jos spektaklis „Kos-
tiumas“ buvo pripažintas geriausiu festivaliuose Monastyre, Minske, 
Kasablankoje. [...].



2010 m. liepa

323

Institute aktyviai veikia Gedimino klubas, rengiantis susitikimus su ša-
lies mokslo, kultūros žmonėmis, politikais, naujų knygų pristatymus, 
seminarus, konferencijas, viešas paskaitas, atviras diskusijas.
Mėgstantiems sportą universitete veikia sporto klubas „Inžinerija“, ku-
riame gali lavinti savo gebėjimus ir mėgėjai, ir profesionalai. VGTU 
sportininkai įvairiose varžybose kasmet pasiekia neblogų rezultatų. 
[...].
Gana populiarios kasmet Aukštadvaryje vykstančios šalies metikų ve-
teranų daugiakovės varžybos VGTU Rektoriaus taurei laimėti. Šiemt 
jos buvo surengtos jau penkioliktąjį kartą. Varžėsi 25 sportininkai iš 
visos Lietuvos. [...].
Negalima nepaminėti Humanitarinio instituto iniciatyva organizuojamų 
universiteto bendruomenės švenčių, kurios kasmet vyksta Aukštadva-
ryje prie Skrebio ežero.
VGTU studijuojantys ir dirbantys žmonės turi puikias sąlygas tobulėti, 
plačią saviraiškos erdvę. Tai ugdo jų kūrybines galis, kurios ateityje ne-
abejotinai lemsgeresnę ne tik jų, bet ir mūsų šalies gyvenimo kokybę“.

10 d. „Lietuvos ryte“ rašoma, kad Tarptautinių architektūros apdova-
nojimų konkurse lietuvių suprojektuota „Swedbank“ būstinė Vil-
niuje pateko tarp 95 geriausių šių metų pasaulio architektūros 
pavyzdžių. Minėtą pastatą suprojektavo A. Ambraso architektų 
biuras. Tarptautinius architektūros apdovanojimus kasmet teikia 
ir laureatus išrenka Čikagos meno klubas ir Architektūros ir ur-
banistikos studijų centras.

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1128 patvirtinta 
nauja „Mokslo ir studijų institucijų  mokslo (meno) darbų verti-
nimo metodika“.
Palyginus su senąja, naujoji Metodika tapo dar sudėtingesnė, 
dar labiau skiriasi fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų 
(FBT) ir humanitarinių ir socialinių (HS) mokslų mokslo darbų 
vertinimo kriterijai.
Teikiamų vertinimui FBT mokslų mokslo darbų sąrašas dar la-
biau susiaurintas, o HS iš esmės nesikeitė. 
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FBT mokslų II lygmens darbams gali būti priskiriami tik šie dar-
bai: 

 − tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų monografijos;
 − mokslo straipsniai žurnaluose, tenkinančiuose šias sąlygas:
• žurnalo cituojamumo rodiklis yra didesnis už 20 proc. nuo 

atitinkamos ISI JCR mokslo kategorijos agreguotojo cituo-
jamumo rodiklio;

• žurnalo citavimo duomenyse nurodytas citavimų skaičius 
kituose žurnaluose, kurių cituojamumo rodiklis yra dides-
nis nei šio žurnalo mokslo kategorijos agreguotasis cituo-
jamumo rodiklis, yra didesnis už 20 proc. nuo viso citavimų 
skaičiaus;

 − Europos patentų biure, JAV patentų ir prekių ženklų biure ar 
Japonijos patentų biure išduoti patentai, kurių savininkai yra 
Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys.

Iš šių II lygmens darbų institucija turėjo atrinkti dalį darbų, pri-
klausomai nuo mokslininkų pilnojo darbo laiko ekvivalento, ku-
rie priskiriami I lygmeniui ir teikiami ekspertiniam vertinimui. 
Nauja ir tai, kad vertinimas bus organizuojamas pagal ŠM mi-
nisterijos patvirtintą grafiką. 

13 d. „Lietuvos ryto“ priede „Vartai“ rašoma, kad Utenos centre iškilo 
modernus trijų aukštų statinys stiklo fasadais – banko „Snoras“ 
biurų pastatas. Projekto vadovas – VGTU Architektūros kate-
dros doc. Sigitas Kuncevičius. Pastatą kūrė ir Martynas Da-
gys, Loreta Kuncevičienė bei Viltautė Jurgaitienė.
„Man atrodo, kad pagaliau artėjame prie Skandinavijos požiū-
rio, kur itin daug dėmesio skiriama mažesnių miestų plėtrai, mo-
derniajai architektūrai, kad visa šalis vystytųsi tolygiai, o ne tik 
plėstųsi didieji miestai.
Šiuo požiūriu bankas „Snoras“ atlieka ir paslaugą Utenos mies-
tui – pastate įsikurs ne tik banko filialas, bet ir kitos įstaigos“, – 
kalbėjo S. Kuncevičius.

14 d. Bibliotekoje, Galerijoje A atidaryta paroda „Žalgirio mūšiui – 
600 metų“.
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VGTU tautinių šokių ansamblis „Vingis“ (meno vadovė R. M. Za-
leckaitė) grįžo iš tarptautinio folkloro susitikimo, kuris vyko isto-
riniame Lenkijos mieste Liubline. Jo organizatoriai, miesto tauti-
nių šokių ansamblis „Lublin“, „Vingį“ pakvietė rudenį. 
Festivalis jubiliejinis (25-asis), į jį buvo pakviesti atstovai iš 10 
pasaulio šalių: Lietuvos, Olandijos, Ispanijos, Izraelio, Rusijos, 
Ukrainos, Bulgarijos, Čekijos, Paragvajaus ir net egzotiškosios 
Kenijos. Kaip sakė festivalio meno vadovė Božena Baranovs-
ka: „pas mus susirinko visas pasaulis“. 
Festivalis vyko penkias dienas, per kurias vingiečiai puikiai 
pristatė Lietuvą ir atstovavo universitetui. Vietininis laikraštis 
„Lubelski Kurier“ lietuvių pasirodymą įvertino kaip labai įvairų 
ir profesionaliai atliktą. Didžiausią susižavėjimą sukėlė medinis 
instrumentas skrabalai, kuriuo buvo atliktas „firminis“ „Vingio“ 
kapelos kūrinys „Genys“. 
Festivalio metu „Vingis“ vyko į mažą kurortinį Kazimierz miestelį 
prie Vyslos (jame lipo į trijų kryžių kalną, aplankė didelę ir gražią 
centrinę miesto aikštę, kelias bažnyčias), taip pat aplankė Liu-
bliną (Liublino pilį, Katedrą, Lietuvių aikštę, kitas vietas). 

15 d. Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas ir Rygos Technikos 
Universitetas (RTU) rengiasi bendradarbiauti organizuodami 
jungtines studijų programas.Toliausiai pažengta rengiant avia-
cijos specialistus.
VGTU Antano Gustaičio aviacijos institutas ir RTU Aviacijos 
institutas nuo rudens pradės lakūnų (vėliau ir skrydžių vadovų) 
rengimą Latvijai.
VGTU AGAI Skrydžių praktikos bazėje Kyviškėse lankėsi RTU 
Aviacijos instituto direktorius prof. habil. dr. Martins Kleinhofs. 
Jis ir VGTU AGAI direktorius prof. habil. dr. Jonas Stankūnas 
bei AGAI specialistai susipažino su baze ir aptarė pasirengimo 
bendram darbui gaires. 



2010 m. liepa

326

20 d. VGTU l. e. rektoriaus pareigas prof. habil. dr. R. Kirvaitis ir 
AB „Umega“ gen. direktorius J. Nausėda pasirašė bendra-
darbiavimo sutartį.

21 d. VGTU e. e. rektoriaus pareigas prof. habil. dr. R. Kirvaitis (FMF 
Informacinių sistemų katedros vedėjas D. Mažeika) ir UAB „To-
rus Solutions“ direktorius A. Maslauskas pasirašė bendradar-
biavimo sutartį.

22 d. „Lietuvos ryte“ Nr. 163 (5927) rašoma, kad liepos mėnesį pa-
skelbtame geriausių universitetų reitinge Lietuvos aukštosios 
mokyklos neperkopė 800-osios vietos tarp 12 tūkstančių.
Aukščiausiai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų esantis Kauno tech-
nologijos universitetas (KTU) užėnė 803-iąją poziciją, Vilniaus 
universitetas (VU) – 884-ojoje, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas – 982-ojoje vietoje.
Lyginant su prieš pusmetį paskelbtu reitingu KTU smuktelėjo 
per 16 vietų – nuo 787-ojo laiptelio ant 803-iojo. Žemyn nusi-
leido ir VU, vasarį buvęs 843-iojoje vietoje, ir VGTU, užėmęs 
941-ąją poziciją.
Vytauto Didžiojo universitetas šiame reitinge užėmė 1348-ąją, 
Šiaulių – 1 950-ąją, Klaipėdos – 1 968-ąją, Kauno medicinos – 
2 358-ąją. Žemės ūkio akademija – 2 613-ąją, Vilniaus pedago-
ginis universitetas – 2 863-iąją, Mykolo Romerio universitetas – 
2 973-iąją, Kauno kolegija – 4094-ąją, Europos humanitarinis 
universitetas – 413-ąją, Veterinarijos akademija – 4349-ąją vietą.
Šį pasaulio universitetų reitingą šeštus metus sudaro ir kartą 
per pusmetį – liepą ir sausį – skelbia Ispansijos visuomeninių 
mokslų organizacijos Nacionalinės mokslo tyrimų tarybos įkurta 
Kibermetrikos laboratorija.
Minėtame liepos mėnesio pasaulio universitetų reitingo lente-
lėje tradiciškai pirmavo JAV universitetai: pirmas – Harvardo 
universitetas, antras – Masačuseto technologijos institutas, tre-
čias – Stanfordo universitetas.
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Europos universitetų šimtuke piurmaujančias pozicijas užėmė 
Kembridžo universitetas (Didžioji Britanija), Šveicarijos federa-
linis technologijos institutas ir Oksfordo universitetas (Didžioji 
Britanija).

23 d. Paskelbti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas rezultatai. Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) – antras 
visoje Lietuvoje pagal gautų studijų krepšelių skaičių.
„Stojimo procesas praėjo gana sklandžiai, šie metai sėkmingi 
universitetui, kadangi esame antrieji pagal gautų studijų krep-
šelių skaičių ir pirmieji tarp techniškuosius mokslus siūlančių 
studijuoti universitetų. Šiemet į VGTU įstojo 1 496 būsimųjų 
pirmakursių su studijų krepšeliais. Nors Lietuvoje populiariausi 
socialiniai mokslai ir dėl demografinės padėties norinčiųjų stu-
dijuoti skaičius vis mažėja, VGTU išlaiko lyderio pozicijas. Net 
80 proc. gautų studijų krepšelių sudarė technologijos mokslų 
krypties krepšeliai. Toks rezultatas rodo, jog studijų kokybė 
mūsų universitete tikrai nenuvilia“, – teigė VGTU Priėmimo ko-
misijos atstovas Romualdas Kliukas. 
VGTU techniškąsias specialybes pirmu pageidavimu įrašė net 
1 335 abiturientai, o tuo tarpu KTU – 1 050. Iš viso į VGTU pir-
mu pageidavimu buvo pateikti 2 626 prašymai. Populiariausia 
specialybė, kaip ir pernai, Kūrybinės industrijos, į ją iš viso buvo 
pateikti 1 281 prašymai (418 iš jų – pirmu pageidavimu), priim-
ta – 75. Tarp meno srities specialybių pirmoji visoje šalyje buvo 
Architektūros studijų programa, tuo tarpu technologijos moks-
luose pirmauja Transporto inžinerija. 

Atostogas jaukiuose viešbučių kambariuose ir deginimąsi sau-
lėje jie mieliau iškeičia į palapines, šaltį ir daugelį kitų nepato-
gumų kalnuose. Kas verčia ieškoti iššūkių ir tikrinti savo ištver-
mės ribas? – apie tai „Lietuvos žiniose“ Oksana Grajauskaitė 
kalbėjosi su speleologų klubo vadovas, matematikos mokslų 
daktaras, VGTU dėstytojas Tomas Rekašius, kuris sakė, kad 
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dažniausiai žmonės susidomi urvais ieškodami ekstremalių po-
jūčių. Tačiau rizika, nors ir neatsiejama nuo tokios veiklos, laiko-
ma prastu dalyku. „Savaime pasitaiko rizikingų situacijų, kurios 
reikalauja greitų sprendimų, tačiau stengiamės jų išvengti, nes 
adrenalino paieškų pasekmės gali būti liūdnos. Juk einame į 
urvus ne žudytis“, – aiškino T. Rekašius. 

24 d. Pirmą kartą Lietuvos studentų sporto istorijoje VGTU vaikinų 
tinklinio rinktinė, jauniausia dalyvė Europos universitetų 
tinklinio čempionate, iškovojo aštuntąją vietą.
Čempionatas vyko Varšuvoje, Lenkijoje. VGTU vaikinų tinklinio 
komanda pradėjo čempionatą pergale prieš Sheffi eld Hallam 
universiteto (Didžioji Britanija) tinklininkų ekipą. Taip pat sė-
kmingai baigėsi dramatiškos rungtynės su kolegomis iš Suomi-
jos Tamperės technologijos universiteto. 
Pastarosios rungtynės EUSA čempionate buvo pripažintos 
įdomiausiomis. Varžybų biuletenis gyrė VGTU komandą kaip 
jauniausią ir pasižyminčią savitu žaidimo stiliumi, dideliu kovin-
gumu. 

29 d. Tragedija su čekų skautais, kai nuo lietaus ant jų sugriuvo na-
mas, rodo Lietuvos statinių ateities viziją, DELFI žinioms sakė 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos 
fakulteto Pastatų energetikos katedros vedėjas prof. habil. dr. 
Vytautas Martinaitis. Jo teigimu, Lietuvos pastatų, o taip pat ir 
sovietmečiu statytų daugiabučių, būklė vis prastėja, nes jau dvi-
dešimt metų nesirūpinama jų tinkama priežiūra.
„Ši situacija su Kaune ant čekų užgriuvusiu pastatu yra mūsų 
statinių ateities vizija. Tai, kad iki šiol Lietuvoje nėra vykdoma 
normali statinių priežiūra, mums labai atsilieps. Didžioji pro-
blema yra ta, kad nėra griežto reikalavimo savininkams savo 
nuosavybę laikyti tam tikros techninės būsenos. Palaukite, taip 
toliau gyvenant pradės griūti daugiabučiai, va, ims ir nugrius 
daugiabučio kampas“, – DELFI sakė mokslininkas.
Jo teigimu, Lietuvoje net pigiausi automobiliai tikrinami ir tvar-
komi kur kas atidžiau nei pastatai, kuriuose gyvename.
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„Žinote, kalbu šiek tiek perdėtai pagąsdindamas, kaip gąsdina-
ma klimato kaita. Šį reiškinį nuolatos minintys politikai elgiasi 
teisingai – tiek suprantantį, tiek bailesnį priverčia susitvarkyti, 
nešiukšlinti, efektyviau vartoti išteklius. Taip, tinkamai neprižiū-
rimi daugiabučiai grius. Techninė sistema turi būti prižiūrima: 
tepama, valoma, remontuojama, o pas mus kažkodėl nori ne-
renovuoti, neremontuoti ir kad viskas atlaikytų. Džiaukitės, kad 
sovietmečiu Lietuvos inžinieriai atsakingai statė. Ne už viską tą 
sistemą reikėtų keikti“, – tvirtino V. Martinaitis.

Paskelbti antrojo stojimo į universitetus ir kolegijas etapo rezul-
tatai. Antrajame etape dalyvavo per 18 700 stojančiųjų. Kvie-
timų studijuoti nemokamai sulaukė apie 3000 studentų – apie 
1100 universitetuose ir 1 860 kolegijose. Per 2000 abiturientų 
sulaukė kvietimo studijuoti mokamose vietose. 
Didžiausia kova virė dėl valstybės finansuojamų vietų, tačiau 
kolegijose kol kas liko neišdalyta per 300 krepšelių. 
Ne visi studentai po pirmojo priėmimo etapo pasirašė studijų 
sutartis. Universitetuose gautų krepšelių atsisakė 10 proc., ko-
legijose – 20 proc. „Matyt, jie tai darė galvodami, kad per antrąjį 
etapą dar kartą pagerins savo situaciją“, – DELFI teigė Lietuvos 
aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti 
(LAMA BPO) prezidentas Pranas Žiliukas.
Antrajame etape taip pat dalyvavo ir tie, kurie negavo kvietimo 
studijuoti pirmajame etape. 
Po pirmojo etapo studijuoti mokamose vietose sutiko apie pusė 
pakviestųjų – 9740. Iš viso studijų sutartis aukštosiose pasirašė 
apie 25 tūkst. stojančiųjų.
Niekur neįstoję savo laimę bandė papildomo priėmimo metu. 
„Dar yra šansas gauti valstybės finansavimą“, – sakė P. Žiliu-
kas. 

30 d. „Moksle ir gyvenime“, Nr. 8–9 išspausdintas Filosofijos ir polito-
logijos katedros prof. habil. dr. Valdo Pruskaus straipsnis „Lais-
vo laiko socialinis vertingumas“.
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„Straipsnyje aptartas laisvo „perteklinio laiko“, kuriuo disponuo-
ja kiekvienas individas, fenomenas ir jo socialinis vertingumas. 
Parodoma, kad laisvas laikas vartotojiškoje visuomenėje nusto-
ja buvęs vien asmens laiku – jis vis labiau įtraukiamas į mainus. 
Rinkos sąlygomis vyraujant visuotiniam mainų dėsniui, negali 
būti laisvo laiko, kuris būtų tuščias, niekam nereikalingas, nebū-
tų išmainytas ir suvartotas. Jei to nesugeba padaryti pats laisvo 
laiko turėtojas, tai siūlo padaryti pramogų verslas, kuriantis hi-
perrealybę (Baudrillard), simuliacinę tikrovę, orientuotą į indi-
vido svajonių išsipildymą, o svarbiausia – suteikiantis individo 
disponuojamam laisvam laikui socialinio vertingumo. Analizuo-
jama, kaip individo laisvas „perteklinis“ laikas yra „įdarbinamas“, 
tampa socialiai vertingas, aptariamos šio tapsmo sąlygos ir bū-
dai“.

Rugpjūtis

2 d. AIF Aplinkos apsaugos katedros vedėjui, prof. habil. dr. Pra-
nui BALTRĖNUI – 70.
Gimė Panevėžio rajone. 1969 m. baigė Kauno politechnikos institutą, 
įgydamas mašinų gamybos technologo inžinieriaus diplomą. 
Jubiliatas – habilituotas mokslų daktaras, profesorius, mokslinių 
straipsnių autorius ir bendraautoris, 15 monografijų, 4 mokymo kny-
gų, 3 vadovėlių autorius ir bendraautoris, Lietuvos valstybinės mokslo 
premijos laureatas, už nuopelnus mokslui ir praktikai bei už visuome-
ninę veiklą apdovanotas Lietuvos valstybiniu apdovanojimu – Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu, jam įteiktas Pa-
saulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Aukso medalis 
ir sertifikatas, Lomonosovo medalis. Prof. Prano Baltrėno nuopelnai 
mokslui įvertinti užsienyje – jis išrinktas Ekologijos ir žmonių saugos 
tarptautinės mokslų akademijos akademiku, tos akademijos Lietuvos 
filialo pirmininku, yra Tarptautinės kibernetinės technologijos mokslų 
akademijos narys (Kijevas), Rusijos federacijos Šalčio akademijos 
užsienio narys (Sankt Peterburgas), Rusijos Federacijos Pramoninės 
ekologijos mokslų akademijos akademikas (Maskva), Gamtos mokslų 
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Europos akademijos narys (Vokietija, Hanoveris), Sankt Peterburgo 
valstybinės miškų ūkio akademijos garbės daktaras.
Profesorius dalyvavo Tarptautinėse mokslinėse konferencijose JAV, 
Italijoje, Izraelyje, Suomijoje, Vokietijoje, Islandijoje, Danijoje, Norve-
gijoje, Švedijoje ir kitur. Reguliariai, kas treji metai, organizavo tarp-
tautinės konferencijos „Aplinkos inžinerija“ Aplinkos apsaugos sekcijos 
darbą, kruopščiai rengė jaunųjų mokslininkų kasmetes mokslines kon-
ferencijas, kurios tapo net tarptautinėmis. Vadovauja VGTU Aplinkos 
apsaugos katedros ir Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos 
instituto kolektyvams.
Prasidėjo ne vienerius metus užsitęsę tekstilės pramonės gamyklų, fa-
brikų oro užterštumo tyrimai. Ir ne vien Lietuvoje, bet ir Rusijoje, Ukrai-
noje bei kitur. Laikui bėgant minėtoji problema ne tik silpo, bet dar gi 
stiprėjo. Tai jaučia Lietuvos didmiesčiai. 
Ne vienerius metus jaunasis tyrėjas Pranas Baltrėnas tyrė dulkių fizi-
kines ir chemines savybes, formą, kilmę, koncentracijas ore, poveikio 
žmogui aspektus. Tyrimų rezultatai sudarė kandidatinės (dabar dakta-
rinės) disertacijos pagrindą „Tekstilės dulkių tyrimai ir metodai jų kon-
centracijai nustatyti bei jas nusodinti“, kurią Pranas Baltrėnas 1975 m. 
Ivanovo (Rusija) tekstilės institute sėkmingai apgynė. Tyrimų rezulta-
tus apibendrino penkiolikoje publikacijų.
Aspirantas Pranas Baltrėnas, rengdamas disertaciją, sukūrė ir pasiūlė 
prietaisą dulkėms „gaudyti“. Jo sukurtas prietaisas „Dulkėtumo matuo-
klis“ 1973 m. buvo demonstruotas Maskvos Sąjunginiame liaudies ūkio 
laimėjimų parodos paviljone „Darbas ir poilsis“ ir pelnė bronzos medalį. 
Sulaukęs pripažinimo ir įvertinimo, savo kūrinį tobulino. Po metų pava-
dintas jau „Talpuminis dulkėtumo matuoklis“ vėl eksponuotas minėtoje 
parodoje ir pelnė sidabro medalį.
1978 m. jubiliatas pradėjo dirbti Vilniaus inžineriniame statybos institu-
te (VISI), Statybos technologijų katedroje, oro užterštumą pradėjo tirti 
statybos industrijoje. Nuo 1985 m., dirdamas Darbo aplinkos apsau-
gos katedroje jau docento pareigose, pasirinktą temą išplėtė. Subūrė 
mokslininkų grupę, kuri vykdė ūkiskaitinius darbus ir tuo pačiu tęsė oro 
užterštumo tematikos mokslinius tyrimus. Jis pradėjo rengti habilituoto 
daktaro disertaciją „Koniologinių tyrimų teoriniai pagrindai, metodai bei 
priemonės oro dulkėtumui mažinti statybos industrijoje“. Disertaciją sė-
kmingai apgynė 1989 m. Leningrado inžineriniame statybos institute. 
Šiame darbe autorius apibendrino daugelio metų mokslinius tyrimus, 
kurių pagrindinis tikslas buvo sukurti prietaisus bei daviklius dulkių pa-
rametrams nustatyti, dulkėtumui tirti ir siūlyti oro valymo įrenginius dul-
kėtumui mažinti statybos industrijoje, statybinių medžiagų pramonėje.
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Sukaupta medžiaga, teorinių tyrimų ir eksperimentų rezultatai apiben-
drinti šešiasdešimt šešiose publikacijose. Beveik pusę iš jų parašė vie-
nas pats savarankiškai. Habilitacinį darbą lydi
aštuonios mokymo priemonės, monografija, metodinės rekomendaci-
jos ir jų analitinės apžvalgos, išradimai, autoriniai prietaisai, įrenginiai – 
nauji ar patobulinti. Prof. habil. dr. Pranas Baltrėnas yra vienas iš oro 
užterštumo dulkėmis problemos sprendimo pradininkų Lietuvoje. Kaip 
šios srities specialistas jis žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir už jų ribų.
1993 m. prof. habil. dr. Prano Baltrėno iniciatyva Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultete įkuriama Aplinkos 
apsaugos katedra, kurioje imasi aktyviai burti specialistų kolektyvą ir 
ruošti jaunuosius mokslininkus bei tyrėjus. Tai tęsiasi iki pat šių dienų. 
2002 m. prof. P. Baltrėno iniciatyva įsteigtas Aplinkos apsaugos insti-
tutas.
Užmegzti naudingi tarptautiniai ryšiai su JAV Aplinkos apsaugos agen-
tūros 5-uoju regionu, Ilinojaus, Kanzaso, Hamburgo, Miuncheno, Drez-
deno, Rostoko bei Danijos, Švedijos, Suomijos, Lenkijos Kanados, 
Anglijos, Prancūzijos, Estijos, Latvijos, Ukrainos, Rusijos ir kai kuriais 
kitais užsienio šalių universitetais. Vykdytos ir vykdomos tarptautinės 
programos. 
Katedra atsakinga už mokslo žurnalo „Aplinkos inžinerija“
(nuo 2003 m. „Journal of Environmental Engineering and Landscape 
Management“) leidybą. Žurnalas referuojamas Web of Science duo-
menų bazėje, todėl straipsnių autoriai yra iš daugelio šalių. 

7 d. Mokslotyros centro direktorius, dr. Algimantas Liekis dalyvavo 
konferencijoje – sueigoje „Pas Martyną Jankų Bitėnuose“ 
(Šilutės raj.).
Konferencijoje buvo pristatyta A. Liekio knyga „Sugrįžusio Lie-
tuvio gyvenimas“. 

10 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius ir 
Centrinio vandens resursų kompleksinio naudojimo moks-
lo tyrimų instituto l. e. p. direktorius Aliaksandr Stankevich 
(Baltarusija) pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

20 d. Pasibaigus 2010-ųjų metų bendrajam priėmimui į Lietuvos 
aukštąsias mokyklas ir paskelbus stojimo rezultatus, buvo atlik-



2010 m. rugpjūtis

333

ta duomenų analizė, kuri parodė, jog Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas, lyginant 2010 ir 2008 metų duomenis, išliko 
tarp lyderių.

25 d. VGTU l. e. rektoriaus parerigas doc. A. Komka (MF Maši-
nų gamybos katedros vedėjas M. Jurevičius) ir UAB „Vilniaus 
Vingio mechanika“ direktorius R. Savickas pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį.

26 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius ir Klaipėdos 
„Ąžuolyno“ gimnazisjos direktorė V. Prižgintienė pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį.

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Gnip I.Y., Vaitkus S., Kersulis V., Vejelis S. Experiments for 
the long-term prediction of creep strain of expanded polystyre-
ne under compressive stress. POLYMER TESTING Volume: 29 
Issue: 6 Pages: 693–700 Published: SEP 2010 
Gnip I., Vejelis S., Kersulis V., Vaitkus S. Strength and de-
formability of mineral wool slabs under short-term compressi-
ve, tensile and shear loads. CONSTRUCTION AND BUILDING 
MATERIALS Volume: 24 Issue: 11 Pages: 2124–2134 Publis-
hed: NOV 2010 
Seliuta D., Kasalynas I., Macutkevic J., Valusis G., Shuba 
M.V., Kuzhir P.P., Slepyan G.Y., Maksimenko S.A., Ksene-
vich V.K., Samuilov V., Lu Q. Terahertz sensing with carbon 
nanotube layers coated on silica fibers: Carrier transport versus 
nanoantenna effects. APPLIED PHYSICS LETTERS Volume: 
97 Issue: 7 Article Number: 073116 Published: AUG 16 2010 
Tamasevicius A., Tamaseviciute E., Mykolaitis G., Bumelie-
ne S., Kirvaitis R. Stabilization of saddle steady states of con-
servative and weakly damped dissipative dynamical systems. 
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PHYSICAL REVIEW E Volume: 82 Issue: 2 Article Number: 
026205 Part: Part 2 Published: AUG 12 2010 
Tarasiuk N., Moisejenkova A., Koviazina E. On the mecha-
nism of the enrichment in radiocesium of near-bottom water in 
Lake Juodis, Lithuania. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RA-
DIOACTIVITY Volume: 101 Issue: 10 Special Issue: Sp. Iss. SI 
Pages: 883–894 Published: OCT 2010 

27 d. 12 užsienio šalių, 7 dienos pilnos eisenų, koncertų, spalvingų 
kostiumų ir šurmulio gatvėse, mažiausiai 3 000 žiūrovų – visa 
tai 53-čiasis tarptautinis folkloro festivalis Confolens mieste, 
Prancūzijoje. Pirmą kartą dalyvauti šiame festivalyje buvo pa-
kviesta lietuvių grupė. Garbę pristatyti šalį turėjo mūsų universi-
teto tautinių šokių ansamblis „Vingis”. 
VGTU ansamblis nustebino išrankius žiūrovus, nes kiekvienas 
iš 9 parodytų koncertų buvo palydėtas didelėmis ovacijomis ir 
plojimais, o visų keturių eisenų metu einant pro būrius žmonių 
jie visi mojavo ir šūkavo iš džiaugsmo! Festivalis apėmė visą 
Confolens miestelį (įprastai jame gyvena apie 2 800 gyventojų, 
tačiau festivalio metu „gyventojų” padaugėjo bent 3 kartus) – 4 
scenos, viena pagrindinė festivalio arena (talpinanti 3 000 žiū-
rovų), prekybos parkas, daugybė stovėjimo aikštelių. Visą sa-
vaitę miestelyje netilo šurmulys. Žmonės į šį festivalį atvažiuoja 
iš įvairiausių Prancūzijos kampelių, kad tik galėtų susipažinti su 
festivalio dalyviais, praplėsti akiratį.
Festivalio organizatoriai buvo maloniai nustebinti lietuvių profe-
sionalumu, kostiumų įvairove ir žmonių draugiškumu ir prižadė-
jo artimiausiu metu vėl pakviesti į savo festivalį.

30 d. „Respublikoje“ išspausdintas A. Zinkuvienės straipsnis „Utopi-
joms vėl taškomi milijonai“.
Straipsnyje rašoma, kad Vilniaus savivaldybė suka galvą, ar 
derėtis dėl kaisnos su konkurso dalyviais, pasiūliusiais atlikti  
sostinės viešojo transporto plėtros galimybių studiją gerokai 
brangiau, nei buvo planuota.
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Kovojant su transporto spūstimis, sostinėje ketinama įvesti 
naują transporto rūšį, į kurią persėstų maždaug pusė keleivių. 
Galimybių studija turėtų atsakyti, ar Vilniui 20–30 metų pers-
pektyvoje labiau reikia metro, ar tramvajaus, o gal kokios kitos 
ypatingos transporto rūšies, pavyzdžiui, oro taksi.
Už naują miesto transporto viziją savivaldybė pasiryžusi mokėti 
850 tųkst. Litų. Beveik tiek pat, kiek kainavo grandiozinio gele-
žinkelio projekto „Rail Baltica“, europinės vėžės tiesimo per visą 
Lietuvą, galimybių studija.
Kaip „Respublikai“ sakė VGTU mokslo prorektorius prof. habil. 
dr. Raimundas Kirvaitis, galimybių studijų mada leido sukles-
tėti daugybei jas atliekančių uabų, kurie jau baigia nurungti šias 
paslaugas taip pat teikiančius universiteto mokslininkus, kvali-
fikuotus ekspertus.
Ankstesniais metais VGTU iš užsakomųjų darbų užsidirbdavo 
po 17 mln. litų, o 2009 metais ekspertams buvo pasiūlyta darbų 
vos už 7 mln. litų.
„Kai ministerijos ar savivaldybės skelbia konkursus, mes da-
lyvaujame. Bet užsakovas renkasi, kas atliks studiją. Dažnai 
tiesiog daromos apklausos, be konkurso, o paskui jau tie užsa-
kovai derina su Viešųjų pirkimų tarnyba, ar viskas teisėta. Mus 
pasirenka arba ne...“ išaiškino situaciją profesorius.
Paklaustas, ar VGTU ekspertai būtų sugebėję atlikti Gugenhei-
mo muziejaus galimybių studiją, prof. R. Kirvaitis nė neabejojo, 
kad taip. Bet konkurso nebuvo.
VGTU Urbanistikos katedros vedėjas prof. Sigitas Čereš-
kevičius sakė, kad „žinoma, kad galėjo ir mūsų specialistai 
Gugenheimo studiją parengti. Turime kvalifikuotų urbanistų ir 
architektų. Ir ji tikrai nebūtų kainavusi 5 mln. litų. Žinojau apie 
tokią sumą ir man ji atrodo neadekvati. Tiek pinigų kišti tikrai 
neprotinga. Tuo labiau, kad nėra tvirto apsisprendimo tą mu-
ziejų statyti“.
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Lietuvos mokslo premijų komisija, vadovaudamasi LR Vyriau-
sybės nutarimo nuostatomis paskelbė Lietuvos mokslo premijų 
konkursą. 
Mokslo premijai gauti galėjo siūlyti Lietuvos mokslų akademijos 
prezidiumas, aukštųjų mokyklų senatai ir mokslinių tyrimų įstai-
gų tarybos.

31 d. VGTU Centriniuose rūmuose ir Mechanikos fakultete vyko kny-
gų mugė, kurioje buvo galima įsigyti naujausių ir anksčiau iš-
leistų VGTU leidyklos „Technika“ knygų.

Rugsėjis

1 d. Rugsėjo 1-osios proga Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto studentus sveikino VGTU Rektorius prof. habil. dr. Ro-
mualdas Ginevičius, Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius bei 
švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. 
Nemažiau svarbus įvykis buvo ir vakarykštė Lietuvos krepšinio 
rinktinės pergalė kovoje prieš Ispanijos rinktinę. Šį, visai šaliai 
svarbų įvykį, savo kalboje paminėjo VGTU Rektorius bei Prem-
jeras. 
„Su tokia pat ambicija, užsidegimu, kaip vakar Lietuvos krep-
šininkai, siekite visos Lietuvos pergalių. Jūsų resursai, instru-
mentai – mokslas ir žinios“, – studentus sveikino A. Kubilius. 
Pagal studijų krepšelių skaičių Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas – antras Lietuvoje ir pirmas tarp techniškųjų universi-
tetų. 2010-aisiais metais į VGTU įstojo 2 182 pirmakursiai. 

*     *
*

Baltijos Turkijos kultūros akademija universiteto bendruomenę 
mokslo metų pradžios proga sveikino šiais žodžiais:
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„Siekite – kas niekieno nepasiekta,
Atraskite – kas niekad nebuvo atrasta.
Eikit ten, kur dar niekas nedrįso įžengti,
Grožėkitės tuo, ko anksčiau nepastebėdavote.
Įkvėpkite tą, kas nustojo tikėjuimo – 
Padėkite anksčiau, nei būsite paprašyta,
Būkite kitiems tuo, ko jiems labiausiai trūksta,
Svajokite. Apie ką anksčiau nedrįsote svajoti“.
Universiteto bendruomenę sveikino Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos prezidentas dr. Bronislovas Lubys, viceprezi-
dentas Gediminas Rainys; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademijos viršininkas plk. Gintaras Bagdonas.
Sveikino aukštųjų mokyklų rektoriai: Kauno technologijos, Šiau-
lių universitetai. 
Klaipėdos universiteto bendruomenės vardu rektorius prof. Vla-
das Žulkus „nuoširdžiai linkėjo, kad šie mokslo metai nestokotū 
aukštų siekių ir svarių laimėjimų, žinių ir išminties troškimo, 
įkvėpimo ir energijos, kad mūsų Valstybė garsėtų švaria gamta, 
kūrybinga ir dvasinga tauta, puikiais išradimais ir technologijo-
mis“.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendruomenę sveiki-
no Tarptautinės teisės irr verslo aukštosios mokyklos vadovybė, 
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos bendruomenės vardu 
Nijolė Kikutienė, LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius, Seimo 
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 
seniūnas Jurgis Razma, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento direktorius, vidaus tarnybos generolas Remigijus 
Baniulis.

VGTU Statybos technologijos ir vadybos katedrai – 40 
metų.
„Gedimino universitete“, Nr. 4–5 (77–78) išspausdintas Aldonos 
Liubertienės straipsnis „Statybos technologijos ir vadybos kate-
drai – 40 metų“, kuriame rašoma:
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„Statybos technologijos ir vadybos katedros ištakos – buvęs Kauno 
universitetas, kuriame netrukus po Antrojo pasaulinio karo, 1947 m. 
buvo įkurta Statybinės technikos katedra.
Nuo 1955 m. iki 1969 m. rugsėjo 1 d. ji buvo vadinama Kauno Poli-
technikos instituto Statybos technologijos ir darbų organizavimo kate-
dra. Savarankiška Statybos darbų technologijos katedra buvo įsteigta 
1970 m. rugsėjo 1 d.
Vilniaus inžinerinio statybos instituto Statybos fakultete, o pirmuoju 
Statybos darbų technologijos katedros vedėju tapo t. m. k., doc. Vik-
toras Vytautas Krušinskas. Šios katedros branduolį sudarė iš Kauno 
politechnikos instituto į VISI oersikėlę dėstytojai: t. m. k., doc. V. V. Kru-
šinskas, t. m. k., doc. Vladas Kriukelis, t. m. k., doc. Ipolitas Toleikis, 
t. m. k., doc. Vilhelmas Bagdonas, t. m. k., doc. Algimantas Naujokaitis 
ir Vilniuje dirbę t. m. k., d. Romualdas Šiaučiulis, t. m. k., doc. Henrikas 
Nakas ir t. m. k., d. Algirdas Žvirėnas.
Šiek tiek vėliau katedroje pradėjo dirbti asistentai Danielius Midvikis, 
Jonas Starkus, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Andrejus Karabli-
kovas bei Aleksandras Rimkevičius.
To meto Statybos darbų technologijos katedros kolektyvas kūrė ir tobu-
lino dėstomų disciplinų programas bei dėstymo metodiką. Buvo dėsto-
ma dieninio, neakivaizdinio ir vakarinio skyrių studentams.
Greta pedagoginio darbo Statybos darbų technologijos katedrosje 
buvo vykdomi ir mokslo tiriamieji darbai. Jie ypač suaktyvėjo, kai 
1973 m. katedroje pradėjo dirbti technikos mokslų kandidato disertaci-
ją apgynęs Edmundas Kazimieras Zavadskas.
Nuolatinė mokslinės veiklos plėtra ir poreikis specializuoti tyrimus 
lėmė, kad, atsiskyrus nuo Statybos darbų technologijos katedros, buvo 
suformuota nauja Statybinių medžiagų katedra (1975 m.).
Netrukus po pirmojo katedros padalijimo (1976 m.) į Statybos darbų 
technologijos kolektyvą atėjo dirbti t. m. k. H. Nakas ir t. m. k. P. Mikš-
ta. Tais pačiais metais doc. H. Nakas paskirtas katedros vedėju, o 
1982 m. vedėjo estafetę perėmė ir iki 1987 m. jatedrai vadovavo doc. 
P. Mikšta. Tuomet katedroje dėstė ir tuo metu statybos gamyboje dirbę 
t. m. k. J. R. Šimkus bei t. m. k. P. Čyras. Doc. P. Baltrėnas tyrė dar-
bo sąlygas Lietuvos statybos pramonės įmonėse ir ruošė pasiūlymus 
joms pagerinti.
1981 m. katedros dėstytojai V. Kriukelis, V. Krušinskas, D. Midvikis, 
H. Nakas ir E. K. Zavadskas parengė vadovėlį „Statybos darbų tech-
nologija“. Tai buvo antrasis tokio tipo vadovėlis lietuvių kalba. Jis tapo 
pagrindiniu literatūros šaltiniu mokantis statybos darbų technologijos.
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Katedros dėstytojai vadovavo dieninio, vakarinio ir neakivaizdinio sky-
riaus studentų diplominiams darbams.
Tuo periodu katedroje pradėjo dirbti jauni gabūs darbuotojai L. Ustino-
vičius, R. Tamošaitis ir T. Dėjus. Vadovaujami doc. E. K. Zavadsko, jie 
sprendė įvairius statybos technologijos projektavimo klausimus taikant 
matematinius metodus.
1985 m., dar kartą padalijus Statybos darbų technologijos katedrą, 
buvo įkurta nauja Darbo ir aplinkos asaugos katedra.
1987 m. katedros vedėjas Edmundas Kazimieras Zavadskas Maskvos 
inžinieriniame statybos institute sėkmingai apgynė technikos mokslų 
daktaro (dabar habilituoto daktaro) disertaciją, o 1989 m. E. K. Zava-
dskui buvo suteiktas pedagoginis profesoriaus vardas. Taip dar kartą 
buvo įvertintas mokslininko indėlis į mokslinių tyrimų krypties, dažnai 
vadinamos daugiatikslės selektonoavacijos mokykla, sukūrimą ir plė-
totę, taip pat vadovavimą gausiam katedros aspirantų (dabar dokto-
rantų) būriui.
Nuo 1988 mokslo metų pradžios katedroje pradėjo dirbti Romualdas 
Sakalauskas, sėkmingai pritaikęs didelę statybos gamybos valdymo 
patirtį studijų procesui organizuoti. Už nuopelnus Lietuvai R. Sakalaus-
kas 1995 m. buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi-
mino IV laipsnio ordinu.
Išrinkus 1990 m. prof. E. K. Zavadską Vilniaus inžinerinio statybos ins-
tituto rektoriumi, Statybos darbų technologijos katedros vedėju tapo 
t. m. k., doc. V. Kriukelis, o nuo 1992 m. iki 1996 m. katedrai vadovavo 
t. m. k., doc. Jonas Romualdas Šimkus. [...].
Katedros darbuotojai dalyvavo vykdant mokslo tiriamuosius darbus 
pagal tarptautines programas. 1992–1995 metais buvo vykdoma TEM-
PUS programa „Energijos taupymas statyboje“ bei 1993–1995 metais 
PHARE programa „Kokybės užtikrinimas statyboje“.
1995 metais katedroje pradėti rengti trijų lygių statybos specialistai: 
bakalaurai, inžinieriai ir magistrai. [...].
1996 m. katedrai pradėjo vadovauti doc. Artūras Kaklauskas. 1997 m. 
buvo patikslintas katedros pavadinimas ir nuo tada ji gavo dabartinį 
Statybos technologijos ir vadybos katedros pavadinimą. [...]. 
1999 m. katedra pasiūlė dar vieną naujovę – per dvejus metus interne-
tinio (nuotolinio) mokymo būdu parengti nekilnojamojo turto vertinimo 
studijų programos pagistrus (programos vadovai – prof. E. K. Zavads-
kas ir prof. A. Kaklauskas). Pirmaisiais metais šias studijas pradėjo 31 
magistrantas iš visos Lietuvos.
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Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. pasiūlyta nauja dvejų metų statybos verslo 
ir ekonomikos internetinio (nuotolinio) mokymo magistrantūros studijų 
programa. [...].
2008–2009 m. baigiamuosius darbus katedroje apgynė 61 bakalauras 
ir 24 magistrai. 2009–2010 mokslo metais jų buvo dar daugiau. Išleisti 
net 123 absolventai.
Šiuo metu Statybos technologijos ir vadybos katedroje dirba 17 peda-
gogų ir mokslininkų.
Be specialistų rengimų katedros kolektyvas aktyviai dalyvauja mokslo 
tiriamuosiuose darbuose. [...]. Katedros dėstytojai skaito mokslo pra-
nešimus konferencijose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Paskelbtų 
publikacijų skaičius nuolat didėja. Respublikos ir užsienio mokslo žur-
naluose vien 2008 m. paskelbti 122 straipsniai, iš kurių net 33 – refe-
ruojami tarptautinėse mokslo duomenų bazėse (ISI Web of Scine), o 
38 – recenzuojamuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose (ISI Procee-
dings), o 2009 m. paskelbta 39 straipsniai ir 15 tezių.
STV katedra dalyvavo organizuojant 25-ąjį tarptautinį simpoziumą „Au-
tomatika ir robotika statyboje“ (ISARC 2008), įvykusį 2008 m. Vilniuje.
Profesoriaus E. K. Zavadsko iniciatyva buvo parengtas pasiūlymas ir 
priimtas sprendimas 2009 m. Bonoje įregistruotai naujai EURO darbo 
grupei „OR in Sustainable Development and Civil Engineering (EWG-
ORSDCE)“ („Operacijų tyrimai darnioje plėtroje ir statyboje“) ir teikti 
ją EURO darbo komitetui. Tokia grupė jau patvirtinta ir pradėjo savo 
veiklą.
Nuo 2010 m. STV mokslo laboratorijos ir katedros darbuotojai pradėjo 
dirbti Europos Komisijos programos FRAMEWORK-6 tarptautiniame 
7BP projekte „Gyvenimo kokybės gerinims ES vystant darnių CO2 
neutralių EKO-miestų plėtrą“ („Sustainable Zero Carbon ECO-Town 
Developments Improving Quality of Life across EU), kurio vykdymas 
tęsis penkis metus. Projekto iniciatorius – Vaidotas Šarka, VGTU da-
lies vadovė – Tatjana Vilutienė, vykdytojai: Leonas Ustinovičius, Čes-
lovas Ignatavičius, Arūnas Barvidas, Edita Šarkienė ir kt.
Cituojant VGTU rektorių prof. habil. dr. Romualdą Ginevičių: „STV ka-
tera yra labai produktyvi, kasmet ji išleidžia didelį bakalaurų ir magistrų 
būrį, sėkmingai ginamos daktaro disertacijos. Stebina mokslinių pu-
blikacijų gausa – per metus paskelbiama daugiau nei 100 straipsnių, 
kurių dauguma pateikti pačiosev prestižiškiausiose duomenų bazėse. 
Katedros vedėjas prof. E. K. Zavadskas yra trijų mokslo žurnalų, įrašy-
tų į Tomson Reuters tarptautines mokslo duomenų bazes (ISI Web of 
Science) vyr. redaktorius“. 



2009 m. rugsėjis

341

2 d. Pagal studijų krepšelių skaičių Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetas – antras Lietuvoje ir pirmas tarp techniš-
kųjų universitetų. Į VGTU įstojo 2182 pirmakursiai.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio avi-
acijos institutą papildė aštuonios dešimtys pirmakursių. Aero-
nautikos studijų programose kartu studijuos VGTU AGAI stu-
dentai ir Gen. Jono Žemaičio karo akademijos kariūnai. Tarp jų 
18 orlaivių pilotų, 12 skrydžių vadovų ir 50 aeronautikos inžine-
rijos – aviacinės mechanikos, aviacinės elektronikos ir aviacinių 
elektros įrenginių – studijų programų pirmakursiai.
Šios šventės proga VGTU-AGAI sukūrė savo puslapį vedakny-
gėje (facebook‘e), kurioje bus skelbiami pati naujausia ir aktua-
liausia informacija.

3 d. „Air Alpha“ kompanijos pilotas Jorgen Fredelund, pakilęs Da-
nijos Odense oro uoste lėktuvu Piper Seneca V PA-34-220T 
(kreiserinis greitis 365 km/val, skrydžio nuotolis 1 533 km, krei-
serinis skrydžio aukštis 7 620 m) nusileido Vilniaus oro uos-
te. VGTU AGAI mokomųjų lėktuvų parkas pasipildė naujutė-
laičiu dvimotoriu mokomuoju lėktuvu. Naujausia elektronine 
navigacine ir ryšio įranga aprūpintas lėktuvas nupirktas vykdant 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą aviacijos specia-
listų rengimo ir mokomosios bazės atnaujinimo 2008 – 2013 m. 
programą.
Lėktuvas įsigytas už Europos regioninės plėtros fondo lėšas. 
Tai jau ketvirtas pagal šią programą nupirktas lėktuvas, papil-
dęs AGAI mokomųjų lėktuvų parką 2010 metais. 
Naujausia technika aprūpintas VGTU AGAI drąsiai pasitiko 
naujus mokslo metus, užtikrintai pasiryžęs įgyvendinti studijų 
kokybei keliamus reikalavimus.

9 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetas įsigijo naują skrydžių 
navigacijos procedūrų treniruoklį FNPT II MCC.
Treniruoklis įsigytas vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
patvirtintą „Aviacijos specialistų rengimo ir mokomosios įrangos 
atnaujinimo 2008–2013 m. programą“ pagal ES struktūrinės  
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paramos fondo finansuojamą projektą „Aviacijos specialistų 
rengimui būtinos mokomosios įrangos atnaujinimas Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos ins-
titute“.

VGTU AGAI užbaigti apie pusantro mėnesio užtrukę treniruoklio 
„Ascent Flight Trainer B200“ priėmimo darbai, kurie buvo vyk-
domi pardavimo konkursą laimėjusioje Kanados firmoje Mech-
tronix Systems INc. (4 savaitės) ir VGTU AGAI (trys savaitės). 
Treniruoklis imituoja 4 lėktuvų tipus:

 − vienmotorį Cessna 172,
 − dvimotorį Piper Seneca V,
 − turbopropelerinį Beachcraft King Air 200,
 − reaktyvinį Boeing 737.

Treniruoklis aprūpintas išplėstine vizualizacijos sistema, imituo-
jančia skrydžius daugiau nei 15 Europos oro uostų, tame tarpe 
Vilniaus ir Kyviškių, Paryžiaus Charle de Gaulle (Prancūzija), 
Helsinkio Vanataa Helsinki (Suomija), Luton, Bournemouth, 
Rdinburg, Oxford (Jungtinė Karalystė), Gronigan, Roterdam 
(Olandija), Kopenhagos (Danija), Bardufoss, Tromso (Norvegi-
ja), Olbia (Italija), Lublijana (Slovėnija) ir kt. 
Treniruoklis imituoja skrydžius įvairiomis oro sąlygomis. Jis 
pilnai tenkina VGTU AGAI lakūnų ir skrydžių vadovų mokymo 
programų keliamus reikalavimus. Treniruoklis žymiai papildė 
VGTU AGAI kaip pretendento į ES regioninio aviacijos specia-
listų rengimo centro galimybes.
Gaminant ir priimant ypatingai daug nuveikė atsakingas pirkimo 
sutarties vykdytojas AGAI skrydžių praktikų bazės direktorius 
Kęstutis Šilkaitis, treniruoklio inžinierius Fridrik Korecki, lakūnas 
instruktorius Piotr Gumovskij. Treniruoklio derinimo darbus Lie-
tuvoje atliko firmos atstovas Mirel Popovici.

10 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete penkias dienas vyko 
Užsienio ryšių direkcijos organizuoti Tarptautinių dienų 2010 
renginiai, kurie džiugino dalyvius savo aktualumu ir įvairiapu-
siškumu.
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Tarptautinių dienų metu vyko praktiniai seminarai, skirti studen-
tams bei akademiniam personalui. Renginių metu buvo išsa-
miai išdėstyti patarimai, kaip reikia save pristatyti darbdaviui, 
kaip planuoti ir valdyti savo karjerą.
Taip pat buvo aptariami ir tarpkultūriniai komunikacijos skirtu-
mai, buvo nagrinėjami viešojo kalbėjimo bei mokymo tarptau-
tinėje auditorijoje aspektai. Visų praktinių užsiėmimų dalyvių 
pastangos buvo įvertintos sertifikatais. Seminarus keitė infor-
maciniai renginiai, kuriuose buvo pristatoma akademinių mainų 
bei valstybinių stipendijų tvarka. 
Studijų mugėje, kurioje buvo pristatyti VGTU užsienio partne-
riai, visi galėjo gauti informacijos apie savo galimybes dalyvauti 
mainų programose, rasti informacijos apie patinkantį universi-
tetą.
Užsienyje studijavę studentai atvirai dalijosi savo patirtimi ir 
įspūdžiais, prie 03 auditorijos buvo rodomi reportažai, kuriuose 
informatyviai pristatyti pirmieji ERASMUS studijų, tarptautinių 
praktikų bei EUKLA programos (P. Korėjos studijų ir praktikos 
mainų programa) dalyvių įspūdžiai.
Visą savaitę vyko nuotraukų konkursas „Aš tarptautinėse dieno-
se“. Jo metu visi norintys buvo kviečiami įamžinti įsimintiniau-
sias šventės akimirkas. Jų buvo tikrai daug.
Pasibaigus konkursui, kompetentinga komisija įvertino nuotrau-
kas ir apdovanojo dalyvius prizais.
Vieną paskutiniųjų renginių dienų prie VGTU centrinių rūmų 
šurmuliavo tarptautinė iškyla, kurioje atvykę ERASMUS stu-
dentai visiems susirinkusiems VGTU studentams, darbuoto-
jams pristatė nacionalinius savo šalių patiekalus (nuo turkiškų 
kebabų iki korėjietiškų ryžių), dalijosi jų receptais bei vaišinosi 
lietuviškais patiekalais.

11 d. „Jaunimo rinka“ – taip vadinosi vasaros mokyklos (Summer 
School) kursai Erfurto taikomųjų mokslų univeritete, Vokietijoje.
Dvi turiningas savaites šiuose kursuose praleido penkios Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto 
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studentės: Indrė Vareikaitė, Arminė Dadayan, Vaida Tracevičiū-
tė, Laura Pupelytė, Evelina Vilkaitė.
Mokykla tęsėsi dvi intensyvaus mokymosi ir pramogų savaites.
Mokymuose dalyvavo studentai iš Vokietijos, JAV, Anglijos, Bra-
zilijos, Indijos, Indonezijos, Tadžikistano, Slovakijos, Latvijos, 
Rusijos, Irano, Palestinos, Pietų Korėjos.
Kursų programą sudarė paskaitos, kurias skaitė skirtingų šalių 
profesoriai, vizitai į kompanijas, pokalbiai su dirbančiaisiais.
Taip pat vyko imitaciniai psichologiniai žaidimai, šalių delegaci-
jos pristatė savo tradicijas, nacionalinius patiekalus.

Vilniaus gatvėmis vyko tradicinės tarptautinės maratono varžy-
bos, kuriose dalyvavo ir Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto studentai bei dėstytojai.
Šiose varžybose dalyviai varžėsi trumpo maratono (4,2 km),
pusės maratono (21 km) ir viso maratono (42,195 km) bėgime. 
Trumpos distancijos nugalėtojo vardą iškovojo Tomas Matijo-
šius (SF), o trečią vietą laimėjo Dalius Pavliukovičius (AIF). Me-
chanikos fakulteto antrakursis Tadas Kavaliauskas, kuris bėgo 
visą maratono distanciją, iškovojo trečią vietą.
Be studentų šioje maratono šventėje dalyvavo ir VGTU dėsty-
tojai. Trumpo maratono distancijoje rungtyniavo Kelių katedros 
doktorantė, Automobilių kelių mokslo laboratorijos inžinierė 
Miglė Paliukaitė, Geotechnikos katedros docentas Rimantas 
Mackevičius, Elektrotechnikos katedros docentas Rimtautas 
Gaivenis. Visą maratono distanciją įveikė Matematinės statisti-
kos katedros profesorius Marius Radavičius ir daugkartinis šio 
bėgimo dalyvis Matematinio modeliavimo katedros docentas 
Stasys Čirba.

12 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Asakaviciute V. The Interpretation of Carl Gustav Jung‘s Cre-
ative Work. LOGOS-VILNIUS Issue: 63 Pages: 41–50 Publis-
hed: 2010 
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Juzefovic A. Clear, Meditative Consciousness and Daoism. 
LOGOS-VILNIUS Issue: 63 Pages: 31–40 Published: 2010 
Kacerauskas T. Cultural Tradition and Novelty: Contradictions 
and Interconnections. LOGOS-VILNIUS Issue: 63 Pages: 145–
156 Published: 2010 
Kulys J., Tetianec L., Bratkovskaja I. Pyrroloquinoline quino-
ne-dependent carbohydrate dehydrogenase: Activity enhance-
ment and the role of artificial electron acceptors. BIOTECHNO-
LOGY JOURNAL Volume: 5 Issue: 8 Pages: 822–828 Publis-
hed: AUG 2010 
Levickaite R. Phenomenon of Creativity as Evolution of Inte-
grated Phenomenon. LOGOS-VILNIUS Issue: 63 Pages: 201–
212 Published: 2010 
Samalavicius A. Remapping City Culture and Jane Jacobs. 
LOGOS-VILNIUS Issue: 63 Pages: 157–164 Published: 2010 

Bulgarijoje keturias dienas vyko tarptautinė mokslinė konferen-
cija „Švietimas, mokslas ir plėtra“.
Konferenciją organizavo Bulgarijos mokslų akademija (Bul-
garian Academy of Science), Bulgarijos Burgaso mokslininkų 
sąjunga (Union of Scientists in Bulgaria – Burgas), Bulgari-
jos mokslo ir švietimo ministerija (Science & Education Foun-
dation).
Konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš Slovakijos, Slovėnijos, 
Turkijos, Rumunijos, Rusijos, Baltarusijos, Bulgarijos, Graikijos, 
Latvijos ir Lietuvos. Lietuvai atstovavo trys aukštosios moky-
klos: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos 
žemės ūkio universiteto Kaimo kultūros institutas bei Šiaulių 
universitetas. Darbas vyko 4 sekcijose: Ekologija ir apsauga; 
Ekonomika ir verslas; Kalba individualiai ir visuomenėje; Me-
džiagos, metodai ir technologijos; Išsilavinimas, tyrimai ir plėtra.
VGTU atstovavo Aplinkos inžinerijos fakulteto Geodezijos ir ka-
dastro katedros docentės Jūratė Sužiedelytė-Visockienė ir 
Renata Bagdžiūnaitė. VGTU atstovės konferencijos sekcijoje  
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„Išsilavinimas, tyrimai ir plėtra“ pristatė pranešimą „VGTU per-
sonalo ERASMUS programos įgyvendinimas ir mobilumo rezul-
tatai“. Pranešime buvo pateikti naujausi duomenys apie išvyks-
tančių ir atvykstančių
į VGTU ir į Aplinkos inžinerijos fakultetą dėstytojų ir studentų
mobilumą. Apžvelgta, į kokias šalis vyksta ir iš kokių atvyksta 
personalas, pateikti pagrindiniai tarptautinio endradarbiavimo 
prioritetai, ERASMUS programos įgyvendinimo ir plėtojimo ga-
limybės
Konferencijoje taip pat apsikeista kontaktais su Rusijos, Slova-
kijos, Turkijos, Rumunijos universitetų bei Amerikos universiteto 
filialo Bulgarijoje (Blagoevgrad) atstovais.

13 d.  LR ministras pirmininkas potvarkiu Nr. 340 sudarė darbo gru-
pę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros skatinimo klau-
simams išnagrinėti. Į darbo grupę, be Lietuvos mokslo tarybos, 
Lietuvos mokslų akademijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, 
Ūkio ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos pramoninkų 
konfederacijos, Ministro pirmininko tarnybos atstovų, įtraukti ir 
trijų universitetų mokslo prorektoriai:
J. Banys (VU), R. Kažys (KTU) ir R. Kirvaitis (VGTU). 
Grupei pavesta parengti pasiūlymus dėl mokslo inovacijų die-
gimo versle, taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plė-
tros Lietuvoje skatinimo. 

14 d. „Lietuvos ryte“, Nr. 209 (5973), priede „Vartai“ išspausdintame 
straipsnyje „Mokslininkams ir studentams – moderniausia ša-
lies biblioteka“ rašoma, kad Vilniuje pradėtas statyti Naciona-
linis atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos 
centras.
Tai bus pirmasis statinys Vilniuje esančio Saulėtekio technolo-
gijų slėnio teritorijoje.
Trys 13 832 kv. m. ploto 3, 4 ir 5 aukštų korpusai bus sunjungti 
cokoliniu aukštu. Projekto autorius – Rolandas Palekas ir jo 
vadovaujama architektų grupė.
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Centras visą parą informacijos paslaugas teiks visiems Saulėte-
kio technologijų slėnio, universitetų fakultetų ir mokslinio tyrimo 
institutų darbuotojams, studentams, atvykstantiems užsienio 
stažuotojams, lankytojams, seminarų ir konferencijų dalyviams, 
verslo įmonių specialistams.

Lietuvos Mokslo Taryba išleido nutarimą Nr. VII-47 „Dėl projek-
tų finansuojamų iš Europos Sąjungos bendrųjų mokslinių tyri-
mų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų 
pridėtinės vertės mokesčio dydžio išlaidų apmokėjimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“.

15 d. Rektorato posėdis
Rektorate aptartas stipendijų fondo paskirstymas 2010–
2011 m. m. rudens pusmečiui;
Aptarti doktorantų atestacijos ir 2010 m. priėmimo į doktorantū-
ros studijas rezultatai;
Aptarti klausimai dėl pirmosios pakopos studijų programų at-
naujinimo;
Pateikti pasiūlymai dėl 2010 m. įstojusių studentų studijų krep-
šelio lėšų panaudojimo;
Aptartas klausimas dėl Lietuvos muzikų rėmimo fondo stu-
dentams organizuojamų koncertų ciklo „Alma Mater musicalis“ 
2010–2011 m. m. abonementų apmokėjimo.

VGTU Senato posėdžių salėje AURELIJA BURINSKIENĖ 
gynė daktaro disertaciją tema: „Elektroninės komercijos 
technologijų taikymas plėtojant tarptautinę prekybą“ (soci-
alinių mokslų sritis, ekonomika – 04S). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Borisas Melnikas.
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16 d. VGTU mokslininkų grupės, kurią sudarė prof. habil. dr. Artūras 
Kaklauskas, prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavads-
kas, Mark Seniut, prof. dr. Povilas Vainiūnas, dr. Mindaugas 
Krutinis ir dr. Laura Tupėnaitė, išradimas „Elektroninės infor-
macijos paieškos būdas ir sistema“ buvo pripažintas geriausiu 
rugpjūčio mėnesio išradimu. 
Išradimo esmė ta, kad elektroninės informacijos paieškos būde, 
skirtame informacijai išrinkti iš pradinių dokumentų duome-
nų bazių (bibliotekų), apimančiame paieškos kriterijų įvedimą 
ir kiekvieno kriterijaus reikšmingumo nurodymą, paieškos ap-
ribojimų įvedimą, informacijos išrinkimą, apdorojimą ir jos in-
deksavimą pagal įvestus kriterijus ir jų reikšmingumą, paieškos 
rezultatų suformavimą ir parodymą vartotojui, po dokumentų 
išrinkimo, apdorojimo ir indeksavimo išskiria analizuojamų do-
kumentų sudėtines dalis (pastraipas, paragrafus, skyrius ir kitas 
dalis), po to atlieka sudėtinių dalių daugiakriterinę analizę, po 
kurios projektuoja atrinktos informacijos alternatyvius variantus 
bei atlieka suprojektuotų alternatyvių variantų daugiakriterinę 
analizę, pagal kurią suformuoja paieškos rezultatus. 
Po informacijos išrinkimo, apdorojimo ir indeksavimo atliekamas 
analizuojamų dokumentų sudėtinių dalių išskyrimas, jų tolimes-
nė daugiakriterinė analizė, alternatyvių variantų projektavimas, 
jų analizė ir racionaliausios alternatyvos išrinkimas, paieškos 
sistemą daro lankstesnę ir informatyvesnę išrenkant elektroni-
nę informaciją tiek pagal technikos sritį ir tiek pagal apimtį. 
Analizuojamų dokumentų sudėtinių dalių daugiakriterinė ana-
lizė apima kompleksinį kriterijų reikšmingumo nustatymą, at-
sižvelgiant į jų kiekybines ir kokybines charakteristikas; tekstų 
daugiakriterinio kompleksinio proporcingumo įvertinimą; dau-
giakriterinį tekstų naudingumo laipsnio ir rinkos vertės nusta-
tymą. 
Pasiūlytas analizės būdas leido išrinkti vartotojui maksimaliai 
racionalią norimos apimties informaciją. Projektuojant alterna-
tyvius variantus, sudaroma galimybė vartotojui papildyti ir/arba 
koreguoti jau įvestus kriterijus t. y. vartotojui suteikiama galimybė  
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įsiterpti į jau vykdomą paiešką ir nukreipti ją, atsižvelgiant į var-
totojo pasirinktus prioritetus ir esamą situaciją. 

17 d. „Lietuvos ryte“, Nr. 212 (5976) išspausdinta Andriaus Syto 
straipsnis „Abejoja sutarties nauda“. 
Straipsnyje rašoma, kad korporacija IBM ir Lietuva sutarė 5 
metus kartu vykdyti mokslo tyrimus. Lietuvoje dvi ministerijos 
kartu įkurs įmonę Lietuvos IBM tyrimų centrą, kuris dirbs kartu 
su IBM.
Lietuvos indėlį – po 42 mln. litų per metus sudarys ES lėšos ir 
bankų paskolos.
IBM ir Lietuvos mokslininkai dirbs laboratorijose trijuose Lietu-
vos universitetuose, taip pat keturiuose IBM tyrimų centruose 
užsienyje.
„Tyrėjai bus viena komanda, dirbsianti paskirtose tyrimų srity-
se. Ir sukūrę išradimus kartu teiks patentų paraiškas“, – sakė 
bendro darbo sutartį Vyriausybėje pasirašęs „IBM research 
Partnerships“ viceprezidentas Tomas Reevesas.
Toliau straipsnyje rašoma, kad per penkerius metus tikimasi įre-
gistruoti ne mažiau kaip 150 patentų.
„Gaudama grąžą iš patentų, kurie taps realiais komerciniais 
projektais, Lietuva išlos labai daug.
Ir ne tik finansine prasme“, – pasirašęs susitarimą su IBM sakė 
švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.
Tuo tarpu Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas Eugenijus But-
kus, nors ir džiaugėsi galimybėmis dirbti su IBM, apie finansinę 
bendro darbo naudą kalbėjo atsargiai.
„Patentai yra tarsi loterija. Komercinės naudos duoda gal tik 
vienas procentas jų“, – sakė jis ir pastebėjo, kad dažną išradėją 
nuo patentavimo atbaido ir didelė jo kaina, ir įstatymai, numa-
tantys, kad išradimo savininkas yra ne pats mokslininkas, o jo 
darbą apmokant įstaiga.
Nemažai Europos patentų įregistravusios lazerių technologijų 
įmonės „Ekspala“ technikos direktorius Andrejus Michailovas 
pažymėjo, kad greitai vystantis technologijoms patentas spar-
čiai sensta, tad brangios investicijos nauda gali būti nedidelė.
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18 d. Išleista nauja monografija „Oro valymo įrenginių su grūdėta 
įkrova aerodinamika“. 
Monografija „Аэродинамика воздухо очистных устройств с 
зернистым слоем“ buvo rašoma Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Aplinkos apsaugos katedros
ir Maskvos valstybinio inžinerinės ekologijos universiteto moks-
lininkų.
Monografijos autoriai – VGTU mokslininkai prof. habil. dr. 
Pranas Baltrėnas ir dr. Alvydas Zagorskis bei MVIEU moks-
lininkai doc. dr. Aleksandr Pušnov ir prof. habil. dr. Aleksandr 
Kagan.
Monografijoje nagrinėjami oro valymo įrenginiuose, užkrautuose grū-
dėta įkrova, vykstantys aerodinaminiai procesai. Oro valymo įrenginiai, 
užkrauti grūdėta įkrova, plačiai taikomi chemijos, naftos perdirbimo, 
tekstilės, baldų pramonėje, energetikos, žemės ūkio sektoriuose bei ki-
tose pramonės įmonėse. Vienas svarbiausių oro valymo įrenginių įkro-
vai keliamų reikalavimų – mažas aerodinaminis jos pasipriešinimas, 
kuris priklauso nuo įkrovos drėgnio, frakcijos, formos, poringumo ir kitų 
fi zinių įkrovos savybių. Todėl aktyviai ieškoma būdų, kaip pagerinti 
įkrovoje vykstančius sorbcinius ir aerodinaminius procesus, nemaži-
nant įrenginių oro valymo efektyvumo.
Darbe pateikta oro valymo technologijų su skirtingos kilmės grūdėto-
mis įkrovomis kompleksiniai teoriniai, eksperimentiniai tyrimai, aerodi-
naminių procesų modeliavimas bei aptarti skirtingų konstrukcijų filtrų ir 
grūdėtų įkrovų sluoksnio aerodinaminiai ypatumai.
Pateiktos tiriamų medžiagų, tokių kaip silikagelis, neplatininis kataliza-
torius, aktyvuota anglis, aerodinaminės savybės. Gautos įkrovos aero-
dinaminio pasipriešinimo priklausomybės nuo įkrovos paviršiaus ploto, 
naudojant Eulerio kriterijų.
Knyga skiriama aplinkos apsaugos specialistams ir gamybininkams, 
dirbantiems su oro valymo nuo dujinių teršalų filtrais. Turintiems rei-
kiamų žinių apie pramoninę aerodinamiką, aukštąją matematiką, birių 
medžiagų savybes ir oro valymo įrenginių technologijas. Nagrinėjami 
uždaviniai naudingi chemijos, baldų, naftos perdirbimo, mikrobiologi-
jos, maisto pramonės, buitinių paslaugų sektoriaus ir žemės ūkio dar-
buotojams, atliekantiems tyrimus ir rengiantiems projektus bei aukš-
tųjų mokyklų aplinkos apsaugos inžinerijos specialybių doktorantams, 
magistrantams, bakalaurantams.
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19 d. Miunchene (Vokietija) Vilniaus Gedimino technikos universi-
teto ir Miuncheno technikos universitetų rektoriai pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį, vainikuojančią ilgametį šių univer-
sitetų bendradarbiavimą. Sutartyje šalys įsipareigojovykdyti 
studentų ir dėstytojų mainų programas bei visapusiškai bendra-
darbiauti studijų ir mokslo srityse.
„Džiugu, kad šis Europoje garsus techniškasis universitetas vie-
nu iš partnerių pasirinko būtent VGTU. Tai – ilgo bendradarbia-
vimo ir pasitikėjimo mumis, mūsų potencialu rezultatas. Svarbu 
ir tai, kad Europos Sąjunga skyrė 20 mln. Lt dotaciją, kuri leis 
įsigyti naujausią mokslo įrangą Saulėtekio slėnio Atviros priei-
gos Civilinės inžinerijos centrui. Tai padės užtikrinti rezultatyvų 
mokslo ir gamybos bendradarbiavimą ir naujausių technologijų 
diegimą statybos srityje. Būtent tokią strategiją jau sėkmingai 
įgyvendina Vokietija“, – teigė VGTU atstovaujantis sutarties 
koordinatorius Geotechnikos katedros vedįėjas profesorius  
dr. Arnoldas Norkus.

20 d. Liberalų ir centro sąjungos Šiaulių skyriaus leidinyje „Mes – 
šiauliečiai“ išspausdintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 
nario Vaclovo Vingro straipsnis „Šiauliečių klubas Vilniuje. Kas-
metiniai „atlaidai“ – Šiauliuose“.
Straipsnyje rašoma:
„Prieš ketverius metus Vilniuje susikūrė Šiauliečių klubas. Pats 
pavadinimas sako, kad jo nariai yra sostinėje gyvenantys šiau-
liečiai arba su mūsų miestu artimai susiję žmonės. [...].
Klubas prisidėjo prie to, kad 2010 m. vasario 12 d. buvo pasira-
šyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių miesto savivaldybės 
ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Sutartyje numatyta 
bendradarbiauti rengiant miestui svarbių teritorijų plėtros kon-
cepcijas ir sprendžiant kitus urbanistinės plėtros uždavinius.
Paminėtinos to paties universiteto docento, dr. Juliaus Gajaus-
ko iniciatyvos. Viena iš jų – jo pasiūlyta magistrinio darbo tema 
„Šiaulių miesto troleibusų transporto įrengimo galimybių anali-
zė“. Darbas, kurį atliko ir sėkmingai apgynė magistrantė Olga 
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Balašova, Juliaus Gajausko dėka keliais etapais buvo viešai 
pristatytas Šiaulių urbanistikos ir transporto specialistams. [...]“.

21 d. Senato posėdis

ĮTEIKTI:  Profesoriaus emerito atestatai;
Profesoriaus atestatai; Docento atestatai;
Daktaro diplomai; Patentai.

SUTEIKTAS: Leonui Antanui Maskaliūnui VGTU Garbės na-
rio vardas.

PATVIRTINTA:
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato posėdžių pla-
nas 2010–2011 m. m.;
2 katedrų vedėjai.

NUTARTA:
Suteikti Garbės profesoriaus vardą prof. habil. dr. Alfonsui Ka-
zimierui Skrinskai;
Dėl teikimo Lietuvos mokslo premijai;
Dėl habilitacijos pavadinimo pakeitimo;
Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato komisijų 
sudėties pakeitimo.

PRITARTA:
VGTU statuto projekto pataisoms;
1 kandidatūrai asmenų, sulaukusių 65 metų amžiaus, skyrimo 
(rinkimo) į Vilniaus Gedimino technikos universiteto,
taip pat jo padalinių vadovų ar pavaduotojų pareigas;
1 terminuotai darbo sutarčiai.

PROFESORIAUS PEDAGOGINIAI VARDAI SUTEIKTI: Algir-
dui Sužiedėliui, Nerijai Žurauskienei, Aloyzui Girgždžiui ir Artū-
rui Juknai.

DOCENTO PEDAGOGINIAI VARDAI SUTEIKTI: Lukui Pavi-
lanskui ir Mindaugui Briedžiui.
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*     *
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Senato posėdyje buvo inauguruotas naujasis VGTU Garbės 
narys, universiteto rėmėjas Leonas A. Maskaliūnas. 
„Dėkoju už šią man suteiktą garbę ir linkiu Vilniaus Gedimino 
technikos universitetui gyvuoti ir klestėti. Kol pajėgsiu, visada 
palaikysiu santykius su Vilniaus Gedimino technikos universi-
teto studentais“, -- po inauguracijos kalbėjo žymus filantropas, 
Lietuvos kultūros ir švietimo puoselėtojas Leonas A. Maskaliū-
nas. 
VGTU Garbės narys Leonas A. Maskaliūnas jau ne vienerius 
metus rėmė VGTU Statybos ir Aplinkos inžinerijos fakulteto stu-
dentus. Įsteigtos vardinės stipendijos, kurių fondą sudarė Leo-
no A. Maskaliūno asmeninių įnašų, kaupiamų Vydūno jaunimo 
fonde, palūkanos. Kiekvienais metais fondas pasipildė dešimčia 
tūkstančių JAV dolerių, todėl stipendiatų gretos nuolatos didėjo. 
„Likimas leido man sukaupti lėšų, dėl to galiu padėti studen-
tams. Tikiuosi, kad mano suteikta pagalba padės kuo plates-
niam studentų ratui įgyti žinių, kurios niekada nenuvertėja ir 
kurių nepaveikia jokios krizės“, – teigė VGTU Garbės narys Le-
onas A. Maskaliūnas. – Mano šiandienis sprendimas toks: man 
iškeliavus į Anapilį, norėčiau, kad mano vardinis fondas gyvuotų 
ir iš jo toliau būtų skiriamos ir mokamos mano vardo stipendijos. 
Šį fondą pavesiu prižiūrėti savo sūnui Linui“. 
VGTU studentams jau yra sumokėta 81 vardinė Leono A. Mas-
kaliūno stipendija. Leonas A. Maskaliūnas aktyviai vadovauja 
daugeliui labdaros ir paramos fondų, daugiau nei penkis dešim-
tmečius dalyvauja visuomeninėje veikloje, remiančioje LIetuvos 
kultūrą, istorijos paveldą, jaunuosius menininkus ir studentus. 
Leonas A. Maskaliūnas gimė Rokiškyje. Statybos inžinerijos studijas 
baigė Ilinojaus universitete (JAV). Jis dirbo Tailande, Pietų Korėjoje, Fi-
lipinuose, Irane ir kt. Dar mokydamasis Lietuvoje, buvo aktyvus skau-
tas. Jis yra vienas iš Vyčio korporacijos steigėjų Pabaltijo ir Ilinojaus 
universitetuose, Ilinojaus universitete su kitais įkūrė Lietuvių studentų 
sąjungą. Nuo 1955 m. – inžinierius, 1963–1973 m. – JAV inžinerinės 
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bendrovės Bnkoke viceprezidentas, 1973–1977 m. Pietų Korėjoje – 
Tolimųjų Rytųų biuro vedėjas. 1977 m. su kitais lietuvių inžinieriais 
įsteigė biurą Teherane. Vėliau dirbo Kuveite, nuo 1980 m. – Saudo 
Arabijoje. Nuo XX a. devintojo dešimtmečio pabaigos rengė projektus 
pagal JAV kariuomenės ir laivyno bei tarptautinių bankų užsakymus.

VGTU senatas nutarė rekomenduoti 2010 metų Lietuvos moks-
lo premijų konkursui R. Bansevičiaus, G. Kulviečio, P. Vasiljevo 
technologijos mokslų srities mokslo darbų ciklą „Pjezomechani-
nės sistemos: teorija ir taikymai“.

22 d. Paminėtas VGTU Bibliotekos įkurtuvių Saulėtekyje dešim-
tmetis. Įteikdamas padėkos raštus, Bibliotekos darbuotojus su 
įkurtuvių dešimtmečiu bei puikiais darbo rezultatais pasveikino 
VGTU rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius ir plėtros 
prorektorius doc. dr. Liudvikas Rimkus. 
„Šis dešimtmetis mums buvo labai prasmingas. Čia mums buvo 
sudarytos geriausios darbo sąlygos, čia pagal darbo rodiklius 
mes tapome vieni iš geriausiųjų akademinių bibliotekų, čia ati-
darėme pirmąją Lietuvoje naktinę skaityklą, čia įkūrėme pirmąją 
meno galeriją Sauletėkyje bei pirmieji iš akademinių bibliotekų 
sukurėme pilnatekstę mokslo žurnalų duomenų bazę. Čia dirba 
geriausieji darbuotojai, todėl rugsėjo 22-ąją skelbiame Biblio-
tekos gimimo dieną, kurią šiandien ir švenčiame”, – per šventę 
kalbėjo Bibliotekos direktorė Rimutė Abramčikienė. 
Švęsti Bibliotekos gimtadienį – ne pirmoji Bibliotekoje prigijusi 
tradicija. Nekart per metus VGTU Bibliotekos erdvė prisipildė 
intelektualių tradicinių ir netikėtų renginių, pokalbių, jaunų ir be-
siformuojančių, profesionalių ir žymių autorių kūrybos: akvare-
lių, grafikos, ekslibrisų, fotografijos. 

*     *
*
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Naujosios VGTU bibliotekos 10-mečiui paminėti veikė paroda 
„Jau 10 metų čia“.

VGTU centrinių rūmų 03 auditorijoje veikė paroda, kurioje 
buvo galima susipažinti su VGTU leidžiamų elektroninių 
knygų naudojimo galimybėmis. 
VGTU studentai elektronines knygas gauna nemokamai, uni-
versitetas pasirūpino, kad studentai galėtų naudotis pažian-
giausiomis technologijomis, studijuodami jame. 
Susitikime su leidyklos direktore Eleonora Dagiene studentai 
sužinojo, kokie VGTU leidyklos išleistų elektroninių knygų pri-
valumai, lyginant su tradicine knyga, skaitytojui patraukliausi. 
Didžiausias privalumas autoriui – žinoti , kiek kartų jo knyga 
buvo ieškoma, žiūrima ar skaityta. Niekas negali pasakyti kiek 
kartų skaitytojas knygą vartė knygyne, o apie elektronines kny-
gas leidykla, pasinaudodama naujos platformos galimybėmis, 
gali pasakyti daug. Kaip pavyzdį leidykla pateikė pusės metų 
VGTU autorių elektroninių knygų TOP 10. 

Sėkmingai užbaigti VGTU Transporto inžinerijos fakulteto mo-
komojo korpuso renovavimo darbai, inicijuoti siekiant pagerinti 
pastato energetines charakteristikas, taip užtikrinant efektyvų 
energijos vartojimą ir sukuriant geresnes darbo ir studijų sąly-
gas VGTU bendruomenei.
Atnaujinimo metu buvo atlikti pastato fasado ir stogo šiltinimo 
darbai, pakeista stogo danga ir šildymo sistema. Numatoma, 
kad atnaujinus pastatą ir pagerinus jo energetines charak-
teristikas, energijos sutaupymas atnaujintame pastate sieks 
0,22 GWh. VGTU Transporto inžinerijos fakultetas atnaujintas 
įgyvendinant projektą „VGTU Transporto inžinerijos fakulteto 
mokomojo korpuso Plytinės g. 27 renovavimas pagerinant jo 
energetines charakteristikas“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka 



2009 m. rugsėjis

356

ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas nacionaliniu lygiu“. 

VGTU Senato posėdžių salėje DARIUS MIGILINSKAS ekster-
nu gynė daktaro disertaciją tema: „Technologinių ir ekono-
minių statybos uždavinių sprendimas neapibrėžtumo sąly-
gomis“ (technologijos mokslų sritis, statybos inžinerija – 02T).
Mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Leonas USTINOVIČIUS. 

VGTU Senato posėdžių salėje ARŪNAS BARVIDAS ekster-
nu gynė daktaro disertaciją tema: „Statybos valdymo būdo 
parinkimas siekiant užtikrinti darbų efektyvumą ir kokybę“ 
(technologijos mokslų sritis, statybos inžinerija – 02T). 
Mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Leonas USTINOVIČIUS.

23 d. VGTU Senato posėdžių salėje MARTIN WOLFGANG SCHIEG 
eksternu gynė daktaro disertaciją tema: „Daugiakriterinė 
statybos projekto valdymo analizė“ (technologijos mokslų 
sritis, statybos inžinerija – 02T). 
Mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Romualdas GINEVIČIUS. 

VGTU Senato posėdžių salėje EDITA ŠARKIENĖ eksternu 
gynė daktaro disertaciją tema: „Racionalaus investavimo į 
vienbučių gyvenamųjų namų statybą sprendimų modelis“ 
(technologijos mokslų sritis, statybos inžinerija – 02T). 
Mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Leonas USTINOVIČIUS. 

VGTU Mokslo direkcijos Informacijos ir marketingo grupė prane-
šė, kad Lietuvos mokslo taryba paskelbė, jog Atrankos grupės  
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atrinko po 20 kandidatų į LMT komitetus ir siūlomų kandidatų 
sąrašą pateikė Švietimo ir mokslo ministerijai.
VGTU siūlė: prof. habil. dr. J. Bivainį ir prof.habil.dr. A.Čenį.
Prof.habil.dr R. Kačianauskas savo kandidatūrą pasiūlė pats.
Atrankos grupių siūlomame sąraše – prof. habil.dr. J. Bivainis 
ir prof.habil.dr. R. Kačianauskas.
Dėl šių kandidatų buvo galima pareikšti savo nuomonę paštu 
arba el. paštu.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Vilniaus klubas (pirminin-
kas doc. dr. Julius Gajauskas) Druskininkuose surengė semi-
narą, į kurį vyko ir VGTU darbuotojai. Seminaro tema „Dengtos 
sporto arenos (slidinėjimo trasos) statyba Druskininkuose“. 
Pranešimus skaitė: S. Gecevičius (UAB „Skirnuva“ projekto va-
dovas) – „Bendrastatybiniai darbai ir konstrukcijų montavimas 
slidinėjimo trasos įrengime“; S. Vaičiulėnas („Vilniaus rentinio“ 
darbų vadovas) – „Slidinėjimo trasos pamatų projektavimas ir 
statyba“. 

24 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius ir Šiaulių Didž-
dvario gimnazijos direktorius V. Balsevičius pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį.

Jau penkiolika metų Vilniaus Gedimino technikos universitetą 
garsino Rektoriaus taurės varžybos, kasmet prie Skrebio ežero 
sukvietusios pajėgiausius šalies metikus veteranus. Sporto ve-
teranams tai ne tik gera proga praleisti savaitgalį su jaunystės 
bendražygiais, bet kartu ir pasitikrinti prieš pagrindinius sezono 
startus. 
Pirmąsias vietas iškovojo Valda Morkūnienė ir Kęstutis Vislavi-
čius. Kad šie sportininkai buvo gerai pasirengę sezonui, parodė 
ir jų startai vasarą vykusiose tarptautinėse varžybos. 
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Liepos mėnesį Valda Morkūnienė dalyvavo XVII Europos len-
gvosios atletikos veteranų pirmenybėse, kurios vyko nedidelia-
me Vengrijos mieste Nyredhazoje, įsikūrusiame tik per kelias 
dešimtis kilometrų nuo Ukrainos sienos. Startas buvos sėkmin-
gas. Nustūmusi rutulį 12,08 m, ji į Lietuvą grįžo su sidabro me-
daliu. 
Rugpjūčio mėnesį pajėgiausi Europos metikai susirinko Vokieti-
jos mieste Juterboge. Čia vyko žemyno metikų veteranų pirme-
nybės. Jose startavęs Kęstutis Vislavičius į Lietuvą atvežė net 
keturis aukso medalius. Jis iškovojo ne tik keturias pergales, 
bet kartu pasiekė ir pasaulio rekordą prestižinėje metimų triko-
vės rungtyje. 

25 d. Gauti nauji patentai:
 − Vytautas Kazimieras Augustaitis, Vytautas Bučinskas 
„Detalių srieginio suveržimo būdas ir irenginys“. 

 Išradimas skirtas varžtais su galvute, smeigėmis ir veržlėmis 
suveržtų mašinų, techninių įrenginių, statinių ir panašių atsa-
kingų detalių įveržimo kontrolei jų surinkimo ir eksploatacijos 
metu. Išradimo tikslas – sukurti naują patogų kontrolės būdą 
ir jos įrenginį. Sukurtasis būdas pagrįstas tuo, kad tinkamas 
įveržimas nustatomas lyginant įvairių virpamųjų sistemų di-
namines charakteristikas, kurios gaunamos nestipriu smūgiu 
per varžtą ar smeigę sužadinus įvairius virpesius ir juos išma-
tavus bei duomenis apdorojus kompiuteriu.

 − Pranas Baltrėnas, Mindaugas Kvasauskas „Bioreakto-
rius ir biodujų gamybos būdas“. 

 Išradimas priklauso įrenginiams biodujoms iš organinių atlie-
kų gaminti. Jis skirtas skystų ir stambesnės frakcijos organi-
nių atliekų perdirbimui ir utilizacijai iš jų gaminant biodujas, 
sunaudojant kuo mažiau energijos. Patentuota bioreakto-
riaus konstrukcija pagerina biodegradacijos procesą, užtikri-
na biomasės patekimą nenaudojant jokios energijos bei lei-
džia nenutrūkstamai kontroliuoti technologinio proceso eigą.
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26 d. 2010-ųjų metų gegužės mėn. Lietuvos mokslo taryba (LMT) 
pradėjo finansuoti doktorantų vizitus į užsienio mokslo centrus. 
Šio mokslinių tyrimų rėmimo projekto lėšos skirtos doktorantų, 
vykstančius į užsienio mokslo centrus tyrimams, susijusiems 
su Lietuvoje vykdomų doktorantūros darbų programa. 
Stažuotės metu doktorantui buvo mokama iki 7020 Lt per mė-
nesį stipendija, apmokamos gyvenimo išlaidos užsienyje (įskai-
tant būsto nuomą). Faktinės kelionės išlaidos kompensuotos 
papildomai pagal pateiktus kelionės dokumentus. 
Paraiškos buvo priimamos beveik visus 2010 metus, o jų nagri-
nėjimas buvo vykdomas sesijomis. 

Paskelbti 1-osios ir 2-osios sesijų rezultatai. 
Abiems sesijoms buvo pateiktos 39 paraiškos, parama skirta 
31 doktorantui, 5 – parama neskirta, paliekant juos rezerve, 3 – 
parama neskirta.

Rezultatai pagal universitetus tokie:
VU doktorantai pateikė 10 paraiškų, parama skirta 9 doktoran-
tams (1 doktorantui parama neskirta, paliekant rezerve; KTU – 
9 paraiškas, parama skirta 9 doktorantams; LSMU – 5 paraiš-
kas, parama skirta 5 doktorantams; VDU – 3 paraiškas, parama 
skirta 2 doktorantams, 1 – neskirta; MRU – 1 paraišką, parama 
skirta 1 doktorantui.
VGTU pateikė 4 paraiškas, parama skirta 3 doktorantams: 
Tomui Serafinavičiui 3 mėn. stažuotei (vadovas – prof. 
A. K. Kvedaras), Svetlanai Ofverstrom – 2 mėn. stažuotei (va-
dovas – doc. R. Dauknys), Arnoldui Gabrėnui 1 mėn. stažuo-
tei (vadovas – prof. R. Buivydas).

27 d. Kokią teities Lietuvą mato mokslininkai, kokias problemas teks 
spręsti ateities specialistams. Kad lietuviai gyventų ne tik eko-
nomiškai, šiltai bei patogiai, bet ir kuo mažiau užterštoje aplin-
koje? 
Apie tai „Veide“, Nr. 39, su VGTU Pastatų energetikos katedros 
profesoriumi Vytautu Martinaičiu bei Fizikos katedros vedėju 
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profesoriumi Artūru Jukna kalbėjosi ŽURNALISTĖ Daiva Nor-
kienė.
„Pastate svarbiausia – žmogus. Šio principo laikomės ir rengda-
mi specialistus. Jų užduotis – gelbėti inžinerinėmis sistemomis 
sukurti tinkamą statinių mikroklimatą. Mūsų absolventai kuria 
priemones sveikam mikroklimatui palaikyti – šildymo, vėdinimo, 
karšto vandens tiekimo, oro kondicionavimo įrenginius, – sakė 
V. Martinaitis, pridurdamas, jog šiuolaikiniam žmogui svarbu, 
kad į jo būstą tekėtų ne tik pageidaujamos temperatūros, bet ir 
gaivus, švarus oras, o jei reikia – ir jonizuotas... 
Šildymo, kondicionavimo, vėdinimo ir kitos sistemos labai im-
lios energijai, todėl nuo jų tobulumo ir specialistų gebėjimo tin-
kamai suderinti vienas su kitomis priklauso pastatų valdytojų 
(gyventojų) komfortas bei išlaidos. Tad specialistai, kuriuos ren-
gia Vilniaus Gedimino technikos universitetas, rūpinsis ne tik 
minėtų įrenginių ergonomiškumu. Universitetų studijų progra-
mos sudarytos atsižvelgiant į tai, kad optimalų mikroklimatą ku-
riantys inžineriniai įrenginiai ateityje naudos iš atsinaujinančių 
šaltinių gaunamą energiją, o Lietuvai reikės vis daugiau šią sritį 
išmanančių specialistų.
Pasak profesoriaus V. Martinaičio, jau dabar būtinas glaudus 
„sienininkų“ ir „vamzdininkųō bendradarbiavimas. „Sieninin-
kais“ pašnekovas juokais pavadino statytojus, o „vamzdinin-
kais“ – inžinerinių sistemų kūrėjus. „Jei pastatas ir jo inžineri-
nės sistemos prastos, tai bus kančios namai, kuriuose žmogus 
prastai jausis ir fiziškai (tarkime, šals), ir psichologiškai, ir patirs 
ekonominių nuostolių“, – pabrėžia V. Martinaitis.
Profesorius įsitikinęs, kad daugelį problemų išspręsti padės 
vadinamieji mažaenergetiniai namai, decentralizuotų elektros 
energijos generatorių statyba bei kogeneracija, tai yra šilumos 
ir elektros gamyba bendro technologinio proceso metu. O mo-
dernioms sistemoms aptarnauti bus reikalingi pagal atnaujintas 
studijų programas VGTU parengti specialistai.
Šiemet pasirodė Europos Sąjunos direktyvos dėl pastatų ener-
ginio naudingumo redakcija. Joje – „švelnus reikalavimas“, kad 
ne vėliau kaip po dešimties metų būtų statomi tik beveik nuli-
nės energijos pastatai, tai yra pastatai, kuriems nereikalingas  
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išorinis šilumos šaltinis. Tokius statinius visuomenė pamėgo va-
dinti pasyviaisiais namais, nors, pasak V. Martinaičio, kur kas 
tiksliau juos vadinti mažaenergetiniais. Kadangi mažaenergeti-
niams namas šildyti nebus naudojami iškastiniai ištekliai – an-
glys, skystais kuras, dujos, specialistams teks išspręsti ir pigios 
elektros energijos tiekimo klausimą.
„Todėl teks kurti ekonomiškas inžinerines sistemas. Šiuo mwe-
tu būtent tokios kvalifikacijos specialistai kaip tik ir rengiami 
VGTU, – paaiškino profesorius. – Prieš metus mūsų katedros 
studijų programas teigiamai įvertino suomių, vokiečių, vengtų ir 
kitų šalių specialistai“.
V. Martinaičio manymu, būtų optimalu, jei šaliai pereinant prie 
mažaenerginių pastatų statybos ir senųjų statinių renovavimo 
būtų atsigręžta ir į atsinaujinančių išteklių naudojimą energijai 
gauti.
Kolegai pritarė ir VGTU Fizikos katedros vedėjas profesorius 
A. Jukna. Pasak jo, laikoma, kad iškastinio kuro (naftos, anglių, 
dujų) turėtų pakakti dar maždaug trims kartoms, tai yra apyti-
kriai 75-erius metus. Todėl pamažu pereiti prie atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimo anksčiau ar vėliau teks.
Ekologiškiausia, labiausiai tausojanti gamtą yra saulės energi-
ja. Jai panaudoti Lietuvoje atsiranda vis daugiau prielaidų. An-
tai Vilniuje planuojama saulės modulių gamykla. „VGTU Fizikos 
katedra sukūrė antrosios pakopos (magistro) studijų programą, 
pagal kurią nuo ateinančių mokslo metų bus rengiami saulės 
energijos inžinieriai. Apie tokių specialistų poreikį liudija ir keleto 
gamyklų bei įmonių, pasirengusių įdarbinti minėtų studijų absol-
ventus, teigiam atsiliepimai“, – teigia A. Jukna“.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio avi-
acijos institutas sėkmingai įgyvendina LRV 2008 m. vasario 
13 d. nutarimu Nr. 159 patvirtintą „Aviacijos specialistų rengimo 
ir mokomosios bazės atnaujinimo programą“.
Vykdant Programą Lietuvos Kariuomenė VGTU AGAI per-
davė 105 ha ploto Kyviškių mokomąjį aerodromą su visa jo  
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infrastruktūra. Europos struktūrinės paramos fondo lėšomis nu-
pirkta visa aerodromo priežiūrai reikalinga technika. Įgyvendi-
nant Programos rėmuose vykdomą „Aviacijos specialistų prakti-
niam rengimui būtinos mokomosios įrangos atnaujinimo VGTU 
AGAI“ projektą institutui nupirkti trys vienmotoriai keturviečiai 
mokomieji lėktuvai C172 SP, dvimotoris mokomasis lėktuvas 
Piper Seneca V, navigacijos ir skrydžių procedūrų treniruoklis 
FNPT II MCC.
Programos vykdymo eigai aptarti į VGTU atvyko LR Švietimo 
ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, viceministrė Neri-
ja Putinaitė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja 
Margarita Jakštonienė. Pasitarime dalyvavo VGTU rektorius 
prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius, kancleris doc. dr. Arūnas 
Komka, studijų prorektorius doc. dr. Alfonsas Daniūnas, AGAI 
direktorius prof. habil. dr. Jonas Stankūnas ir kiti specialistai.
Pasitarime aptarta Programos vykdymo eiga, tolimesnės AGAI 
mokomosios bazės plėtros perspektyvos, numatytos naujos 
programos įgyvendinimo gairės. 

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Brucas D., Giniotis V., Augustinavicius G., Stepanoviene J. 
Calibration of the multiangular prism (polygon). MECHANIKA  
Issue: 4 Pages: 62–66 Published: 2010 
Krenevicius A., Juchnevicius Z., Leonavicius M.K. The mo-
del of bent threaded connection in three segments. MECHANI-
KA  Issue: 4 Pages: 5–11 Published: 2010 
Vekteris V., Moksin V. The modular principle of design of adap-
tive film lubrication bearings. MECHANIKA Issue: 4 Pages: 53–
57 Published: 2010 

28 d. Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos – vienas iš pagrin-
dinių valstybinių aviacijos specialistų užsakovų. Aviacijos spe-
cialistai Karinėms oro pajėgoms rengiami Vilniaus Gedimino 
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technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institutui ben-
dradarbiaujant su gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademi-
ja. Specialistų rengimo problemos kasmet aptariamos KOP ir 
AGAI vadovų susitikimuose.
Vyko jau tradiciniu tapęs susitikimas, kuriame dalyvavo KOP 
Mokymo centro viršininkas plk. ltn. Mindaugas Grigaliūnas, 
Lietuvos kariuomenės kanceliarijos Skrydžių saugos departa-
mento direktorius plk. Remigijus Daujotis ir KOP Ginkluotės ir 
technikos remonto depo vadas plk. ltn. Vytautas Čepaitis.
VGTU AGAI atstovavo direktorius prof. habil. dr. Jonas Stan-
kūnas, Aviacijos specialistų kvalifikacijos tobulinimo centro di-
rektorius Alvydas Strička, direktoriaus pavaduotojas Darius Ru-
dinskas, Aviacijos inžinerijos praktikų bazės direktorius Antanas 
Savickas, Skrydžių valdymo praktikų bazės direktorius Vaidotas 
Kondroška, Skrydžių praktikų bazės direktorius Kęstutis Šilkai-
tis, Aviacinės mechanikos katedros vedėjas Eduardas Lasaus-
kas ir kiti specialistai.
Susitikime aptarti kariūnų inžinerinio praktinio rengimo proble-
mos, civilinių ir karinių standartų reikalavimų derinimo klausi-
mai. Pateikta informacija apie naujai įgytus VGTU AGAI specia-
listų mokymui skirtus sertifikatus. Svečiai susipažino su naujais 
VGTU AGAI skrydžių ir skrydžių valdymo treniruokliais:

29 d. Rektorato posėdis
Rektorate aptartas priimtų rektoratų nutarimų vykdymas;
Pristatytas Rektorato posėdžių planas 2010–2011 m. m. rudens 
semestrui;
Pristatyta informacija apie biudžetinių ir specialiosios progra-
mos lėšų pajamas ir išlaidas. Aptartas finansų apskaitos ir val-
dymo sistemos diegimo problemos.

Vilniuje savaitę viešėjo Tarptautinės Vėjo Energetikos Asocia-
cijos prezidentas, Tokijo Politechnikos universiteto profesorius 
Yukio Tamura. 
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Viešmagės metu Y. Tamura lankėsi Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitete, kur skaitė du pranešimus anglų kalba. Pir-
mojo susitikimo metu svečias pristatė temą „Vėjo energetika 
Japonijoje“ (angl. „Wind power activities in Japan“). Jo metu 
profesorius supažindino su vėjo energijos išgavimu Japonijo-
je, apžvelgė dabartinius vėjo energetikos projektus. Antrojoje 
paskaitoje susirinkusieji turėjo galimybę išgirsti apie vėjo įtaką 
pastatų saugumui bei ateities pastatų madas. 

2010-ųjų metų stažuočių po doktorantūros konkursui buvo pa-
teiktos 133 paraiškos. Konkurso būdu finansavimas paskirtas 
50 stažuočių Lietuvos mokslo ir studijų centruose.
Rezultatai pagal universitetus tokie: VU stažuosis 21 (33 pa-
raiškos) mokslininkas stažuotojas, KTU – 7 (30), VDU – 4 (10), 
VGTU – 2 (7), LŽŪU – 1 (3), LSMU – 1(2) ir VPU – 0 (2). 
VGTU mokslininkai stažuotojai: Saulius Masteika stažuosis 
Finansų inžinerijos katedroje ir Viktor Gribniak – Medžiagų 
atsparumo katedroje.
Pagal Podoktorantūros stažuočių įgyvendinimo Lietuvoje pro-
jektą finansuojamos iki 24 mėnesių podoktorantūros stažuotės 
(mokamas mokslininko stažuotojo, mokslinio vadovo darbo 
užmokestis, apmokamos stažuotojo komandiruotės į užsienio 
mokslo centrus, konferencijas, seminarus, finansuojamos prii-
mančiosios institucijos išlaidos, susijusios su stažuotojo parei-
gybės išlaikymu ir papildomu jo aprūpinimu.

Įvyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų at-
stovybės prezidento Justino Butkevičiaus inicijuota ataskaiti-
nė-rinkiminė konferencija, kurios metu buvo išrinktas nauja-
sis VGTU SA prezidentas. 
Juo tapo Miestų inžinerijos III kurso studentas Vilius Morkū-
nas. Po antrojo rinkimų turo už pastarąjį kandidatą balsavo 27 
fakultetų deleguoti atstovai. Antroje vietoje su 23 balsais liko 
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VGTU Verslo vadybos fakulteto studentė Agnė Baleišytė,o tre-
čioje – VGTU Statybos fakulteto Studentų atstovybės pirminin-
kas Mindaugas Sirgėdas (9 balsai po pirmo rinkimų turo).
Vilius Morkūnas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Stu-
dentų atstovybė veikloje dalyvavo dvejus metus ir beveik pusę 
metų dirbo Lietuvos studentų atstovybių sąjungoje (LSAS).
VGTU SA prezidentas išrinktas vieneriems metams.

30 d. Lietuvos parodų centre vyko darniosios plėtros, investicinių 
projektų ir nekilnojamojo turto paroda „Miestas. Nekilnoja-
masis turtas“. 
Jeigu statybų bumo metais nekilnojamojo turto parodų dalyvius 
tenkino pardavimo sandorių šūsnys, o bakininkus – suteiktų 
būsto paskolų gausa, tai šios parodos dalyviai pabrėžė kitas 
vertybes: švietimą, kokybę, darną. Būtent tokiame švietėjiš-
kame kontekste Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
stendas harmoningai įsiliejo į bendrą ekspoziciją.
„Nekilnojamojo turto paroda sukūrė jaukumo jausmą. Čia galė-
jome sulėtinti tempą, produktyviau pabendrauti. Paroda sureng-
ta geru laiku, nes kaip tik šiomis dienomis įsigalioja Statybos 
įstatymo daliniai pakeitimai, – spaudos konferencijoje pabrėžė 
Aplinkos viceministras doc. dr. Arūnas Zabulėnas, VGTU ab-
solventas. – Gyvename aplinkoje, kuri mums turi būti priimtina. 
Dalį šios aplinkos sukūrė gamta, dalį – mes patys. Taigi esame 
įpareigoti rasti deramą balansą, kad galėtume džiaugtis koky-
bišku gyvenimu.“
Paroda „Miestas. Nekilnojamasis turtas 2010“ prasidėjo apdo-
vanojimais. Neskirstant vietų, buvo pagerbti „Darnios aplinkos“ 
konkurso nugalėtojai. Šis konkursas siekė formuoti
ir skatinti viešųjų erdvių kūrimą tarp verslo, viešojo sektoriaus ir 
privačių bendruomenių, taip pat platesnės darnios plėtros idėjų 
sklaidos visuomenėje.
Įvertinus 34 konkursinius objektus, 13 iš jų paskelbti geriau-
siais. Alytaus ir Panevėžio miestų savivaldybės, Simno seniū-
nija, Balsių bei Žvėryno bendruomenės (Vilnius) ir kiti konkurso 
dalyviai, nepaisydami ekonominio sunkmečio, nuoširdžiai puo-
selėjo aikštes, parkus, vandens telkinių pakrantes. 
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Aplinkos viceministras A. Zabulėnas ir kiti „Darnios aplinkos“ 
konkurso vertinimo komisijos nariai įteikė nugalėtojams Padė-
kos raštus ir po Lietuvos Raudonąją knygą.
Paroda – ta vieta, kur visuomenė susitiko su architektais, nekil-
nojamojo turto pardavėjais, statybų ir finansų žinovais. Tai vieta, 
kur buvo sukurtos galimybės bendrauti ir sužinoti. Koks būstas 
ir kokia aplinka laikytini visaverčiais, kas suponuoja darnią ir 
harmoningą aplinką, į kokį nekilnojamąjį turtą verta investuoti – 
klausimų būta įvairiausių.
Būta ir naujovių. Kaip parodos naujiena lankytojams pristatyta 
„Bauvox“, arba naujos kartos namai, ne tik taupantys, tačiau 
patys gaminantys energiją. Namai, kurie neša savo šeiminin-
kams pelną. „2015–2018 m., kai Europos Sąjungoje prasidės 
Statybų reglamento pakeitimai, teks ieškoti inovacijų“, – teigė 
pirmasis Lietuvai pristatęs „Bauvox“ namus direktorius Eugeni-
jus Račkauskas.
Pristatydama šiųmetinės parodos naujoves, „Miesto. Nekilnoja-
mojo turto 2010“ projekto vadovė Jolanta Masiulienė akcentavo 
dialogo svarbą: „Laikmetis sudėliojo renginio akcentus ir šūkius. 
Laikmetis paskatino glaudesnį dialogą tarp viešojo ir privataus 
sektoriaus – paskatino partnerystę. Todėl svarbi ne tik nekilno-
jamojo turto paroda, bet ir konferencijos, seminarai, diskusijos, 
kurių gausu investicijų mugėje „Vilnius. Invest“.
Naujų idėjų bei sprendimų paieška lankytojus skatino stabte-
lėti ir prie VGTU stendo. Daugiau kaip dešimtmetį dalyvaujan-
tis nekilnojamojo turto parodose, Vilniaus Gedimino technikos 
technikos universitetas pristatė absolventų darbus, universite-
to teikiamas paslaugas (universitete veikia 9 mokslo centrai, 9 
akredituotos laboratorijos, 14 mokslo laboratorijų), naujausius 
mokslininkų darbus, kuriuos išleido universiteto leidykla „Tech-
nika“. Ir buvo pabrėžiama: VGTU yra pagrindinė būsimųjų ar-
chitektų, statybos inžinierių kalvė. Paprasčiau sakant, pradžių 
pradžia.
Šią pradžių pradžią iliustravo VGTU bakalaurų ir magistrų bai-
giamųjų darbų ekspozicija. Bakalauro Vytenio Zilinsko, magis-
trės Ievos Sadauskaitės bei kitų absolventų darbai (maketai 
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ir brėžiniai) sulaukė lankytojų susidomėjimo. Tarp jų išsiskyrė 
Architektūros fakulteto magistranto Algirdo Motuzos Matuze-
vičiaus „Humanizmo centro“ projektas Naujojoje Vilnioje. Kon-
trastingas, gyvybės sklidinas simboliškas medis,
išaugantis iš senos mūro sienos – jaukus edukacinis kultūrinis 
kompleksas. Puiki galimybė atgimti apleistai gamyklai. 

Joje tradiciškai dalyvavo ir Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto parodos tematiką atitinkantys fakultetai. Parodoje buvo 
reklamuoti Architektūros, Statybos, Aplinkos inžinerijos ir Verslo 
vadybos fakultetų mokslo paslaugos ir jas atliekantys mokslo 
padaliniai, mokslo leidiniai, studijos. Buvo eksponuojami Archi-
tektūros ir Statybos (Architektūros inžinerijos katedros) fakulte-
tų studentų projektų maketai, visada sulaukiantys didelio paro-
dos lankytojų dėmesio.

Vilniaus Planetariume vyko VGTU doc. dr. Aleksėjaus Bogda-
novičiaus vadovėlio „Fizikos pagrindai inžinerijoje“ (1 ir 2 dalys) 
pristatymas. Vadovėlį išleido VGTU leidykla „Technika“. Prista-
tyme dalyvavo universiteto vadovybės atstovai.
Studijų prorektorius doc. dr. A. Daniūnas prisiminė, kaip palai-
kė A. Bogdanovičiaus ketinimus parašyti vadovėlį, kai autorius 
prieš kelerius metus dar abejojo, ar toks vadovėlis būtinas. 
Kalbą sakė vadovėlio recenzentas Vilniaus universiteto doc. 
dr. S. Tamošiūnas. Vilniaus pedagoginio universiteto doc. dr. 
A. Udris pabrėžė autoriaus gebėjimą paprastai, suprantamai ir 
ne mažiau moksliškai perteikti fizikos dėsnius ne tik specialis-
tams, bet ir visiems, norintiems suprasti fizikos subtilybes.
Kolegos pažymėjo aukštą mokslinį ir praktinį A. Bogdanovi-
čiaus vadovėlio lygį, šiltai atsiliepė apie autorių kaip apie labai 
darbštų, kūrybingą, kuklų žmogų.
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Spalis

1 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius ir Vilniaus Mika-
lojaus Daukšos vidurinės mokyklos direktorė R. Mikalauskienė 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Mykolo Romerio universitete vyko VGTU (Mokslo komiteto pir-
mininkas prof. E. K. Zavadskas), Matematikos ir informatikos 
instituto ir MRU organizuota 13–oji Lietuvos jaunųjų moksli-
ninkų konferencija – Operacijų tyrimas ir taikymai (LOTD-
2010).
Operacijų tyrimas (OT) – mokslas apie matematinių modelių ir metodų 
panaudojimą, priimant sprendimus įvairiose srityse. Šis mokslas susi-
formavo praeito šimtmečio pirmoje pusėje. Problemos, sprendžiamos 
OT metodais, yra susijusios daugiausia su įmonių, pinigų bei paslau-
gų srautų valdymu, ir kyla įvairiose srityse: versle, kompiuterijoje, ry-
šių sistemose, vadyboje, statyboje, transporte, medicinoje, ekonomi-
koje, finansų aptarnavime, bankininkystėje, karyboje, ir pan. Kuriant 
šalyje žinių visuomenę ypač aktualu mokėti spręsti tokias problemas. 
Organizacijos siekdamos pagerinti darbo efektyvumą, pirkėjų aptarna-
vimą, ar padidinti kokybę ir sumažinti kaštus, gali pasitelkti į pagalbą 
OT lanksčius ir lengvai adaptuojamus praktinėse situacijose metodus. 
Dauguma praktinių problemų, kurias sprendžia OT, pasižymi didele ap-
imtimi, sudėtingumu bei neapibrėžtumu. Tačiau taikant pažangius kie-
kybinius metodus, modeliavimą, problemų struktūrizavimą, simuliavimą 
ir kitas analizės technikas, OT gali ištirti prielaidas, galimybes ir pa-
siūlyti praktinių problemų sprendimus. Operacijų tyrimas sudaro teorinį 
daugelio informacinių technologijų mokslų pagrindą ir jo plėtojimas yra 
ypač svarbus, ruošiant jaunuosius specialistus Lietuvoje, galinčius savo 
veikloje taikyti operacijų tyrimo metodus. Rengiama LOTD-2010 konfe-
rencija skirta OT žinių plėtojimui tarp Lietuvos jaunųjų mokslininkų.

VGTU Senato posėdžių salėje eksternas PAULIUS RAGAUS-
KAS gynė daktaro disertaciją tema: „Sluoksniuotų kompo-



2010 m. spalis

369

zitinių medžiagų tamprumo rodiklių identifikavimas“ (tech-
nologijos mokslų sritis, mechanikos inžinerija – 09T). 
Mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Rimantas BELEVIČIUS. 

5 d. VGTU administracija Tarptautinės mokytojų dienos proga pa-
sveikino VGTU dėstytojus, linkėdama jiems nesenkančios kan-
trybės, užsidegimo ir kūrybingų sprendimų. 

7 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius (TIF Geležinke-
lių transporto katedros vedėjas prof. L. P. Lingaitis) ir Valstybi-
nės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 
viršininkas S. Pieslikas pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

2010 metais jau įvyko 4 kvietimai teikti paraiškas paramai tyrėjų 
išvykoms į užsienį gauti. 
Iš viso konkursui buvo pateiktos 594 paraiškos. 306 išvykoms 
paremti skirta virš 1 mln. 882 tūkst. Litų. VGTU tyrėjai konkur-
sui iš viso pateikė 35 paraiškas, 16 iš kurių skirta 45,5 tūkst. 
litų parama. Rezultatai pagal VGTU padalinius tokie: 

 − Architektūros fakultetas – teiktos 2 paraiškos (parama skirta 
2 išvykoms);

 − Elektronikos fakultetas – 6 (4);
 − Fundamentinių mokslų fakultetas – 11 (3);
 − Statybos fakultetas – 10 (4);
 − Verslo vadybos fakultetas – 1 (1);
 − Humanitarinis institutas – 2 (1);
 − Termoizoliacijos mokslo institutas – 3 (1).

VGTU tyrėjai, kurių išvykoms skirta parama: A. Anskaitis, 
V. Antonovič, R. Balevičius, A. Baškys, M. Briedis, D. Dijokienė, 
G. Kaklauskas, D. Kalibatienė, R. Kliukas, A. K. Kvedaras, 
D. Matuzevičius, J. Sereikaitė, G. Staskevičiūtė, G. Stauskis, 
O. Vasilecas, A. Vindašius.
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8 d. VGTU choras „Gabija“ (meno vadovė Rasa Viskantaitė) sugrįžo 
iš Dainavos krašte vykusio VII Česlovo Sasnausko chorų festi-
valio. 
Choras dainavo Seirijų kultūros namuose. Tai buvo ne tik pirma-
sis naujojo sezono koncertas, bet ir neseniai į kolektyvo gretas 
įsiliejusių naujokų cementuotė. 
Klausydamiesi paslaptingų gidės pasakojamų legendų apie vi-
durdienį virš Vainežerio „stiklinio“ paviršiaus pasirodančią mer-
gelės dvasią, kadaise puikiais sodais garsėjusį Justinavo dvarą, 
gabijiečiai susipažino su nuostabiomis Lazdijų krašto apylinkė-
mis. Drauge su kitais festivalio dalyviais Kapčiamiesčio Dievo 
apvaizdos bažnyčioje choras atliko kai kurias Č. Sasnausko 
„Requiem“ dalis, o vakare dalyvavo baigiamajame festivalio 
koncerte Lazdijų kultūros centre.

11 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Kanapeckiene L., Kaklauskas A., Zavadskas E.K., Seniut 
M. Integrated knowledge management model and system for 
construction projects. ENGINEERING APPLICATIONS OF AR-
TIFICIAL INTELLIGENCE Volume: 23 Issue: 7 Pages: 1200–
1215 Published: OCT 2010 
Laukaitis A., Keriene J., Kligys M., Mikulskis D., Lekunai-
te L. Influence of Amorphous Nanodispersive SiO2 Additive 
on Structure Formation and Properties of Autoclaved Aerated 
Concrete. MATERIALS SCIENCE-MEDZIAGOTYRA Volume: 
16 Issue: 3 Pages: 257–263 Published: 2010 
Pranckeviciene J., Balkevicius V., Spokauskas A.A. Investi-
gations on Properties of Sintered Ceramics out of Low-Melting 
Illite Clay and Additive of Fine-Dispersed Nepheline Syenite. 
MATERIALS SCIENCE-MEDZIAGOTYRA Volume: 16 Issue: 3 
Pages: 231–235 Published: 2010 
Savickiene J., Treigyte G., Aleksandraviciene C., Navakaus-
kiene R. Low-dose ionizing radiation effects on differentiation of 
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HL-60 cells. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF BIOLOGY 
Volume: 5 Issue: 5 Pages: 600–612 Published: OCT 2010 
Zavadskas E.K., Turskis Z., Vilutiene T. Multiple criteria ana-
lysis of foundation instalment alternatives by applying Additive 
Ratio Assessment (ARAS) method. ARCHIVES OF CIVIL AND 
MECHANICAL ENGINEERING Volume: 10 Issue: 3 Pages: 
123–141 Published: 2010 

13 d. Rektorato posėdis
Rektorate aptartas pasirengimas pirmajam VISI ir VGTU ab-
solventų kongresui.

Lietuvos mokslų akademija (LMA) paskelbė šiuos konkursus:
 − Vardinių premijų – Albino Rimkos (ekonomika), Povi-
lo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika), Tado Ivanausko 
(gamtosauga), Povilo Matulionio (miškininkystė). 

Konkurse galėjo dalyvauti mokslininkai, tyrėjai, aukštųjų moky-
klų dėstytojai. Darbai galėjo būti individualūs arba kolektyviniai. 
Konkursui juos teikė mokslo ir studijų institucijų senatai (mokslo 
tarybos), LMA nariai, LMA mokslų skyriai. 

 − Jaunųjų mokslininkų ekonomistų mokslinių darbų kon-
kursą akademiko Kazimiero Meškausko premijai gauti. 
Konkurse galėjo dalyvauti daktaro mokslo laipsnį turintys ty-
rėjai, jei darbas kolektyvinis – taip pat ir kiti tyrėjai bei dokto-
rantai, bet bent vienas autorius turėjo turėti daktaro mokslo 
laipsnį. Konkurso dalyviai negalė būti vyresni kaip 33 metų. 
Darbus konkursui teikė aukštųjų mokyklų fakultetų tarybos.

 − Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkursą. Konkur-
se galėjo dalyvauti daktaro mokslo laipsnį turintys tyrėjai, jei 
darbas kolektyvinis – taip pat ir kiti tyrėjai bei doktorantai, bet 
bent vienas autorius privalėjo turėti daktaro mokslo laipsnį. 
Konkurso dalyviai negalėjo būti vyresni kaip 33 metų. Darbus 
konkursui teikė aukštųjų mokyklų fakultetų tarybos. Institucija 
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atrinko ir teikė konkursui ne daugiau kaip po 2 darbus pagal 
mokslo sritis: 
• humanitariniai ir socialiniai mokslai, 
• matematikos, fizikos ir chemijos mokslai,
• biologijos, medicinos ir geomokslai,
• žemės ūkio ir miškų mokslai,
• technikos mokslai.

 − Studentų mokslinių darbų konkursą. Konkurse galėjo daly-
vauti vientisųjų, pirmosios ir antrosios pakopos universitetinių 
studijų studentai, taip pat asmenys, tais kalendoriniais metais 
baigę aukštąjį mokslą. Darbus konkursui teikė aukštųjų mo-
kyklų fakultetų tarybos. Institucija atrinko ir teikė konkursui ne 
daugiau kaip po 3 darbus pagal mokslo sritis: 
• humanitariniai ir socialiniai mokslai, 
• matematikos, fizikos ir chemijos mokslai,
• biologijos, medicinos ir geomokslai,
• žemės ūkio ir miškų mokslai,
• technikos mokslai.

15 d. VGTU Elektronikos fakulteto Elektroninių sistemų katedrai už-
daroji akcinė bendrovė mokslinė gamybinė firma „Šviesos kon-
versija“ padovanojo 12 vienetų maketų su programuojamųjų 
sklendžių matricomis. 
Programuojamųjų sklendžių matricos (angl. FPGA) taikomos 
spręsti lygiagrečius uždavinius, virtualiais procesoriais apdo-
rojant skaitmeninius signalus, aviacijos, medicinos, gynybos, 
kompiuterijos, šifravimo ir kitose srityse. Pasak Elektroninių sis-
temų katedros darbuotojų, gauta moderni įranga bus naudinga 
dėstant magistrantūros studentams modulį „Įterptinių sistemų 
inžinerija“.
Specialistai, gerai išmanantys programuojamųjų sklendžių 
matricas, yra vertinami tiek užsienyje, tiek Lietuvoje. Kuriant 
įrenginius su šiomis matricomis, svarbu suprasti ne tik sche-
motechniką ir spausdintinių plokščių projektavimą, bet ir porą 
programavimo kalbų – VHDL ar Verilog bei asemblerį ar C.
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17 d. VGTU Pastatų energetikos katedros vedėjas, profesorius Vy-
tautas Martinaitis televizijos laidoje „Panorama“ komentavo, 
išsakė savo nuomonę namų renovavimo, butų ekonominio šil-
dymo klausimais.

Įvyko Vilniaus miesto dziudo čempionatas, kuriame sėkmingai 
pasirodė VGTU sportininkės.
Pirmąsias vietas iškovojo Veslava Grigorovič (Mechanikos fak., 
PI 07/2) ir Karina Bičkutė (Fundamentinių mokslų fak., II 8/1). 
Antrosios vietos atiteko Justinai Žutautaitei (Architektūros fak., 
At 10/2) ir Neringai Labanauskaitei (Aplinkos apsaugos fak., 
Apt 10/1). Ant trečiosios Vilniaus miesto dziudo čempionato 
apdovanojimų pakylos vietos užkopė Rūta Birgėlaitė (Aplinkos 
apsaugos fak., Apt 10/2) ir Milda Kazlauskaitė (Architektūros 
fak., A 10/1).

18 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete, Verslo vadybos fakul-
tete vyko mokslinis seminaras tema „Projektų vadyba su MUL-
TIMOORA kaip priemonė pereinamojo laikotarpio ūkiams“. 
Seminaro pranešėjas – ekonomikos mokslų daktaras, prof. Wil-
lem Karel M. Brauers – pasakojo apie daugiakriterinių metodų 
taikymą ekonomikoje ir vadyboje. 
Diskusijose pirmininkavo prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras 
Zavadskas. 

VGTU AGAI lankėsi Gataučių (Joniškio raj.) Marcės Katiliūtės 
pagrindinės mokyklos mokiniai ir pedagogai. AGAI darbuotojai 
papasakojo apie studijų programas ir parodė turimą mokymo 
įrangą.
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Spalio mėn. 18–24 dienos – paskelbtos pasauline atvirosios 
prieigos savaite. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų pasaulio šalių, 
jau ketvirti metai vyko šiai savaitei skirti renginiai. 
Atvirosios prieigos siekis – užtikrinti nemokamą prieigą prie 
mokslinės literatūros: straipsnių, konferencijų pranešimų, 
daktaro disertacijų ir tezių, kitos publikuotos ir nepublikuotos 
medžiagos. Atvirosios prieigos vystymasis suteikia galimybę 
skleisti tyrimų rezultatus, užtikrinant jų matomumą pasaulyje 
bei suteikti akademinės bendruomenės nariams geresnę priei-
gą prie pasaulio mokslinių išteklių. Mokslinių publikacijų atviroji 
prieiga yra užtikrinama per atvirosios prieigos žurnalus, archy-
vus bei talpyklas. 
Lietuvos atvirosios prieigos šaltiniai yra prieinami pasaulinei 
mokslo bendruomenei, yra integruoti pasaulinėse atvirosios pri-
eigos talpyklose ir atvirosios prieigos žurnalų kataloguose. 

19 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetas gavo 2600 Lt paramą 
iš Kanados Toronto kredito unijos „PARAMA“. Pirmojo prorek-
toriaus prof. abil.. dr. Edmundo Kazimiero Zavadsko iniciatyva 
buvo nutarta pinigus skirti keturiems Statybos fakulteto studen-
tams – našlaičiams. Kiekvienam studentui buvo skirta vienkarti-
nė 650 Lt parama. 

Vilniaus Gedimino technikos universitete buvo pasirašyta 
VGTU ir UAB „Idea code“ bendradarbiavimo sutartis. 
Sutartį pasirašė VGTU mokslo prorektorius prof. dr. Raimundas 
Kirvaitis ir UAB „Idea code“ direktorė Ramunė Norkutė. 
Prieš pasirašydamas sutartį, Mokslo prorektorius R. Kirvaitis 
pasidžiaugė vis gausėjančiu universiteto partnerių būriu ir palin-
kėjo sėkmės rengiant bei įgyvendinant tolimesnį bendrų darbų 
planą. 
UAB „Idea code“ direktorė R. Norkutė trumpai pristatė ben-
drovės veiklą. Bendrovė yra IT sistemų patogumo vartotojams 
gerinimo ir vartotojų sąsajos dizaino kompanija, atliekanti IT 
sistemų patogumo naudotis vertinimus ir vartotojų testavimus. 
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Bendrovė teikia patogios vartotojo sąsajos kūrimo paslaugas ir 
konsultacijas įvairiais programinės įrangos kūrimo klausimais. 
Dirba ne vien Lietuvoje, bet ir su Skandinavijos bei Baltijos re-
giono klientais. 
Pasirašyta partnerystės sutartis yra aktuali Elektronikos fakul-
teto Elektroninių sistemų katedrai ir Verslo vadybos fakulteto 
Verslo technologijų katedrai. Ateityje su įmone planuojama ben-
dradarbiauti ir Internetinių ir intelektualiųjų technologijų institu-
tas. 
Pasirašytos bendradarbiavimo sutarties tarp VGTU ir UAB 
„Idea code“ kuratorius Elektroninių sistemų katedros docentas 
Darius Miniotas atkreipė dėmesį, kad jau suplanuoti 8 bakalau-
rų darbai pagal įmonei aktualias temas. 
Šia sutartimi universitetas įsipareigojo tobulinti mokslo ir studijų 
procesą – taikyti naujausius pramonės pasiekimus, diegti vien-
tisą studijų, nuotolinio mokymo bei nuolatinio specialistų tobu-
linimo sistemą ir informuoti visuomenę apie naujas studijų pro-
gramas bei specialistų rengimo planus. Bendrovės užsakymu 
universitete gali būti planuojami užsakomieji moksliniai tyrimai, 
organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai bendrovės specialis-
tams. Įsipareigota teikti visokeriopą pagalbą bendrovei ieškant 
jaunų perspektyvių specialistų, padėti organizuoti studentų su-
sitikimus su bendrovės atstovais. 

VGTU AGAI lankėsi Susisiekimo Ministerijos Transporto politi-
kos departamento atstovų lydima Belgijos delegacija (Yves Col-
mant, Gerard Mattia), kuri domėjosi Lietuvos profesinio perkva-
lifikavimo sistema. Buvo pasidalinta aviacijos specialistų per-
kvalifikavimo patirtimi ir aptartos bendradarbiavimo galimybės.

„Lietuvos ryto“ priede „Vartai“, Nr. 40 (92) išspausdintas Sau-
liaus Jarmalio straipsnis „Vilniečio architekto klientais tampa 
bankai“. Straipsnyje rašoma apie VGTU Architektūros docentą 
Audrių Ambrasą.
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„Kas sieja „Swedbank“ banko pastatą Vilniuje ir naująjį „DnB Nord“ 
banko biurą Rygoje? Jų autorius vilnietis Audrius Ambrasas. Moder-
nusis Vilnius jau tapo šio architekto vizitine kortele, kuria pasinaudojo 
ir Ryga. [...].
Solidus, modernus ir kartu atviras, kviečiantis užeiti ir bendrauti – toks 
naujas „DnB Nord“ banko pastatas Rygoje.
Įspūdį sukuria išsikišusi 13 metrų konsolė vienuoliktajame pastato 
aukšte. Aikštė po ja neabejotinai yra pastato dalis, tačiau tai – viešaer-
dvė. Taip tarsi ištrinama riba tarp pastato išorės ir vidaus. [...].
A. Ambrasas su kolegomis Mindaugu Reklaičiu ir Monika Sriubaite 
gavo užduotį suprojektuoti banko pastatą.
Tačiau buvo keliamas reikalavimas – biurų statinys turi būti universa-
lus, racionalus, kad ateityje tiktų bet kokiam nuomininkui. Tai lėmė ir 
architektūrinius sprendimus.
Pastatas sudarytas iš dviejų atskirų stačiakampių tūrių, biurų planavi-
mas klasikinis. Juos jungia keturių panoraminių liftų blokas. Kad pas-
tatas būtų atpažįstamas, ant viršaus užkelta viską jungianti konsolė, 
objektui suteikianti savitą charakterį.
Pastato fasadas dengtas tamsaus matinio akmens plokštėmis, kurias 
kerta horizontalios švytinčios matinio stiklo juostos. Stiklinius fasadus 
dengia žaliuzės. [...].
A. Ambrasas projektą rengė laimėjęs tarptautinį konkursą, kuriame 
varžėsi šeši dalyviai. Tarp jų nebuvo nė vienos latvių kompanijos, o iš 
Lietuvos – net dvi architektūros studijos. [...].
Pirmuosius dangoraižius Vilniuje – verslo centrą „Hanner“ Saltoniškių 
gatvėje, biurų ir prekybos centrą „Europa“, taip pat „Swedbank“ biurų 
pastatą projektavęs architektas, paklaustas, ar jį žavi modernūs stikli-
niai dangoraižiai, pateikė netikėtą atsakymą.
„Nesidomiu dangoraižių tendencijomis. Nauji dangoraižiai man labiau 
primena verslininkų ir architektų ambicijų vaisių, technologijų demons-
travimą. Man pastatas pirmiausia svarbus kaip reiškinys, jo sukuria-
mos erdvės, aplinka“, – sakė A. Ambrasas“.

21 d. Plečiasi bepiločių skraidymo aparatų kūrimu suinteresuotų ins-
titucijų ratas. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano 
Gustaičio aviacijos institute inicijuota bepiločių skraidymo apa-
ratų kūrimo programa be seno partnerio – Lietuvos karo akade-
mijos – domėjosi Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos Kosmoso 
asociacija.
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VGTU Antano Gustaičio aviacijos institute (direktorius prof. ha-
bil. dr. Jonas Stankūnas) organizuotame pasitarime bepiločių 
skraidymo aparatų kūrimo eigai aptarti apsilankė Vidaus reika-
lų ministerijos Viešojo saugumo departamento atstovė Sonata 
Mickutė, Lietuvos Kosmoso asociacijos direktorius dr. Vidas 
Tomkus ir gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo 
technologijų centro vedėjas dr. Vaclovas Jonevičius.
Buvo išklausyti AGAI darbuotojų Broniaus Merkio ir Aleksan-
dr Lapušinskij pranešimai, aptarta bepiločių skraidymo aparatų 
kūrimo eiga, tolimesnės veiklos ir bendradarbiavimo perspek-
tyvos.

Geriausiems už mokslą mokantiems bakalauro ir vientisųjų stu-
dijų studentams valstybė grąžins už studijas sumokėtus pini-
gus. Vyriausybė patvirtino studijų kainos kompensavimo tvarką. 
Lėšos už studijas bus grąžinamos pagal 2009 m. priimtą Moks-
lo ir studijų įstatymą, kuriame numatyta kompensuoti studijų 
kainą pažangiausiems studentams, besimokantiems vals-
tybės nefinansuojamose studijų vietose. „Besimokantiems 
valstybės nefinansuojamose vietose ypač svarbu žinoti, kad 
pasiekusiems labai gerų mokymosi rezultatų valstybė grąžins 
už studijas sumokėtus pinigus. Tokiu būdu garantuojamas 
principas, kad geriausieji studentai gauna valstybės finan-
savimą. Lėšos kompensacijoms jau yra numatytos kitų metų 
biudžete, – sakė švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Puti-
naitė. – Tikėtina, kad gerėjant ekonominei situacijai, valstybė 
grąžins studijų lėšas maksimaliam skaičiui geriausiai besimo-
kančių už studijas mokančių studentų”. Pinigai bus grąžinami 
studentams, į aukštąsias mokyklas priimtiems po Mokslo ir 
studijų įstatymo įsigaliojimo 2009 m., – į kompensaciją galės 
pretenduoti šiemetiniai antrakursiai. 2011 metais šiam tikslui 
numatoma skirti iki 11 mln. litų. Kompensacijų skaičius bus 
nustatytas pagal valstybės finansuojamų vietų skaičių – jis 
galės siekti iki 10 proc. studijų krepšelių skaičiaus. Atsižvel-
giant į valstybės finansines galimybes, numatoma, kad kitais  
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metais kompensacijas gaus 3 proc. geriausiai besimokančiųjų. 
Mokymosi rezultatai bus skaičiuojami ir kompensacijos iš-
mokamos du kartus – po dvejų studijų metų (ištęstinių 
studijų atveju – baigus pusę studijų programos) ir po li-
kusio laikotarpio. Bus kompensuojama per atitinkamą laiko-
tarpį sumokėta studijų kaina – jei ji neviršija norminės studi-
jų kainos, arba norminę studijų kainą atitinkanti jos dalis. 
Kompensavimą vykdys Valstybinis studijų fondas. Įvertinęs tu-
rimas lėšas, fondas nustatys kompensacijų skaičių kiekvienai 
aukštajai mokyklai pagal studijų kryptis, o aukštosios mokyklos 
atrinks geriausius studentus ir pateiks fondui jų sąrašus. Priė-
męs sprendimą dėl kompensacijų skyrimo, Valstybinis studijų 
fondas jas perves į studentų sąskaitas.

Bibliotekoje, Galerijoje atidaryta paroda „Žmogus gali 
skristi“ apie lėktuvo išradėjus brolius Raitus. Parodos sten-
de rašoma:
„Jau nuo seno žmonija svajojo skraidyti. Bet žmogaus raume-
nys ne tokie galingi, kad pakeltų jį į orą. 1781 metais Džeim-
sas Vatas išrado garo variklį, gaminantį sukamąją energiją, 
o 1876-aisiais Nikolausas Otas tą idėją patobulino ir sukūrė 
vidaus degimo variklį. Dabar žmogus jau turėjo variklį, kuris 
galėtų varyti skraidymo aparatą. Bet kas tokį sukurtų? Broliai 
Vilberis ir Orvilis Raitai skraidyti norėjo nuo mažumės, kai dar 
būdami vaikai laidė aitvarus. Vėliau konstruodami dviračius 
pramoko inžinerijos. Broliai Raitai suprato, jog sudėtingiau-
sia sukurti valdomą orlaivį. Lėktuvas, kurio negali ore valdyti, 
yra tiek pat bevertis, kaip ir dviratis, kurio negali vairuoti. 1900 
metais Vilberis ir Orvilis pagamino skraidymo aparatą su be-
silankstančiais sparnais. Pirmiausiąjį skraidino kaip aitvarą, 
paskui — kaip pilotuojamą sklandytuvą.  Sklandytuvų gamybos 
patirtis labai pravertė Vilburui ir Orviliui Raitams konstruojant 
pirmąjį lėktuvą. Iš tiesų tai buvo tas pats sklandytuvas-bipla-
nas, tik šiek tiek didesnių matmenų ir truputį tvirtesnis. 12-os 
arklio galių ir 100 kilogramų svorio benzininis variklis buvo  
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sumontuotas ant apatinio sparno. Visai greta buvo piloto lop-
šys su valdymo svirtimis. Variklis išvystė 1400 apsisukimų per 
minutę ir grandinės pagalba suko du stumiančius 2,6 metro di-
ametro sraigtus, kurie buvo išdėstyti simetriškai už sparnų. Ir 
benzininį variklį, ir sraigtus broliai gamino patys. Varikliui buvo 
toli iki tobulybės – jis buvo per sunkus, tačiau vis dėlto tai buvo 
geriau nei garo mašina su savo milžinišku svoriu ir menka ga-
lia. Jiems teko paplušėti gaminant propelerius. Broliai Raitai 
atliko daug bandymų, kol galų gale pavyko pasirinkti tinkamus 
dydžius. Jie padarė labai svarbias išvadas, kuriomis ir dabar 
naudojasi lėktuvų konstruktoriai: kiekvienam lėktuvui ir kiekvie-
nam varikliui yra daromas tik jam skirtas propeleris. „... išties 
labai trumpai, - rašė broliai Raitai, - jei lygintume tai su paukščių 
skrydžiu. Tačiau tai buvo pirmas kartas pasaulio istorijoje, kai 
žmogų skraidinanti mašina pati pakilo į orą, nuskriejo horizonta-
lų atstumą nemažindama savo greičio ir pagaliau nusileido ant 
žemės be pažeidimų“.

LR Seimo rūmų patalpose vyko tarptautinė konferencija „Lietu-
vos mokslo žurnalų sklaidos pasaulyje galimybės“. Konfe-
renciją organizavo Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo 
periodikos asociacija ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. 
Seminaro tikslas buvo supažindinti Lietuvos mokslo žurnalų lei-
dėjus su pasaulinėmis mokslo žurnalų leidybos tendencijomis. 
Konferencijoje pranešimus skaitė Didžiosios Britanijos Taylor 
& Francis leidyklos vadovai bei ją organizavusių institucijų at-
stovai.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto sportininkės sėkmin-
gai pasirodė Pasaulio studentų imtynių čempionate. Čempiona-
tas vyko Čekijos sostinėje Prahoje spalio. VGTU imtynininkių 
rezultatai: Veslava Grigorovič, Mechanikos fak. studentė (PI 
07/2), laimėjo trečiąją vietą, o Karinai Bičkutei, Fundamentinių 
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mokslų studentei (II 8/1), įteiktas Pasaulio studentų imtynių vi-
cečempionės medaliu.

23 d. VGTU pakvietė moksleivius į „ATVIRų DURų DIENą“. Įvairių 
fakultetų studentai pasitiko atvykusius moksleivius savo pačių 
pagamintais reklaminiais stendais, betarpiškai bendravo ir pa-
sakojo studijų subtilybes.
VGTU studijų prorektorius doc. dr. Alfonsas Daniūnas bei 
Priėmimo komisijos sekretorius doc. dr. Romualdas Kliukas 
pristatė studijų programas, jų reikalingumą ir paklausumą 
realiame gyvenime, papasakojo apie studentiško gyvenimo 
įdomybes.

Po to lektorius prof. Vytautas Turla (studijų programa: Spaudos 
inžinerija) skaitė paskaitą „Spaudos inžinerija informacijos ir re-
klamos sklaidoje“ ir čia pat aktyviausiems klausytojams įteikė 
vaizdingus prizus. Po to lektorius Ramojus Reimeris ir jau-
nesnioji mokslo darbuotoja Rasa Levickaitė (studijų programa: 
Kūrybinės industrijos) išdėstė paskaitą „Kūrybinės industrijos 
pasaulyje ir Lietuvoje“ ir įrodė, kad ši studijų programa suteikia 
šiuolaikine patirtimi pagrįstų žinių bei instrumentų, reikalingų 
organizacijų veiklai bei verslui plėtotis XXI amžiaus kūrybos 
ekonomikos aplinkoje. 

„Švaresnis miestas – mūsų vaikams“, – toks buvo Vilniuje pirmą 
kartą startavusio ekologinio ralio devizas. 
Šiame ralyje savo jėgas išbandė septyniolika „eco:Drive akade-
mijos“ klausytojų bei žurnalo „Auto Bild Lietuva“ skelbto ekovai-
ruotojo konkurso finalininkų. 
Prieš startą ekoralio ekipažai buvo suskirstyti į 5 klases. Star-
tavo Vilniuje, o paskui riedėjo Dubingių, Giedraičių, Šešuolėlių, 
Širvintų, Kernavės link – per keturias valandas įveikė 230 kilo-
metrų. 
Ekoralyje sėkmingai startavo ir keturi Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto darbuotojai: hibridinių automobilių klasėje 
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dalyvavo ir pirmąją vietą savo klasėje iškovojo VGTU Automo-
bilių transporto katedros vedėjas doc. dr. Saugirdas Pukalskas 
su šturmanu Automobilių transporto katedros vadybininku Vidu 
Žurauliu. Ekoralyje taip pat dalyvavo VGTU Automobilių trans-
porto katedros doktorantas Artūras Žukas ir Transporto vady-
bos doktorantė Eglė Speičytė. 
Ekoralio lyderiai: pirmi – Saulius Speičys ir šturmanė Loana 
Speičienė, antri – Darius Jonaitis ir šturmanė Audra Jonaitienė, 
treti – Kęstutis Speičys ir šturmanė Eglė Speičytė. 

24 d. Kokią vietą kūryba užima ekonomikoje,o ekonomikos išmany-
mas – kūryboje? Ar suderinami kūrybingumas ir verslumas? 
Kaip kūrybinės veiklos keičia socialinius santykius? Ar kūrybin-
gumas – poindustrinės visuomenės požymis? Į šiuos ir kitus 
klausimus atsakė lietuvių kalba išleista Johno Howkinso knyga 
„Kūrybos ekonomika“ (The Creative Economy).
Knygą išleido Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla 
„Technika“, iš anglų kalbos ją išvertė VGTU jaunesnioji moksli-
nė darbuotoja Rasa Levickaitė ir VGTU lektorius, Kūrybinių in-
dustrijų studijų programos dėstytojas Ramojus Reimeris.
Šis leidinys, vertėjų nuomone, yra pamatinė knyga kūrybinių in-
dustrijų, vadybos, komunikacijos ir kitų programų studentams. 
Ir ne vien studentams, bet visiems, kurie domisi kūryba ir eko-
nomika.
Knygą gražiai pristatė specialus tinklapis, sukurtas vertimo ben-
draautorės R. Levickaitės (tinklapio turinį kūrė abu bendraau-
toriai). Tinklapio tikslas – pateikti greitai ir patogiai pasiekiamą 
informaciją apie knygą, autorių, vertėjus, knygos sutiktuves.
„Tinklapius kuriame visiems savo projektams, – sakė R. Le-
vickaitė. – Turime ir asmenines svetaines, kuriose skelbiame 
paskaitų medžiagą studentams. Vengiame „popierinio turinio“, 
orientuojamės į mūsų tikslinę auditoriją, kuri vis mieliau vartoja 
elektroninę, o ne popierinę trumpalaikę informaciją. Tuo pačiu 
naudojamės privalumu, kad elektroninę informaciją nebrangu 
kurti, ją patogu atnaujinti, lengva viešinti ir greitai išplatinti.“
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Vertėjų nuomone, J. Howkinso knygos vertimas į lietuvių kalbą 
yra didelis žingsnis platesnio pažinimo ir aukštesnės studijų ko-
kybės link.

25 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Kaklauskas A., Kelpsiene L., Zavadskas E.K., Bardauskie-
ne D., Kaklauskas G., Urbonas M., Sorakas V. Crisis mana-
gement in construction and real estate: Conceptual modeling at 
the micro-, meso- and macro-levels LAND USE POLICY Volu-
me: 28 Issue: 1 Pages: 280–293  Published: JAN 2011 
Serackis A., Navakauskas D. Treatment of Over-Saturated 
Protein Spots in Two-Dimensional Electrophoresis Gel Images. 
INFORMATICA Volume: 21 Issue: 3 Pages: 409–424  Publis-
hed: 2010 

Nors daugelis iš mūsų suvokia mokslo pasiekimų bei nau-
jovių įtaką tiek atskiro asmens, tiek verslo, visuomenės bei 
šalies raidai, tačiau neretai mokslo laimėjimai lieka mažai 
kam žinomi arba praktiškai nepritaikomi. O naujovės, kai ku-
rios technologijos, nemiršta tik pritaikomos kitose srityse. 
Tad šalia mokslo labai svarbu yra ir mokslo pasiekimų po-
puliarinimas, nes jis suteikia galimybę įsisavinti naujas 
technologijas ar pritaikyti praktikoje jau egzistuojančias.  
Parodoje pristatoma dalis šiais metais skelbiamų mokslo pasie-
kimų, 2010 m. paskelbti A. Nobelio premijos laureatai, norvegų 
fiziko ir verslininko bei filantropo F. Kavli įsteigta premija ir jos 
laureatai už išskirtinius pasiekimus ir tyrinėjimus - nanomoks-
lų, neuromokslų bei astrofizikos srityse. F. Kavli premija teikia-
ma nuo 2008 metų kas antri metai, taip pat Norvegijoje, Osle.  
Su šiomis naujienomis norintys galėjo susipažinti apsilankę Bi-
bliotekoje surengtoje parodoje „Iš mokslo pasaulio...“ 
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Priėmus LR Mokslo ir studijų įstatymą, studentų atstovybėms 
buvo suteikta didesnių teisių atstovauti studentams visose 
aukštosios mokyklos valdymo struktūrose. Kartu su mokslo ir 
studijų įstaigų administracija bei dėstytojais šios studentiškos 
organizacijos siekia kurti palankią aplinką visai akademinei 
bendruomenei. Studentų atstovavimas, socialinės bei akade-
minės srities gerinimas universitete yra ir VGTU Studentų atsto-
vybės prioritetinės veiklos kryptys.

Apie VGTU Studentų atstovybę Aurelija Staskevičienė kalbėjosi 
su naujuoju jos prezidentu Aplinkos inžinerijos fakulteto trečia-
kursiu Viliumi Morkūnu. Pokalbis išspausdintas „Inžinerijoje“, 
Nr. 18 (1394):
– Studentų atstovybę galima apibrėžti lakoniškai ir sausai: tai 
ne priklausoma,nevyriausybinė, pelno nesiekianti, savanoriška 
studentų organizacija. Galima pasakyti ir kitaip: tai vieta, kur 
tampama draugais ir siekiama bendrų tikslų. Kokį apibrėžimą 
tu pateiktum?
– Norėčiau atkreipti dėmesį, kad ši sąvoka susideda iš dviejų 
viską pasakančių žodžių: studentai ir atstovavimas. Atstovy-
bė – tai visi universiteto studentai. Nesvarbu, pirmos, antros ar 
trečios pakopos, nuolatinių ar ištęstinių studijų studentai. Trum-
piau sakant, VGTU SA – tai visa VGTU studentų bendruomenė.
– Fakultetų studentų atstovybių deleguoti kandidatai, atsistaty-
dinus ankstesniam VGTU SA prezidentui Justinui Butkevičiui, 
balsų dauguma naujuoju SA prezidentu išrinko tave. Užgriuvo 
kasdienybė. Kokia ji?
– Kiekviena diena Studentų atstovybėje yra vis kitokia, kasdie-
nybės čia nepajausi. Tiek aš, tiek visa komanda stengiamės 
„įsivažiuoti“ į darbus ir kiekvieną dieną nusiteikti naujiems iššū-
kiams. Galėčiau išskirti pirmąjį VGTU Rektorato posėdį. Buvo 
įdomu kartu su kitais posėdžio dalyviais ieškoti iškeltų klausimų 
sprendimų. SA siūlė atkreipti dėmesį ne į žinių, o į gebėjimų 
ugdymą universitete, nes tai labai svarbu studentams galvojant 
apie tolesnę karjerą, sėkmingą įsidarbinimą. Kiekvieną dieną 
spręsdami įvairius klausimus, remiamės anksčiau išsakyta  
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studentų nuomone bei ieškome optimaliausių sprendimo vari-
antų. Štai tokia ir yra toji kasdienybė.
– Deklaravęs norą visus ir visada išklausyti, ar netapsi „Bėdų 
turgaus“ direktoriumi? Kas netingi, skubės išsiverkti ant tavo 
peties...
– Labai džiaugsiuos, jei po kurio laiko taip atsitiks. Tam ir yra
Studentų atstovybė, kad būtume vieningi ir padėtume vieni ki-
tiems. Jau sudaryta darbo grupė, rengianti naujus SA įstatus, 
kurie mūsų veiklą padarys dar efektyvesnę. Įdiegsime seniūnų 
modelį, kuris padės užtikrinti didesnį studentų įtraukimą į Stu-
dentų atstovybės sprendimų priėmimą. Šiomis dienomis pradė-
jo veikti atnaujinta interneto
Svetainė, tad dabar galime operatyviau pateikti universiteto ak-
tualijas, atsakyti į studentams rūpimus klausimus, komentarus. 
Visa tai svarbu kuriant mūsų rytojų.
– Universitete mokosi 14 304 studentai, o SA prezidentu išrinko 
tave. Kaip manai, kodėl?
– Pasitikėjimas manimi ir mano iškeltais tikslais – esminiai daly-
kai, leidę man tapti VGTU SA prezidentu. Manau, konferencijos 
dalyviai suprato mano pateiktą viziją, kokią Studentų atstovybę 
įsivaizduoju ateityje, ir jų nuomonė sutapo su manąja. Rinkimi-
nėje konferencijoje dalyvavo visų fakultetų studentų atstovai, 
todėl džiaugiuosi, jog konferencijos sprendimu buvau išrinktas 
organizacijos vadovu, kuriam patikėta atsakomybė už visus 
universiteto studentus.
– Lietuvos studentų sąjunga ir Studijų kokybės vertinimo cen-
tras žada vertinti aukštųjų mokyklų studijų programas. Kokia 
VGTU SA pozicija šiuo klausimu?
– Studijų kokybės gerinimas mums yra aktualus, kadangi atsto-
vybė universitete aktyviai dalyvauja sprendžiant visus klausi-
mus, susijusius su studijų procesu. Todėl manome: puiku, kad 
studentai įsitrauks į studijų programų vertinimą. Mes atidžiai 
seksime vykstančius procesus.
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– Studentų atstovybės misija – siekti studentų gerovės ir atsto-
vauti jų interesams. O gal VGTU SA turi ir kokią nors ypatingą, 
tik mūsų universiteto iškeltą siekį (tikslą), gal jau rengiate kokį 
nors išskirtinį projektą?
– Ateinančiais metais mes tikrai akcentuosime projektinę veiklą. 
Jau šiuo metu galvojame apie kelis projektus. Kol kas neatsklei-
siu planų, kad neišvaikyčiau sėkmės. Tikiuos apie tai papasa-
koti jau netrukus.
– Tad linkime sėkmės ir kūrybinės ugnelės!

26 d. VGTU plėtros prorektorius L. Rimkus ir Europos socialinio 
fondo agentūros direktorius Povilas Česonis pasirašė projek-
to „Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo 
ir studijų integralumo didinimas (TRANCIV)“, pateikto pagal 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
2 prioriteto VP1-2.2-ŠMM-09-V priemonę „Studijų programų 
plėtra Nacionalinėse kompleksinėse programose“, finan-
savimo ir administravimo sutartį. Projekto vertė – beveik 4 
mln. litų. Per šį programavimo laikotarpį – tai jau 15 projektas, 
kurį įgyvendina VGTU. Bendra Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų finansuojamų projektų, administruojamų Vilniaus Gedimi-
no technikos universiteto, vertė jau viršija 39,5 mln. Lt. Dar apie 
30 mln. Lt VGTU gauna iš projektų, kuriuose dalyvauja kaip 
partneris. 

Bibliotekoje, Galerijoje A atidaryta universiteto fotografo 
Alekso Jauniaus pirmoji personalinė paroda „Žmonės“.
Į Galeriją susirinkę universiteto darbuotojai, studentai, fotografo 
Alekso Jauniaus bičiuliai pamatė tik nedidelę dalelę to, ką per 
keletą dešimtmečių fotografas spėjo įamžinti. Parodai A. Jau-
nius atrinko 60 fotoportretų, tačiau galerijoje tilpo tik 35 portretai. 
Ištraukti savo darbus į dienos šviesą ir surengti autorinę parodą 
A. Jaunių jau seniai ragino kolegos ir draugai. Įgyvendinti šią 
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idėją padėjo Galerijos A globėjos – VGTU bibliotekos darbuo-
tojos. 
Autorius savo parodą pavadino labai lakoniškai: „Žmonės“. Čia 
ir AB „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis, ir aktoriai Regimantas 
Adomaitis su Vaiva Mainelyte, ir žemaičių barzdočius Antanas 
Kontrimas. Garsūs, daug pasiekę ir visiškai paprasti žmonės. 
Vėjavaikiški arba panirę į savo vidų kaip M. K. Čiurlionio vai-
kaitis pianistas Rokas Zubovas. Nepaprastai skirtingi, bet labai 
žmogiški – tuo buvo galima sitikinti parodoje. 
A. Jauniaus portretų kolekcija – pastarųjų 7 metų darbai. Savo 
archyvuose jis turi ne tik šou ar verslo pasaulio „ryklių“ portretų, 
bet ir nesuskaičiuojamą daugybę VGTU gyvenimo akimirkų, čia 
dirbusių ir dirbančių žmonių portretų.

Nuo 2010 m. spalio 25 dienos Valstybinis patentų biuras 
(VPB) į Europos patentų tarnybos (toliau – EPT) nemokamą 
duomenų bazę esp@cenet pradėjo teikti skenuotus Lietu-
vos Respublikos patentų dokumentus. Tai reiškia, kad nuo 
šiol duomenų atnaujinimas pasaulinėje esp@cenet duomenų 
bazėje bus operatyvesnis. 
VPB specialistai EPT sukurta programinė įranga „epoScan“ 
skenuoja Lietuvos patentų dokumentus ir teikia EPT Front Of-
fice darbuotojams, kurie automatiškai šiuos duomenis talpina į 
esp@cenet II lygio serverį (jame kaupiami viso pasaulio paten-
tų duomenys ir jau sukaupta virš 60 mln. dokumentų). Lietuvos I 
lygio esp@cenet serveris bus atnaujinamas kas mėnesį, gavus 
apdorotus duomenis iš EPT. 
Įdiegus epoScan sistemą duomenų pasikeitimas tarp VPB ir 
EPT bus daug operatyvesnis, nes anksčiau tai darė „Arcanum“ 
kompanija pagal daugiašalį susitarimą, tačiau jos parengtų 
duomenų tekdavo laukti net tris mėnesius. 
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27 d. Rektorato posėdis
Rektorate išanalizuoti 2009–2010 m. m. pavasario sesijos re-
zultatai pagal studijų kryptis;
Aptartas studijų programų sąrašo tobulinimas;
Aptartas VGTU praktikų bazių atnaujinimo grafikas;
Patikslinta 2010 m. VGTU sąmata;
Aptarta 2010 m. Europos Sąjungos struktūrinių fongų lėšomis 
finansuojamų II pakopos studentų studijų išlaidų sąmata.

*     *
*

PASKIRTOS 2010–2011 M. RUDENS SEMESTRO  
VARDINĖS STIPENDIJOS

PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJOS

I laipsnio
L. D. K. Gedimino
1. Eglei Tautvydaitei, STF, IA-07
2. Eduardui Meilei, ELF, EPK-07
3. Agnei Vaičaitytei, APF, PEf-09/1
4. Juditai Gražulytei, APF, KGf-09/1
5. Evai Rakovskai, TIF, TVf-09/3

II laipsnio
L. S. Gucevičiaus
6. Kristinai Martinaitytei, ARF, A-07/2
7. Mantui Trapikui, ARF, Af-09/2
8. Donatui Cesiuliui, ARF, A-08/2
9. Linai Šlekytei, STF, IA-08
K. Antanavičiaus
10. Agnei Giruckaitei, VVF, IFV-7
11. Loretai Maslovai, VVF, VVf-9/4
12. Monikai Malinauskaitei, VVF, KI-08
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A. Gustaičio
13. Viliui Portapui, AGAI, OPa-08
14. Eglei Stankūnaitei, AGAI, OPa-07
V. A. Graičiūno
15. Karoliui Blažoniui, TIF, TV-08/1
16. Justui Ronkaičiui, TIF, TL-07
K. Semenavičiaus
17. Natalijai Aliošinai, STF, GS-07
18. Evelinai Čapkevičiūtei, ELF, EKS-07
19. Marijanui Jurgo, ELF, KT-07
20. Kristinai Ežerskytei, ELF, TET-07/1
21. Anton Barlit, ELF, EIfu-09
22. Simonui Batavičiui, ELF, EKS-07
23. Viliui Kupreliui, ELF, ATV-08/2
24. Aleksandrui Vasjanovui, ELF, EPK-08
P. Vileišio
25. Augustinai Dailidaitei, APF, KG-08/1
26. Kristinai Pilipavičiūtei, NTV-08/1
27. Alginai Juknaitei, STF, NTV-08/1
S. Kairio
28. Vytautui Dumbliauskui, APF, MI-08/2
D. Maciulevičiaus
29. Laisvūnei Valackaitei, FMF, TM-08/1
30. Jevgenijui Goretovui, FMF, ITPf-09/2
31. Valentinai Gerfolveden, FMF, TM-07/1
32. Arsenijui Mirošnikovui, MEF,
MPu-08
S. Kerbedžio
33. Konstantinui Minai, STF, STfu-09
34. Aušrinei Verbylaitei, STF, STfu-09
35. Nerijui Krankauskui, STF, ETS-08/2
36. Vytautui Bartušiui, STF, SKPu-07
37. Eugenijuš Šapel, STF, SKPu-07
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ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJOS
I laipsnio
L. D. K. Gedimino
38. Viktorijai Stukaitei, APF, KISmf-09
39. Editai Kemzūraitei, FMF, TSMfm-09

II laipsnio
K. Antanavičiaus
40. Aurelijai Kurmytei, VVF, IVfmu-09
41. Linai Žemeckytei, STF, SEVfm-09
42. Erikai Eidžiulytei, STF, SEVfm-09
43. Vaivai Tomaitei, STF, NTVfm-09
44. Daivai Marcinkevičiūtei, STF, NTVfm-09
45. Viktorijai Rutkauskaitei, STF, NTVfm-09
L. S. Gucevičiaus
46. Karilei Nefaitei, ARF, ATEfm-09
47. Giedrei Nainytei ARF, UPmf-09
S. Grinkevičiaus
48. Audriui Jasiuliui, TIF, ATfm-9
49. Kristinai Kemzūraitei, TIF, ATfm-9
S. Kerbedžio
50. Loretai Katelnikovai, STF, SPTfm-09
51. Ernestai Kurpytei, STF, SPTfm-09
52. Gediminui Blaževičiui, STF, SPTfm-09
K. Semenavičiaus
53. Artūrui Linkel, MEF, MDfm-09
54. Sigitai Kašėtaitei, AGAI, AMfm-09

„Respublikoje“ išspausdintas Daivos Norkienės straipsnis 
„VISI–VGTU absolventų laukia nepakartojamas kongre-
sas“. Straipsnyje rašoma:
„Vilniaus Gedimino technikos universitetov (buvusio VISI“ absolventai 
nepasigailės, jei lapkričio 6-ąją atvyks į pirmąjį VISI–VGTU absolventų 
kongresą „Siemens“ arenoje Vilniuje.
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Organizatoriai tvirtina, kad laukia nepakartojamas renginys, kuriame 
bus ne tik gera, bet ir ... naudinga.
Organizatoriai džiaugiasi, kad renginys sulaukė ne tik absolventų, bet 
ir įvairių įmonių, organizacijų dėmesio. „Man nepaprastai malonu pra-
nešti, kad įėjimas į VISI„VGTU absolventų kongresą – nemokamas. 
Tokią galimybę visiems absolventams apsilankyti kongrese suteikia 
gausus mūsų rėmėjų būrys“, – teigia VGTU atstovas spaudai Justas 
Nugaras. 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Absolventų ir bičiulių klubo 
prezidentas bei valdybos pirmininkas Vaclovas Kontrauskas būsimo 
renginio neoficialiu šūkiu parinko J. V. Gėtės (J. W. Goethe) herojaus 
Fausto citatą: „Sustok, akimirka žavinga!“, ir nesutriko paklaustas, ko-
kiomis priemonėmis stabdys laiką. Gal išrastomis VGTU mokslininkų?
Renginys prasidės oficialiąja dalimi, kurioje žodį tars šalies, sostinės 
ir universiteto atstovai. „Siemens“ arenos fojė veiks fotografijų paroda, 
kur ne vienas dalyvis galbūt atpažins save ar bičiulius. Vėliau vyks 
meninė programa. Kongreso dalyviai išgirs ir išvys legendinių roko 
grupių „Saulės laikrodis“ ir „Antis“ bei studentiškos grupės „Skyders“, 
VISI–VGTU kolektyvų „Gabija“, „Vingis“, „Palėpė“, „Šiupinys“, „Radas-
ta“ pasirodymus.
„Kongresas – tai galimybė susitikti ir prisiminti nuostabiuosius jaunys-
tės laikus, kai buvome jauni ir gražūs, o dabar – tiktai gražūs, – šyp-
sojosi pašnekovas. – Laikas, praleistas mūsų Alma Mater, nenuėjo 
veltui. Atėjo metas visiems susitikti, pasidalyti prisiminimais, idėjomis, 
džiaugsmais, o galbūt – ir slegiančiais rūpesčiais“,
Kongreso idėja – VGTU rektoriaus prof. habil.. dr. Romualdo Gine-
vičiaus ir V. Kontrausko kūdikis. „Tai pirmasis toks kongresas ne tik 
VGTU istorijoje, bet ir tap visų Lietuvos universitetų. Norėjome netradi-
cinio, nešabloniško, ypatingo ir malonaus renginio“, – sakė R. Ginevi-
čius, o V. Kontrauskas tai pavadino maksimalistiniu žingsniu.
Būsimojo renginio organizacinio komiteto pirmininkas yra VGTU rek-
torius prof. habil.. dr. R. Ginevičius, pavaduotojas – V. Kontrauskas 
jiems talkina VGTU kancleris doc. dr. Arūnas Komka, senato pirmi-
ninkas prof. dr. Donatas Čygas, plėtros prorektorius doc. dr. Liudvikas 
Rimkus ir daugelis kitų.
Patirtis yra geriausias mokytojas, teigė romėnų politikas ir filosofas Ci-
ceronas. Šiai senai it pasaulis tiesai pritaria VGTU Absolventų ir bičiulių 
klubo prezidentas, kaip vieną iš savo vadovaujamo klubo bei būsimo 
kongreso tikslų matantis kelio tarp absolventų ir Alma Mater nutiesimą.
„VGTU yra puiki mokykla, kurioje galima įgyti labai paklausių ir reika-
lingų specialybių, – kalbėjo V. Kontrauskas. – VISI–VGTU iš viso yra 
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baigę apie 60 tūkst. Specialistų, o tai – didžiulė armija. Mūsų absol-
ventai labai aktyvūs žmonės. Jie matomi ir visuomeninėje, ir politinėje 
veikloje, tarp jų daug verslininkų, įmonių vadovų. Mūsų klubo „Alum-
ni“ tikslai: gerinti studijų kokybę, patobulinti kai kurias programas. Kai 
dabartiniai studentai absolventų įmonėse atlieka praktiką, sulaukiame 
pastebėjimų, kokių žinių jaunoji karta pasigenda ar gauna per daug. O 
juk praktika ir teorija labai glaudžiai susijusios. Norime, kad per prak-
tikas studentai suvoktų, ko jiems reikia, kad greit adaptuotųsi darbo 
rinkoje“.
Į absolventų klubą susibūrę specialistai tikisi, kad pamažu Lietuvoje 
įdiegs vakarietišką praktiką, kai darbdaviai, juokais vadinami „galvų 
medžiotojais“, patys vyks į mokymo įstaigas ir rinksis būsimus potenci-
alius darbuotojus, gal net mokės jiems stipendijas. „Tik kol kas Lietuvo-
je tai retai pasitaiko“, – apgailestavo V. Kontrauskas. – Bet norime, kad 
po antrojo kurso, o vėliauisiai po trečiojo darbdaviai Vilniaus Gedimino 
technikos universitete ieškotų ir atrastų būsimus konstruktorius, pro-
jektų ir darbų vadovus bei kitus specialistus“.
V. Kontrauskas neabejoja, kad ateis diena, kai VGTU parengti speci-
alistai bus graibstyte graibstomi. „Mūsų universitetas turi tapti prekės 
ženklu. Tai reiškia, kad jį baigęs žmogus nesunkiai gautų gerai moka-
mą darbą pagal specialybę, o ne išvyktų į užsienį. Tiesa, pasaulinė kri-
zė statybininkams, kelininkams sudavė stiprų smūgį, bet kai dabartiniai 
studentai baigs mokslus, krizė bus pasibaigusi“, – teigė pašnekovas.
Šiuolaikinis inžinierius turi būti labai universalus ir išmanyti daug sričių, 
tarp jų ir vadybą. „Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“, tai Senekos 
išmintis; jo žodžiai aktualūs ir šiandien.
„Su universiteto rektoriumi siekiame, kad studentų ir potencialių darb-
davių ryšys būtų kuo tvirtesnis“, – sakė V. Kontrauskas ir prisiminė, 
kad pats studijų laikais 1977–1978 metais per vasaros atostogas triūsė 
tiesiant kelius. „Nors buvome studentai, mumis taip pasitikėjo, kad pa-
tys atlikdavome geodezinius matavimus ir kitus sudėtingus ir atsakin-
gus uždavinius. Antai Sibire studentų būriai iš Lietuvos buvo graibstyte 
graibstomi... Į VGTU stoja geri, motyvuoti žmonės, žinantys, ko nori iš 
gyvenimo, todėl būtų šaunu, jei dabartiniai studentai atliktų praktikas 
absolventų organizacijose“, – V. Kontrauskas mato sritį, kur absolven-
tų klubas ir būsimojo kongreso nariai gali padėti savo Alma Mater jei ne 
darbais, tai gerais patarimais.
V. Kontrauskas: „Architektai, statybininkai, kelininkai, aplinkos apsau-
gos, elektronikos, mechanikos, transporto ar vadybos specialistai – kū-
rėjai. Ką pirmiausia išvysta į mūsų šalį atvykstantys svečiai? Jei jie 
pasako, kad Lietuvoje gražu, žinau, kad prie to daug prisidėjo ir VGTU 
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absolventai, dirbantys statybų, kelių tiesimo, architektūros srityse. Kaip 
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas, kasdien susi-
duriu su verslo žmonėmis, iš užsienio atvykstančiais svečiais. Į Vilnių, 
Kauną ir kitus Lietuvos miestus užsukę užsieniečiai pastebi, kad mies-
tai gražiai tvarkomi, gerą įspūsį palieka ne tik unikalūs senamiesčiai, 
bet ir šiuolaikiniai statiniai“.
VGTU Absolventų ir bičiulių klubo prezidentas tvirtina, kad kongrese 
laukiami visi absolventai: jie galės prisiminti studijų metus, pasidalyti 
patirtimi, pabendrauti ir puikiai praleisti laiką. Taip pat – užmegzti nau-
dingų ryšių su kitais absolventais.
VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius džiaugėsi galįs į kongresą 
pakviesti visus, baigusius šią aukštąją mokyklą: ir Kauno politechni-
kos instituto Vilniaus filialo, ir Vilniaus inžinerinio statybos instituto, ir 
Vilniaus technikos universiteto, ir Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto absolventus.
„Mokėmės esant skirtingom santvarkom, tačiau Alma Mater visiems 
mums buvo, yra ir bus ta pati, vienintelė ir nepakartojama. Tos mūsų 
aukštosios mokyklos erdvės, į kurias kartais grįžtame, tie dėstytojai, 
kurie mums perteikė savo žinias, ir ypač grupės ar kurso draugai, visa-
da lieka ypatingi, nepaisant, kiek laiko mus skiria, kiek nutolome nuo 
studijų metų“, – teigė rektorius ir pridūrė, kad studijų draugai ir ben-
drakursiai jam savo artimumu – sekantys po šeimos narių bei giminių.
„Su šeimos nariais ir giminaičiais bendraujame nuolat, o bendramoks-
lius gyvenimas išblaško po margą pasaulį ir su jais kartais nesusitinka-
me ištisus dešimtmečius, – tvirtino R. Ginevičius. – Alma Mater parei-
ga nors retsykiais visus suburti. Žinoma, yra absolventų grupių, kurios 
nuolat susitinka pačios. Tačiau kai po vienu stogu susitinka tūkstančiai 
įvairių kartų aukštosios mokyklos absolventų ir jų dėstytojų, tada gali-
ma pajusti tikrąją savo mokyklos dvasią, vėl išgirsti ir pamatyti studijų 
laikų meno kolektyvus, sužinoti, kuo ir kaip šiandien gyvena gimtoji 
mokykla... \tikiu, kad susitelkę bendromis visų mūsų aukštosios mo-
kyklos absolventų jėgomis galime nuveikti ir nuveiksime tikrai daug. 
Viskas mūsų rankose, viskas priklauso tik nuo mūsų. Būkime su savo 
Alma Mater!
Kongreso dalyviams organizatoriai paruošė dovanų. Absolventai gaus 
po puikiai iliustruotą istorinę 200 puslapių knygą, kurioje galbūt aptiks 
savo ir pažįstamų nuotraukų; taip pat kiekvienam bus įteiktas DVD su 
15 min. trukmės filmu, atspindinčiu universiteto istoriją nuo VISI iki da-
bartinių dienų; visi gaus po CD su visų laikų KPI VF, VISI, VGTU ab-
solventų pavardėmis; tai pat bus įteikti ženkliukai ir firminiai maišeliai 
su kongreso simbolika“.
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Startavo antrus metus VGTU Verslo vadybos fakulteto organi-
zuojamas verslumo konkursas „Renkuosi verslą“. 
10–12 klasės moksleiviai iš visos Lietuvos rinkosi Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetą, kur dalyvaudami verslo simulia-
cijos užduotyje turėjo progą išbandyti savo gebėjimus valdyti 
verslo įmones, dalyvauti derybose, kurti partnerystės tinklus 
sužinoti įdomių faktų apie verslą. 
Pagrindinis projekto partneris – Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas. Kiti projekto partneriai: UAB „Makveža“; UAB 
„LTM Garments”, Europos Parlamento biuras Lietuvoje, Euro-
pos verslumo asociacija. 

28 d. Minske, Baltarusijos valstybiniame technologijos univer-
sitete Garbės daktaro vardas suteiktas Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto Rektoriui prof. habil. dr. Romualdui 
Ginevičiui. Garbės daktaro inauguracija vyko minint Baltaru-
sijos valstybinio technologijos universiteto 80-mečio jubiliejų. 
VGTU Rektorius tapo ketvirtuoju šio universiteto Garbės dakta-
ru. 

VGTU Senato posėdžių salėje atvirame Mechanikos fakulte-
to tarybos ir procedūros įgyti teisę eiti profesoriaus pareigas 
vykdymo komisijos posėdyje vyko doc. dr. MINDAUGO JURE-
VIČIAUS, teikiančio mokslo darbų apžvalgą „Precizinių me-
chatroninių matavimo priemonių ir bandymo sistemų kūrimas ir 
tyrimai“ (technologijos mokslai, matavimų inžinerija 10T), svars-
tymas. Komisijos pirmininkas – prof. habil. dr. Vytautas Giniotis.

VGTU Antano Gustaičio aviacijos institute vyko pirmakursių 
krikštynos kodiniu pavadinimu „Kylam!“
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Kaip pabrėžė AGAI Studentų atstovybės prezidentė Egidija 
Deveikytė bei jos pavaduotojas ryšiams su visuomene Linas 
Steponavičius, būsimųjų aviatorių krikštynos, organizuojamos 
jau antrus metus, tikrai nestokojo išmonės ir geros nuotaikos.
Kaip visa krikštynos? Ogi pasklido gandas, kad netoli Aviacijos 
instituto per rūką nukrito lėktuvas. Iš fux’ų mikliai buvo sufor-
muotos paieškos ir tyrėjų grupės, kurios, vykdydamos speci-
alias užduotis, atliko kruopštų tyrimą. Viena iš užduočių buvo 
patikrinti lėktuvo FUX-10 aerodinamines, skrydžio su perkrovo-
mis, aerobatikos savybes, kita – dėl prasto ryšio reikėjo teisin-
gai suprasti neverbalinius skrydžio vadovo ženklus, kad būtų 
galima teisingai atlikti procedūras ir nesukelti avarijos pavojaus. 
Trečioji užduotis – reikėjo surasti juodąją lėktuvo dėžę, o ketvir-
toji – iš surinktų duomenų buvo formuluojamos išvados
apie lainerio „katastrofą“. Tyrimą vainikavo paskutinis žingsne-
lis į pripažinto pirmakursio statusą – priesaika. Ją nuliai davė 
rankas pridėję prie apsauginės Tarptautinio Vilniaus oro uosto 
sienos ir... pabučiavę propelerį. Didelės aviatorių šeimos nuliai 
pagaliau tapo fux’ais.

Lapkritis

1 d. Taškente (Uzbekistanas) vykusiame Pasaulio imtynių čempio-
nate sėkmingai pasirodė Lietuvos sportininkai. Aukštą meistriš-
kumą pademonstravo VGTU rinktinės narys Viktor Tomaševič, 
kuris yra baigęs magistro studijas Fundamentinių mokslų fakul-
tete (studentas, baigęs studijas, vienerius metus gali atstovauti 
universitetui). Jis kovinių imtynių rungtyje iškovojo sidabro me-
dalį.

2 d. VGTU akademinis choras „Gabija“ (meno vadovė R. Viskantai-
tė) grįžo iš koncertinių gastrolių Minske (Baltarusija). Žymiojo-
je Baltarusijos nacionalinės bibliotekos koncertų salėje VGTU 
choras skambia daina pasveikino Baltarusijos nacionalinio 
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technikos universiteto (BNTU) mišrų chorą ir jo vadovę Jeleną 
Isaikiną su 30-tuoju choro jubiliejumi. Prie abiejų chorų prisijun-
gus dar ir Baltarusijos mokslų akademijos chorui, visi sudaina-
vo M. Kulikovičiaus „Belarus, maja šypšyna“ (Baltarusija, mano 
erškėtrože).
„Gabija“ koncertavo ir Šv. Simono ir Elenos bažnyčioje. Balta-
rusai žavėjosi „Gabijos“ subtilumu ir muzikalumu, o didžiausią 
širdies atgaivą pajuto netikėtai į šią bažnyčią užėjusi Baltarusi-
jos lietuvė.
Su BNTU choru „Gabija“ susipažino 2009-ųjų metų chorų šven-
tėje „Žiemos šviesa“. Ši išvyka – tai kultūriniai mainai pagal 
BNTU ir VGTU aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo sutartį.
Šalia neapsakomų įspūdžių didingame, bet ir turinčiame simpa-
tišką senamiestį Minske, „Gabija“ aplankė šešias buvusios LDK 
pilis ar jų griuvėsius: Medininkų, Alšėnų, Krėvos, Nesvyžiaus 
(įtraukta į UNESCO paveldą), Naugarduko ir Lydos.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros studijų 
magistrantai pelnė paskatinamąją premiją tarptautiniame 
konkurse „VELUX Award 2010“. Projektą „Langinės“ prista-
tę studentai Ieva Maknickaitė, Antanas Lizdenis ir Laurynas 
Vizbaras gavo po 1 tūkst. eurų premijas, o jų dėstytojas Linas 
Naujokaitis buvo apdovanotas 250 eurų premija. 
Lietuvos studentų projekte pristatytas paprastas langinių pritai-
kymo metodas, iš kartos į kartą naudotas protėvių. 
Vertinimo komisija įvertino šį būdą pabrėždama, kad projekto 
sprendimams įgyvendinti nereikia diegti specialių jutiklių ir mo-
torizuotų sistemų, gaminius lengva pagaminti ir pritaikyti asme-
ninėms reikmėms. 
„Lietuvių projektas yra puikus įkvėpimo šaltinis būsimai archi-
tektų kartai, kuri diskutuos ne tik apie dienos šviesą, bet ir apie 
tvarų gyvenimą ateityje“, – teigė VELUX Lietuva architektas An-
drius Želnys. 
Lietuvių projektas yra vienas iš aštuonių, kurie Prancūzijoje La 
Rochelle apdovanojimų teikimo ceremonijos metu pelnė paska-
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tinamąsias premijas, dar trys studentų grupės buvo apdovano-
tos didesniais prizais. 

*     *
*

Apie vykusį konkursą „Lietuvos ryte“, priede „Vartai“ išspaus-
dintas Sauliaus Jarmalio straipsnis „Šviesos idėjos būsimiems 
architektams buvo sėkmingos“.

4 d. VGTU Senato posėdžių salėje ARTŪRAS KRIUKOVAS gynė 
daktaro disertaciją tema: „Vaizdo skaitmeninis parašas 
vaizdinės informacijos apsaugai“ (technologijos mokslų sri-
tis, informatikos inžinerija – 07T). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Romualdas BAUŠYS (techno-
logijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T). 
Disertacijos gynimo taryba

5 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius prof. habil. 
dr. Romualdas Ginevičius inauguruotas Gruzijos Tbilisio 
Davido Aghmashenebeli universiteto Garbės daktaru. Tai – 
ketvirtas VGTU rektoriui suteiktas Garbės daktaro vardas. 
Minėtas Gruzijos universitetas – didelė privati aukštojo mokslo 
įstaiga, kurioje ruošiami teisės, ekonomikos, telekomunikacijų 
specialistai. VGTU ir Tbilisio Davido Aghmashenebeli universi-
tetai yra pasirašę bendradarbiavimo sutartį, susitarta dalyvauti 
bendruose projektuose. 

6 d. Vilniuje, „SIEMENS“ arenoje vyko pirmasis VISI–VGTU absol-
ventų kongresas, į kurį susirinko apie 6 tūkstančiai šią aukš-
tąją mokyklą baigusių techniškųjų mokslų atstovų, darbuotojų 
ir svečių. Tai pirmasis tokio pobūdžio renginys VGTU istorijoje, 
draugėn subūręs visų kartų universiteto absolventus. Didžiulio 
pasisekimo sulaukęs renginys aukštai įvertintas ir valdžios at-
stovų.
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Seimo pirmininko pavaduotojas Česlovas Stankevičius VISI/
VGTU absolventus pavadino Lietuvos pažangą kuriančia jėga, 
o Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis susirinkusiesiems 
perdavė Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus žodžius, kad 
„jūsų garbingoji Alma Mater ruošia specialistus, galinčius sė-
kmingai konkuruoti pasaulyje“.
Šį Lietuvoje pirmą tokio pobūdžio kongresą sudarė oficialioji da-
lis, kurios metu dalyvius pasveikino universiteto vadovybė, LR 
švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, Vilniaus 
miesto meras Vilius Navickas bei kiti gausiai susirinkę svečiai. 
VGTU rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius džiau-
gėsi universiteto ir Lietuvos istoriniu įvykiu ir apgailestavo, kad 
techninės galimybės neleido į kongresą patekti dar didesniam 
skaičiui absolventų. Kita vertus, iš beveik 60 tūkstančių Kauno 
politechnikos instituto Vilniaus filialo, Vilniaus inžinerinio staty-
bos instituto (VISI), Vilniaus technikos universiteto ir Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto absolventų (per kelis dešim-
tmečius taip keistėsi aukštosios mokyklos pavadinimas ir statu-
sas) Vilniuje susirinko dešimtadalis. 
„Mums visiems laikams ypatingi liks auditorijos, koridoriai, dės-
tytojai, perteikę savo žinias, ypač grupės ir kurso draugai, ne-
paisant, kiek laiko mus skiria, kiek nutolome nuo studijų laikų. 
Tikiuosi, kad po šio, pirmojo, kongreso šis jausmas sustiprės 
dar labiau ir antrajam kongresui reikės jau ne salės, arenos, o 
stadiono“, – kalbėjo prof. R. Ginevičius.
Renginio organizatoriai atskleidė turėję du tikslus: sudaryti ga-
limybę susitikti grupės, kurso draugams ir sukurti tokią aplinką, 
kuri padėtų sugrįžti į gražiausius žmogaus gyvenime laikus – 
studijų laikus. Antrasis tikslas, anot universiteto rektoriaus, la-
biau pragmatinis.
„Mes pirmieji Lietuvoje įkūrėme KPI VF–VISI–VTU–VGTU ab-
solventų asociaciją (ne klubą, bet asociaciją) su juridiniu vie-
šosios įstaigos statusu. Tai labai rimtas organizacinis statusas. 
Jis leidžia nuveikti labai didelius darbus, įdomius, prasmingus 
bei naudingus abiems pusėms – absolventams ir universite-
tui. Vieni Jūsų, tikiu, norėtų kartkartėmis, kaip šiandieną, su 
savo studijų draugais, su savo mokykla susiburti, pabendrauti,  
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prisiminti, – kalbėjo rektorius. – Nemaža dalis mūsų mokyklos 
absolventų užima atsakingas pareigas. Šiandien įmonėse sė-
kmę lemia savo įmonei lojalūs, aukštos kvalifikacijos, iniciaty-
vūs darbuotojai. Būtent tai yra pagrindinis įmonės kapitalas. 
Tokius jūs galite turėti tik nuolat ir tampriai bendradarbiaudami 
su universitetu. Tik tokiu atveju mes galime padėti jums laiku 
pasirinkti tinkamus būsimus darbuotojus, nukreipdami juos pas 
jus į praktikas, rašyti diplominių ir pan. Kitaip tariant, darbuotojų 
problemą spręstume bendrai“.
Pasak prof. R. Ginevičiaus, nuolatinis bendradarbiavimas nau-
dingas visiems. „Išloštų ir universitetas, kadangi kartu spręstu-
me studijų kokybės problemas, sulauktume mažiau kritikos iš 
darbdavių, daugiau absolventų atžalų ateitų pas mus studijuo-
ti. Mes norime mokyklos absolventus žymiai labiau integruoti į 
specialistų rengimo procesą, o tam plačias galimybes atveria 
būtent absolventų asociacija. Tikiu, kad susitelkę bendromis 
visų mūsų mokyklos absolventų jėgomis galime nuveikti ir nu-
veiksime tikrai daug. Viskas mūsų rankose, viskas priklauso tik 
nuo mūsų. Būkime kartu su savo Alma Mater! – sveikinimo kal-
bą baigė universiteto rektorius.
VGTU Absolventų ir bičiulių klubo prezidentas Vaclovas Kon-
trauskas susirinkusiesiems prisipažino, kad „idėja sukviesti į šią 
areną absolventus dar pernai atrodė avantiūra, bet „surėmus 
pečius paaiškėjo, kad tai įmanoma“. „Kai jūs su antrosiomis pu-
sėmis ir atžalomis rinkotės, su rektoratu stovėjome prie įėjimo 
ir matėme, kokie šviečiantys visų veidai“, – džiaugėsi V. Kon-
trauskas.
Kongrese dalyvavęs Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis 
susirinkusiesiems perskaitė premjero Andriaus Kubiliaus svei-
kinimą.
Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius pastebėjo, 
kad „Vilniaus Gedimino technikos universiteto absolventų skai-
čius artėja prie 60 tūkstančių, ir Lietuvoje nėra salės ar stadi-
ono, kuris galėtų visus sutalpinti. „Jūs – žmonės, kurie statė ir 
stato Lietuvą“, – teigė ministras.
VISI absolventas, VGTU tarybos pirmininkas, Lietuvos nacio-
nalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas 
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Algimantas Kondrusevičius džiaugėsi, kad formuojasi dinasti-
jos, kai vaikai, tėvai, anūkai renkasi šią aukštąją mokyklą.
VISI absolventas, Vilniaus miesto meras Vilius avickas didžia-
vosi nuolat tobulėjančiu universitetu ir akcentavo žymų univer-
siteto specialistų vaidmenį miesto gyvenime. VISI absolventas 
verslininkas Robertas Dargis pastebėjo, kad „pusę Lietuvos val-
do „visiukai“ ir išreiškė viltį, kad šis kongresas – ne paskutinis.
Po oficialiosios dalies vyko koncertinė programa, kurios metu 
žiūrovovams koncertavo maestro Virgilijus Noreika, pasirodė 
VGTU choras „Gabija“ (meno vadovė R. Viskantaitė), teatyras-
studija „Palėpė“ (vadovas O. Kesminas), ansamblis „Vingis“ 
(meno vadovė R. M. Zaleckaitė), „Radasta“ bei vėl atgimęs mi-
niatiūrų teatras „Šiupinys“.
Susirinkusieji taip pat iošvyko bardo Algirtdo Svidinsko, roko 
grupių „Saulės laikrodis“, „Skyders“ pasirodymus ir roko grupės 
„Antis“ koncertą.
Pabaigoje vyko diskoteka su Rimu Vizbaru. Per trisdešimties 
metų pertraukos už VISI/VGTU šokių vairo grįžo diskotekų ve-
dėjas, kurio vedami renginiai 1978–1983 metais buvo populia-
riausi Vilniuje.
Absolventai gavo renginio proga išleistą 200 lapų knygą „Mano 
Alma Mater“, kurioje prisistatė dalis sėkmingai karjeros laiptais 
kopusių absolventų (Knygos sudarytojai dr. Eglė Senapėdienė, 
dr. Algimantas Nakas ir dr. Algimantas Liekis). Knygoje gausu 
nueitą mokyklos kelią atspindinčių nuotraukų.
Šia proga sukurtas 15 minučių filmas, apimantis laikotarpį nuo 
techniškųjų studijų Vilniuje pradžios, išleistas CD su visų lai-
kų – KPI VF, VISI, VTU ir VGTU – absolventų pavardėmis pagal 
studijų metus, specialybes ir grupes bei pagamintas šiam kon-
gresui skirtas ženkliukas. 

8 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Daskevicius V., Skudutis J., Katkevicius A., Staras S. Simu-
lation and Properties of the Wide-Band Hybrid Slow-Wave Sys-
tem. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA Issue: 8 Pages: 
43–46 Published: 2010 
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 Anskaitis A., Kajackas A. The Tool for Quality Estimation of 
Short Voice Segments. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNI-
KA  Issue: 8 Pages: 103–108 Published: 2010 

9 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete lankėsi Valstybi-
nio Jankos Kupalos universiteto mokslininkų delegacija.
Valstybinio Gardino J. Kupalos universiteto delegacija susitiko 
su VGTU rektoriumi prof. habil. dr. Romualdu Ginevičiumi, uni-
versiteto Rektorato nariais, fakultetų dekanais ir prodekanais, 
aplankė fakultetus. Universitetų atstovai diskutavo apie bendra-
darbiavimo galimybes. Pasak Valstybinio Gardino J. Kupalos 
universiteto mokslininkų, universitetas siekia plėsti techniškųjų 
mokslų studijas, todėl bendradarbiavimas su VGTU yra itin ak-
tualus.
Baltarusių delegacijai vadovavęs rektorius Jauhenas Rouba ak-
centavo, kad į užsienį tokia didelė universiteto delegacija išvyko 
pirmąkart. Jis prisiminė prieš daugelį metų studijavęs Vilniuje.
Svečiai pripažino, kad „VGTU porą žingsnių eina priekyje“, to-
dėl jie „mokysis iš svetimų klaidų“ ir „stengsis, kad bendradar-
biavimas būtų naudingas abiems pusėms“.
VGTU rektorius pasiūlė Vilniaus Gedimino technikos universi-
tete organizuoti magistrantūros studijas baltarusių jaunuoliams.
Universitetų bendradarbiavimo programą buvo ketinama pa-
rengti 2011 metais. Tikėtasi, kad šis bendradarbiavimas duos 
abipusės naudos tiek studijų (studentų mainų), tiek mokslo sri-
tyse. Susitikimo metu buvo iškelta idėja, kad abiejų šalių vy-
riausybės sukurtų bendrą fondą studentų mainams skatinti. Šiai 
minčiai pritarė abiejų universitetų atstovai, palaikė ir Baltarusi-
jos ambasadorius Lietuvoje Vladimiras Dražinas. 

VGTU dalyvavo Tarptautinėje švietimo ir karjeros parodoje 
Azerbaidžano sostinėje Baku.
Ketvirtosios Tarptautinės švietimo ir karjeros parodos moto – 
„Kokybiškos studijos – užtikrinta ateitis.“ Paroda akcentavo du 
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svarbius dalykus: dideles studijų pasirinkimo galimybes ir šio 
pasirinkimo svarbą žmogaus gyvenime.
Parodoje dalyvavo 15-kos šalių eksponentai, buvo pristatyta 
daugiau kaip šimtas mokymo įstaigų, tarp jų ir Vilniaus Gedimi-
no technikos universiteto studijų programos.
Dalyvauti Tarptautinėje švietimo ir karjeros parodoje mūsų Lie-
tuvos mokymo įstaigas paragino Lietuvos ambasada Azerbai-
džane, o ekspozicijos plotą finansavo LR švietimo ir mokslo 
ministerija.
Lietuvos ambasados darbuotojai supažindino lankytojus su de-
šimčia Lietuvos aukštųjų mokyklų. 
Pasak VGTU Tarptautinių studijų centro direktorės B. Tamulai-
tienės, minėta paroda Tarptautinių studijų centro darbuotojams 
nebuvo naujas iššūkis, nes kasmet VGTU dalyvauja 3 tarptau-
tinėse mokslo ir studijų parodose (2010-aisiais metais dalyvavo 
Turkijoje, Kinijoje ir Azerbaidžane). 
„Parodų lankytojams siūlome ne tik bakalauro studijas, bet ir 
galimybę studijuoti magistrantūroje bei doktorantūroje, – pabrė-
žė direktorė. – Baku parodoje mūsų universitetu labiausiai do-
mėjosi specialybę dar tik besirenkantis jaunimas. Stendą lankė 
ištisos bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų klasės. Lankytojai 
jau iš anksto būdavo gerai informuoti, tad jų klausimai buvo da-
lykiški, konkretūs. Ateidavo tėvai su savo vaikais, nes Azerbai-
džane labai vertinama ir gerbiama tėvų nuomonė. Jaunuoliams 
pasirinkti profesiją padeda tėvai. Pastebėjau, kad lankytojus 
ypač domino vadyba, ekonomika, politiniai mokslai, o inžine-
rinėmis studijomis labiausiai domėjosi tie, kurie nori sieti savo 
gyvenimą su aviacija, nors netrūko ir besidominčių statyba ir 
mechanika.“
B. Tamulaitienės nuomone, nors konkurencija tarp aukštųjų mo-
kyklų pasaulio mastu yra nepaprastai didelė, Lietuvos aukšto-
sios mokyklos konkuruoja pakankamai sėkmingai. Azerbaidža-
no atveju, jo gyventojai iš senų laikų yra išsaugoję gražius pri-
siminimus apie mūsų šalį, jie pasitiki mūsų siūlomomis studijų 
programomis, drąsiau išleidžia vaikus į, jų manymu, pažįstamą 
kraštą.
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Parodoje buvo galima sutikti ir Lietuvos ambasadorių Azerbai-
džane Kęstutį Kudzmaną. „Lietuvos universitetai atveria duris 
Azerbaidžano studentams“, – šią ambasadoriaus ištartą frazę 
pasigavo spausdintinė ir elektroninė žiniasklaida, apžvelgdama 
visą Tarptautinę švietimo ir karjeros parodą. Atverti duris – reiš-
kia būti šiuolaikiškiems, tolerantiškiems, tai reiškia būti svetin-
giems, noriai dalytis mūsų universitete sukauptais intelektiniais 
turtais.

10 d. Rektorato posėdis
Rektorato posėdyje:
Pateikti fakultetų pasiūlymai ir priemonės priėmimo į pirmosios 
ir antrosios pakopos studijas rezultatams gerinti;
Susdipažinta su pirmojo kurso studentų apklausos rezultatais;
Aptartas 2011 m. rengiamų mokslinių konferencijų planas;
Aptartas 2011 m. VGTU mokslinės literatūros leidybos planas;
Išanalizuotas VGTU praktikos bazių atnaujinimo grafias;
Aptartas 2011 m. statybos ir remonto darbų plano projektas;
Išklausyta 2010 m. pirmųjų trijų ketvirčių pajamų ir išlaidų są-
matos įvykdymo ataskaita; Aptarta VGTU biudžeto lėšų patiks-
linta pajamų ir išlaidų sąmata;
Aptartas VGTU mokslo ir studijų centro statybos darbų finansa-
vimas taikant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės mo-
delį.

Mokslinės informacijos lyderės, agentūros Thomson Reuters 
(ISI) atstovai žurnalo „Journal of Strategic Property Manage-
ment“ redaktoriams – prof. habil. dr. Edmundui Kazimierui 
Zavadskui, prof. habil. dr. Artūrui Kaklauskui, prof. Brian 
Sloan (Škotija) bei atsakingajam šio žurnalo sekretoriui Au-
driui Banaičiui – įteikė sertifikatą, liudijantį, kad žurnalo 
straipsniai (nuo 2008 m.) įtraukti į ISI Web of Science duomenų 
bazes. Sertifikatas reiškia šio tarptautinio žurnalo tarptautinį pri-
pažinimą bei tarptautinės redkolegijos bei jame rašančių moks-
linininkų darbo įvertinimą. 
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Skandalingai bankrutavus bendrovei „Star1 Airlines“, o dar 
anksčiau – nacionalinei aviakompanijai „FlyLAL“, be darbo liko 
kelios dešimtys lėktuvų pilotų. Jie buvo priversti belstis į priva-
čių mūsų šalies arba užsienio aviakompanijų duris. Jeigu Lie-
tuvoje neatsiras rimto nacionalinio vežėjo, lakūnus rengiančio 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio avi-
acijos instituto absolventai irgi jau gali nusiteikti, kad jiems teks 
darbo ieškotis svetur.

„Respublikoje“, Nr. 257 (6207), Priede „Pinigai“ išspausdintas 
Jauniaus Pociaus straipsnis „Lakūnus bankrotai gena iš Tėvy-
nės“. 
Straipsnyje rašoma:
„VGTU Antano Gustaičio aviacijos institute dabar mokosi apie 80 bū-
simųjų lakūnų. Tvirtai pasakyti, kad visi jie baigę mokslus sės prie lėk-
tuvų ar sraigtasparnių šturvalo mūsų šalyje būtų pernelyg optimistiška. 
Šiandien padėtis tokia, kad Lietuvoje darbo nėra ir patirties turintiems 
lakūnams. 
„Lakūnų įsidarbinimas priklauso nuo rinkos bangų kilimo ir kritimo. 
Prie jų institutui neįmanoma prisiderinti“, – sako šios mokymo įstaigos 
direktorius Jonas Stankūnas. Todėl tiksliai apskaičiuoti, kiek Lietuvai 
reikės lakūnų, neįmanoma.
Pasak J. Stankūno, ekonomikos pakilimo laikotarpiu aviacijos bendro-
vės prašydavo iš karto 50 lakūnų. Dabar, neslepia vadovas, sunkmetis 
smarkiai koreguoja orlaivių pilotų planus. O universitetas paskui besi-
keičiančias gyvenimo realijas suspėti negali.
Susiekimo ministerijos komisija buvo nustačiusi šios srities specialistų 
poreikio prognozes – minimalią, labiausiai tikėtiną ir maksimalią. Tad 
institutas dirba pasirinkęs viduriniąją, labiausiai tikėtiną, priimdamas 
kasmet į pirmą kursą po 15 būsimų lakūnų.
Štai penktąjį instituto kursą kitąmet turėtų baigti 17 lakūnų Kur jie dė-
sis – skausmingas klausimas. Garantuotą darbą gaus tik penki iš jų. 
Mat dviejų lakūnų pageidauja Valstybės sienos apsaugos tarnyba, dar-
trijų – Krašto apsaugos ministerijos Karinės oro pajėgos.
Kur darbintis kitiems? Instituto vadovas J. Stankūnas sako, kad jie 
patys turės ieškotis darbo. Nueis į privačias Lietuvos arba įsidarbins 
užsienio oro bendrovėse. [...].
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Antano Gustaičio aviacijos instituto vadovas liūdnai juokauja, kad mu-
zikos akademijoje parengti gerą muzikantą kainuoja kur kas daugiau 
nei VGTU lėktuvo pilotą.
Pagal Švietimo ir mokslo ministerijos sudarytą planą vieno universi-
tetinį išsilavinimą įgijusio lakūno parengimas atsieina 100 tūkst. Litų. 
Tačiau, neslepia direktorius, ta „norminė kaina“ yra perpus mažesnė 
už tikrąją. Sumažinus finansavimą, programas tenka išdėstyti taip, kad 
didžiausias dėmesys būtų skiriamas skrydžių saugai ir standartų rei-
kalavimams. [...].
Dabar universitetas, turintis gerą mokymo bazę, bandys vilioti studen-
tus iš kitų šalių. Mat jie mokėtų visą mokymo kainą – 200 tūkst. Litų.
„Užsienis moka visą poreikio kainą. Be to, tai prestižas. Yra siūlymų 
iš slaviškų valstybių, yra iš tolimesnių, buvo vienas pilotas iš Turkijos, 
devynis pilotus esame parengę Latvijai, – sako instituto direktorius ir 
priduria, kad sulaukti studentų iš užsienio yra didelis mokymo įstaigos 
pripažinimas.
J. Stankūnas nedramatizuoja padėties, kad dabar leidžiami biudžeto 
pinigai užsienio aviakompanijose dirbantiems lakūnams rengti. Toks 
esąs laikas. Jis nenori sutikti, kad pilotai papildo emigrantų armiją. Esą 
jie tik sudaro sutartis su oro bendrovėmis, tačiau patys lieka čia, taip 
pat čia ateina pinigai ir mūsų valstybei sumokami mokesčiai.
Kai kurie pilotai, patyrę lėktuvų vadai, padirbėję užsieniečiams, grįžta 
į aviacijos institutą dirbti instruktoriais už beveik dešimtkartk mažesnį 
atlygį.
Civilinės aviacijos administracijos (CAA) direktorius Kęstutis Auryla pri-
pažįsta, kad tokiai šaliai kaip Lietuva dabar lakūnų yra per daug. Tai 
ypač akivaizdu bankrutavus bendrovei „Star1 Airlines“. Tačiau keisti ką 
nors lakūnų rengimo sistemoje jis nematantis reikalo.
„Taip, šiandien susiklostė situacija, kad pilotų yra perteklius. Tačiau di-
džioji dauguma, tie, kurie turi tramsporto piloto licencijas, rado darbą 
ir dirba nebūtinai Lietuvoje. Čia rinka yra tikrai ganėtinai maža. Didelė 
dalis pilotų renkasi užsienio aviakompanijas, daug jų perėjo į „Air Bal-
tic“, dirba ir Afrikoje“, – sako K. Auryla.
Anot jo, tokia padėtimi nereikia stebėtis, tai pasaulio praktika. Esą is-
panai, švedai ar vokiečiai dirba užsienio kompanijose, taip pat jų yra 
ir Lietuvoje.
Nors dabar šalyje juntamas pilotų perteklius, CAA vadovo nuomone, jų 
Lietuvoje nėra parengiama per daug. Nes pilotų kaita dėl įvairių prie-
žasčių yra didelė. Vieni išeina į pensiją, kiti šį darbą palieka dėl sveika-
tos, dar kiti – dėl šeimos aplinkybių“.
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„Inžinerijoje“, Nr. 13 (1395) išspausdintas Genrikos Rynkun ir 
Karolio Januševičiaus straipsnis „Studentų seminaras apie ga-
mybinę praktiką Pastatų energetikos katedroje“. Straipsnyje ra-
šoma:
„Lietuvos aukštosios mokyklos kartais sulaukia kritikos dėl prasto ab-
solventų praktinio pasirengimo. Darbdaviai priekaištauja, kad absol-
ventams trūksta praktinių įgūdžių, todėl VGTU Pastatų energetikos 
katedra nusprendė skirti dar daugiau dėmesio praktiniam studentų 
parengimui.
Praktikos metu studentai turi galimybę tobulinti savo gebėjimus projek-
tuodami, susipažįsta su praktinėmis užduotimis, suformuoja supratimą 
apie inžinerinių problemų sprendimą ir įvertina tam tikros šakos pers-
pektyvas, jie savarankiškai mokosi būsimojo darbo ir elgesio metodų. 
Priešingai nei universitete, kur užduotys aiškiai apibrėžtos ir kartais 
nebūna poreikio užsiimti papildomos informacijos paieškomis, prakti-
kos metu tenka patiems rūpintis savimi. Atsižvelgus į šiuos ir kitus as-
pektus, Pastatų energetikos katedroje įvyko seminaras „Kuo naudinga 
gamybinė praktika?“.
Toks seminaras buvo organizuotas pirmą kartą. Savo patirtimi su tre-
čiakursiais pasidalijo Pastatų energetikos studijų programos ketvirtojo 
kurso studentai, praėjusiais mokslo metais atlikę gamybinę praktiką 
skirtingų mūsų specialybės krypčių įmonėse. Dalyvauti seminare buvo 
atrinkta dešimt geriausių Pastatų energetikos ketvirtojo kurso studen-
tų, geriausiai parengusių ir apgynusių gamybinės praktikos ataskaitas. 
Studentai parengė trumpus pristatymus apie savo gamybinės prak-
tikos atlikimo vietas. Jie pateikė informaciją apie įmonę, savo veiklą 
įmonėje, kuo buvo naudinga gamybinė praktika, papasakojo, kaip vyko 
ataskaitos parengimas bei gynimas. Jie pasidalijo mintimis, kaip reikė-
tų formuoti asmeninius tikslus, į ką atkreipti dėmesį siekiant praktikos 
efektyvumo ir kokios ne vien su praktiniais įgūdžiais susijusios naudos 
galima gauti atliekant gamybinę praktiką.
Pristatymus apie įmones geriausiai pateikė PEu-07 gr. studentas Justi-
nas Šarka, atlikęs praktiką UAB „Wavin Baltic“, ir PE-7/2 gr. studentas 
Karolis Januševičius, kuris atliko gamybinę praktiką UAB „Mažeikių 
šilumos tinklai“.
Patirtimi pasidalijo ir PE-7/2 gr. studentas Antanas Zinkevičius, atlikęs 
praktiką UAB „Yglė“ ir priėmęs įmonės pasiūlymą ten įsidarbinti.
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Pastatų energetikos katedros gamybinių praktikų atlikimo bazių sąraše 
yra nemažai žinomų Lietuvos įmonių: AB „Lietuvos dujos“, UAB „Amal-
va“, UAB „Yglė“, UAB „YIT Technika“, UAB „Litesko“, UAB „System 
Air“, UAB „Viessmann“, UAB „Vilniaus energija“, UAB „VTS Clima Vil-
nius“, UAB „Wavin Baltic“.
Tarp geriausiai šiemet atlikusių gamybinę praktiką Pastatų energetikos 
studijų programos studentų paminėtini šie: Paulius Bareika, Irmantas 
Daukintas, Ruslan Janovič, Karolis Januševičius, Martynas Matuzas, 
Ernestas Petrauskas, Vaidas Pilsudskis, Vaidas Sadauskas, Alius Sa-
kalauskas ir Antanas Zinkevičius.
Apžvelgus šių mokslo metų studentų bazių įvertinimo anketų rezultatus 
ir palyginus juos su praėjusių ir užpraėjusių mokslo metų rezultatais, 
galima teigti, jog Pastatų energetikos katedroje gamybinės praktikos 
lygis gerėja. Tačiau ir toliau bus siekiama grįžtamojo ryšio – įvertinti 
atlikusių praktiką studentų pastabas ir pasiūlymus dėl praktikos bazių. 
Taip pat bus atsižvelgiama į praktikos bazių vadovų patarimus. 
Atnaujintoje Pastatų energetikos studijų programoje numatyta nuosekli 
praktikų atlikimo eiga. Pradedama nuo pažintinės 2 savaičių praktikos, 
kuri atliekama po pirmojo kurso. Po antrojo kurso yra numatyta energi-
jos vartojimo efektyvumo mokomoji praktika (ankstesnėje programoje 
šios praktikos nebuvo). Praktikos metu studentai lankosi atskiruose 
pastatuose, kur supažindinami su energijos apskaitos ir matavimo 
prietaisais bei jų naudojimu. Remiantis išmatuotais energijos kiekiais, 
studentai mokosi ir įvertina atskirų energiją vartojančių sistemų efek-
tyvumą. Po trečiojo kurso atliekama gamybinė praktika – atnaujintoje 
programoje šios praktikos laikas yra dvigubai ilgesnis. Atsižvelgdami 
į įmonių pastabas ir pageidavimus dėl studijų programos dalykų iš-
sidėstymo per visą studijų laikotarpį, beveik visi specialybės dalykai 
baigiami dėstyti iki gamybinės praktikos.
Nuo šių mokslo metų studentų gamybinė praktika truks jau 8 savaites, 
todėl minėtas seminaras buvo labai naudingas trečiakursiams, kurie 
jau ateinančią vasarą atliks gamybinę praktiką. Buvo siekiama infor-
muoti studentus apie gamybinės praktikos paskirtį – paskatinti atsa-
kingai rinktis įmonę ir nedelsiant pradėti jos paieškas. Seminaras buvo 
naudingas ir ketvirtojo kurso studentams kaip galimybė išbandyti save 
kalbant prieš auditoriją – šie įgūdžiai pravers ateinantį pavasarį, ginan-
tis baigiamuosius darbus“.

12 d. Į VGTU AGAI buvo atvykusi tarptautinė ekspertų grupė, sufor-
muota studijų kokybės vertinimo centro (SKVC). Šis vizitas į 
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VGTU AGAI – tai magistrantūros studijų programos „Aviaciniai 
elektros įrenginiai“ išorinio vertinimo proceso etapas, vykdomas 
studijų programų vertinimo eigoje.
Tarptautinę ekspertų grupę sudarė:

 − grupės vadovas – profesorius emeritas dr. Edmund 
Handschin – Dortmundo technikos universiteto Elektros in-
žinerijos ir informatikos technologijos fakulteto profesorius 
emeritas (Vokietija);

 − grupės nariai:
• profesorius dr. Kzysztof Kozlowski – Poznanės technikos 

universiteto Valdymo ir sistemų instituto profesorius (Len-
kija);

• profesorius emeritas dr. Erkki Lakervi – Helsinkio ir Tam-
pere technologijos universitetų profesorius (Suomija);

• profesorius emeritas dr. Tõnu Lehtla – Talino technikos uni-
versiteto Elektros inžinerijos fakulteto dekanas (Estija);

• dr. Artūras Klementavičius – Lietuvos energetikos instituto 
Sistemų valdymo ir automatizavimo laboratorijos mokslinis 
darbuotojas (Lietuva).

Grupės darbo koordinatorė – Rasa Šlikaitė – SKVC laikinai ei-
nanti studijų vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas.

VGTU Senato posėdžių salėje MEČISLAVAS GRIŠKEVIČIUS 
eksternu gynė daktaro disertaciją tema: „Aukštos tempe-
ratūros poveikis medinių konstrukcijų laikomajai galiai“ 
(technologijos mokslų sritis, statybos inžinerija – 02T). 
Mokslinis konsultantas doc. dr. Gintas ŠAUČIUVĖNAS (Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, 
statybos inžinerija – 02T). 

13 d. Lietuvos studentų kulkinio šaudymo čempionate VGTU koman-
da, surinkusi 46 taškus, užėme 5 vietą. Čempionate dalyvavo 9 
universitetų komandos. VGTU komandai atstovavo D. Gudoit, 



2010 m. lapkritis

408

J. Jancevič, G. Orševski, I. Radajev, G. Valašinaitė ir G. Žilė-
nas.

Vilniuje vyko Lietuvos studentų šachmatų čempionatas. VGTU 
atstovavo Gintarė Paulauskaitė, kuri asmeninėje įskaitoje užė-
mė 4-ąją vietą.

14 d. VGTU tautinių šokių ansamblis „Vingis“ (meno vadovė R. Za-
leckaitė) dalyvavo tautinių šokių ansamblių konkurse „Kadagys 
2010“, kuriame akademinio jaunimo šokių ansamblių kategori-
joje buvo pripažintas geriausiu – ansambliui suteiktas lau-
reato vardas. Akademinio jaunimo šokių ansamblių kategorija 
buvo pati didžiausia, joje dalyvavo 9 ansambliai (kitose katego-
rijose dalyvavo po 4–5 ansamblius) ir visi ansambliai buvo labai 
stipriai pasiruošę konkursui – tai pripažino ir vertinimo komisija. 
Vingiečiai M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre parodė 
10 kūrinių – 7 šokius, vieną kūrinį su skrabalais ir dvi dainas. 
„Vingiui“ teko garbė šokti paskutiniems ir užbaigti du lapkričio 
savaitgalius vykusį konkursą „Kadagys 2010“. 
Komisijos pirmininkas Vidmantas Mačiulskis tarė žodį sveikin-
damas jaunimą ir paskelbė geriausią akademinio jaunimo šokių 
ansamblį – konkurso „Kadagys 2010“ laureatą – „Vingio“ an-
samblį
 Buvo įteiktas specialus prizas – geriausias vadovas. Šį prizą 
gavo du laureatus (buvusių vingiečių ansamblis „Vilnis“ vyres-
niųjų šokių ansamblių kategorijoje taip pat tapo laureatais) pa-
ruošusi konkursui „Vingio“ meno vadovė Rimutė Zaleckaitė. 

15 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius (TSC direktorė 
B. Tamulaitienė) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
l. e. rektoriaus pareigas R. Žaliūnas pasirašė bendradarbia-
vimo sutartį (Projektas „Lietuvos universitetų studijų programų 
pristatymas Azerbaidžano ir Kazachstano rinkoms“).
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2010 m. gegužės 20 d. VGTU pasirašė partnerystės sutartį su 
didžiausia ir pažangiausia pasaulyje leidykla „Taylor & Francis“. 
„Remiantis šia sutartimi, 10 iš 17 VGTU mokslo žurnalų bus lei-
džiami kartu su „Taylor & Francis“ ir naudos pasaulio mokslinin-
kų pripažintą ir populiariausią elektroninę recenzavimo sistemą 
ScholarOne Manuscripts Central (Thomson Reuter)“, – teigė 
VGTU leidyklos „Technika“ direktorė Eleonora Dagienė. 
VGTU mokslo žurnalas TRANSPORT – pirmasis žurnalas, ku-
ris straipsniams priimti ir recenzuoti pradėjo naudoti ScholarO-
ne Manuscripts sistemą. Ji sėkmingai įdiegta ir nuo 2010 m. 
lapkričio 15 d. naudojama redkolegijos, autorių bei recenzentų. 
Naudodami šią elektroninę sistemą straipsnių autoriai, žurnalų 
redkolegija ir recenzentai tarpusavyje gali bendrauti interakty-
viai, taip sutrumpinama straipsnio recenzavimo trukmė, be to, 
išvengiama papildomo darbo susirašinėjant. 

Lietuvos studentų krepšinio lygos varžybose VGTU krepši-
ninkai savo arenoje rezultatu 85:79 nugalėjo Mykolo Romerio 
universiteto ekipą. Tai buvo pirmoji VGTU komandos pergalė 
2010-ųjų metų LSKL sezone.

16 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius ir Vilkaviškio 
vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro vidurinės 
mokyklos direktorius kanauninkas D. Jasulaitis pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį.

17 d. Ilgus metus dirbusiam Žiniasklaidos direkcijos direktoriumi, 
doc. dr. Algimantui Nakui – 75.
„Moksle ir gyvenime“, Nr. 11-20, išspausdintas straipsnis, kuria-
me rašoma:
„Algimantas Nakas vien Vilniaus techniškajai aukštajai moky-
klai paskyrė daugiau kaip keturiasdešimt metų. Į savarankiš-
ką veiklą palydėjo ne vieną šauniai parengtą inžinierių staty-
bininką. Parašė beveik 20 knygų, atliko daugiau kaip pusšimtį  
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mokslinio tyrimo darbų, 30 reikšmingų projektų. Savajame uni-
versitete įrengė VGTU istorijos ir Statybos mokslo istorijos mu-
ziejus. Subūrė mokslo istorikus į kūrybingą, nuolat ieškančią 
bendriją, kuri kasmet parengia turiningus pranešimus konferen-
cijai „Mokslo ir technikos raida Lietuvoje“. 
Publicistinėmis knygomis, rašiniais, moksliniais straipsniais, 
pasisakymais televizijos laidose siekia, kad užmiršimo dulkės 
nenusėstų ant garbių, žinomų statybos inžinierių, konstruktorių 
vardų, kad būtų išsaugota ir puoselėjama statybos mokslo isto-
rinė atmintis.
O svarbiausia, kiekvienam savo gyvenimo kelyje sutiktajam 
buvo dėmesingas, nuoširdus, jei reikėjo, negailėjo patarimų, 
pagalbos.
Ir toliau likite nuoširdus, darbštus, kantriai saugojantis tautos, 
statybos mokslo istorinę atmintį, noriai dalijantis širdies šilumą 
kitiems“.

VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius sveikino universite-
to bendruomenę Tarptautinės studentų dienos proga:
„Brangūs Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentai, 
Sveikinu Jus visus Tarptautinės studentų dienos proga!
Šios prasmingos šventės atsiradimo istorija įrodo, jog studentija 
visuomet buvo ta visuomenės dalis, kuri nebijojo iššūkių, turėjo 
daug ryžto, drąsos, maksimalizmo ir užsispyrimo keisti pasaulį. 
Tikiu, kad Jūs taip pat esate tokie. 
Jums nereikia kovoti už tautos laisvę – tai padarė kitos kartos, 
suteikusios Jums galimybę gyventi laisvoje šalyje. Jūsų laukia 
kitokie, bet ne mažiau svarbūs ir dideli iššūkiai: Jūs kursite atei-
ties „miestus“. 
Vilniaus Gedimino technikos universitete suteikiame Jums ga-
limybę mokytis ir klysti. Darykite tai drąsiai, kurkite, atraskite, 
bandykite. Klyskite dabar ir nesėkmes priimkite kaip galimybę 
tobulėti. 
Jūsų rankose – pasaulio ateitis. Priimkite tai atsakingai.
Gražios Jums šventės!“
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18 d Pagal ERASMUS mainų programą tris dienas Vilniaus Gedimi-
no technikos universitete svečiavosi Budapešto technologijos 
ir ekonomikos universiteto Elektros inžinerijos ir informatikos 
fakulteto dekanas, šio universiteto mokslo tarybos prezidentas 
prof. dr. Janos Levendovszky (Vengrija).
Susitikimuose su mokslo prorektoriumi prof. habil. dr. R. Kirvai-
čiu, EF dekane, prof. habil. dr. R. Rinkevičiene, Užsienio ryšių 
direkcijos direktore dr. A. Radzevičiene ir Doktorantūros ir habi-
litacijos skyriaus vedėju, dr. Š. Mikaliūnu prof. J. Levendovszky 
aptarė studentų mainų aktualijas, jungtinės studijų programos 
galimybes ir EUKLA (European Korean Leadership Alliance) 
projekto konsorciumo veiklą.

Vilniaus Gedimino technikos universitete paminėtas Staty-
bos fakulteto įkūrimo 40-metis. Šia proga paminėtos ir pir-
mojo Lietuvoje techniškojo Statybos fakulteto įkūrimo 70-metis. 
„Statybos mokslai mūsų universitete turi gilias senas tradicijas, 
tai tarsi karkasas, ant kurio laikosi ir visi kiti mokslai. Linkiu ju-
biliejų švenčiančiai fakulteto akademinei bendruomenei visoke-
riopos sėkmės rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus“, – 
sveikindamas Statybos fakulteto bendruomenę, teigė VGTU 
rektorius prof. Romualdas Ginevičius. 
Iškilmingame minėjime VGTU rektorius įteikė VGTU aukso me-
dalius prof. Broniui Sidaugai, prof. Algirdui Čižui, prof. Vaclovui 
Pranaičiui. Bronzos medalius gavo ilgametės fakulteto dar-
buotojos Nijolė Dzikaitė, Alma Vaitonienė. Aplinkos viceminis-
tras Arūnas Zabulėnas perdavė ministro Gedimino Kazlausko 
sveikinimus ir padėkas prof. Antanui Kudziui, prof. Povilui Vai-
niūnui, prof. Zenonui Ipolitui Kamaičiui ir doc. Alfonsui Daniūnui. 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas dr. Ge-
diminas Rainys įteikė „Profesijos riterio“ pažymėjimus prof. 
Audroniui Kazimierui Kvedarui, prof. Romualdui Vadlūgai, prof. 
Petrui Čyrui ir prof. Juozui Atkočiūnui. Statybos fakulteto darbuo-
tojus ir mokslininkus sveikino Lietuvos inžinierių sąjungos pirmi-
ninkas Algirdas Vapšys, įteikdamas padėkas prof. Gediminui  
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Jonui Marčiukaičiui, prof. Edmundui Kazimierui Zavadskui, doc. 
Arūnui Komkai, doc. Vincentui Stragiui, doc. Algirdui Juozapai-
čiui, prof. Romualdui Sakalauskui. Lietuvos statybininkų asoci-
acijos prezidentas Adakras Vincentas Šeštakauskas Lietuvos 
statybininko Garbės ženklą įteikė ilgus metus vadovavusiam 
Žiniasklaidos ir renginių direkcijos direktoriui,VGTU docentui, 
dr. Algimantui Nakui. Jubiliejaus proga Statybos fakulteto ben-
druomenę sveikino ir Kauno technologijos universiteto rektorius 
prof. Raimundas Šiaučiūnas, VGTU fakultetų dekanai, VGTU 
SA atstovai ir daugelis kitų minėjimo svečių. 

*     *
*

„Inžinerijoje“, Nr. 14 straipsnyje „VGTU Statybos fakulteto įkū-
rimo minėjime – apdovanojimai geriausiems statybos inžinie-
riams“ rašoma:

„Statybos mokslas ir inžinerisjos studijos Vilniuje buvo atgaivintos tik 
1956 metais, kai pirmojo Kauno politechnikos instituto (KPI) rektoriaus 
profesoriaus Kazimiero Baršausko iniciatyva buvo įsteigtas instituto 
Vilniaus vakarinis skyrius.
Šio skyriaus pirmuoju dekanu antraeilėms pareigoms buvo paskirtas 
Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto dekanas, žinomas Lietuvos 
chemikas Jeronimas Kudaba. 1956 m. vasarą į vakarinį skyrių buvo 
priimti pirmieji statybos specialybės studentai. Pirmaisiais metais sky-
rius dar neturėjo savo etatinių dėstytojų, todėl KPI dėstytojams teko 
važinėti iš Kauno. Tik 1958 metais Vilniaus vakarinio skyriaus pirmuoju 
etatiniu dėstytoju pradėjo dirbti Aleksandras Čyras. Su jo vardu susijusi 
ištisa techniškųjų studijų Vilniuje epocha.
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimu, nuo 1969 m. Kauno politech-
nikos instituto Vilniaus filialas buvo pertvarkytas į Vilniaus inžinerinį 
institutą. Patvirtinus instituto struktūrą, didžiausias fakultetas, kuriame 
buvo rengiami pramoninės ir civilinės statybos inžinieriai bei statybos 
ekonomikos ir organizavimo specialybės inžinieriai-ekonomistai, ir 
buvo Statybos ekonomikos fakultetas“, – apie fakulteto istoriją pasa-
kojo dvidešimt trejus metus Statybos fakulteto dekanu dirbantis prof. 
Povilas Vainiūnas.
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2010-aisiais metais VGTU Statybos fakultete buvo dešimt profilinių 
katedrų, kuriose dirbo 24 profesoriai, studijavo per 3 tūkstančius stu-
dentų. Nuo 1992 m. Statybos fakultetas yra Europos Statybos fakul-
tetų, dalyvaujant ir ne Europos šalių statybos fakultetams, asociacijos 
narys. 1993 m. fakultetas priimtas į Tarptautinę tiltų ir konstrukcijų inži-
nerijos asociaciją kolektyviniu nariu. 1994 m. Statybos fakultetas buvo 
priimtas į Lietuvos statybininkų asociaciją.
Per paskutinį dešimtmetį fakulteto mokslininkai surengė dešimt tarp-
tautinių mokslinių konferencijų „Naujos statybinės medžiagos, kons-
trukcijos ir technologijos“, kuriose dalyvavo iki 300–400 mokslininkų 
iš viso pasaulio. Fakulteto katedrų darbuotojai organizavo ir daug kitų 
tarptautinių mokslinių ir studijų konferencijų bei simpoziumų.
Statybos fakultetas vienas pirmųjų universitete 1991 m. parengė visą 
bakalauro studijų programą anglų kalba“.

*     *
*

Statybos fakulteto 70-mečio proga buvo išleistas leidinys 
„Universitetinės architektūros ir statybos inžinerijos stu-
dijos Lietuvoje“.
Leidinį sudarė VGTU ir KTU mokslininkai. Leidinyje apžvelg-
tas septynių dešimtmečių architektūros ir statybos inžinerijos 
studijų kelias. Tai nemažas laiko tarpas, kurio svarbiausius mo-
mentus pamėginta sudėti į daugiau kaip du šimtus puslapių. Ar-
chitektūros ir statybos inžinerijos raida, be abejo, neatsiejama 
nuo laikmečio. Tai ir pirmieji architektūros bei statybų inžinerijos 
daigai prieškario Lietuvoje, ir sunki sovietmečio patirtis, ir vėl 
iškovota Nepriklausomybė, ir dabartinių reformų vėjai. Ir aukš-
tasis mokslas patyrė daug sunkių išmėginimų.
1956-ųjų rudenį pradėjęs dirbti kaip tuomečio Kauno politech-
nikos instituto Vilniaus vakarinis skyrius, VGTU tapo didele sa-
varankiška mokymo įstaiga. Laikui bėgant, Statybos, Aplinkos 
inžinerijos ir Architektūros fakultetai stiprėjo, parengė tūkstan-
čius specialistų, išugdė būrį profesorių bei mokslo daktarų. Pir-
mieji 25 pramoninės ir civilinės statybos specialybės vakarinio 
skyriaus studentai, pasak knygos autorių, buvo ne tik studen-
tai, bet ir Vilniaus lietuvinimo proceso dalis. Tai labai svarbu ir  



2010 m. lapkritis

414

neturi būti pamiršta. Iš pradžių šiems studentams paskaitas 
skaitė iš Kauno atvykstantys dėstytojai, o po poros metų, pra-
dėjus dirbti pirmajam etatiniam darbuotojui Aleksandrui Čyrui, 
vėliau tapusiam rektoriumi, prasidėjo reikšmingas techniškųjų 
studijų Vilniuje etapas, kuris sėkmingai. Ne vien prof. A. Čyras, 
bet ir kiti garbūs mokslo žmonės kūrė Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetą. Jiems ir apie juos, jų studentams ir ateinan-
čioms kartoms yra skirtas šis jubiliejinis leidinys.

*     *
*

Apie jubiliejinį renginį, vykusiame VGTU Statybos fakultete, lai-
kraštyje „Statyba“ išspausdintas profesoriaus, habil. dr. Josifo 
Parasonio ir dr. Juozo Šalčiaus straipsnis „VGTU Statybos fa-
kultete – svarbių iškilmių diena“.

VGTU vyko Verslo vadybos fakultto organizuota tarptautinė 
mokslinė konferencija „Verslas, vadyba ir studijos‘2010“.
Konferencijoje dalyvavo Krokuvos ekonomikos universiteto, 
Baltarusijos valstybinio universiteto, Talino technologijos uni-
versiteto, Rygos technikos universiteto, Mykolo Romerio uni-
versiteto bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslo 
darbuotojai. 
„Be tinkamos vadybos nebūna sėkmingo verslo, o tinkamos 
vadybos nebūna be gero išsilavinimo“, – sveikindamas tarptau-
tinės konferencijos dalyvius, sakė VGTU rektorius, prof. habil 
dr. Romualdas Ginevičius. Verslo vadybos fakulteto dekanas 
prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas plenariniame 
posėdyje atkreipė dėmesį, kad konferencijos dalyvių „puokštė“ 
pasako viską: dalyvauja visų kaimyninių valstybių didžiųjų uni-
versitetų atstovai. 
Konferencijos tikslas buvo aptarti vadybos studijų specifiką ir 
pasidalinti nuomone aktualiais verslo bei vadybos klausimais, 
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taip pat padiskutuoti apie verslo ir vadybos pokyčius, atėjus 
ekonominiam sunkmečiui. 
Konferencijos darbo grupės aptarė šias temas: socialinė ir eko-
nominė verslo aplinka (15 pranešimų), tarptautinės ekonomikos 
integracijos problemos (31 pranešimas), įmonių ekonomika ir 
vadyba (21 pranešimas), informacinės visuomenės vystymo 
problemos (14 pranešimų), finansiniai verslo vystymo aspektai 
(17 pranešimų) ir finansinė vadybos rizika (10 pranešimų). 

19 d. VGTU Senato posėdžių salėje VYGINTAS BATKAUSKAS 
gynė daktaro disertaciją tema: „Dažninių elektros pavarų 
dinaminiai modeliai“ (technologijos mokslų sritis, elektros ir 
elektronikos inžinerija – 01T). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Roma RINKEVIČIENĖ (Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, 
elektros ir elektronikos inžinerija – 01T). 

VGTU Senato posėdžių salėje EGLĖ STRAINIENĖ eksternu 
gynė daktaro disertaciją tema: „Rekombinantinių augimo 
hormonų renatūravimo procesų tyrimai“ (technologijos 
mokslų sritis, chemijos inžinerija – 05T). 
Mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Vladas Algirdas BUME-
LIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos 
mokslai, chemijos inžinerija – 05T). 

Lietuvos mokslo taryba vykusioje Europos mokslo fondo (Euro-
pean Science Foundation, ESF) generalinėje asamblėjoje tapo 
šio fondo nare. 
Pasak Lietuvos mokslo tarybos pirmininko prof. Eugenijaus 
Butkaus, dalyvaudama vienos įtakingiausių akademinį mokslą 
ES koordinuojančių institucijų veikloje Lietuva gali tikslingiau 
plėtoti mokslinius tyrimus bendroje Europos tyrimų erdvėje. 
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Šiuo metu fondas jungia 79 Europos mokslo institucijas bei 
organizacijas iš daugiau nei 30 šalių. Europos mokslo fondas 
įkurtas 1974 m. siekiant skatinti bei remti aukšto lygio mokslo 
plėtrą Europoje. Fondas yra viena didžiausių institucijų ES, fi-
nansuojanti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos progra-
mas bei projektus. Jis koordinuoja bendrus mokslinius tyrimus, 
remia tarptautines mokslines konferencijas ir metodologinius 
seminarus, rengiamus įvairiose šalyse, talkina vykdant tarptau-
tinę ekspertizę. 
Fondą sudaro nuolatiniai mokslų komitetai, kuriuose dirba ša-
lių deleguoti aukščiausios kompetencijos mokslininkai. Fondas 
koordinuoja projektų vertinimą, o lėšas jų įgyvendinimui skiria 
šalių narių finansuojančios institucijos. 
Narystė teikia šalies mokslininkams daugiau galimybių plėtoti 
tarptautinius ryšius bei įsitraukti į Europos mokslinių tyrimų er-
dvę. 

20 d. VGTU Senato posėdžių salėje TOMAS USTINAVIČIUS gynė 
daktaro disertaciją tema: „Sparčiųjų skaitmeninių–analogi-
nių keitiklių nusistovėjimo trukmių tikrinimas“ (technologi-
jos mokslų sritis, elektros ir elektronikos inžinerija – 01T). 
Mokslinis vadovas prof. dr. Vygaudas KVEDARAS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, elek-
tros ir elektronikos inžinerija – 01T). 

VGTU choras „Gabija“ (meno vadovė R. Viskantaitė) koncer-
tavo Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai 
bažnyčioje. Gausiai susirinkę klausytojai reiškė savo dėmesį 
ir nuoširdžias padėkas. Įsimintinų akimirkų dovanojo ir baigia-
masis festivalio koncertas Klaipėdos koncertų salėje. Jungtinis 
choras netilpo scenoje, o 7 kūrinių programą išskirtinai sudarė 
lietuvių autorių kūriniai (Rasa Viskantaitė dirigavo M. K. Čiurlio-
nio harmonizuotą lietuvių liaudies dainą „Aš padainuosiu dainų 
dainelę“). 
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Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje įvyko Mindaugo Briedžio ir 
grupės koncertas „Laikas ir maistas“. 
Dalyvavo: Mindaugas Briedis (gitara, balsas, prakalbos), Aušri-
nė Garsonaitė (smuikas, fortepijonas), Svajūnas Ilčiukas (akor-
deonas), Rafal Jackevič (saksofonas) ir Pavel Žemoitin (perku-
sija). 
Mindaugas Briedis (VGTU docentas, balsas, gitara, dainos) 
nuosekliai siekė atgaivinti kadaise gyvavusį, bet primirštą ku-
riančio intelektualo gyvenimą. Šiam tikslui ypač palanki bardo 
muzikos ir eilių tradicija. Mindaugas Briedis supranta muzikinę 
bardo paskirtį kaip įtampos tarp dainuojamosios poezijos, auto-
rinės dainos, folkroko ir neretai provokuojančios, alternatyvios 
akustinės muzikos palaikymą. 
Koncerte skambėjo dainos iš naujausio M. Briedžio albumo 
„Laikas ir maistas“, taip pat geriausiai išsilaikiusios jau praėju-
sių metų dainos. Tai muzika apie dviejų tikrovės principų, me-
taforiškai užvadintų „maistas“ ir „laikas“ skausmingą šokio žais-
mę, atvirumo ir įtarumo, atidarymo ir gesimo, atminties ir vardų 
bei kitas įtampas. 

21 d. Bibliotekoje atidaryta paroda „Geras daiktas – televizija“.
Parodos organizatoriai rašė:
„O kur gi jo kūnas, kojos?“ – nustemba vaikiško pasakojimo vei-
kėjas Karslonas, išvydęs „kalbančią dėžę“. Vaikams tai tik suke-
lia juoką, nes Karlsonas, skirtingai nuo jų nežino, kas yra tele-
vizorius ir televizija. Dabar jau nieko nenustebinsi televizoriumi. 
Tai kasdien naudojamas daiktas, per kurį sužinome karščiau-
sias naujienas, žiūrime laidas ir filmus. O pradžioje buvo net 
tokių žmonių, kurie iš nežinojimo televiziją laikė „velnio daiktu“.
Televizija per kelių šimtmečių istoriją nuėjo ilgą kelią: primityvią 
mechaninę televiziją laikui bėgant keitė modernesnė – elektro-
ninė. Šiandien jau įmanoma stebėti trimatį vaizdą namų televi-
zoriuose. O kur dar vos ne kasdien tobulėjantys televizoriai – 
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popieriaus plonumo ir lankstuvo ekranai. Tarptautinė televizijos 
diena pradėta švęsti nuo 1997 m., Generalinės asamblėjos 
sprendimu. Ir ta diena yra lapkričio 21-oji.

Įvyko pirmieji VGTU Studentų atstovybės organizuoti universi-
teto pirmakursių seniūnų mokymai. Remdamiesi organizacijos 
strategija, studentų atstovai siekė užtikrinti tinkamą atstovavi-
mą studentams per seniūnų modelio įgyvendinimą.
Mokymų metu grupių koordinatoriai diskutavo apie studentų 
atstovavimą, dalyvavo įvairiuose simuliaciniuose žaidimuose, 
rengė studijų, laisvalaikio, bendrabučių gyvenimo sąlygų ir stu-
dentų atstovavimo kokybės gerinimo dokumentus. Seminarą 
„Tikras seniūnas“ vedė Lietuvos studentų atstovybių sąjungos 
prezidentas Arūnas Mark.

22 d. VGTU Architektūros rūmuose įvyko mokslinė konferencija 
„Menų sąveika architektūroje“. Pranešimus konferencijoje 
skaitė Lietuvos, JAV, Danijos, Lenkijos, Vokietijos, Rusijos ar-
chitektai, teoretikai ir praktikai. 
Konferencija apžvelgė menų sąveikos architektūroje naujau-
sius reiškinius ir idėjas, kvietė permąstyti šio fenomeno istorinę 
raidą, atskleisti tarpsritiškumo svarbą kūrybai, tyrimams ir stu-
dijoms. Buvo analizuojami iššūkiai, su kuriais susiduria šiandie-
nos architektai, pabandyta ieškoti savitų sprendimų. 
Specialiai šiam renginiui išleistame pranešimų santraukų rinki-
nyje Konferencijos mokslo komiteto pirmininkas VGTU doc. dr. 
A. Novickas apibendrino pagrindines konferencijos idėjas: „Po-
kyčiai, perkrovimas, perkūrimas, atsinaujinimas“ šiandien yra 
tapę reikšminiais žodžiais, bylojančiais apie kaitos vektoriaus 
svarbos augimą ar net jo neišvengiamumą šių dienų pasaulyje. 
Menų sąveikos architektūroje idėjas konferencijoje gvildeno 
daugiau kaip 20 pranešėjų. Konferenciją parėmė LR kultūros 
ministerijos Kultūros rėmimo fonas ir Lietuvos mokslo taryba. 
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė 
pranešė, kad buriasi studentų pučiamųjų instrumentų orkes-
tras. Tai naujas, tačiau ilgai brandintas vieno universiteto stu-
dento užmojis. 
Anot orkestro idėjinio vadovo, Mechanikos fakulteto antro kurso 
studento Tado Lenkučio, kolektyvas dar tik pradeda formuotis, 
tačiau tiki, kad bendraminčių būryje gali pasiekti tokį lygį, kaip 
didieji universiteto meniniai kolektyvai. 

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Ciegis R., Radziunas M. Effective Numerical Integration of 
Traveling Wave Model for Edge-Emitting Broad-Area Semicon-
ductor Lasers and Amplifiers. MATHEMATICAL MODELLING 
AND ANALYSIS Volume: 15 Issue: 4 Pages: 409–430 Publis-
hed: 2010 
Kacerauskas T. MEDIA AND HISTORY. PROBLEMOS Volu-
me: 78 Pages: 165–173 Published: 2010 
Kirtiklis K. GENESIS OF THE PHILOSOPHY OF COMMUNI-
CATION. Source: PROBLEMOS Volume: 78 Pages: 153–164 
Published: 2010 
Kracka M., Brauers W.K.M., Zavadskas E.K. Ranking Hea-
ting Losses in a Building by Applying the MULTIMOORA 
INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS Vo-
lume: 21 Issue: 4 Pages: 352–359 Published: 2010 
Ostasius E., Petraviciute Z. Assessment of E-services and 
their Systems. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING 
ECONOMICS Volume: 21 Issue: 4 Pages: 360–367 Published: 
2010 
Sivilevicius H., Podvezko V., Vakriniene S. The use of cons-
trained and unconstrained optimization models in gradation 
design of hot mix asphalt mixture. CONSTRUCTION AND 
BUILDING MATERIALS Volume: 25 Issue: 1 Pages: 115–122 
Published: JAN 2011 
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23 d. Senato posėdis
Senatas nutarė: 
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojų ir moks-

lininkų, išvykusių į ilgesnę nei metai podoktorantūrinę sta-
žuotę arba pakeitusių darbo sutartis ilgiau kaip metus eiti 
projekto vykdytojo pareigas, prašymu pedagogo arba 
mokslo darbuotojo pareigų kadencijos laikotarpis pratęsia-
mas tokiu terminu, kokį truko jo stažuotė arba projekto 
vykdytojo darbo sutartis.

2. Šio nutarimo 1 punkte nustatyta tvarka pratęstoji dėstytojo 
arba mokslo darbuotojo kadencija baigiasi paskutinių kaden-
cijos metų rugpjūčio 31 dieną.

Senatas nutarė: 
Suteikti docento pedagoginį vardą:
1. Linai Bagdžiūnaitei-Litvinaitienei (technologijos mokslų srityje);
2. Dmitrij Šešok (technologijos mokslų srityje);
3. Kęstučiui Lukošiui (technologijos mokslų srityje).

Senatas nutarė patvirtinti mokslo žurnalų Technological and 
Economic Development of Economy, Journal of Business Eco-
nomics and Management, Journal of Civil Engineering and Ma-
nagement, Mokslo ir technikos raida. Evolution of Science and 
Technology, redakcinių kolegijų sudėtis.

ŽURNALO TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC  
DEVELOPMENT OF ECONOMY  

REDAKCINĖ KOLEGIJA

Prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas (vyriausiasis redak-
torius), Lietuvos Mokslų akademija, Vilniaus Gedimino Techni-
kos Universitetas. 
Prof. Leonas Ustinovičius (redaktorius), Vilniaus Gedimino 
Technikos Universitetas. 
Prof. Galina Merkuryeva (redaktorius), Rygos technikos uni-
versitetas, Latvija.
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Prof. Roode Liias (redaktorius), Talino technikos universitetas, 
Estija.
Dr. Jonas Šaparauskas (atsakingasis sekretorius), Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas. 

Tarptautinė redakcijos kolegija
Prof. Hojjat Adeli, Ohio valstijos universitetas, JAV.
Dr. Erik Bejder, Aalborgo Universitetas, Danija.
Dr. Danny Ben-Shahar, Izraelio technologijų institutas, Izraelis.
Prof. Arkady Borisov, Rygos technikos universitetas, Latvija.
Prof. Willem K. M. Brauers, Antverpeno universitetas, Belgija.
Prof. Marija Burinskienė, Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas.
Dr. Maurie Cohen, New Jersey Technologijų institutas, JAV.
Prof. Remigijus Čiegis, Vytauto Didžiojo universitetas, Kau-
nas, Lietuva.
Prof. Donatas Čygas, Vilniaus Gedimino technikos universite-
tas.
Prof. Konstantins Didenko, Rygos technikos universitetas, 
Latvija.
Prof. Wolfgang Drechsler, Talino technikos universitetas,  
Estija.
Prof. Dalė Dzemydienė, Mykolo Riomerio Universitetas,  
Vilnius.
Dr. Ilia Frenkel, Sami Shamon Inžinerijos kolegija, Izraelis.
Dr. Ineta Geipele, Rygos technikos universitetas, Latvija.
Prof. Romualdas Ginevičius, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas.
Prof. Dainora Grundey, Kauno humanitarinis Fakultetas, Vil-
niaus universitetas, Kaunas.
Prof. Kosta Josifidis, Novi Sad universitetas, Serbijos Respu-
blika.
Prof. Igor Kabashkin, Latvijos mokslų akademija, Transporto ir 
telekomunikacijų institutas, Ryga.
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Prof. Cengiz Kahraman, Stambulo technikos universitetas, 
Turkija.
Prof. Artūras Kaklauskas, Lietuvos mokslų akademija, Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas.
Prof. Oleg Kapliński, Poznanės technikos universitetas, Len-
kija
Prof. Vladimir Kirnos, Makėjavkos statybos ir architektūros 
akademija, Dnepropetrovsk, Ukraina.
Prof. Ivan Leonovich, Baltarusijos nacionalinis technikos uni-
versitetas, Minskas.
Prof. Enn Listra, Talino technikos universitetas, Estija.
Prof. Joanicjusz Nazarko, Bialystok technikos universitetas, 
Lenkija.
Dr. Jan W. Owsinski, Lenkijos mokslų akademija, Sisteminių 
tyrimų institutas, Varšuva.
Prof. Friedel Peldschus, Leipcigo taikomųjų mokslų universi-
tetas, Vokietija
Prof. Jose Adriano Gomes Pires, Bragancos politechnikos 
institutas, Portugalija.
Prof. Valentinas Podvezko, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas.
Prof. Henrikas Pranevičius, Kauno technikos universitetas.
Prof. Šarūnas Raudys, Matematikos ir informatikos institutas, 
Vilnius.
Prof. Michael Reiss, Štutgarto technikos universitetas, Vokie-
tija.
Prof. Vitalija Rudzkienė, Mykolo Riomerio universitetas, Vil-
nius.
Prof. Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas.
Prof. Leonidas Sakalauskas, Matematikos ir informatikos ins-
titutas, Vilnius.
Prof. Shlomo Shafir, Taikomujų mokslų universitetas, Stral-
sund, Vokietija.
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Prof. Miroslaw J. Skibniewski, Merilendo universitetas, JAV.
Prof. Vytautas Snieška, Kauno technologijos universitetas.
Prof. Gražina Startienė, Kauno technologijos universitetas.
Prof. Marinko Škare, Juraj Dobrila universitetas Puloje, Kroa-
tijos Respublika.
Prof. Dalia Štreimikienė, Lietuvos energetikos institutas, Kau-
nas.
Prof. Valerij Telichenko, Maskvos valstybinis statybos univer-
sitetas, Rusija.
Prof. Tadeusz Trzaskalik, Katovicų Karolio Adamieckio ekono-
mikos universitetas, Lenkija.
Dr. Zenonas Turskis, Vilniaus Gedimino technikos universite-
tas.
Dr. Milan Vlček, Brno technikos universitetas, Čekijos respu-
blika.
Prof. Josef Zimmermann, Miuncheno technikos universitetas, 
Vokietija.

ŽURNALO JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS 
AND MANAGEMENT REDAKCINĖ KOLEGIJA

Prof. Romualdas Ginevičius (vyriausiasis redaktorius), Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas.
Prof. Manuela Tvaronavičienė (atsakingasis sekretorius), Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas.
Prof. Schlomo Schafir (atsakingasis sekretorius), Štralzundo 
taikomųjų mokslų universitetas, Vokietija.
Prof. Abel Femi Adekola, Viskonsino-Stouto universitetas, 
JAV.
Prof. Ruth Alas, Estijos verslo mokykla, Estija.
Prof. Willem Karel Brauers, Antverpeno universitetas, Belgija.
Prof. Massimo Colombo, Milano politechnikos universitetas, 
Italija.
Prof. Zuzana Dvořáková, Ekonomikos universitetas, Čekija.
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Prof. Josef Fiala, VŠB – Ostravos technikos universitetas, Če-
kija.
Assoc. Prof. Elena Georgieva, Varnos ekonomikos universite-
tas, Bulgarija.
Prof. Jerzy Goluchowski, Katovicų Karolio Adamieckio vardo 
ekonomikos universitetas, Lenkija.
Prof. Herbert Grüner, Berlyno taikomųjų mokslų universitetas, 
Vokietija.
Prof. Jana Hančlová, VŠB – Ostravos technikos universitetas, 
Čekija.
Dr. Max Hogeforster, Baltijos jūros akademija, Vokietija.
Prof. Kosta Josifidis, Novi Sad universitetas, Serbijos Respu-
blika.
Prof. Ivona Yakimova, Varnos ekonomikos universitetas, Bul-
garija.
Prof. Boriss Kurovs, Rygos tarptautinė ekonomikos ir verslo 
administravimo kolegija, Latvija.
Prof. Zohar Laslo, NACE, Izraelis.
Prof. Krystyna Lisiecka, Katovicų Karolio Adamieckio vardo 
ekonomikos universitetas, Lenkija.
Prof. Kari Liuhto, Pan-Europos institutas, Turku ekonomikos 
mokykla, Suomija.
Prof. Krzysztor Marcinek, Katovicų Karolio Adamieckio vardo 
ekonomikos universitetas, Lenkija.
Prof. Jay Mitra, Esekso universitetas, Anglija.
Prof. Daniel Oyon, Lausanne universitetas, Šveicarija.
Prof. Valentinas Podvezko, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas, Lietuva.
Prof. Mirjana Radović Marković, Belgrado ekonomikos moks-
lų institutas, Serbija.
Prof. Svetlana Rakadzhiiska, Varnos ekonomikos universite-
tas, Bulgarija.
Prof. Jaroslav Ramík, Silezijos universitetas, Čekija.
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Prof. Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas, Lietuva.
Prof. John Saee, Verslo administravimo ir komunikacijų valdy-
mo mokykla, Vokietija.
Prof. Javier Santomà, IESE Verslo mokykla, Navarra universi-
tetas, Ispanija.
Prof. Martin Wolfgang Schieg, Miuncheno technikos universi-
tetas, Vokietija.
Prof. Horst Sing, Wharton mokykla, Pensilvanijos universite-
tas, JAV.
Prof. Karel Skokan, VŠB – Ostravos technikos universitetas, 
Čekija.
Prof. Vytautas Snieška, Kauno technologijos universitetas, 
Lietuva.
Prof. Marinko Škare, Juraj Dobrila universitetas Puloje, Kroa-
tijos Respublika.
Prof. Konstantinos Terzidis, Kavala aukštojo mokslo technolo-
gijos institucija, Graikija.
Prof. Tadeusz Trzaskalik, Katovicų Karolio Adamieckio vardo 
ekonomikos universitetas, Lenkija.
Prof. Richard Whitley, Mančesterio verslo mokykla, Anglija.
Prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas.
Doc. Inga Žalėnienė, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva.

ŽURNALO JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING  
AND MANAGEMENT REDAKCINĖ KOLEGIJA

Prof. Edmundas Kazimieras Zavadskas (vyriausiasis redak-
torius), Lietuvos mokslų akademija
Prof. Miroslaw Skibniewski (redaktorius Šiaurės Amerikos 
šalims), Merilendo universitetas, JAV.
Prof. Gintaris Kaklauskas (redaktorius, statybinės medžiagos 
ir konstrukcijos), Vilniaus Gedimino technikos universiteta. 
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Prof. Artūras Kaklauskas (redaktorius, statybos technologija 
ir valdymas), Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas
Prof. Romualdas Baušys (redaktorius, statybinė mechanika ir 
fizika, informacinės technologijos), Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas. 
Doc. Jurgita Antuchevičienė (mokslinis sekretorius), Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas

Tarptautinė redakcijos kolegija
Prof. Hojjat Adeli, Ohio valstijos universitetas, JAV.
Dr. Vytenis Babrauskas, Gaisro mokslų ir technologijos kor-
poracija, JAV. 
Dr. Rogerio Bairrao, Portugalijos nacionalinė statybos labora-
torija.
Prof. György Balazs, Tarptautinės betono federacijos (fib) Ven-
grijos grupė, Budapešto technologijos ir ekonomikos universite-
tas, Vengrija.
Prof. Peter Barrett, CIB prezidentas, Salfordo universitetas, 
Jungtinė Karalystė.
Prof. Thomas Bock, Miuncheno technikos universitetas, Voki-
etija.
Prof. Adam Borkowski, Fundamentinių technologijos tyrimų 
institutas, Varšuva, Lenkija. 
Prof. Wai-Fah Chen, Havajų Manoa universitetas, JAV.
Prof. Min-Yuan Cheng, Taivanio nacionalinis mokslo ir 
technologijų universitetas,Taivanis.
Prof. Patrick J. Dowling, Didžiosios Britanijos Karališkoji 
mokslų akademija, Didžiosios Britanijos statybos inžinierių 
sąjunga, Didžiosios Britanijos Karališkosios jūrų architektų 
sąjunga, Londono karališkasis koledžas, Jungtinė Karalystė. 
Prof. Dongping Fang, Tsinghua universitetas, Pekinas, Kinija.
Prof. Edward J. Jaselskis, Ajovos valstybinis universitetas, 
JAV.
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Prof. Mieczyslaw Kaminski, Vroclavo technologijos universite-
tas, Lenkija.
Prof. Oleg Kapliński, Poznanės technologijos universitetas, 
Lenkija. 
Dr. Kalle Kähkönen, Suomijos VTT techninių tyrimų centras, 
Suomija.
Prof. Andrzej Lapko, Belystoko technikos universitetas, Len-
kija. 
Prof. Roode Liias, Talino technologijos universitetas, Estija.
Prof. Herbert A. Mang, Austrijos mokslų akademija, Vienos 
technologijos universitetas, Austria.
Prof. Rene Maquoi, Liežo universitetas, Belgija.
Prof. Vladimir F. Mushchanov, Donbaso valstybinė statybos ir 
architektūros akademija, Ukraina.
Prof. Ronie Navon, Technion – Izraelio technologijos institutas, 
Izraelis.
Prof. Andrzej Nowak, Nebraskos Linkolno universitetas, JAV.
Prof. Yoshihiko Ohama, Nihono universitetas, Koriyama, Ja-
ponija.
Prof. Chansik Park, Chung-Ang Universitetas, Seulas, Korėja 
156-756.
Prof. Friedel Peldschus, Leipcigo taikomojo mokslo universi-
tetas, Vokietija.
Prof. Karlis Rocens, Latvijos mokslų akademija, Rygos techni-
kos universitetas, Latvija. 
Prof. Les Ruddock, Salfordo universitetas, Jungtinė Karalystė.
Prof. Martin Wolfgang Schieg, Miuncheno technikos universi-
tetas, Vokietija.
Prof. Geoffrey Q. P. Shen, Hong Kongo politechnikos universi-
tetas, Hong Kongas.
Prof. John Smallwood, Nelsono Mandelos universitetas, Pietų 
Afrika.
Prof. Martin Skitmore, Kvinslando technologijos universitetas, 
Australija.
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Prof. Hui-Ping Tserng, Taivanio nacionalinis universitetas, Tai-
vanis
Prof. Rimas Vaicaitis, Niujorko Kolumbijos universitetas, JAV, 
Lietuvos mokslų akademija.
Prof. Frank Werner, Veimaro statybos universitetas, Vokietija. 
Prof. Jiří Witzany, Čekijos technikos universitetas, Čekija. 

Lietuvos ekspertų redakcijos kolegija
Prof. Rimgaudas Abraitis, Lietuvos architektūros ir statybos 
institutas, Kaunas. 
Prof. Juozas Atkočiūnas, Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas.
Prof. Juozas Augutis, Lietuvos mokslų akademija, Vytauto 
Didžiojo universitetas, Kaunas.
Doc. Darius Bačinskas, Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas.
Prof. Jonas Bareišis, Kauno technologijos universitetas, 
Panevėžys.
Prof. Marija Burinskienė, Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas.
Prof. Remigijus Čiegis, Vilniaus universitetas, Kaunas.
Prof. Donatas Čygas, Vilniaus Gedimino technikos universite-
tas.
Prof. Gintautas Dzemyda, Lietuvos mokslų akademija, Lietu-
vos matematikos ir informatikos institutas, Vilnius.
Prof. Romualdas Ginevičius, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas. 
Prof. Rimantas Kačianauskas, Lietuvos mokslų akademija, 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilnius.
Prof. Audronis Kvedaras, Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas.
Prof. Antanas Laukaitis, Termoizoliacijos institutas, Vilnius.
Prof. Romualdas Mačiulaitis, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas.
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Prof. Gediminas J. Marčiukaitis, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas. 
Prof. Vytautas Martinaitis, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas. 
Prof. Arnoldas Norkus, Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas.
Prof. Henrikas Sivilevičius, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas.
Prof. Vytautas Stankevičius, Lietuvos architektūros ir statybos 
institutas, Kaunas. 
Prof. Raimundas Šiaučiūnas, Kauno technologijos universite-
tas, Kaunas.
Prof. Leonas Ustinovičius, Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetas.
Prof. Povilas Vainiūnas, Vilniaus Gedimino technikos univer-
sitetas.
Prof. Narimantas T. Ždankus, Kauno technologijos universite-
tas, Kaunas.

ŽURNALO MOKSLO IR TECHNIKOS RAIDA.  
EVOLUTION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  

REDAKCINĖ KOLEGIJA

Prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius (vyriausias redaktorius), 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
Doc. dr. Algimantas Nakas (atsakingas sekretorius), Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas.
Prof. habil. dr. Edmundas Kazimieras Zavadskas, Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas.
Prof. habil. dr. Algirdas Povilas Ažubalis, Generolo Jono Že-
maičio Lietuvos karo akademija, Vilnius.
Prof. habil. dr. Juozas Algimantas Krikštopaitis, Filosofijos ir 
menų institutas, Lietuva.
Prof. dr. Libertas Klimka, Vilniaus pedagoginis universitetas.
Dr. Birutė Railienė, Mokslų akademijos biblioteka, Lietuva.
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Doc. dr. Jonas Navasaitis, Kauno technologijos universitetas, 
Lietuva.
Dr. Aldona Vasiliauskienė, Šiaulių universitetas, Lietuva.
Prof. Roman Duda, Vroslavo universitetas, Lenkija.
Prof. Anto Leikola, Helsinkio universitetas, Suomija.
Prof. Peeter Müürsepp, Talino tarptautinis universitetas „Au-
dentes“, Estija.
Prof. Jüri Lavrentjev, Talino technikos universitetas, Estija.
Prof. Claude Debru, Paryžiaus bendroji aukštoji mokykla, 
Prancūzija.
Prof. Janis Stradinš, Latvijos mokslų akademija, Latvija.
Prof. Schlomo Schafir, Stralzundo aukštoji mokykla, Vokietija.
Prof. Romualdas Šviedrys, Niujorko Bruklino politechnikos 
universitetas, JAV.
Prof. Galina Suslova, Ukrainos nacionalinis aviacijos universi-
tetas, Ukraina.
Prof. Ivan Leonovich, Baltarusijos nacionalinis technikos uni-
versitetas, Baltarusija.
Prof. Ivan Žarskij, Baltarusijos valstybinis technologijos univer-
sitetas, Baltarusija.

Senatas nutarė: 
1. Tvirtinti doc. dr. Marių Mickaitį Architektūros fakulteto Pastatų 

konstrukcijų katedros vedėju nuo 2010-12-01 iki 2011-08-31 
(2010-11-08 rektoriaus teikimu Nr. 142).

2. Tvirtinti doc. dr. Zitą Savickienę Elektronikos fakulteto Au-
tomatikos katedros vedėju nuo 2010-12-01 iki 2015-08-31 
(2010-10-14 rektoriaus teikimu Nr. 136).

3. Tvirtinti prof. habil. dr. Josifą Parasonį Statybos fakulteto Ar-
chitektūros inžinerijos katedros vedėju nuo 2010-12-01 iki 
2013-08-31 (2010-09-23 rektoriaus teikimu Nr. 134).

4. Tvirtinti prof. habil. dr. Artūrą Kaklauską Statybos fakulteto 
Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos kate-
dros vedėju nuo 2010-12-01 iki 2015-08-31 (2010-10-27 rek-
toriaus teikimu Nr. 137).
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5. Tvirtinti prof. habil. dr. Tomą Kačerauską Humanitarinio insti-
tuto Filosofijos ir politologijos katedros vedėju nuo 2010-12-
01 iki 2014-08-31 (2010-10-29 rektoriaus teikimu Nr. 139).

Bibliotekoje atidaryta paroda „Neregimų spindulių pėdsa-
kais“.
Parodos stende rašoma:
„1875 metais lapkričio 8 dieną (bet nebūtinai, galėjo būti ir naktis) vo-
kiečių fizikas Vilhelmas Rentgenas kaip ir kiti to meto mokslininkai ko-
pijavo, t.y. vogė vienas kito idėjas, ir stengėsi paversti jas kūnu. Jis 
rentgeno spindulius (nors vertėtų juos vadinti X spinduliais) pagavo 
pirmas ir greičiausiai pavertė apčiuopiamu rezultatu. Kadangi šiam vis 
tik pavyko būti pirmam, tad ir turime dabar štai tokį šių X spindulių 
pavadinimą.
Pirmoji rentgeno nuotrauka buvo Röntgen’o žmonos ranka. Po rent-
geno spindulių atradimo 1895 m. jie buvo reklamuojami kaip nau-
jausias mokslo stebuklas ir patraukė pramogų verslo dėmesį. Vieni 
žavėjosi išradimu, kiti bijojo, kad šis išradimas leis nepažįstamie-
siems žiūrėti kiaurai sienas ir duris. Pirmieji rentgeno aparatai buvo 
naudojami batų parduotuvėse. Jie buvo žinomi kaip fluoroskopai. 
Tačiau, kai buvo atrastas neigiamas rentgeno spindulių efektas, 
jie nustoti naudoti. Tiesą sakant, aparatai buvo labiau gudrus rekla-
minis triukas pritraukti pirkėjams nei reali pagalba renkantis batus. 
Rentgeno aparato veikimas pagrįstas rentgeno spindulių gene-
ravimu. Spinduliai prasikverbia per švitinamą objektą. Apšvitini-
mo metu gaunamos nuotraukos vadinamos rentgeno nuotrau-
komis. Rentgeno spinduliai yra labai skvarbūs, dėl to rentgeno 
aparatai naudojami fotografuojant kaulus ir dantis, jais galima 
diagnozuoti kaulų skilimus ir lūžius. Tai įmanoma, nes kau-
lai sugeria daugiau rentgeno spindulių nei minkštieji audiniai.  
Rentgeno aparatai taip pat naudojami saugumo kontrolei aerouostuo-
se, pasienio kontrolės postuose. Jais galima neatidarant bagažo ar 
transporto priemonių krovinių skyrių rasti bombas, ginklus ir kitas ne-
leistinas prekes“.
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24 d. Rektorato posėdis
Rektorato posėdyje:
Aptartos priemonės universiteto reitingui didinti;
Aptartas technologinių dalykų vaidmerns didinimas rengiant 
statybos bakalaurus;
Išanalizuoti VGTU tarptautiškumo plėtros rezultatai ir perspek-
tyvos.

VGTU Senato posėdžių salėje GINTAUTAS GARBANOVAS 
eksternu gynė daktaro disertaciją tema: „Banko vertės ir 
rizikų portfelio sąveika ir valdymas“ (socialinių mokslų sritis, 
ekonomika – 04S). 
Mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas 
RUTKAUSKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, so-
cialiniai mokslai, ekonomika – 04S). 

Gautas naujas patentas Prano Baltrėno ir Violetos Čepanko 
išradimui „Kompostavimo įrenginys“. 
Išradimas susijęs su bioskaidžių fermentuotų atliekų kompos-
tavimu. Organinių atliekų patekimas į sąvartynus nepageidau-
jamas, nes jų fermentacijos procesas sukelia daugybę proble-
mų – gaisrų pavojų, sąvartyno dujų sprogimo pavojų, vandens 
taršą, nemalonų kvapą, infekcijų pavojų ir pan. Išeitis – kom-
postuoti aerobiškai apdorotas (po biodujų gavimo) organines 
gyvulininkystės ir paukštininkystės ūkių, maisto pramonės, 
žolės atliekas bei nuotekų dumblą. Išradimo tikslas – patobu-
linti kompostavimo įrenginio konstrukciją, kad kompleksinėmis 
priemonėmis, reguliuojant oro tiekimo bei komposto maišymo 
greičius, būtų pagerinta kompostavimo kokybė ir sumažintas 
neigiamas bioskaidžių atliekų poveikis aplinkai.
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Baigėsi 2010-ųjų metų paramos tyrėjų išvykoms konkur-
sas.
Dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinėms stažuotėms, 
dalyvavimui mokslinėse konferencijose užsienyje ir dėstymui 
užsienio mokslo institucijose paramai gauti 2010 metais Lietu-
vos mokslo taryba (LMT) paskelbė 5 kvietimus teikti paraiškas. 
Iš viso konkursui buvo pateiktos 643 paraiškos. 337 išvykoms 
paremti skirta virš 1 mln. 943 tūkst. litų. 
VGTU tyrėjai konkursui iš viso pateikė 41 paraišką, 21 iš 
kurių skirta 54,49 tūkst. litų parama. Rezultatai pagal VGTU 
padalinius tokie: 

 − Fundamentinių mokslų fakultetas pateikė 15 paraiškų, iš ku-
rių finasuotos 8;

 − Statybos fakultetas – 9(3);
 − Elektronikos fakultetas – 7(4);
 − Termoizoliacijos mokslo institutas – 3(1).
 − Architektūros fakultetas – 2(2);
 − Aplinkos inžinerijos fakultetas – 2(1);
 − Humanitarinis institutas – 2(1);
 − Verslo vadybos fakultetas – 1(1).

VGTU tyrėjai, kurių išvykoms skirta parama: A. Anskaitis, 
V. Antonovič, R. Belevičius, A. Baškys, M. Briedis, D. Dijokienė, 
A. Juška, G. Kaklauskas, D. Kalibatienė, R. Kliukas, A. K. Kv-
edaras, D. Matuzevičius, S. Minkevičius, B. Ruzgienė, 
J. Sereikaitė, G. Staskevičiūtė, G. Stauskis, A. Vindašius. Prof. 
O. Vasilecui skirta parama 2 išvykoms.

25 d. VGTU Senato posėdžių salėje ANTANAS VINDAŠIUS gynė 
daktaro disertaciją tema: „Paslaugų kokybės heterogeni-
niuose bevieliuose tinkluose tyrimai“ (technologijos mokslų 
sritis, elektros ir elektronikos inžinerija – 01T). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Algimantas KAJACKAS (Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, 
elektros ir elektronikos inžinerija – 01T). 
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Tarptautiniame šeštajame teatrų festivalyje Lvove (Ukraina), ku-
ris vyko keturias dienas, VGTU teatro studijos „Palėpė“ spek-
taklis „Kostiumas“ laimėjo festivalio žiuri prizą nominacijoje 
„Geriausias mėgėjiškas spektaklis su profesionalia režisūra“. 
Spektaklis „Kostiumas“ pastatytas Rėjaus Brėdberio apsakymo 
„Nuostabus grietininių ledų spalvos kostiumas“ motyvais. Reži-
sierius – Olegas Kesminas. 

26 d. VGTU Senato posėdžių salėje RASA RUMINAITĖ gynė dak-
taro disertaciją tema: „Antropogeninės veiklos įtakos upių 
nuotėkiui ir vandens kokybei tyrimai ir vertinimas“ (techno-
logijos mokslų sritis, aplinkos inžinerija ir kraštotvarka – 04T). 
Mokslinis vadovas prof. dr. Antanas LUKIANAS (Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos 
inžinerija ir kraštotvarka – 04T). 

30 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius ir Vilniaus Sali-
ninkų vidurinės mokyklos direktorius J. Trypucki pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį.

Gruodis

1 d. Romoje (Italija) vykusiame 180-ajame COST aušto lygio pa-
reigūnų posėdyje buvo patvirtinta 30 naujų COST programos 
veiklų gamtos, gyvybės mokslų, ir mokslas visuomenėje klaste-
riuose. 

Lietuvos mokslo taryba (LMT) pakvietė ir skatino Lietuvos ins-
titucijas, vykdančias mokslinius tyrimus, prisijungti prie naujų 
COST veiklų per pirmuosius jų įgyvendinimo metus.
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2 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetui buvo įteiktas Na-
cionalinės kokybės prizas didelių įstaigų kategorijoje. Šį 
konkursą organizavo Ūkio ministerija. 
„Nacionalinio kokybės prizo laimėjimas universitetui – tai pas-
kata tobulėti ir eiti pirmyn. Neabejoju, jog šis įvertinimas ne tik 
prisidės prie studijų kokybės gerinimo, bet ir kilstelės VGTU 
prestižą Lietuvoje ir tarptautinėje mokslo bendruomenėje“, – 
apie laimėjimo reikšmę universitetui kalbėjo VGTU rektorius 
prof. Romualdas Ginevičius. 
Anot Ūkio ministerijos, pagrindiniai vertinimo kriterijai šiame 
konkurse buvo visos šalies organizacijų valdymo kokybė, įmo-
nės politika ir strategija, procesų ir išteklių valdymas, klientų, 
vartotojų ir darbuotojų poreikių tenkinimas bei kitos sritys. R. Gi-
nevičius itin vertino tai, jog vienas svarbiausių kriterijų atrenkant 
laimėtojus buvo ne bendras organizacijos lygis, o teigiami po-
kyčiai, įvykę per metus. 
Kaip savo pranešime teigė Ūkio ministerija, visoje Europoje 
vertinamas apdovanojimas liudija, kad jį gavusi įmonė atitinka 
itin aukštus bendrovės vadybos reikalavimus. 
Ūkio ministerija šį apdovanojimą teikė jau 13 – ąjį kartą. Nacio-
nalinis kokybės prizas taip pat buvo įteiktas bendrovei „Traide-
nis“ bei „August ir Ko“.

3 d. VGTU Senato posėdžių salėje MARIUS ALEKNEVIČIUS gynė 
daktaro disertaciją tema „Naftos krekinge naudoto kata-
lizatoriaus poveikis ugniai atsparių betonų savybėms“ 
(technologijos mokslų sritis, medžiagų inžinerija – 08T). 
Mokslinis vadovas dr. Valentin ANTONOVIČ (Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų 
inžinerija – 08T). 

Klaipėdos universiteto mišrus choras, Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto Medicinos akademijos mišrus choras „Neris“ ir 
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VGTU akademinis choras „Gabija“ (meno vadovė R. Viskantai-
tė) dalyvavo VII-ojoje chorų šventėje „Žiemos šviesa“.
Šventę pradėjo klaipėdiečiai, užtraukę lietuvių liaudies dainą 
„Tris dienas, tris naktis“. Šis choras susikūrė 2007 metais, jo 
„krikštamote“ laikoma mūsiškė „Gabija“.
Daina vijo dainą, jaukią šeimynišką atmosferą sukūrė žvakučių 
liepsnelės, karpiniai ant palangių. Žiemos motyvais išpuošta 
salė buvo artipilnė. Dalyvavo VGTU vadovybė, studentai ir jų 
artimieji, nuolatiniai šio renginio gerbėjai. 

6 d. VGTU Senato posėdžių salėje VIOLETA MOTUZIENĖ gynė 
daktaro disertaciją tema: „Įstiklinimo įtakos viešųjų pasta-
tų energijos poreikiams kompleksinė analizė“ (technologi-
jos mokslų sritis, energetika ir termoinžinerija – 06T). 
Mokslinis vadovas prof. dr. Egidijus Saulius JUODIS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, ener-
getika ir termoinžinerija – 06T). 

VGTU Senato posėdžių salėje LINA UŽŠILAITYTĖ gynė dak-
taro disertaciją tema: „Viešojo naudojimo pastatų energe-
tinio modernizavimo modelis“ (technologijos mokslų sritis, 
energetika ir termoinžinerija – 06T). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vytautas MARTINAITIS (Vil-
niaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, 
energetika ir termoinžinerija – 06T). 

Lietuvos mokslo taryba (LMT) priėmė nutarimą Nr. VII-53 „Dėl 
mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvar-
kos aprašo patvirtinimo“. Apraše padarytas svarbus papil-
dymas, kurio nebuvo aprašo projekte, svarstant jį LMT plena-
riniame posėdyje. Papildyto esmė ta, kad nagrinėjant institu-
cijos prašymą mokslo doktorantūros teisei įgyti, institucijos 
potencialas (doktorantūros komitetas ir kiti doktorantūroje  
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dalyvausiantys mokslininkai) atitinkamose mokslo krypty-
se bus vertinamas remiantis LR Švietimo ir mokslo ministro 
2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 patvirtinta „Mokslo 
ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo meto-
dika“.

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Bucinskas J., Nickelson L., Sugurovas V. MICROWAVE 
DIFFRACTION CHARACTERISTIC ANALYSIS OF 2D MULTI-
LAYERED UNIAXIAL ANISOTROPIC CYLINDER. PROGRESS 
IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH-PIER Volume: 109 
Pages: 175–190 Published: 2010 
Ciegis R., Tumanova N. Numerical Solution of Parabolic 
Problems with Nonlocal Boundary Conditions. NUMERICAL 
FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION Volume: 31 Is-
sue: 12 Pages: 1318–1329 Published: 2010 
Cirkovas A., Sereikaite J. INCREASE IN THE SOLUBILITY 
OF RECOMBINANT MINK GROWTH HORMONE AT LOW 
CULTIVATION TEMPERATURE OF E. COLI. BIOTECHNOLO-
GY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT Volume: 24 Issue: 
4 Pages: 2169–2171 Published: NOV 2010 
Kubilius K., Melichov D. QUADRATIC VARIATIONS AND ES-
TIMATION OF THE HURST INDEX OF THE SOLUTION OF 
SDE DRIVEN BY A FRACTIONAL BROWNIAN MOTION. LI-
THUANIAN MATHEMATICAL JOURNAL Volume: 50 Issue: 4 
Pages: 401–417 Published: NOV 2010 

8 d. „Respublikoje“, Nr. 281 (6231), skiltyje „Trumposios žinios“ ra-
šoma, kad specialioje duomenų bazėje pradėta rinkti informaci-
ja apie studentus ir jų studijas.
Gruodžio pradžioje įkelti pirmieji duomenys, o registro duo-
menų bazė visiškai pradės veikti ir bus prieinama vartotojams 
po naujųjų metų. Registre bus saugomi studento asmens,  
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aukštosios mokyklos, kurioje jis studijuoja, duomenys, informa-
cija apie studento studijas.
Didelė dalis dokumentacijos, susijusios su stipendijomis, pa-
skolomis, studijų krepšelių paskirstymu ir judėjimu, persikels į 
elektroninę erdvę. Dėl to aukštosioms mokykloms nebereikės 
pateikti studentų apskaitos ataskaitų.

9 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senato salėje įvyko 
Respublikinė mokslo istorikų konferencija „Mokslo ir techni-
kos raida Lietuvoje“. Joje dalyvavo mūsų šalies istorikai ir 
besidomintieji mokslo bei technikos istorija. Konferencijos pir-
mininkas – ilgametis šios konferencijos organizatorius doc. dr. 
Algimantas Nakas. 
Idėja surengti mokslo istorikų konferenciją gimė prieš šešiolika 
metų. Tai buvo Vilniaus Gedimino technikos universiteto tuome-
čio rektoriaus, prof. habil. dr. Edmundo Kazimiero Zavadsko ir 
doc. dr. Algimanto Nako iniciatyva. Bėgant metams, konferen-
cija tapo tradicine. 
„Gyvename projektų amžiuje. Mokslo istorikų konferencija – 
taip pat projektas. Ir labai sėkmingas projektas. Startavusi prieš 
16 metų, ji sulaukia vis didesnio susidomėjimo, – atidarydamas 
konferenciją, pabrėžė VGTU rektorius, prof. habil. dr. Romual-
das Ginevičius. – Ši konferencija rado savo nišą mokslo pasau-
lyje ir visuomenėje, išsiplėtojo į gylį ir plotį. Džiugu, kad iš jos 
išsirutuliojo ir tarptautinis žurnalas „Mokslo ir technikos raida“. 
Konferencijoje pranešimą skaitęs Vilniaus pedagoginio uni-
versiteto profesorius dr. Libertas Klimka pateikė įdomių faktų 
apie fortifikacijų inžinieriaus, Radvilų giminės gydytojo, šviesuo-
lio Adomo Freitago (1608–1650) atminimo ženklus Lietuvoje. 
A. Freitago asmenybė mūsų tautos istorinei atminčiai svarbi 
keletu aspektų: europinio lygio inžinerijos korifėjaus veiklos 
mūsų krašte faktu, mokslo ir technikos naujovių diegimu ir sie-
kiu stiprinti valstybės gynybinį bei ekonominį potencialą. Prane-
šėjo manymu, tokių ir panašių istorinių žinių bei įvykių pėdsakų 
aktualinimas yra svarbus jaunosios kartos ugdymui, tai skatina 
lokalios tapatybės ir pilietiškumo tapsmą. 
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Konferencijos dalyviai išgirdo įdomių faktų ir apie vyskupą, po-
etą, matematiką bei lietuviškos matematikos terminijos kūrėją 
vyskupą Antaną Baranauską (VPU doc. Juozo Banionio pra-
nešimas „Vyskupo A. Baranausko pėdsakai Lietuvos matema-
tikoje“). 
Susidomėjimo sulaukė ir pranešimas apie Lietuvos aukštojo 
mokslo kūrėją, architektą, dėsčiusį Aukštuosiuose technikos 
kursuose Kaune (vėliau – Kauno politechnikos instituto docen-
tą), vadovėlių autorių Valerijoną Verbickį, kurio 125-osios gimi-
mo metinės minimos gruodžio 10-ąją. Pranešimą apie šią istori-
nę asmenybę skaitė VGTU doc. dr. Algimantas Nakas. 
Apie šias ir kitas iškilias asmenybes, nusipelniusias mūsų kraš-
tui, technikos raidai bei mokslui, konferencijoje buvo perskai-
tyta trys dešimtys įdomių pranešimų, kurie buvo išleisti atskira 
knyga. 
Kiti skaityti pranešimai:
Dr. Alina Šveistytė, dr. Violeta Apšegaitė, Gamtos tyrimų cen-
tras. Fiziologijos traktatas Physiology Clavis, išspausdintas 
1653 m. Kėdainiuose ir jo autorius;
Dr. Marytė Kuodytė, Brolių Tilmansų veikla Kaune (1878–1939);
Gydytoja Liudvika Knizikevičienė, Panevėžys, Apie Panevėžio 
senamiesčio amžių;
Tomas Petreikis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
Miesto infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas. Viešojo trans-
porto vystimasis Šiaulių mieste;
Inž. Vytautas Jurgelevičius, Vilnius, Šiaulių miesto pramonės 
plėtra 1955–1990 metais;
Saulius Žukauskas, UAB „Rūta“ projektų vadybininkas, Šiauliai, 
Saldainių fabrikas „Rūta“;
Loreta Burbaitė, Šiaulių universiteto biblioteka, Akademinė 
Šiaulių universiteto biblioteka – ištakos, realijos ir perspektyvos;
Dail. Vilius Puronas, Šiaulių m. savivaldybės administracijos 
vyr. specialistas, Šiaulių miesto įvaizdis – paveldėtas ir kurtas;
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Doc. dr. Jūratė Guščinskienė, Kauno technologijos universiteto 
Socialinių mokslų fakultetas; Prof. dr. Jadvyga Čiburienė, Kau-
no technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas,  
Neįgaliųjų įtrauktis į Lietuvos aukštąjį mokslą: veiksniai ir ten-
dencijos;
Dr. Algimantas Jakimavičius, Ekologijos institutas, Neišsemtas 
palikimas (gamtininkai–zoologai Pranciškus Baltrus Šivickis, 
Tadas Ivanauskas, Stanislovas Mastauskis, Jurgis Elisonas);
Prof. habil. dr. Algirdas Ažubalis, Generolo Jono Žemaičio Lie-
tuvos karo akademija, Pirmoji Lietuvos universiteto diplomantė 
matematikė;
Mok. ekspertas Sigitas Saladžinskas, Vilniaus dizaino kolegija, 
Dailininkas A. Jaroševičius ir jo piešimo – braižybos programa 
mokyklai;
Lionė Lapinskienė, Panevėžys, Du neišspausdinti P. Butėno 
straipsniai ir „Galybės“ bendrovė;
Inž. Jonas Rudokas, Vilnius, Vladislovas Martinaitis – inžinie-
rius, ministras, patriotas;
Žurnalistas Julius Norkevičius, Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas, Tiltų bandytojas Jokūbas Kivilša;
Habil. dr. Henrika Ilgiewicz, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 
Žalgirio mūšio minėjimas 1910 metais: politinis ir kultūrinis as-
pektai;
Dr. Aldona Vasiliauskienė, Šiaulių universitetas; Kan. Stanislo-
vas Krumpliauskas, Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios 
Anykščiuose klebonas, Anykščių dekanas, Anykščių Šv. Apaš-
talo evangelisto Mato bažnyčia: 3. Vargonai;
Dr. Aldona Vasiliauskienė, Šiaulių universitetas, Magistr. Ne-
rijus Pipiras, Kauno kunigų seminarija, Švč. Mergelės Marijos 
sopulingosios bažnyčia Salake: 3. Dvasininkų veikla;
Dr. Laima Petrauskienė, Gamtos tyrimų centro Ekologijos insti-
tutas, Grinkiškio žemės ūkio mokyklos istorija;
Dr. Raimonda Daiva Jankauskienė, Chemikų darbai Vilniaus 
radijo matavimo prietaisų MTI 1953–1969 m.;
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Gydytoja Eglė Marciuškienė, prof. Vytas Tamošiūnas, UAB 
Endemik diagnostika. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas 
Inovatyvios medicinos centras, Imunologijos raida sovietinėje 
Lietuvoje;
Irena Paukštytė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vi-
suomeninės sveikatos institutas, Biomedicininių tyrimų etikos 
raida Lietuvoje;
Aistis Žalnora, Vilniaus universitetas, Medicinos fakulteto Vi-
suomeninės sveikatos institutas, Anatomijos, Histologijos ir 
Embriologijos katedrų veikla Vilniaus Stepono Batoro universi-
tete 1919–1939 metais;
Architektas Laisvutis Aleksandras Trumponis, Kamajų bažny-
čios bokštų smailių atstatymas;
Doc. dr. Romualdas Juzefovičius, Lietuvos kultūros tyrimų insti-
tutas, Klaipėdos aukštosios mokyklos 1934–1939 m.: bendruo-
menė ir studijų programų ypatumai;
Prof. Petras Čyras, Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Darbo ir gaisrinės saugos katedra, Gaisrinės saugos specialis-
tų rengimo kelias.

10 d.  VGTU Senato posėdžių salėje JOVITA DAMAUSKAITĖ 
gynė daktaro disertaciją tema „Kietosios kosminės spindu-
liuotės tyrimas ir taikymas meteorologiniams procesams 
prognozuoti“ (technologijos mokslų sritis, aplinkos inžinerija ir 
kraštotvarka – 04T). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Dmitrijus STYRO (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, aplin-
kos inžinerija ir kraštotvarka – 04T). 

VGTU Senato posėdžių salėje MANTAS PAULINAS gynė dak-
taro disertaciją tema „Medicininių kompiuterinių tomogra-
mų segmentavimas ir analizė“ (technologijos mokslų sritis, 
elektros ir elektronikos inžinerija – 01T). 
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Mokslinis vadovas doc. dr. Andrius UŠINSKAS (Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir 
elektronikos inžinerija – 01T). 

Konkursui pagal Lietuvos ir Baltarusijos dvišalio bendradarbia-
vimo mokslo ir technologijų srityje programą abiejose šalyse 
buvo pateiktos 34 paraiškos. Paraiškas priėmusios Lietuvos ir 
Baltarusijos institucijos jas vertino rugsėjo–lapkričio mėn. 
Minske įvyko Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos 
dvišalės bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje komi-
sijos ketvirtasis posėdis, kuriame kiekviena šalis pristatė pro-
jektų ekspertinio vertinimo rezultatus ir diskusijoje dėl kiekvieno 
projekto bendru sutarimu išdėstė juos pirmumo tvarka bei pa-
skyrė finansavimą 2011–2012 metams. 
Konkursą laimėjo 20 projektų, iš jų 12 universitetų parengti 
projektai: VU – 6, KTU ir VDU – po 2, VGTU ir VPU – po 1. 
VGTU projekto „Ištirti, paruošti ir įdiegti pastatų šildymo ši-
luminiais siurbliais sistemą, naudojančią šiluminę energiją 
ir gelžbetoninių pamatų polių („terminių“ polių) bei paruoš-
ti tokių sistemų projektavimo ir naudojimo rekomendaci-
jas“ vadovas – doc. Gintautas Skripkiūnas. 

DELFI paskelbė:
„Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) duomenimis, 
2009/2010 m. Europos šalių aukštosiose mokyklose studijavo 
7 085 Lietuvos piliečiai. ŠMM tikinimu, pastaraisiais metais ne-
buvo didelių į Europos Sąjungą (ES) išvykstančių studentų skai-
čiaus pokyčių, tad kalbos apie išvykimo masiškumus – mitas.
Tokius skaičius surengtoje spaudos konferencijoje pateikė švie-
timo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Ministerija 
aiškino, kad tokius duomenis gavo užsienio šalyse veikiančios 
ambasados, kurios kreipėsi į šiuos duomenis renkančias agen-
tūras. Į apskaitą neįtraukti mainų programų studentai. 
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ŠMM turimais duomenimis, praėjusiais mokslo metais Europos 
šalių aukštosiose mokyklose studijavo 7085 Lietuvos piliečiai. 
Šis skaičius pernai sudarė 3,5 proc. visų Lietuvoje studijuojan-
čių studentų. Palyginimui 2007 m. Europos šalių aukštosiose 
mokyklose studijavo 6800 piliečiai – 3,4 proc. visų Lietuvoje 
studijuojančių studentų. 
Daugiausia studijuoti vykstama į Jungtinę Karalystę – ŠMM 
žiniomis, šiuo metu ten studijuoja 2325 studentai. Vokietijoje 
mokslus kremta 1274, Danijoje – 911, Lenkijoje – 692, Airijoje – 
412 studentų. Kitas valstybes rinkosi gerokai mažiau studentų. 
Remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaci-
jos duomenimis, 2008 m. ne ES šalyse studijavo 1458 lietuviai. 
Iš ne ES šalių populiariausios Rusija ir JAV. 2008 m. Rusijoje 
studijavo 841 studentas, JAV – 495. 
„Mitas yra apie masiškumus ar kad aukštojo mokslo reforma 
paskatino kažką važiuoti“, – tikino G. Steponavičius. Pasak 
G. Steponavičiaus, didėjant studijuojančių ES šalyse, pastebi-
mai mažėjo skaičius studijuojančių kitose pasaulio valstybėse – 
JAV, Rusijoje. Tuo metu didėjant studijuojančių skaičiui vienose 
ES šalyse (Jungtinėje Karalystėje), mažėjo kitose – pavyzdžiui, 
Vokietijoje. 
Daugiausia – 74 proc. studentų – ES valstybėse rinkosi baka-
lauro studijas, 18 proc. – magistro. Daugiausia į užsienį vyksta-
ma studijuoti socialinių mokslų. 
ŠMM išsiaiškino, kiek Lietuvių studijuoja prestižiškiausiuose 
Jungtinės Karalystės universitetuose. Pasirodo, 36 lietuviai stu-
dijuoja Kembridže, 18 – Oksforde. 
Pagal studijuojančių užsienyje skaičius Lietuva yra kiek aukš-
čiau ES vidurkio – 2007 m. studijuojantys užsienyje sudarė 
3,4 proc. visų šalies studentų. Pagal užsienyje studijuojančių 
studentų skaičius Lietuvą gerokai lenkia Portugalija, Estija, Mal-
ta“.

11 d. Lietuvos mokslo taryba (LMT) paskelbė II kvietimą teikti paraiš-
kas mokslininkų iniciatyva parengtiems projektams finansuoti. 
Paraiškų konkursai vyko 4 grupėse: 
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1. Humanitarinių ir socialinių mokslo sričių;
2. Humanitarinių ir socialinių mokslo sričių jaunųjų mokslininkų;
3. Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių;
4. Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslo sričių jaunųjų 

mokslininkų.
Sudarant projektų pirmumo eiles, prioritetas galėjo būti teikia-
mas projektams, vykdomiems pagal LMT administruojamas 
dvišales (trišales) tarpvalstybines sutartis ar tarptautines pro-
gramas. 
Galimi pareiškėjai:

 − mokslininkas; 
 − tyrėjų grupė, kuriai turi vadovauti mokslininkas arba jaunasis 
mokslininkas;

 − jaunųjų mokslininkų grupė, kurios visi nariai taip pat ir vado-
vas turėjo būti jaunieji mokslininkai.

Jaunuoju mokslininku laikomas mokslininkas, mokslo laipsnį 
įgijęs ne anksčiau kaip prieš 7-erius metus, (ne anksčiau kaip 
2004-01-17).

12 d. Vilniuje tris dienas vyko 4-asis Lietuvos imtynių prezidento 
Pranciškaus Eigmino tarptautinio memorialo turnyras. VGTU 
imtynininkas Anton Banlit tapo nugalėtoju, o Pailius Kvietkaus-
kas iškovojo 5 vietą.

13 d. VGTU Senato posėdžių salėje ALBINAS MOCEVIČIUS gynė 
daktaro disertaciją tema „Lietuvos sodų ir parkų meno rai-
da ir tendencijos XVII–XX a.“ (humanitarinių mokslų sritis, 
menotyra – 03H). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Konstantinas JAKOVLEVAS-
MATECKIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, huma-
nitariniai mokslai, menotyra – 03H). 

14 d. „Vilkas ir septyni ožiukai“ – taip vadinasi spektaklis pagal lietu-
vių liaudies pasaką, kurį per porą savaičių, padedama VGTU 
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Aplinkos inžinerijos fakulteto ketvirtakursio Sigito Kruopio (reži-
savo ir gamino dekoracijas), sukūrė „tarptautinė aktorių trupė“. 

Pagal ERASMUS programą Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitete studijuojantys jaunuoliai iš Ispanijos, Turkijos, Portu-
galijos, Cape Verde respublikos lietuvių kalba suvaidino ožiukų 
pasaką Vilniaus vaikų lopšelyje-darželyje „Vėtrungė“. 
Šią socialinės integracijos ir lietuvių kalbos tobulinimo iniciatyvą 
studentams pasiūlė VGTU užsienio ryšių direkcijos darbuotoja 
Jelena Mazaj ir VGTU ERASMUS studentų network narė Gin-
tarė Vaiginytė, ją geranoriškai palaikė vaikų lopšelis-darželis 
„Vėtrungė“. 
„Pirmą kartą į mūsų darželį atvyko tarptautinis teatras“,– stu-
dentų vizitu džiaugėsi vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pava-
duotoja Inga Rydelienė, o vaikai negailėjo katučių. 
Kad atvykę svečiai pasijustų drąsiau, vaikučiai parodė savo 
programą – pasaką „Dvylika mėnesių“. Iškart po jų gražia lietu-
vių kalba į vaikus prabilo turkų tautybės VGTU studentas Bugra 
Ceyhan, pagrindinis pasakos skaitovas. Vilko triukai, nuoširdi 
mamos ožkos vaidyba, temperamentingos ožiukų šėlionės iš-
judino visus. Po vaidinimo vaikai apdovanojo svečius savo pie-
šiniais, o studentai vaišino visus Gintarės Vaiginytės keptais 
Kalėdų sausainiais. 
„Puiki patirtis. Vaikai suprato mūsų kalbą ir vaidybą, pajutome 
šiltą artėjančių švenčių atmosferą“, – sakė vilko rolės atlikėjas, 
VGTU studentas Tutku Kashoglu iš Turkijos. 
Po didelės sėkmės tos pačios dienos pavakarę studentai pa-
kartojo spektaklį universiteto centrinių rūmų fojė. 

15 d. „Respublikoje“, Nr. 287 (6237) išspausdintas Daivos Norkienės 
straipsnis „VGTU rektoriui per vienus metus – trys garbės dak-
taro vardai“.
Straipsnyje rašoma, kad „Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto rektoriui prof. habil. dr. Romualdui Ginevičiui beveik per 
vienus metus įteiktos trijų užsienio universitetų garbės daktaro 
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vardo regalijos. Tai unikalus atvejis mūsų šalyje. VGTU rektoriui 
iš viso yra suteikti 4 garbės daktaro vardai.
Pirmąjį garbės daktaro vardą VGTU rektoriui 2005 metais sutei-
kė Kijevo nacionalinis aviacijos universitetas, su kuriuo VGTU 
bendradarbiauja daugelį metų.
VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius inauguruotas Gru-
zisjos Tbilisio Davido Aghmashenbeli universiteto garbės dak-
taru. Minėtas universitetas – didelė privati aukštojo mokslo įs-
taiga, ekonomikos, telekomunikacijų specialistai.
VGTU ir Tbilisio Davido Aghmashenbeli universitetai yra pasi-
rašę bendradarbiavimo sutartį, susitarta dalyvauti bendruose 
projektuose. Vienas jų skirtas šeimos vertybėms ugdyti.
Straipsnyje rašoma, kad Garbės daktaro vardą VGTU rektoriui 
suteikė ir Baltarusijos valstybinis technologijos universitetas. 
Inauguracija Minske įvyko universitetui minint 80-ąjį jubiliejų. 
Abiejų universitetų vadovai aptarė keitimosi dėstytojais galimy-
bėmis, bendrų studijų programų, bendradarbiavimo kitose srity-
se perspektyvas. 
Garbės daktaro vardą VGTU rektoriui yra suteikęs ir Kazach-
stano Karagandos valstybinis technikos universitetas. Neseniai 
iš šio universiteto gautas raštas apie ketinimą į VGTU atsiųsti 
studentų.
VGTU rektorius R. Ginevičius atkreipė dėmesį, kad garbės dak-
taro vardo suteikimas nėra tik pagarbos ženklas asmeniui. „Už 
jo slypi ilgalaikių kontaktų, mokymo įstaigų bendradarbiavimo 
galimybės ir perspektyvos. Visos minėtos valstybės yra strate-
ginės partnerės švietimo, mokslo rinkų prasme. Ieškome stu-
dentų, kurie atvyktų čia studijuoti – juk su užsenio studentais į 
universitetą atkeliauja ir pinigai“, – teigė VGTU rektorius.
Tikimasi, kad Lietuvoje baigę mokslus ir pažinę mūsų šalies 
verslo terpę užsieniečiai vėliau gali susigundyti Lietuvoje kurti 
verslą, investuoti.

Sėkmingai užbaigti VGTU antrojo laboratorinio korpuso re-
novavimo darbai. Naujaisiais metais universiteto bendruomenė  
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galės džiaugtis geresnėmis darbo, studijų ir mokslo sąlygomis 
renovuotame korpuse, kuris juos pasitiks patrauklesnis ir šil-
tesnis. 
Pastato atnaujinimo metu rekonstruotos šildymo ir vėdinimo 
sistemos, apšiltintas pastato stogas ir fasadas. Pastato sienų 
ir stogo šiltinimui panaudotos akmens vatos plokštės, fasadas 
apdailintas aukšto slėgio laminato plokštėmis ir dekoratyviniu 
tinku. Taip pat buvo paaukštinti ir naujai apskardinti parapetai, 
įrengti alsuokliai drėgmės pasišalinimui iš stogo konstrukcijos. 
Rekonstruojant šildymo sistemą pakeisti vamzdynai, šildymo 
prietaisai ir reguliavimo armatūra. Planuojama, kad energijos 
sutaupymas atnaujintame pastate sieks 0,32 GWh. 
VGTU antrasis laboratorinis korpusas atnaujintas įgyvendinant 
projektą „VGTU antrojo laboratorinio korpuso Saulėtekio al. 
11 (6C2P) renovavimas pagerinant jo energetines charakte-
ristikas“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ 
priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionali-
niu lygiu“. Projektui įgyvendinti iš Sanglaudos fondo ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšų skirta beveik 1,8 mln. Lt. 

LMT vyko seminaras, skirtas pareiškėjams rengiantiems pa-
raiškas mokslininkų grupių parengtiems projektams finansuo-
ti. Seminaro metu LMT Mokslo fondo Mokslo finansavimo de-
partamento direktorius E. Stumbrys pristatė Lietuvos mokslo 
tarybos mokslinių tyrimų finansavimo tvarkos poslinkius. 
Buvo pristatyti atnaujinti, nauji ir rengiami LMT teisės aktai; rei-
kalavimai paraiškoms ir projekto vykdytojams; vienpakopis ir 
dvipakopis ekspertinis vertinimas; ekspertinio vertinimo kriteri-
jai. E. Stumbrys informavo apie įvedamus Rezervinių projektų 
sąrašą ir Tyrėjų, iš esmės pažeidusių LMT duotus sutartinius 
įsipareigojimus sąrašą. 

16 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete lankėsi Indijos am-
basadorius Lenkijai ir Lietuvai Deepak Vohra. Ambasado-
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rius susitikime su universiteto vadovybe aptarė bendradarbiavi-
mo su Indijos universitetais galimybę.
„Jūs žengiate teisinga linkme pačiu tinkamiausiu laiku. Tolimes-
ni mūsų ryšiai galėtų prasidėti trimis lygiais – studentų mainais, 
fakultetų bendradarbiavimu bei pasikeitimu mokslinėmis žinio-
mis“, – apie konkretų bendradarbiavimą kalbėjo Indijos amba-
sadorius Deepak Vohra. Pasak Deepak Vohra, universitetų ry-
šiai galėtų plėtotis vadybos ir inžinerinių mokslų srityje. 
„Indija žavi savo plėtra, esame įsitikinę, kad ši šalis turi gerą 
ateitį ir galėtų būti puiki mūsų universiteto partnerė“, – teigė 
VGTU rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius. 
Tiek universiteto atstovai, tiek Indijos ambasadorius atrado 
daug kultūrinių, istorinių sąsajų, kurios dar labiau skatins par-
tnerystę. Sausio mėnesį, Indijos ambasadoriui vėl lankantis Lie-
tuvoje, bus aptartos konkrečios tolimesnio bendradarbiavimo 
tarp Vilniaus Gedimino technikos ir Indijos universitetų detalės. 

VGTU Senato posėdžių salėje ALGIRDAS KRIVKA gynė dak-
taro disertaciją tema „Įmonės konkurencinės strategijos 
formavimas oligopolinėje rinkoje“ (socialinių mokslų sritis, 
ekonomika – 04S). 
Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Romualdas GINEVIČIUS 
(Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, 
ekonomika – 04S). 

17 d. Vilniaus Gedimino technikos universitetui už gerus veiklos re-
zultatus įteiktas Vilniaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų 
pagrindinis prizas – prekybos dievo Merkurijaus statulėlė 
„Už pasiekimus 2010 m. tarp aukštųjų mokyklų“. 
„Šis universitetas aktyviai integruojasi į Europos studijų ir moks-
lo erdvę, rengia šaliai kvalifikuotus specialistus, net 93 proc. 
VGTU absolventų nesunkiai randa darbą, daugelis jų valstybėje 
užima aukštus postus arba yra pasiekę puikių mokslo laimėji-
mų, vadovauja didelėms įmonėms“, – teigė Vilniaus pramonės, 
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prekybos ir amatų rūmų generalinis direktorius Borisas Zaubi-
dovas. Pasak Boriso Zaubidovo, prizas įteiktas ir už tai, kad 
VGTU pirmauja Lietuvoje vykdydamas tarptautinius dėstytojų 
ir studentų mainus. Vien 2010-aisiais metais laimėti 7 tarptau-
tiniai projektai, pasirašyta 12 sutarčių dėl ES struktūrinių fondų 
finansuojamų projektų. 
„Prizas „Merkurijus“ yra gero VGTU bendradarbiavimo su Vil-
niaus pramonės, prekybos ir amatų rūmais rezultatas. Jis vėlgi 
sudaro puikias sąlygas universitetui palaikyti glaudžius ryšius 
su Vilniaus verslininkais“, – apdovanojimą įvertino VGTU rekto-
rius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius. 

Bibliotekoje, Galerijoje A atidaryta grafikės D. Lagauskaitės par-
oda „Jautriais dygsniais siuvinėtas gyvenimas“.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto sporto bazėje vyko 
rankinio turnyras doc. Vytautui Sakaliui atminti.Buvęs garsus 
rankininkas, šios sporto šakos treneris pagerbtas keturių ranki-
nio komanų varžybomis. 
Turnyro nugalėtojais tapo „HC Vilnius” rankininkai, kurie finale 
30:28 (14:12) nugalėjo varžybų šeimininkę VGTU ekipą. Mače 
dėl trečiosios vietos Vilniaus “Abipa-SM Tauras” 28:26 (16:13) 
įveikė Molėtų sporto centro komandą. 

21 d. VGTU Senato posėdžių salėje DALIUS MATUZEVIČIUS gynė 
daktaro disertaciją tema: „Dvimatės elektroforezės gelių 
vaizdų analizė taikant intelektualiuosius metodus“ (techno-
logijos mokslų sritis, elektros ir elektronikos inžinerija – 01T). 
Mokslinis vadovas prof. dr. Dalius NAVAKAUSKAS (Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, elek-
tros ir elektronikos inžinerija – 01T). 
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Vilniaus rotušėje pagerbti nusipelnę ir šalį garsinantys Lietuvos 
sportininkai, sporto veteranai, jaunimas ir treneriai.
Sostinės meras Raimundas Alekna sveikino ir apdovanojimus 
įteikė ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto sportininkams 
ir treneriams. Meras padėkojo VGTU dziudo atstovėms – Ka-
rinai Bičkutei ir Veslavai Grigorovič, sėkmingai pasirodžiu-
sioms Pasaulio studentų imtynių čempionate. 
Padėka įteikta ir pasaulio studentų sambo taurės varžybų pri-
zininkių treneriui Eugenijui Kriškoviecui, Europos lengvosios 
atletikos veteranų pirmenybių šuolių į aukštį rungties vicečem-
pionei Valdai Morkūnienei. 
Ceremonijoje dalyvavo mero pavaduotojai, Savivaldybės admi-
nistracijos vadovai, Kūno kultūros ir sporto departamento atsto-
vai, Lietuvos tautinio olimpinio, parolimpinio komitetų, Lietuvos 
federacijų sąjungos vadovai, Vilniaus miesto sporto mokyklų 
atstovai. 

22 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. R. Ginevičius (TIF Automo-
bilių transporto katedros vedėjas S. Pukalskas) ir UAB „SG 
dujos Auto“ direktorius D. Juozapavičius pasirašė bendra-
darbiavimo sutartį. 

Mokslo žurnalui Transport sukako 25 metai.
Transportas – viena iš pagrindinių šalies ūkio sferų. Šiuolai-
kinės ekonomikos vystymasis glaudžiai susietas su tobulu 
transporto darbu. Nuo transporto darbo patikimumo priklauso 
pramonės, statybos, žemės ūkio ir aptarnavimo sferos įmonių 
darbas, žmonių nuotaika ir darbingumas. 
Vienas iš pagrindinių transporto uždavinių – pervežimų apimčių 
didinimas saugaus eismo sąlygomis. 
Daug negatyvių faktorių lemia transporto mašinų darnų veiki-
mą ir transporto infrastruktūros elementų sąveiką: prasta ke-
lių būklė, nepatenkinamas transporto eismo organizavimas, 
transporto priemonės techninis netobulumas arba techninis 
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gedimas, prastos oro sąlygos, ribotas matomumas, padidintas 
transporto srauto tankis, transporto priemonės valdymas esant 
nesaugiam greičiui. 
Dabartiniu laiku transporto specialistai ir valstybės valdymo 
struktūros turi kartu spręsti transporto komplekso darnaus funk-
cionavimo problemas. Taip pat reikia vykdyti fundamentalius ir 
taikomuosius tyrimus transporto sferoje. 
Žurnalo leidimo pradžia – 1986 metai (buvo išleistas 1-as to-
mas). Tai buvo Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbų serija 
„Automobilių transportas“. 
Atkūrus šalies nepriklausomybę, žurnalas tapo populiarus kito-
se šalyse. Laikui bėgant keitėsi žurnalo pavadinimas ir statu-
sas, kol jis pasiekė dabartinį lygį. 
2010 m. birželio mėn. žurnalas TRANSPORT gavo aukščiausią 
tarptautinį pripažinimą. 2009 m. žurnalo TRANSPORT citavimo 
indeksas – 2,552 (šaltinis: Thomson Reuters Journal Citation 
Reports 2009, prieinamas nuo 2010 m. birželio 17 d.). Tai yra 
didžiausias rodiklis iš visų 26 žurnalų, esančių TRANSPORTA-
TION SCIENCE & TECHNOLOGY kategorijoje Thomson Reu-
ters ISI Web of Science duomenų bazėje. 
Mokslo žurnale TRANSPORT publikuoti straipsniai referuojami 
tarptautinėse duomenų bazėse: Science Citation Index Expan-
dedTM, Compendex, IndexCopernicus, EBSCO, Paperchem, 
Scopus, ICONDA – The International Construction Database, 
TRIS – Transportation Research Information Services, VINITI, 
CSA –Cambridge Scientific Abstracts. 
VGTU mokslo žurnalas TRANSPORT – pirmasis žurnalas, 
kuris straipsniams priimti ir recenzuoti pradėjo naudo-
ti ScholarOne Manuscripts sistemą. Ji sėkmingai įdiegta ir 
nuo 2010 m. lapkričio 15 d. naudojama redkolegijos, autorių 
bei recenzentų. Naudodami šią elektroninę sistemą, straipsnių 
autoriai, žurnalų redkolegija ir recenzentai tarpusavyje gali ben-
drauti interaktyviai, taip sutrumpinama straipsnio recenzavimo 
trukmė, be to, išvengiama papildomo darbo susirašinėjant ir kt.
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Bibliotekoje, atidaryta doc. dr. Kęstučio Skerio paroda „Krepši-
nis ženkliukuose“.

Bibliotekoje atidaryta paroda „Eglutė skarota...“

23 d. Sušilkim prie žmogiškumo – Šv. Kalėdų laužo 
Ir tie, kurie liūdni, ir tie, kurie linksmi. 

Ir šilumos, lyg duonos atsikandę, 
Pabūkim linksmesni, pabūkim geresni.

*     *
*

Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendruomenė Šv. Ka-
lėdų ir Naujųjų metų proga gavo daugybę šventinių sveikinimų.
VGTU bendruomenę sveikino LR Seimo nariai Česlovas Jur-
šėnas, Rimantas Jonas Dagys. Valerijus Simulikas rašė: „Ka-
lėdos – metas, kai pabaiga tampa pradžia. Linkiu, kad šiais 
metais pradėti darbai įkvėptų naujoms idėjoms, patirti įspūdžiai 
skatintų kasdien atrasti ką nors nauja, o sutikti žmonės teiktų 
džiaugsmo. Gražių švenčių ir kūrybingų Naujų metų!“
Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akademikas Valde-
maras Razumas linkėjo, kad „2011-ieji būtų dosnūs prasmingų 
darbų, turtingi sėkmės ir laimės“.
VGTU bendruomę sveikino Lietuvos Mokslų Akademijos pre-
zidentas akademikas Valdemaras Razumas, Kūno kultūros ir 
sporto departamento prie LR Vyriausybės generalinis direkto-
rius Klemensas Rimšelis, Vilniaus Prekybos, pramonės ir ama-
tų rūmų prezidentas Vaclovas Kontrauskas bei generalinis di-
rektorius Borisas Zaubidovas.
Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas savo sveikinime 
rašė: „Tais laikais, kai trūksta atokvėpio minučių, tais laikais, kai 
geri žodžiai paklysta darbų labirintuose, būtent tais laikais verta 
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vėl pradėti. Iš artimiausių žmonių pasisemkime šilumos ir mei-
lės. Drąsiai visi kartu pradėkime 2011-uosius. Ramių šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų metų!“ Universiteto be druomenę sveikino 
ir LR aplinkos viceministras Arūnas Remigijus Zabulėnas, LR 
susisiekimo viceministras Rimvydas Vaštakas, LR kultūros vi-
ceministras Deividas Staponkus, Pasienio kontrolės punktų di-
rekcijos prie susisiekimo ministerijos direktorius Arnoldas Tva-
ronavičius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 
direktorius, vidaus tarnybos generolas Remigijus Baniulis, o LR 
žemės ūkio mininstras Kazys Starkevičius šventiniame sveiki-
nime rašė: „Nuoširdžiai sveikinu su artėjančiomis švendrėmis. 
Kūčių vakarą – ramybės sielai, Kalėdų rytą – džiaugsmo šir-
džiai, Naujaisiais 2011-aisiais metais – sėkmės Jūsų darbams, 
sumanymams ir lūkesčiams“.
Gražių šv. Kalėdų ir laimingų, kūrybingų Naujųjų metų linkėjo 
Kauno technologijos universiteto rektorius prof. Raimundas 
Šiaučiūnas, Vilniaus dailės akademijos rektorius Adomas Bu-
trimas, Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius akademikas 
Algirdas Gaižutis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rek-
torius prof. Eduardas Gabnys, Klaipėdos universiteto rektorius 
prof. Vladas Žulkus, Lietuvos žemės ūkio universiteto rektorius 
Romualdas Deltuvas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
rektorius prof. Remigijus Žaliūnas, Šiaulų universiteto rektorius 
prof. Vidas Lauruška, Matematikos ir informatikos instituto di-
rektorius prof. Gintautas Dzemyda Lietuvos energetikos institu-
to, Puslaidininkių instituto, Fizikos instituto vadovai.
Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pir-
mininkė doc. dr. Asta Lapinskienė linkėjo „įgyvendinti naujus 
tikslus, idėjas ir viltis, kad ateinantys metai būtų dosnūs pras-
mingais darbais, turtingi sėkme ir laime“.
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmų bendruomenės vardu VGTU sveikino direktorius 
dr. Vydas Dolinskas, Lietuvos geležinkelių generalinis direkto-
rius Stasys Dailydka. 
Šventinius sveikinimus atsiuntė Vilniaus technologijų ir dizaino, 
Alytaus, Socialinių mokslų, Utenos, Kauno technikos, Socialinių 
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mokslų kolegijos, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, Vilniaus 
Radvilų gimnazija, Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė moky-
kla, Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla.
Lietuvos studentų atstovybių sąjungos prezidentas Arūnas 
Mark sveikinime rašė: „Šiluma, supratingumas, drąsa, kūry-
biškumas, atkaklumas, konstruktyvumas, demokratiškumas ir 
bendradarbiavimas – tegul šios vertybės 2011-aisiais metais 
padeda mums visiems kartu siekti geresnių rezultatų, užsibrė-
žiant dar aukštesnius tikslus“.
VGTU bendruomenę sveikino Vilniaus rajono savivaldybės, Ne-
ringos savivaldybės administracijos, Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija, Valstybės turto fondas, Lietuvos spaustuvininkų 
asociacija, Vilniaus metrologijos centras, AB DnB NORD, Lie-
tuvos, SNORO bankai. Vilniaus arkivyskupo metropolito Kardi-
nolo Audriaus Juozo Bačkio žodžiai: „Jėzuje Kristuje apreikštas 
Dieno gailestingumas ir meilė tenušviečia kasdienį mūsų gyve-
nimą ir padeda pažinti tikrovę, kurioje patys tapę gailestingais ir 
mylinčiais žmonėmis, neštume viltį ir džiaugsmą kitiems!“
Šventinių sveikinimų gausoje apžvelgti visų laiškų neįmanoma. 
Paminėta jų tik dalis. Universiteto bendruomenę sveikino, įmo-
nių vadovai, bendradarbiavimo partneriai, universiteto padalinių 
vadovai, studentų sąjungos, privatūs asmenys.

24 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į Mokslinės informacijos 
instituto (ISI) Web of Science sąrašą: 
Antonovich V., Pundene I., Stonis R., Pyren‘kin O. STUDY 
OF THE EFFECT OF TYPE OF HIGH-ALUMINA CEMENT ON 
THE PROPERTIES OF HEAT-RESISTANT CONCRETE WITH 
A COMPOSITE DEFLOCCULANT. REFRACTORIES AND IN-
DUSTRIAL CERAMICS Volume: 51 Issue: 4 Pages: 279–282 
Published: DEC 2010 
Backfolk K., Sidaravicius J., Sirvio P., Maldzius R., Lozovs-
ki T., Rosenholm J.L.B. Effect of base paper grammage and 
electrolyte content on electrical and dielectric properties of  
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coated papers. NORDIC PULP & PAPER RESEARCH JOUR-
NAL Volume: 25 Issue: 3 Pages: 319–327 Published: 2010 
Samofalov M. Numerical simulation sequence in applying to 
facility for sports and entertainment skiing slopes. MECHANIKA  
Issue: 6 Pages: 24–31 Published: 2010 

26 d. „Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriui prof. habil. 
dr. Romualdui Ginevičiui beveik per vienerius metus įteiktos 
trijų užsienio universitetų Garbės daktaro vardo regalijos. „Už 
to slypi ilgalaikių kontaktų, mokymo įstaigų bendradarbiavimo 
galimybės ir perspektyvos. Visos minėtos valstybės yra strate-
ginės partnerės švietimo, mokslo rinkų prasme. Ieškome stu-
dentų, kurie atvyktų čia studijuoti – juk su užsienio studentais į 
universitetą atkeliauja ir pinigai“. – taip rektorius paaiškina kitą, 
daug sudėtingesnį ir subtilesnį šių titulų įpareigojimą bei naujas 
atsiveriančias galimybes.
Garbės daktaro titulai ir rektoriaus pareigos šiandien įgyja ne tik 
išlaidų ir puošnų skambesį. Šiandien rektoriaus darbas – itin di-
delė atsakomybė. Lietuvos aukštosios mokyklos šiais pertvarkų 
laikais priverstos kovoti žūtbūtines kovas tiek dėl išlikimo, tiek 
dėl savo identiteto. Prof. habil. dr. Romualdo Ginevičiaus vado-
vaujamam universitetui šiais metais pavyko iškovoti nemažai 
pergalių“.

Apie akademines pergales, jų kainą, universiteto gyvenimą ir 
išlikimą su VGTU rektoriumi kalbėjosi Edita Jučiūtė. Pokalbis, 
pavadintas „Lietuvos aukštosios mokyklos išlaikys savo nepri-
klausomybę ir identitetą“, išspausdintas „Moksle ir technikoje“, 
Nr. 12.
E. J. Vilniaus Gedimino technikos universitetui neseniai įteiktas Naci-
onalinės kokybės prizas didelių įstaigų kategorijoje, o taip pat Vilniaus 
pramonės, prekybos ir amatų rūmų pagrindinis prizas – prekybos die-
vo Merkurijaus statulėlė „Už pasiekimus 2010 m. tarp aukštųjų moky-
klų“. Kaip vertinate šiuos laimėjimus?
R. G. Nacionalinio kokybės prizo organizatorius – LR ūkio ministerija. 
Konkursas skatina šiuolaikiškų vadybos metodų įgyvendinimą bei kon-
kurencingumo didinimą integruojantis tiek į Europos, tiek į pasaulinę 
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ekonomikos erdvę. Prizu įvertinama valdymo kokybė pagal vadovavi-
mą, organizacijos strategiją, procesų ir išteklių valdymą, išorės ir dar-
buotojų poreikių tenkinimą bei kitas sritis. Ypač akcentuojami teigiami 
pokyčiai, įvykę per paskutiniuosius metus. Dalyvavimas šiame konkur-
se padėjo mums įvertinti savo veiklą, atskleidė tobulintinas sritis bei 
prisidėjo prie visuotinės kokybės vadybos sistemos rengimo. Šiame 
konkurse mes dalyvaujame jau antrus metus. Pernai buvome antri. 
Manau, kad nacionalinės kokybės prizas kaip populiarus ir labai presti-
žinis Europos šalyse ne tik prisidės prie veiklos kokybės gerinimo, bet 
ir pakels VGTU prestižą tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Mes į gijome 
teisę šiuo ženklu naudotis tiek mūsų dokumentacijoje, tiek reklamoje. 
O prizas „Merkurijus“ yra gero VGTU bendradarbiavimo su Vilniaus 
pramonės, prekybos ir amatų rūmais rezultatas. Jis vėlgi sudaro pui-
kias sąlygas universitetui palaikyti glaudžius ryšius su Vilniaus versli-
ninkais.
E. J. VGTU jau ne pirmus metus surenka itin didelį „krepšelių“ skaičių. 
Studijos techniškajame universitete niekada negarsėjo paprastumu, 
daugelis studijų disciplinų iš studentų reikalauja ir intelekto, ir darbo. 
Kaip pavyksta pritraukti jaunus žmones pasirinkti eiti sunkesniu keliu?
R. G. Taip, mes jau antri metai pagal „krepšelių“ skaičių esame antri po 
Vilniaus universiteto. Manau, kad ekonominio nuosmukio sąlygomis 
tai yra labai geras rezultatas. Krepšeliai reiškia ne tik pinigus, bet ir 
labai gerai ir gerai besimokančius vidurinėje mokykloje abiturientus. 
Tai yra svarbiausia. Techniniai mokslai nėra paprasti, todėl svarbu, kad 
juos studijuotų gabūs jauni žmonės. Yra kelios priežastys, kodėl abitu-
rientai noriai stoja į mūsų universitetą. Žinoma, tam tikrą įtaką turi tai, 
kad esame sostinėje. Tačiau, manau, svarbiausia – rimtas stojančiųjų 
požiūris į ateitį. Inžinieriaus diplomas užtikrina gerai apmokamą dar-
bą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Stojantieji mąsto strategiškai: įstoję 
šiandien, mokslus baigs, kai šalies ūkis ir ekonomika bus atgijusi ir 
labiausiai reikės būtent inžinierių. Neveltui gamybininkai naujai iškepto 
vadybininko klausia: o kokia tavo specialybė? Taigi vadyba šiandien 
yra tik priedas prie inžinieriaus diplomo. Todėl protingai daro tie, kurie, 
baigę inžinerines bakalauro studijas, magistrantūroje studijuoja vady-
bą. Mums sunkiau sekasi su mokančiais už studijas, kadangi techniš-
kųjų studijų mokesčiai yra didesni už socialinių mokslų.
E. J. Kokiais šiemečiais universiteto pasiekimais ypač didžiuojatės?
R. G. Pelnytai galime didžiuotis Nacionaliniu kokybės, Vilniaus pramo-
nės, prekybos ir amatų rūmų prizais, stojimo į universitetą rezultatais. 
Mes pasiekėme didelių mokslo laimėjimų. Apie tai liudija universitetų 
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reitingai. Pagal pasaulio reitingus (4 International Colegesand Univer-
sity) š iais metais VGTU užėmė 558 vietą, KTU – 520, Talino TU – 567, 
Rygos TU – 1879. „Web of World“ 2010 metų reitinguose VGTU už-
ima 982-ąją vietą. SCOPUS duomenimis šiuo metu VGTU turi 2 162 
straipsnius (KTU – 2 897). VGTU yra keliais dešimtmečiais jaunes-
nis už kitus techniškuosius universitetus (KTU, Talino TU, Rygos TU), 
tačiau labai dinamiškas ir per savo gyvenimą daug pasiekęs. Pagal 
pasaulinius vertinimo rodiklius labai artimas savo vyresniesiems par-
tneriams. Pavyzdžiui, VGTU, VU ir KTU pagal leidžiamų žurnalų skai-
čių patenka į pirmąjį Europos Sąjungos penketuką. Pirmasis Oksfordo, 
antrasis Kembridžo universitetai. Per metus VGTU cituotas 1 952 kar-
tus, KTU – 1 979.
Pagal SCIMAGO (SIR) 2009 metų pasaulio universitetų reitingą 
VGTU, aplenkdamas Talino TU, yra 1 412-asis.Pagal šį reitingą VGTU 
socialiniuose ir humanitariniuose moksluose užima 633 vietą pasauly-
je, 15-ąją – Rytų ir Vakarų Europoje ir pirmąją Lietuvoje.
Yptingai džiaugiuosi išskirtiniu metų įvykiu – buvusio Vilniaus inžineri-
nio instituto (VISIO) ir iš jo išaugusio VGTU pirmuoju absolventų kon-
gresu, vykusiu rudenį „Siemens“ arenoje. Į šį kongresą susirinko beveik 
7 tūkstančiai buvusių absolventų. Visus sužavėjo buvusių ir dabartinių 
meno kolektyvų koncertas. Pirmojo absolventų kongreso proga išleista 
knyga„Alma Mater“, kurioje gausu sėkmingai gyvenimo keliu einančių 
absolventų pasisakymų, nuotraukų, atspindinčių mokyklos nueitą ke-
lią. Be to, buvo išleistas diskas su visų VISI–VGTU absolventų pa-
vardėmis pagal baigimo metus, fakultetus ir grupes, kongresui skirtas 
ženkliukas bei mokyklos nueitus etapus atspindintis filmas. Kongreso 
tikslas – suburti kuo daugiau absolventų į universiteto Alumni klubą, 
veikiantį kaip asociaciją tam, kad kartu, talkinant universiteto absolven-
tams, galėtume pagerinti būsimųjų specialistų rengimo kokybę.
E. J. Nejaugi universiteto kelias praėjusiais metais buvo vien rožėmis 
klotas?
R. G. Be abejo, ne. Šiuo metu universiteto gyvenimas – nuolatinė 
kova. Kova už studijų krepšelius, t. y. už stojančiuosius, kova dėl fi-
nansavimo, dėl Europos Sąjungos skiriamų pinigų ir t. t. Mus žeidžia 
ir stebina tai, kad pasiekę neeilinių laimėjimų mokslo žurnalų leidybo-
je (dauguma jų priimti į prestižiškiausią pasaulyje ISI Web of Science 
bazę), turime įrodinėti, kad tai ne „kiemo“ žurnalai. Šių žurnalų redak-
cines kolegijas sudaro žinomi mokslininkai iš viso pasaulio, straipsnius 
gauname iš daugybės šalių, visus juos vertina ir užsienio recenzen-
tai. Mūsų mokslinių žurnalų citavimo indeksas itin aukštas (ir ne dėl  
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„savicitavimo“). Taip mes keliame Lietuvos prestižą ir tarptautinį reitin-
gą. Deja, Lietuvoje už tai esame mušami. Ne veltui sakoma, kad savo 
kieme pranašu nebūsi. Stebina tai, kad kritikos sulaukiame ne iš užsie-
nio, bet iš skeptikų Lietuvoje. Galbūt niekinant kitus, norima išaukštinti 
save. Bet kokiu atveju tai negarbingas kelias. Manau, kad gyvenimas 
viską sustatys į savo vietas.
E. J. Gražių laimėjimų universitetas pasiekė ir dalyvaudamas ERAS-
MUS mainų programoje.
R. G. Taip. Šiandien 16 % visų iš Lietuvos išsiųstų ERASMUS studentų 
sudaro būtent VGTU studentai. Bendras universiteto išsiųstų studentų 
studijoms ir praktikai skaičius – 512, iš jų daugiau nei šimtas išsiųs-
ti praktikoms užsienio įmonėse, į VGTU studijoms ar praktikai atvyko 
380 studentų. Tarp 500 geriausiai vykdančių ERASMUS programą ES 
institutcijų VGTU pagal praktikų veiklą užima 28 vietą. Lietuvoje mūsų 
universitetas pirmauja pagal MVG/ERASMUS trumpalaikius akade-
minio personalo dėstymo vizitus, VGTU mobilumas per pastaruosius 
penkerius metus yra pats didžiausias Lietuvoje.
VGTU turi daugiau nei 250 partnerių studentų ir dėstytojų mainams 
Europoje. 2010 m. sustiprėjo bendravimas su ne ES šalimis: vykdo-
me du ERASMUS MUNDUS projektus su Azijos universitetais ir par-
tneriais iš Korėjos, užmegzti ryšiai su Kinijos universitetais. Stiprėja 
ir VGTU veikla Lotynų ir Centrinėje Amerikoje, kur su 14 universitetų 
bendradarbiaujame aukštųjų mokyklų strateginio valdymo srityje.
VGTU 2009–2013 m. yra gavęs ES komisijos etiketę „Diploma Supple-
ment Label“, liudijančią aukštą studijų tarptautiškumo kokybę.
E. J. Universitetas pasirašė bendradarbiavimo studentų ir dėstytojų 
mainų sutartis su gilias tradicijas turinčiais techniškaisiais Europos 
universitetais Miuncheno, Vienos technikos universitetais, jau realiai 
bendradarbiaujama su Pietų Korėjos universitetais. Ką tai suteiks uni-
versitetui?
R. G. Visi Lietuvos universitetai yra pasirašę gausybę bendradarbiavi-
mo sutarčių su įvairiomis mokslo institucijomis. Ne paslaptis, kad dalis 
jų yra „popierinės“, t. y. jas pasirašius realus bendradarbiavimas ne-
vyksta. Nemaža dalis sutarčių pasirašoma su žemesnio statuso aukš-
tosiomis mokyklomis. Taip pat nesuteikia ypatingų galimybių. Geros 
galimybės atsiranda tada, kai bendradarbiavimo sutartys pasirašomos 
su pasaulyje ir Europoje pirmaujančiais universitetais. Būtent toks yra 
Miuncheno technikos universitetas, išauginęs netgi Nobelio premijos 
laureatus. Antra vertus, pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su tokio ly-
gio universitetais nėra taip paprasta. Pavyzdžiui, Miuncheno technikos  
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universitetas tokią sutartį pasirašo tik tada, jeigu ne vienerius metus 
realiai bendradarbiauja nors du fakultetai. Mūsų universiteto atveju 
tai Statybos ir Architektūros fakultetai. Artimiausiu laiku planuojamas 
ir aviatorių bendradarbiavimas. Šiuo metu vyksta labai intensyvus ir 
rezultatyvus bendradarbiavimas su Pietų Korėjos universitetais. Ko-
rėjiečiai kviečia tiek mūsų studentus, tiek dėstytojus, sumokėdami itin 
brangias visas kelionės ir gyvenimo išlaidas. Tai mums duoda didelę 
naudą, nes mūsų partneriai yra aukšto lygio universitetai, turintys iš-
plėtotą tiek mokomąją, tiek ir mokslinę bazę.
E. J. „uvo laikas akmenis mėtyri, atėjo laikas juos surinkti“ – taip kalbė-
jote susitikime su Valstybinio Gardino Jankos Kupalos (Yanka Kupala) 
universiteto mokslininkų delegacija. Jūsų iniciatyva VGTU užmezgė 
mokslinius ryšius su Baltarusijos ir Gruzijos universitetais. Tai netikėta. 
Visi šiais laikais gręžiasi į Vakarus.
R. G. Manau, kad bendradarbiavimo ryšių kūrimas ir stiprinimas tiek 
su kaimyninėmis, tiek su buvusios Tarybų Sąjungos šalimis yra pras-
mingas ir neudingas. Aštrėjanti konkurencija, mažėjantis finansavimas 
universitetus verčia ieškoti naujų, papildomų šaltinių. Lietuva, nors 
ir būdama Europos Sąjungos narė ir vien dėl to ji patraukli tokioms 
šalims kaip Baltarusija, Gruzija, Azerbaidžanas, Kazachstanas,. Pa-
bendravus su šių šalių universitetų atstovais, paaiškėjo, kad šių šalių 
abiturientai, ypač bakalaurai, noriai studijuotų pas mus komerciniais 
pagrindais. Pavyzdžiu gali būti rezultatyvus švietimo ir mokslo ministro 
Gintaro Steponavičiaus vizitas su grupe aukštųjų mokyklų rektorių į 
Azerbaidžaną: jau dabar turime studentų iš šios šalies. Panašų vizi-
tą ministras planuoja į Ukrainą ir Kazachstaną. Tokiuose ryšiuose aš 
matau ir gilesnę prasmę. Studijas pas mus baigę absolventai, tikėtina, 
dirbs bendrose įmonėse, ateityje galbūt įkurs savo įmones, orientuo-
tas į mūsų šalį, kurią jau gerai žinos. Kitaip tariant, tokiais ryšiais mes 
dedame pamatus tolesnei mūsų šalies verslo ir ekonomikos plėtrai.
E. J. Studijų kokybę, ypač techniškajame universitete, įtakoja finansai. 
Ar techniškųjų studijų kokybė visada suderinama su diržų veržimo po-
litika?
R. G. Be abejo, finansai yra viena svarbiausiųjų studijų kokybės są-
lygų. Todėl man keista kartais išgirsti iš politikų, kai jie sako: pasieki-
te aukštą studijų kokybę, tada gausite pinigų. Įdomu, ar nors vienas 
verslo projektas gali būti sėkmingas be investicijų? Antra vertus, tech-
niškieji universitetai. Palyginus su humanitariniais, yra palankesnėje 
situacijoje, kadangi jie gali papildomai užsidirbti iš ūkio subjektų, siūly-
dami savo paslaugas. Kai šalies ekonomika plėtojosi normaliai, mūsų  
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universitetas taip užsidirbdavo po keliolika milijionų litų. Anksčiau ar 
vėliau šalies ūkis atsigaus ir šis pajamų šaltinis įgaus ypatingą svarbą. 
Deja, šiuo metu esama universitetų mokslinės produkcijos vertinimo 
sistema neskatina plėtoti tyrimų ūkio subjektų užsakymu, kadangi jos 
apskaita remiasi iš esmės vien tik išspausdintų straipsnių skaičiumi. Tai 
galbūt tinka fundamentaliems, bet jokiu būdu netinka taikomiesiems 
mokslams. Šiandien universiteto finansinė padėtis ypač priklauso nuo 
gautų „krepšelių“ skaičiaus dėl to, kad technologiniai mokslai yra bran-
gūs, mes sulaukiame mažai mokančių studentų. Valstybė, įvertindama 
inžinierių svarbą šalies ūkio plėtrai, galėtų numatyti kitokią, palyginus 
su inžinerinių studijų, finansavimo tvarką. Kaip tai daro, pavyzdžiui, 
latviai.
E. J. Gyvename perversmų laikais. Perversmai jau ne pirmus metus 
purto ir Lietuvos švietimo sistemą. Ko gero, esate vienas iš tų rektorių, 
kuris turėjo daugiausiai drąsos, bet į kurį buvo įsmeigta daugiausia 
kritikos strėlių?
R. G. Iš esmės reformą vertinu teigiamai. Ministrui G. Steponavičiui 
pavyko iš sąstingio išjudinti tokią didelę ir todėl inertišką aukštojo 
mokslo sistemą. Visą laikotarpį, susijusį su aukštojo mokslo reforma, 
skirstyčiau į du etapus. Pirmasis, tai pasiruošimas aukštojo mokslo 
įstatymo, įtvirtinančio reformos principus, priėmimas. Antrasis – pir-
mieji minėto įstatymo veikimo metai. Nė viena reforma, ypač tokia, 
paliečianti praktiškai visus socialinius visuomenės sluoksnius, negali 
būti idealiai sutikta. Todėl, kaip ir priimta demokratinėje visuomenėje, 
iki įstatymo priėmimo visi turi teisę reikšti savo nuomonę, diskutuoti ir 
vertinti. Būtų keista, jeigu universitetų rektoriai būtų likę nuošalyje nuo 
viso šito. Aš, kaip Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezi-
dentas, privalėjau viešai išreikšti rektoriaus nuomonę ir abejones dėl 
tam tikrų reformos aspektų. O kad buvau paverstas reformos kritiku, tai 
daugiau žiniasklaidos, asmenų, nepripažįstančių kitokios nuomonės, 
nuopelnas. Kai Aukštojo mokslo įstatymas buvo priimtas, aš pirmas 
pasakiau, kad kritika ir debatai baigėsi, reformą reikia įgyvendinti. Ži-
noma, atsižvelgiant ir taisant tuos netinkamus aspektus, kurie iaiškėjo 
pradėjus įstatymą įgyvendinti. Kartu su Švietimo ir mokslo ministerija 
gana sėkmingai tai ir darome.
E. J. Ar esate optimistas? Jūsų nuomone, Lietuvos aukštosios moky-
klos išlaikys savo nepriklausomybę ir identitetą?
R. G. Esu optimistas. Lietuvos aukštosios mokyklos išlaikys savo ne-
priklausomybę ir identitetą jau vien dėl to, kad jos privalo tai padaryti. 
Vardan tos Lietuvos. Yra pasakyta, kad universiteto yra tiek, kiek jis 
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savarankiškas. Tik tokiu atveju jis gali atlikti savo misiją tautai ir vals-
tybei. O misija aiški – ruošti aukšto intelektualinio lygio specialistus, 
gebančius kurti ne tik mūsų valstybę, jos gerovę, bet ir išsaugoti jos 
identitetą.
Gyvename sudėtingais laikais, kai perkainojamos visos vertybės. Ne 
veltui sakoma, kad gyvenimo neapgausi: į paviršių pradeda lįsti visos 
plėtojant Lietuvos aukštąjį mokslą anksčiau padarytos klaidos. Tai ir 
studijuojančių struktūra („apversta piramidė“), tai ir dėstytojų prestižo 
kritimas, tai galų gale ir mūsų socialinė realybė, nesudaranti sąlygų 
gilioms motyvuotoms studijoms. Esu įsitikinęs, kad visa tai laikina. 
Vakarų valstybės savo gerovės nesukūrė per kelis dešimtmečius. Tai 
šimtmečių kelias, palydėtas ir karų, ir revoliucijų, ir pakilimų, ir nuopuo-
lių. Nepaisant visų nesklandumų, mes einame žymiai greičiau. Tačiau 
vis tiek tai yra kelias.
E. J. Viename interviu esate minėjęs, kad rektorius turi būti itin stiprios 
sveikatos ir labai stiprių nervų. Kokie projektai ir kompromisų ieškoji-
mai per paskutiniuosius metus pareikalavo daugiausia nervų?
R. G. Galiu šią mintį patvirtinti ir dabar. Rektoriaus darbo diena trunka 
12 valandų, dažnai ir šeštadienį, ir sekmadienį. Labai sudėtinga tai, 
kad vienu metu tenka spręsti daugybę klausimų, tai yra, staigiai persi-
orientuoti ir įsigilinti į pačių įvairiausių problemų esmę. Be to, įstatymų 
numatyta taip, kad vienas asmuo, rektorius, atsako už visą universiteto 
veiklą – ir už tvarką finansuose, ir už studijų bei mokslo rezultatus, ir 
už bendruomenės narių poelgius, ir visa kita. Todėl ant mano darbo 
stalo gula ir tarnybiniai pranešimai, ir anoniminiai laiškai, žmonės kie-
kvieną dieną ateina su savo bėdomis ir problemomis. Rektorius skiria 
drausmines nuobaudas, atleidžia ir priima į darbą. Visi šie klausimai 
reikalauja jautrumo, nes neteisingi sprendimai gali turėti rimtas pase-
kmes. Labiausiai žeidžia nepelnytas universitetų puolimas, kada visos 
susikaupusios blogybės, kurių daugelis atsirado ne dėl universitetų 
kaltės, priskiriamos būtent jiems. Man nesuprantamas dažnai išgirs-
tamas kaltinimas, kodėl Lietuvos universitetų nėra tarp šimto geriau-
sių pasaulio universitetų. Tada atsakau: kai Lietuva bus tarp pasaulio 
ekonomikos lyderių, tada ir mūsų universitetai bus tarp lyderiaujančių 
pasaulio universitetų.
E. J. Rektoriaus darbas – nuolatinis kompromisų ieškojimas. Ar tiesa? 
Ar yra dalykų, dėl kurių nėjote ir neinate į kompromisus?
R. G. Aš esu nuėjęs kelią nuo asistento iki rektoriaus. Buvau lektoriumi 
(vyr. dėstytoju), docentu, dabar esu profesorius. Penkerius metus dir-
bau Verslo vadybos fakulteto prodekanu, devynerius metus – dekanu.  
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Visais šiais metais mano principas buvo vienas – bet kokia kaina pa-
dėti žmogui, kuris stengiasi, bet jam nesiseka, kuris suklydo, bet ne iš 
blogos valios. Antra vertus, jokių kompromisų negali būti su cinikais, 
tinginiais, nedorais žmonėmis.
E. J. Ko palinkėtumėte Lietuvos universitetams?
R. G. Savo universitetui linkiu kardinalių, jeigu tai bus būtina, permai-
nų vardan žengimo į priekį, vardan aukštos studijų kokybės. Linkiu 
universitete sukurti tokią atmosferą, kad kiekvienas bendruomenės 
narys suprastų, jog jis yra vieningos komandos narys, kad kiekvieno 
darbas – pradedant valytoja ir baigiant rektoriumi – yra labai svarbus 
siekiant bendro tikslo.
Lietuvos aukštojo mokslo laukia dideli išbandymai, kadangi nuo kitų 
metų jau pradės mažėti vidurines mokyklas baigiančiųjų skaičius. Dar 
didesnį pavojų įžiūriu agresyvioje užsienio universitetų politikoje sie-
kiant naujų rinkų. Sakydamas žodį „pavojus“, galvoje turiu ne konku-
renciją, bet mūsų identitetą ir galimą jo praradimą. Antra vertus, mūsų 
tautos praeitis rodo, kad Lietuva jau ne kartą sėkmingai įveikė tokias 
grėsmes ir išliko. Manau, kad taip bus ir dabar.

27 d. Leidykla „Technika“ išleido naują universiteto metraščio 
knygą „Metai ir dienos. VGTU 2008 m.“ (Sudarytojai E. K. Za-
vadskas, R. Keliotienė, A. Liekis). Tai jau dvyliktoji šios serijos, 
fiksuojančios VGTU gyvenimą, knyga.
Svarbiausi universiteto gyvenimo įvykiai knygos pabaigoje fik-
suojami 99-iose nuotraukose, kurių autorius – VGTU fotografas 
Aleksas Jaunius. 
Knyga prasideda VGTU Senato pirmininko, profesoriaus Dona-
to Čygo Pratarme:
„Atskirų šalių, institucijų istorija, ar net žmogaus biografija įam-
žinama pažymint jų svarbiausius istorinius ar gyvenimo mo-
mentus, reikšmingas datas, įvykius, pasiekimus.
Vilniaus Gedimino technikos universitete kasmet išleidžiamas 
leidinys plačiajai visuomenei „Metai ir dienos“ sistemina kas-
dienos svarbiausių įvykių esmę, tų įvykių atskirus etapus, iš-
ryškina institucijos nuolatinę kaitą ir plėtrą. Ši knyga yra 2008 
metų VGTU svarbiausių veiklos momentų santrauka. Atskiri 
universiteto veiklos epizodai pateikiami bei aprašomi interneto 
ar intraneto puslapiuose, leidžiamame laikraštyje „Inžinerija“, 
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žurnale „Gedimino universitetas“. Todėl natūraliai universiteto 
darbuotojams gali kilti klausimas: kam gadiname brangų popie-
rių dar kartą aprašant tuos pačius įvykius? Tačiau ši knyga ap-
ima įvykių sekos visumą ir turi neįkainojamą išliekamąją vertę 
dabarčiai ir ateities kartoms. Skaitytojas čia ras autorių patei-
kiamus faktus apie labai įvairiapusišką ir sudėtingą universiteto 
bendruomenės veiklą, nuolatines pastangas siekti geresnės 
mokslo ir studijų kokybės, bendradarbiavimą su išorės sociali-
niais partneriais, gebėjimą reaguoti į šalies aukštajam mokslui 
keliamus naujus iššūkius. Čia pateikiama darg faktų apie uni-
versiteto atskirų padalinių ir darbuotojų pasiekimus, apdovano-
jimus, gautas premijas, pasirašytas sutartis, priimtus svarbiau-
sius nutarimus, išleistus leidinius ir kt.
Kruopščiai savo darbą atliekantiems universiteto metraštinin-
kams, vadovams norėtųsi pasiūlyti pasvarstyti galimybę šį lei-
dinį patalpinti universiteto interneto tinklapyje. Manau, kad tai 
sukeltų universiteto absolventų, socialinių partnerių ar kitų skai-
tytojų susidomėjimą. Leidinyje galėtų atsirasti vietos ir studentų, 
baigusių universitetą su pagyrimu, sąrašui patalpinti.
Knygai „Metai ir dienos“ palinkėčiau nuolatos tobulėti, rasti kuo 
daugiau naujų kelių į plačiąją skaitytojų visuomenę, o knygos 
autoriams – ištvermės, kūrybinio polėkio ir naujų idėjų“. 

28 d.  VGTU Saulėtekio rūmuose vyko „ATVIRųJų DURų DIENA“.
Renginyje VGTU rektorato atstovai pristatė universitetą, baka-
lauro studijų programas, absolventų perspektyvas.
Studentai ir dėstytojai bei priėmimo komisijos darbuotojai atsa-
kė į moksleivių pateiktus klausimus apie studijų programų po-
puliarumą, studentišką gyvenimą, apie studijas užsienyje pagal 
mainų programas, apie praktikas.

29 d. Remiantis VGTU Senato 2005 01 26 nutarimu Nr. 5–23 patvir-
tintais „VGTU premijų už mokslines monografijas nuostatais“ 
paskelbta 2011 metais premijuotinų monografijų atranka. Kon-
kursui buvo galima teikti tik 2006–2009 metais išleistas mono-
grafijas.
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LR Vyriausybė nutarimu Nr. 1840 rekomendavo Lietuvos Res-
publikoje mokslo sritis klasifikuoti taip:
1. humanitariniai mokslai (kodas – H 000);
2. socialiniai mokslai (kodas – S 000); 
3. fiziniai mokslai (kodas – P 000); 
4. žemės ūkio mokslai (kodas – A 000); 
5. biomedicinos mokslai (kodas – B 000); 
6. technologijos mokslai (kodas – T 000).
Šiuo nutarimu mokslo sričių klasifikacija Lietuvoje priartinta prie 
Europos Sąjungos šalių taikomos mokslo sričių klasifikacijos. 
Žemės ūkio mokslai klasifikuojami kaip atskira mokslo sritis.

30 d. VGTU rektorius prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius ir 
Baltarusijos valstybinio technikos universiteto rektorius 
I. M. Zharski pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 

„Lietuvos ryte“, Nr. 297 (6061) pateikta įdomioji aukštojo moks-
lo statistika apie Lietuvos studentus, studijuojančius kitų šalių 
aukštosiose mokyklose:
„2009–2010 m. m. Europos šalių aukštosiose mokyklose stu-
dijavo 7085 LR piliečiai, arba 3,5 proc. visų Lietuvoje studi-
juojančiųjų. 2007 m. 6800 LR piliečiai mokėsi Europos šalių 
aukštosiose mokyklose. Tai sudarė 3,4 proc. visų Lietuvoje stu-
dijuojančių studentų. Pagal užsienyje studijuojančiųjų skaičių 
Lietuva yra ties ES vidurkiu.
2009–2010 m. m. Lietuvos universitetuose ir kolegijose mokėsi 
201 005 studentai.
Daugiausia jaunuolių iš Lietuvos vyksta studijuoti į Jungtinės 
Karalystės, Vokietijos, Danijos ir Lenkijos aukštąsias mokyklas.
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Populiariausios bakalauro lygio studijos (74,7 proc.). Magistro 
studijas pasirinko 18,9 proc.; doktorantūros studijas – 4,3 proc.; 
vientisąsias – 1,8 proc.; rezidentūrą – 0,3 proc. jaunuolių.
Remiantis EBPO duomenimis, ne Europos Sąjungos valstybė-
se 2008 m. studijavo 1458 LR piliečiai. Dauguma jų mokėsi Ru-
sijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijoe.
Pastaraisiais metais sumažėjo LR piliečių, studijuojančių Rusi-
jos ir JAV aukštosiose mokyklose.
Rusijoje 2006 m. studijavo 1039 LR piliečiai, o 2008 m. – 841. 
JAV studijuojančių LR piliečių nuo 2006 m. (653 studentai) iki 
2009 m. (420 studentų) sumažėjo maždaug trečdaliu (IIE Open 
Doors 2009 duomenys).
Bendras lietuvių, studijuojančių užsienio valstybėse, skaičius 
mažai kinta. Daugėjant studijuojančiųjų ES šalyse, pastebimai 
mažėja vykstančių studijuoti į kitas pasaulio valstybes (JAV, Ru-
sija), o daugėjant studijuojančiųjų vienose ES šalyse (Jungtinė-
je Karalystėje), mažėja kitose (Vokietija)“.

31 d. Neblėstančioj tyloj sustingo gojai,  
Apsupo žvaigždės Grįžulo ratus,  

O gūdžios pušys, eglės apšarmotos,  
Palydi tolstančius senus metus. 

 
Laimingų Naujųjų Metų!
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SVARBIAUSIEJI 2010 METŲ ĮVYKIAI  
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS 

UNIVERSITETE

Sausis

4 d. Žurnalas „Mokslo ir technikos raida/Evolution of Science and 
Technology“ patalpintas duomenų bazėje IndexCopernicus, 
psl.6

6 d. Janina Šeputienė gynė daktaro disertaciją, psl. 7

7 d. Paskelbtas 2010 metų VGTU aukštojo mokslo vadovėlių kon-
kursas, psl. 7

8 d. Kęstutis Bartnykas gynė daktaro disertaciją, psl. 7

Liudas Tumonis gynė daktaro disertaciją, psl. 7

9 d. Gautas naujas patentas P. Baltrėno ir M. Kvasausko išradimui 
„Bioreaktorius“, psl. 8

10 d. Ansamblio „Vingis“ orkestro meno vadovui Antanui Jonušui – 
70, psl. 9 

11 d. Bibliotekoje atidaryta paroda „Tebūnie šviesa“, psl. 14

12 d. Pasirašyta sutartis su Vilniaus Sausio 13-osios vidurine moky-
kla, psl. 14

13 d. Bibliotekoje atidaryta paroda „Tautų Sąjunga ir JTO“, psl. 15
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14 d. Pasirašyta sutartis su Azerbaidžano technikos bei Azerbaidža-
no statybos ir architektūros universitetais, psl. 16

Sergejus Gaidutis gynė daktaro disertaciją, psl. 16

16 d. Profesorei, humanitarinių mokslų daktarei E. N. Bučiūtei – 80, 
psl. 17

19 d. LR švietimo ir mokslo ministerijoje pasirašyti du projektai: 
„VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra“ ir „Naujausių 
farmacijos ir sveikatos technologijų centro kūrimas“, psl. 20

20 d. Nelė Jurkėnaitė gynė daktaro disertaciją, psl. 22

Tarp patvirtintų COST veiklų buvo dr. A. Medeišio pasiūlyta vei-
kla Informacinių technologijų srityje, psl. 23

21 d. VGTU interneto svetainė www.brendu.lt apdovanota kaip ge-
riausias ryšių su visuomene projektas, psl. 23

VGTU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus J. Leleve-
lio vidurine mokykla, psl. 22

22 d. Rektoriaus įsakymu sudarytas VISI/VGTU absolventų pirmojo 
kongreso organizacinis komitetas, psl. 23

Rūta Puzienė gynė daktaro disertaciją, psl. 25

24 d. Išleista A. Kaklausko ir E. K. Zavadsko monografija „Intelektinė 
ir biometrinė sprendimų parama“, psl. 26

25 d. Gražvydas Jakubauskas gynė daktaro disertaciją, psl. 27

26 d. VGTU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno A. Smeto-
nos vidurine mokykla, psl. 30

27 d. VGTU vyko projekto „Longlife“ WP4 seminaras, psl. 30
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Vyko Apvalaus stalo diskusija „Sistemų atminties tapatybė“, 
skirta K. Raičinskiui ir R. Kalinauskui atminti, psl. 33

28 d. Viktoras Chadyšas gynė daktaro disertaciją, psl. 34

29 d. VGTU vyko pokalbis-diskusija „Lietuvos mokslas – Tautos ir 
Nepriklausomybės stiprinimo keliu“, psl. 34

Vasaris

1 d. AGAI reikmėms buvo perduotas karinis Kyviškių aerodromas, 
psl. 44

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 44

2 d. VGTU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Eldes“, 
psl. 44

3 d. Išleidžiamų mokslinių monografijų autorinio atlyginimo nustaty-
mo tvarkos aprašas, psl. 45

4 d. VGTU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Poliprojek-
tas“, psl. 46

LITEXPO vyko paroda „Mokymasis. Studijos. Karjera 2010“, 
psl. 46

8 d. Bibliotekoje atidaryta paroda „Gutenbergo išradimui – 455“, 
psl. 50

9 d. Vytautas Giniotis ir Albinas Kasparaitis paskelbti 2009 m. Lietu-
vos mokslo premijos laureatais, psl. 51

10 d. Akredituota Pastatų akustikos mokslo laboratorija, psl. 53
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11 d. VGTU vyko tarptautinis seminaras apie tai, koks turėtų būti 
strateginis šiuolaikiško, sugebančio adaptuotis sparčiai besikei-
čiančioje visuomenėje universiteto valdymas, psl. 53

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 55

12 d. VGTU pasirašė sutartį su Šiaulių miesto savivaldybe, psl. 55

Linas Burneika gynė daktarinę disertaciją, psl. 56

Jurgita Židanavičiūtė gynė daktaro disertaciją, psl. 57

13 d. Lietuva įsitraukė į „Living Labs in the North“ programą, psl. 57

15 d. VGTU reitingas pasaulio universitetų tarpe, psl. 58

17 d. Antano Gustaičio aviacijos institutui atskraidinti mokomieji vien-
motoriai lėktuvai, psl. 60

18 d. LITEXPO atidaryta tradicinė Vilniaus knygų mugė, psl. 61

Audrius Ambrasas – geriausio metų architektūros kūrinio auto-
rius, psl. 64

22 d. Baltijos jūros akademijos vicepirmininku išrinktas rektorius prof. 
R. Ginevičius, psl. 65

24 d. Gautas naujas patentas A. Gailiaus ir A. Kazragio išradimui, 
psl. 68

25 d. Vilimas Gintalas gynė daktaro disertaciją, psl. 68

26 d. Živilė Jesevičiūtė gynė daktaro disertaciją, psl. 69

Aleksej Bakšajev gynė daktaro disertaciją, psl. 69
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Kovas

1 d. Bibliotekoje atidarytos parodos: 
„Apgalvota Wenche Selmer architektūra“, psl. 71
„Laisvė gimsta kovoje už laisvę“, psl. 72

Skirmantas Keršulis gynė daktaro disertaciją, psl. 76

2 d. Senato ir Tarybos posėdyje universiteto vadovai pateikė atas-
kaitas apie nuveiktus 2009 m. darbus jų kuruojamose srityse, 
psl. 87

Rektoriaus prof. R. Ginevičiaus atskaitinis pranešimas apie 
VGTU 2009 metų veiklą, psl. 89

3 d. Saulius Kavaliauskas gynė daktaro disertaciją, psl. 110

5 d. Vyko 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Moks-
las – Lietuvos ateitis“, psl. 110

7 d. Bibliotekos Galerijai A – penkeri, psl. 117

10 d. Prorektorius L. Rimkus ir Eoropos socialinio fondo agentūros 
direktorius pasirašė sutartį dėl projekto „VGTU vidaus valdy-
mo sąrangos tobulinimas optimizuojant universiteto struktūrą“, 
psl. 118

11 d. Tarptautinėje parodoje-mugėje Pekine pristatytas VGTU, 
psl. 124

12 d. Profesoriui A. J. Marcinkevičiui – 75, psl. 126

15 d. Gintautas Labanauskas gynė daktaro disertaciją, psl. 131

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 132
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16 d. VGTU pasirašė bendradarbiavimo sutartis:
Su UAB „TeleSoftas psl. 134
Su Vilniaus Abramomo Kulviečio vidurine mokykla, psl. 135

17 d. Vyko doc. Nijolės Batarlienės mokslo darbų apžvalgos habilita-
cijos procedūra, psl. 135

19 d. Įsigaliojo naujasis LR mokslo ir studijų įstatymas, pagal kurį pa-
sikeitė universitetų tarybų funkcijos ir jų  rinkimo tvarka, psl. 137

Vyko jaunųjų mokslininkų konferencija „Elektronika ir elektro-
technika“, psl. 138

20 d. Paminėta Pasaulinė žemės diena, psl. 139

23 d. VGTU vyko susitikimas su Vilniaus miesto meru Viliumi Navic-
ku, psl. 141

24 d. Vyko jaunųjų mokslininkų konferencija „Statyba“, psl. 143

25 d. VGTU ir UAB „Sicor Biotech“ pasirašė bendradarbiavimo sutar-
tį, psl. 144

Vyko VGTU „Karjeros dienos 2010“, psl. 144

26 d. VGTU ir Baltarusijos valstybinis universitetas pasirašė bendra-
darbiavimo sutartį, psl. 146

Įsteigtas Antano Gustaičio medalis, kuriuo buvo apdovanotas  
AGAI direktorius prof. J. Stankūnas, psl. 147

28 d. Chorui „Gabija“ paskirta 2009 metų „Aukso paukštės“ nomina-
cija, psl. 148

29 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 151

30 d. Prof. Albinui Gailiui – 70, psl. 151
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Profesoriams V. Giniočiui ir A. Kasparaičiui įteiktos Lietuvos 
mokslo premijos už 2009 metus, psl. 154

Prof. E. Dulinskui įteiktas VGTU Statinių, konstrukcijų ir medžia-
gų mokslo laboratorijos akreditavimo pažymėjimas, psl. 155

Galerijos A atidaryta grafiko Vlado Liatuko darbų paroda „Lietu-
va mano“, psl. 155

Vyko tarptautinis seminaras „TransBaltic“, psl. 156

Balandis

1 d. Prorektorius L. Rimkus pasirašė sutartis universiteto projek-
tams finansuoti, psl. 159

2 d. Martynas Valevičius gynė daktaro disertaciją, psl. 160

6 d. Bibliotekoje atidaryta paroda „Ateities energija Lietuvoje“, 
psl. 163

7 d. VGTU vyko moksleivių konkurso „Renkuosi verslą“ pirmasis 
pusfinalis, psl.164

8 d. LR prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo 2009 metų ge-
riausių disertacijų laureatus bei nugalėtojus – Viktor Gribniak, 
Liutaurą Nekrošių ir Alvydą Zagorskį, psl. 167 

9 d. Architektūros fakultete vyko Lietuvos kraštovaizdžio architektū-
ros forumas, psl. 168

12 d. VU, VGTU, Biotechnologis, Biochemijos ir VU Onkologijos ins-
titutai Vilniuje kuria Jungtinį gyvybės mokslų centrą, psl. 173

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 173
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13 d. VGTU ir Utenos „Saulės“ gimnazijs pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį, psl. 173

14 d. Paskirtos vardinės stipendijos 2009–2010 m.m. pavasario se-
mestrui, psl. 174

VGTU ir Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija pasirašė bendradarbia-
vimo sutartį, psl. 177

Architektui, profesoriui Vytautui Jurgiui Dičiui – 80, psl. 177

15 d. Vyko jaunųjų mokslininkų konferencija „Aviacijos technologi-
jos“, psl. 180

16 d. Vyko respublikinis XVIII Lietuvos skaičiuojamosios mechanikos 
seminaras, psl. 181

21 d. VGTU studentai su Čikagos universiteto studentais rengė pro-
jektą gamtosaugos tema, psl. 184

22 d. Vyko jaunųjų mokslininkų konferencija „Mechanika, medžiagų 
inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba“, psl. 185

23 d. VGTU ir Vilniaus „Ateities“ vidurinė mokykla pasirašė bendra-
darbiavimo sutartį, psl. 187

Bibliotekoje atidaryta paroda „Inovacijos – vienija pasaulį“, 
psl. 187

VGTU vyko konferencija „Evangelija ir kultūra XXI a.“, psl. 187

25 d. Vyko jaunųjų mokslininkų konferencija „Aplinkos apsaugos inži-
nerija“, psl. 190

26 d. VGTU ir UAB „Aedilis“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, 
psl. 191

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 193
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28 d. Bibliotekoje atidaryta paroda „Dangaus paveikslai“, psl. 194

29 d. Projektas SONG įveikė rengiamų „Imagine Cup“ varžybų pir-
mąjį turą, psl. 195

Antano Gustaičio aviacijos institute Lietuvos aviacijos verslo bei 
turizmo paslaugas teikiančios bendrovės susibūrė į asociaciją 
„Lietuvos aviacija“, psl. 197

Gegužė

2 d. Leidykla „Technika“ išleido naujus vadovėlius, psl. 199

3 d. VGTU ir Pekino valstybinis universitetas pasirašė bendradar-
biavimo sutartį, psl. 200

4 d. Senatas patvirtino Žiniasklaidos ir renginių direkcijos reorgani-
zacijos planą, psl. 209

Vyko tarptautinis universitetų teatrų forumas „Mano kiemas“, 
psl. 210

Lietuvos architektų projektai Kazachstane laimėjo pirmąsias 
vietas, psl. 211

5 d. Seime vyko konferencija „Mokslo politika: kiek ji skatina spręsti 
nepriklausomos Lietuvos gerovės ir pažangos spartinimo klau-
simus, psl. 214

Antano Gustaičio aviacijos institutui įteiktas Europos aviacijos 
saugos agentūros standartų 145 dalies reikalavimams patvirti-
nantis sertifikatas, psl. 219

6 d. Vyko jaunųjų mokslininkų konferencija „Transportas“, psl. 222
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10 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 224

11 d. VGTU vyko diskusija-susitikimas su VGTU vadovais „Katedros 
vedėjo vaidmuo gerinant studijų kokybę“, psl. 227

13 d. Vyko 6-oji tarptautinė konferencija „Verslas ir vadyba 2010“, 
psl. 230

LITEXPO vyko pramonės paroda „BaltTechnika 2010“ ir 8-oji 
transporto ir logistikos paroda „TransBaltica 2010“. Parodoje 
pristatytas L. Liudvinavičiaus, L. P. Lingaičio ir S. Dailydkos 
vadovėlis „Traukos riedmenų elektros pavaros ir jų valdymas, 
psl. 231

Bibliotekoje atidaryta paroda „Kino technikai – 115“, psl. 232

14 d. Vyko jaunųjų mokslininkų konferencija „K. Šešelgio skaitymai – 
2010“, psl. 233

Vyko VGTU ir asociacijos „Baltic Turkish Culture Academy“ or-
ganizuotas seminaras „Šeima“, psl. 234

18 d. VGTU ir UAB „Abplanalp Engineering“ pasirašė bendradarbia-
vimo sutartį, psl. 242

Bibliotekoje atidaryta paroda „Telekomunikacijų istorija ir dabar-
tis“, psl. 242

19 d. Vyko 10-oji tarptautinė konferencija „Naujos statybinės medžia-
gos, konstrukcijos ir technologijos“, psl. 243

Povilas Treigys gynė daktaro disertaciją, psl. 245

20 d. VGTU pasirašė sutartį su mokslo žurnalų leidyklos 
„Taylor&Francis“, psl. 246

21 d. VGTU pasirašė sutartį su Druskininkų „Ryto“ gimnazija, psl. 247
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24 d. Gintos daktaro disertacijos:
Laura Tupėnaitė ir Loreta Kanapeckienė, psl. 248

VGTU reitingai, psl. 249

25 d. Doc. Donatas Jonas Sidaravičius teikė mokslo darbų apžvalgą 
habilitacijos procedūrai, psl. 251

26 d. VGTU ir Pietų Korėjos universitetas pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį, psl. 251

Regina Jasilionienė gynė daktaro disertaciją, psl. 252

27 d. VGTU lankėsi Pietų Korėjos universitetų atstovai, psl. 255

Birželis

1 d. VGTU ir UAB „Innomeda“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, 
psl. 258

2 d. Leidykla „Technika“ išleido naujausius vadovėlius, psl. 259

3 d. VGTU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Dauda“, 
psl. 260

Aurimas Jurčius gynė daktaro disertaciją, psl. 260

4 d. Violeta Čepanko gynė daktaro disertaciją, psl. 261

5 d. Vyko sportininkų varžybos rektoriaus taurei laimėti, psl. 261

7 d. VGTU ir Studijų kokybės vertinimo centras pasirašė susitarimą 
dėl bendradarbiavimo, psl. 262
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Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Sciene sąrašą, 
psl. 263

8 d. Patvirtinta nauja Aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių at-
naujinimo programa, psl. 264

9 d. Pasirašyta sutartis dėl VGTU antrojo laboratorinio korpuso re-
novavimo finansavimo, psl. 264

Tomas Ramanauskas gynė daktaro disertaciją, psl. 265

10 d. Pasirašyta VGTU ir Vilniaus savivaldybės strateginės partne-
rystės sutartis, psl. 265

Gynė daktaro disertacijas: 
Gerda Jankevičiūtė, psl. 266
Inga Laukaitytė, psl. 266

11 d. Gynė daktaro disertacijas: Nikolaj Goranin ir Justas Trinkūnas, 
psl. 267

12 d. Vyko tarptautinis seminaras „Inovaciniai transport sprendimai: 
nuo politicos darbotvarkės link diegimo strategijų“, psl. 268

14 d. Andrius Buska gynė daktaro disertaciją, psl. 268

16 d. VGTU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Baltarusijos valsty-
biniu technologijos universitetu, psl. 269

Renatas Morkvėnas gynė daktaro disertaciją, psl. 269

Bibliotekoje atidaryta paroda „Greičiau už vėją“, psl. 269

17 d. Paskelbti nauji pasaulio mokslo žurnalų rodikliai, psl. 270

18 d. Valstybės kontrolė paskelbė VGTU audito išvadas, psl. 272
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19 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 273

21 d. Vyko doc. Audriaus Čereškos mokslo darbų apžvalgos habilita-
cijos procedūra, psl. 276

Aleksandr Sokolov gynė daktaro disertaciją, psl. 276

22 d. Senatas priėmė nutarimą dėl skatinimo už straipsnius žurnaluo-
se, psl. 281

Doktorantūros ir habilitacijos skyrius pervadintas Doktorantūros 
skyriumi, psl. 302

Vyko konferencija „Gaisrinės saugos specialistų rengimo aktu-
alijos. Praeitis. Dabartis. Ateitis“, psl. 302

28 d. VGTU ir Tbilisio universitetai pasirašė bendradarbiavimo sutar-
tį, psl. 304

29 d. VGTU ir Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo cen-
tras pasirašė bendradarbiavimo sutartį, psl. 305

Išleistas pirmasis naujojo VGTU žurnalo „Sapere aude“ nume-
ris, psl. 305

Su pagyrimu VGTU baigusiųjų sąrašas, psl. 306

30 d. VGTU ir UAB „ALPEK“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, 
psl. 307

Geriausi techniškųjų universitetų absolventai, psl. 308

Liepa

1 d. VGTU pasirašė bendradarbiavimo sutartis: su Pabradės „Ryto“ 
gimnazija, psl. 311
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Su UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depu“, psl. 311

3 d. Ryčiui Mušauskui įteiktas 10 000-asis VGTU magistro diplo-
mas, psl. 316

7 d. Gynė daktaro disertacijas: 

Viktoras Zubrecovas, 320; Evaldas Petkevičius, psl. 321

8 d. VGTU lankėsi Pietų Korėjos nacionalinio technikos universiteto 
delegacija, ps. 321

10 d. LR ŠMM patvirtino naują „Mokslo ir studijų institucijų mokslo 
(meno) darbų vertinimo metodiką“, psl. 323

14 d. Bibliotekoje atidaryta paroda „Žalgirio mūšiui – 600 metų“, 
psl. 3024

20 d. VGTU ir AB „Umega“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, 
psl. 326

21 d. VGTU ir UAB „Torus Solutions“ pasirašė bendradarbiavimo su-
tartį, psl. 326

22 d. Paskelbtas geriausių universitetų reitingas, psl. 326

23 d. Paskelbti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas rezultatai, 
psl. 327

Rugpjūtis

2 d. Profesoriui Pranui Baltrėnui – 70, psl. 330
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10 d. VGTU ir Baltarusijos Centrinis vandens resursų kompleksinio 
naudojimo mokslo tyrimo instututas pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį, psl. 332

25 d. VGTU ir UAB „Vilniaus Vingio mechanika“ pasirašė bendradar-
biavimo sutartį, psl. 333

26 d. VGTU ir Klaipėdos „ąžuolyno“ gimnazija pasirašė bendradar-
biavimo sutartį, psl. 333

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 333

Rugsėjis

1 d. VGTU Statybos technologijos ir vadybos katedrai – 40 metų, 
psl. 337

10 d. VGTU vyko Tarptautinių dienų 2010 renginiai, psl. 342

12 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 344

15 d. Aurelija Burinskienė gynė daktaro disertaciją, psl. 347

16 d. Geriausias mėnesio išradimas – „Elektroninės informacijos 
paieškos būdas ir sistema“, psl. 348

18 d. Išleista nauja Prano Baltrėno ir Alvydo Zagorskio monografija, 
psl. 350

19 d. VGTU ir Miuncheno technikos universitetas pasirašė bendra-
darbiavimo sutartį, psl. 351
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21 d. Leonas A. Maskaliūnas inauguruotas VGTU Garbės nariu, 
psl. 353

22 d. Paminėtas VGTU Bibliotekos įkurtuvių Saulėtekyje 10-metis, 
psl. 354

Gynė daktaro disertacijas:
Darius Miglinskas ir Arūnas Barvidas, psl. 356

23 d. Gynė daktaro disertacijas: 
Martin Wolfgang Schieg ir Edita Šarkienė, psl. 356

24 d. VGTU ir Šiaulių Didždvario gimnazija pasirašė bendradarbiavi-
mo sutartį, psl. 357

25 d. Gauti nauji patentai, psl. 358

27 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 362

29 d. Vilius Morkūnas išrinktas nauju VGTU SA prezidentu, psl. 364

30 d. Lietuvos parodų centre vyko paroda „Miestas. Nekilnojamasis 
turtas“, psl. 365

Spalis

1 d. VGTU ir Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla pasira-
šė bendradarbiavimo sutartį, psl. 368

Vyko jaunųjų mokslininkų konferencija „Operacijų tyrimas ir tai-
kymai (LOTD-2010), psl. 368

Paulius Ragauskas gynė daktaro disertaciją, psl. 368
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7 d. VGTU ir Valstybinė geležinkelio inspekcija pasirašė bendradar-
biavimo sutartį, psl. 369

11 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 370

19 d. VGTU ir UAB „Idea code“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, 
psl. 374

21 d. Bibliotekoje atidaryta paroda apie lėktuvo išradėjus brolius Rai-
tus „Žmogus gali skristi“, psl. 378

25 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 382

Bibliotekoje atidaryta paroda „Iš mokslo pasaulio“, psl. 382

26 d. VGTU ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė „Studijų 
programų plėtros Nacionalinėse kompleksinėse programose“ 
finansavimo ir administravimo sutartį, psl. 385

Galerijoje A atidaryta universiteto fotografo Alekso Jauniaus pir-
moji personalinė paroda „Žmonės“, psl. 385

27 d. Paskirtos 2010–2011 m. m. rudens semestro vardinės stipendi-
jos, psl. 387

Startavo verslumo konkursas „Renkuosi verslą“, psl. 393

28 d. Rektoriui R. Ginevičiui suteiktas Baltarusijos valstybinio techno-
logijos universiteto Garbės daktaro vardas, psl. 393

Lapkritis

2 d. Studentai I. Maknickaitė, A. Lizdenis ir L. Vizbaras pelnė pa-
skatinamąją premiją tarptautiniame konkurse „VELUX Award 
2010“, psl. 395
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4 d. Artūras Kriukovas gynė daktaro disertaciją, psl. 396

5 d. Rektorius R. Ginevičius inauguruotas Tbilisio universiteto Gar-
bės daktaru, psl. 396

6 d. SIEMENS arenoje vyko pirmasis VISI–VGTU absolventų kon-
gresas, psl. 399

8 d. Darbuotojų publikacijosį įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 399

9 d. VGTU lankėsi Gardino Jankos Kupalos universiteto mokslinin-
kų delegacija, psl. 400

VGTU dalyvavo Tarptautinėje švietimo ir karjeros parodoje 
Baku, psl. 400

10 d. Įteiktas sertifikatas žurnalo autoriams: E. K. Zavadskui, A. Ka-
klauskui, Brian Sloan bei žurnalo sekretoriui A. Banaičiui, 
psl. 402

12 d. Mečisavas Griškevičius gynė daktaro disertaciją, psl. 407

14 d. Ansambliui „Vingis“ suteiktas laureato vardas, psl. 408

15 d. VGTU ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pasirašė ben-
dradarbiavimo sutartį, psl. 408

16 d. VGTU ir Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškoji kultūros centro 
vidurinė mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį, psl. 409

17 d. Ilgus metus dirbusiam Žiniasklaidos direkcijos direktoriui, doc. 
dr. Algimantui Nakui – 75, psl. 409
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18 d. Statybos fakultetui – 40. Nusipelniusiems žmonėms įteikti ap-
dovanojimai, psl. 411

Vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Verslas, vadyba ir stu-
dijos 2010“, psl. 414

19 d. Gynė daktaro disertacijas: Vygintas Batkauskas ir Eglė Strai-
nienė, psl. 415

20 d. Tomas Ustinavičius gynė daktaro disertaciją, psl. 416

21 d. Bibliotekoje atidaryta paroda „Geras daiktas – televizija“, 
psl. 417

22 d. Vyko mokslinė konferencija „Menų sąveika architektūroje“, 
psl. 418

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science“ sąrašą, 
psl. 419

23 d. Bibliotekoje atidaryta paroda „Neregimų spindulių pėdsakais“, 
psl. 431

24 d. Gintautas Garbanovas gynė daktaro disertaciją, psl. 432

Gautas patentas P. Baltrėno ir V. Čepanko išradimui, psl. 432

25 d. Antanas Vindašius gynė daktaro disertaciją, psl. 433

„Palėpės“ spektaklis laimėjo festivalio prizą, psl. 434

26 d. Rasa Ruminaitė gynė daktaro disertaciją, psl. 434
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Gruodis

2 d. VGTU įteiktas Nacionalinės kokybės prizas didelių įstaigų kate-
gorijoje, psl. 435

3 d. Marius Aleknavičius gynė daktaro disertaciją, psl. 435

6 d. Gynė disertacijas: 

Violeta Motuzienė ir Lina Užšilaitytė psl. 436

Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 437

9 d. Vyko respublikinė mokslo istorikų konferencija „Mokslo ir tech-
nikos raida Lietuvoje“, psl. 438

10 d. Gynė daktaro disertacijas: Jovita Damauskaitė ir Mantas Pauli-
nas, psl. 441

13 d. Albinas Mocevičius gynė daktaro disertaciją, psl. 444

15 d. Užbaigti VGTU antrojo laboratorinio korpuso renovavimo dar-
bai, psl. 446

16 d. VGTU lankėsi Indijos ambasadorius Lenkijai ir Lietuvai Deepak 
Vohra, psl. 447

17 d. VGTU įteikta prekybos dievo Merkurijaus statulėlė „Už pasieki-
mus 2010 m. tarp aukštųjų mokyklų“, psl. 448

21 d. Dalius Matuzevičius gynė daktaro disertaciją, psl. 449

22 d. VGTU ir UAB „SG dujos Auto“ pasirašė bendradarbiavimo su-
tartį, psl. 450
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Mokslo žurnalui Transport sukako 25-eri metai, psl. 450

24 d. Darbuotojų publikacijos, įrašytos į ISI Web of Science sąrašą, 
psl. 454

27 d. Išleista serijinė universiteto metraščio knyga „Metai ir dienos. 
VGTU 2008 m.“, psl. 462

30 d. VGTU ir Baltarusijos valstybinis technikos universitetas pasira-
šė bendradarbiavimo sutartį, psl. 464
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LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr.  V-615 
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švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. ISAK-1707 
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kymo Nr. ISAK-1366/4-324 „Dėl Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų 
(slėnių) priežiūros tarybos sudarymo“ pakeitimo.
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versitetus ir konkrečias studijų kryptis“ pakeitimo.

LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-1770 Dėl 
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fondų lėšomis finansuojamų doktorantūros studijų vietųį į kurias 2010 me-
tais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo mokslo ir studijų instituci-
joms pagal mokslo ar studijų kryptis ir studijų formas“ pakeitimo.

LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. V-1988 Dėl 
švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-526 „Dėl 
Stipendijų ir išmokų studijoms tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo.

LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-2024 
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-800 
„Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prio-
riteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonės „Studijų 
sistemos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 
patvirtinimo“ pakeitimo.

LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. lapkričio116 d. įsakymas Nr. V-2033 
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2010 m rugsėjo 30 d. įsakymo Nr.V-1667 
„Dėl Galutinio valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų stu-
dijų vietų, į kurias 2010 metais priimti studentai, skaičiaus ir jų paskirstymo 
tarp aukštųjų mokyklų ir studijų sričių patvirtinimo“ pakeitimo.

LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-2364 
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-
1723 „Dėl Mokymosi ir studijų finansavimo šaltinių klasifikatoriaus patvirti-
nimo“ pakeitimo.

LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-2425 
Dėl Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) stebėsenos grupės 
patvirtinimo.

LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-2451 
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. ISAK-
2679 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 
3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01- priemonės 
„Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų 
mokslinių darbų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pa-
tvirtinimo“ pakeitimo.
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LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 562 „Dėl Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 540 „Dėl Lietuvos 
valstybinio mokslo ir studijų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

LR Vyriausybės 2010 m. birželio 16 d. nutarimas Nr. 799 „Dėl Lietuvos Respu-
blikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis fi-
nansuojamų doktorantūros studijų vietų, į kurias 2010 metais priimami stu-
dentai, skaičiaus pagal konkrečias mokslo ar studijų kryptis patvirtinimo“. 

LR Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 949 „Dėl Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1263 „Dėl Integruoto 
mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros programos patvir-
tinimo“ pakeitimo“. 

LR Vyriausybės 2010 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 1841 „Dėl Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 337 „Dėl Mokslo 
ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, 
jų pavaduotojų, mokslinių, sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dės-
tytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

LR Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1849 „Dėl Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 321 „Dėl Integruotų 
mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvir-
tinimo“ pakeitimo“. 

LR Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 874 „Dėl Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 971 „Dėl Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės ir Italijos Respublikos Vyriausybės bendra-
darbiavimo kultūros švietimo, studijų, mokslo ir technologijų srityse bendro 
komiteto Lietuvos dalies sudarymo“.  

LR Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1855 „Dėl Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2009 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimenti-
nei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo 
ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

„Mokslo direkcija informuoja“, 2010 m.
„Mokslo Lietuva“, 2010 m.
Oficiali korespondencija, 2010 m.
Rektorato narių ir dėstytojų išvykų į kitų šalių universitetus ataskaitos, 2010 m.
Rektoriaus įsakymai, 2010 m.
„Respublika“, 2010 m.
„Studentų era“, 2010 m.
Sutartys su Lietuvos institucijomis, 2010 m. 
Tarptautinio bendradarbiavimo sutartys., 2010 m.
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Tarptautinių, respublikinių ir universitetinių konferencijų bei seminarų medžia-
ga, 2010 m.

Užsienio ryšių direkcijos oficiali medžiaga, 2010 m.
„Veidas“, 2010 m.
Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 2009 metai // Vilniaus Gedimino 

technikos universiteto mokslinis informacinis leidinys „Mokslas, studijos, 
universiteto gyvenimas”, 2010. Vilnius: Technika, 2010. 

VGTU Senato posėdžių nutarimai, 2010 m. 
VGTU „Studijų biuletenis“, Vilnius: Studijų direkcija, 2010 m. sausio–gruodžio 

mėn. 
VGTU tarybos posėdžių nutarimai, 2010 m.
Technikos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 

2003.
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VGTU ansamblio „Vingis“ orkestro vadovą A. Jonušą (kairėje) 70-mečio proga sveikina 
pirmasis prorektorius E. K. Zavadskas. Centre – rektorius R. Ginevičius

VGTU ansamblio „Vingis“ orkestro vadovą A. Jonušą (centre) 70-mečio proga  
sveikina orkestro dalyviai
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VGTU ansamblio „Vingis“ orkestro vadovą A. Jonušą (dešinėje) 70-mečio proga  
sveikina buvę ilgametis Žiniasklaidos ir renginių direkcijos direktorius A. Nakas (kairėje) 

ir jo pavaduotojas J. Norkevičius

VGTU bendruomenės nariai (su gėlėmis pirmasis prorektorius E. K. Zavadskas,  
šalia Viešosios komunikacijos direktorius A. Šneideris) pagerbė Rolando Jankausko, 

žuvusio prie Televizijos bokšto, atminimą
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VGTU plėtros prorektorius L. Rimkus (centre) pasirašo projektų sutartis su ŠMM  
ministru G. Steponavičiumi (dešinėje),  KMU rektoriumi R. Žaliūnu (šalia ministro).  
Kairėje Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojas M. Keizeris

Vyksta projekto „Longlife“ WP4 seminaras. Prezidiume dešinėje VGTU studijų  
prorektorius A. Daniūnas, šalia AF katedros vedėjas J. Parasonis



496

Pokalbyje-diskusijoje eksponuojamos  „Lietuvos mokslo“ serijos knygos,  
išleistos A. Liekio (dešinėje)

Pokalbyje-diskusijoje kalba „Lietuvos mokslo“ serijos knygų autorius A. Liekis (dešinėje).  
Jo dešinėje pirmasis prorektorius E. K. Zavadskas ir rektorius R. Ginevičius
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Studijų prorektorius A. Daniūnas (centre kairėje) ir švietimo ministras G. Steponavičius 
parodoje „Mokymasis. Studijos. Karjera 2010“

Šiaulių meras G. Mikšys (centre) pasirašo bendradarbiavimo sutartį su VGTU.  
Šalia mero į dešinę rektorius R. Ginevičius, pirmasis prorektorius E. K. Zavadskas,  

plėtros prorektorius L. Rimkus ir mokslo prorektorius R. Kirvaitis
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Prie naujai atskraidintų lėktuvų kairėje AGAI direktorius J. Stankūnas,  
dešinėje VGTU kancleris A. Komka

Vilniaus knygų mugėje nominacijų apdovanojimus gavo: iš dešinės R. Malikėnienė –  
už vadovėlio nepriekaištingą redagavimą, maketuotojas G. Bancevičius ir leidyklos 

„Technika“ direktorės pavaduotoja A. R. Kučiauskienė
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Vilniaus knygų mugėje vykusį renginį „Mokslo žurnalų leidyba Lietuvoje:  
dabartis ir perspektyva“ atidaro rektorius R. Ginevičius (dešinėje)

Jaunųjų mokslininkų konferenciją atidaro rektorius R. Ginevičius (kairėje)  
ir R. Kirvaitis
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AGAI studentų susitikimas su kariuomenės karinių pajėgų vadais

AGAI studentų susitikimas su kariuomenės karinių oro pajėgų vadu A. Leita, mokomojo 
centro vadovu M. Grigaliūnu ir Personalo skyriaus viršininku D. Kapūst. Centre AGAI 

direktorius J. Stankūnas ir generolas A. Leita
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Bendradarbiavimo sutartį pasirašo UAB „TeleSoftas“ direktorius A. Stonys ir rektorius 
R. Ginevičius. Šalia dešinėje pirmasis prorektorius E. K. Zavadskas, mokslo prorektorius  

R. Kirvaitis ir Integracijos ir karjeros direkcijos direktorė A. Usonienė

Vyksta konferencija „Elektronika ir elektrotechnika“
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VGTU „Karjeros dienos 2010“

Įsteigtu Antano Gustaičio medaliu apdovanotas  
AGAI direktorius J. Stankūnas
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Apdovanotieji Antano Gustaičio medaliu prie ANBI-I sparno. Iš kairės: plk. S. Murza, 
E. Raubickas, J. Čepas, plk. Z. Vegelevičius, V. Jankienė, J. Balčiūnas, J. Stankūnas 

(AGAI direktorius), Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius R. Jankauskas,  
A. Lapinskas ir A. Jonušas

„Gabija“ – 2009 metų „Aukso paukštės“ nominantė. Priekyje kairėje meno vadovė 
R. Viskantaitė
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LR Ministras pirmininkas Andrius Kubilius (centre) įteikė Lietuvos mokslo premijas  
už 2009 metus. Antroje eilėje iš kairės antras ir trečias prof. Vytautas Giniotis ir prof.  

Albinas Kasparaitis

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė (centre) apdovanojo  2009-ųjų metų geriausius  
fizinių, technologijos, biomedicinos, humanitarinių ir socialinių mokslų disertacijų  

konkurso laureatus bei nugalėtojus
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Jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Aviacijos technologijos“. Kalba AGAI  
direktorius prof. J. Stankūnas (kairėje)

Konferenciją „Evangelija ir kultūra XXI a.“ atidaro pirmasis prorektorius  
prof. E. K. Zavadskas (dešinėje)
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Konferencija LR Seime „Mokslo politika: kiek ji skatina spręsti nepriklausomos Lietuvos 
gerovės ir pažangos spartinimo klausimus“. Dešinėje pusėje pirmoje eilėje ketvirtas  

iš dešinės VGTU mokslo prorektorius prof. R. Kirvaitis

Seime konferencijoje „Mokslo politika: kiek ji skatina spręsti nepriklausomos Lietuvos gero-
vės ir pažangos spartinimo klausimus“ kalba VGTU mokslo prorektorius prof. R. Kirvaitis. 

Dešinėje centre VGTU Mokslotyros centro direktorius, dr. Algimantas Liekis



507

Jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Transportas“

Diskusijoje-susitikime su VGTU vadovais „Katedros vedėjo vaidmuo gerinant studijų 
kokybę“.  Dešinėje studijų prorektorius Alfonsas Daniūnas
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LITEXPO vykusioje parodoje –  „TransBaltica 2010“ eksponatai

LITEXPO parodoje „BaltTechnika 2010“ ir TransBaltica 2010“ pristatytas naujausias 
trijų autorių vadovėlis „Traukos riedmenų elektros pavaros ir jų valdymas“. Iš kairės: 

S. Dailydka, L. P. Lingaitis  ir L. Liudvinavičius 



509

Jaunųjų mokslininkų konferencijoje „K. Šešelgio skaitymai 2010“

Tarptautinėje konferencijoje „Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos  
ir technologijos“. Kairėje pirmoje eilėje prof. R. Kačianauskas
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VGTU viešėjo Pietų Korėjos universitetų atstovai. Pirmas kairėje studijų prorektorius 
A. Daniūnas, pirmas dešinėje mokslo reikalų prorektorius R. Kirvaitis, centre Užsienio 

ryšių direkcijos direktorė A. Radzevičienė

Varžybų rektoriaus taurei laimėti dalyviai Aukštadvario poilsio bazėje
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VGTU ir Studijų kokybės vertinimo centro direktorius A. Grebliauskas (dešinėje)  
pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo. Centre rektorius R. Ginevičius, mokslo  

prorektorius R. Kirvaitis ir studijų prorektorius A. Daniūnas

VGTU ir Vilniaus savivaldybė pasirašė strateginės partnerystės sutartį. Iš dešinės:  
rektorius R. Ginevičius, meras V. Navickas, pirmasis prorektorius E. K. Zavadskas, 
mokslo prorektorius R. Kirvaitis, plėtros prorektorius L. Rimkus,  kancleris A. Komka  

ir Senato pirmininkas D. Čygas



512

VGTU rektorius R. Ginevičius (centre dešinėje) ir Tbilisio universiteto rektorius pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį. Dešinėje Gruzijos ambasadorius Lietuvoje, kairėje  

VGTU kancleris A. Komka

VGTU rektorius R. Ginevičius (dešinėje) ir Pietų Korėjos nacionalinio technikos  
universiteto rektorius pasirašo bendradarbiavimo sutartį. Stovi iš dešinės: studijų  

prorektorius A. Daniūnas, Užsienio ryšių direktorė A. Radzevičienė,  
mokslo prorektorius R. Kirvaitis
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Rugsėjo 1-osios šventė. Prie mikrofono studijų prorektorius A. Daniūnas

Rugsėjo 1-osios šventėje Aplinkos inžinerijos fakulteto bendruomenė
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Senato nariai po Leono A. Maskaliūno (centre) inauguracijos
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Bibliotekos įkurtuvių Saulėtekyje 10-metis, psl. 329

Naujasis VGTU SA prezidentas Vilius Morkūnas
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LITEXPO vykstančioje parodoje „Miestas. Nekilnojamasis turtas“.  
Dešinėje pirmasis prorektorius E. K. Zavadskas

Alekso Jauniaus (centre) personalinės parodos „Žmonės“ atidaryme. Kairėje pirmasis 
prorektorius E. K. Zavadskas,  dešinėje plėtros prorektorius L. Rimkus ir bibliotekos 

direktorė R. Abramčikienė
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Startavo verslumo konkursas „Renkuosi verslą“. Studijų prorektorius A. Daniūnas  
(dešinėje) ir VVF dekanas A. V. Rutkauskas

Pirmajame VISI-VGTU absolventų kongrese SIEMENS arenoje. Pirmoje eilėje  
centre rektorius R. Ginevičius, šalia  švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius 
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Pirmajame VISI-VGTU absolventų kongrese SIEMENS arenoje

Pirmajame VISI-VGTU absolventų kongrese SIEMENS arenoje. Scenoje operos  
solistas Virgilijus Noreika ir VGTU choras „Gabija“ (priekyje meno vadovė  

R. Viskantaitė)
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Gardino J. Kupalos universiteto mokslininkų delegacijos viešnagė. Centre rektoriai 
R. Ginevičius ir Jauhenas Rouba

Ansambliui „Vingis“ konkurse „Kadagys 2010“ suteiktas laureato vardas



520

Ansambliui „Vingis“ konkurse „Kadagys 2010“ suteiktas laureato vardas. Centre  
pirmoje eilėje stovi ansamblio meno vadovė R. M. Zaleckaitė, choreografas R. Tamutis, 

orkestro vadovas A. Jonušas

Doc. dr.  Algimanto Nako, ilgus metus vadovavusio VGTU Žiniasklaidos direkcijai,  
jubiliejinis gimtadienis
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Statybos fakulteto 40-mečio paminėjime kalba SF dekanas P. Vainiūnas

SF 40-mečio paminėjime. Pirmoje eilėje iš dešinės J. Antanaitis ir  
akademikas A. Kudzys, antroje eilėje iš dešinės: plėtros prorektorius L. Rimkus,  

studijų prorektorius A. Daniūnas ir pirmasis prorektorius E. K. Zavadskas
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VGTU aukso medaliu apdovanojamas  B. Sidauga, psl. 384

Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas Adakras Šeštakauskas (dešinėje)  
Lietuvos statybininko Garbės ženklą įteikė A. Nakui
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LIS pirmininkas A. Vapšys  įteikia Padėką G. Marčiukaičiui, psl. 384

LIS pirmininkas A. Vapšys  įteikia Padėką pirmajam prorektoriui E. Z. Zavadskui
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Statybos fakulteto 40-mečio paminėjime. Kalba Senato pirmininkas D. Čygas

Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Verslas, vadyba ir studijos 2010“.  
Kairėje VVF dekanas A. V. Rutkauskas ir rektorius R. Ginevičius



525

Rektoriaus R. Ginevičiaus rankose  Nacionalinės kokybės prizas.  
Kairėje ūkio ministras D. Kreivys

VGTU vadovai chorų šventėje „Žiemos šviesa“
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Akademinis choras „Gabija“ (priekyje meno vadovė R. Viskantaitė) chorų šventėje  
„Žiemos šviesa“

VGTU sportininkus Vilniaus Rotušėje apdovanojo meras R. Alekna (kairėje).  
Dešinėje HI direktorius prof. P. Tamošauskas
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Mokslo istorikų konferencijos dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: pirmas – mokslo istorikų 
konferencijų sumanytojas ir organizatorius A. Nakas, trečias – rektorius R. Ginevičius, 

penktas – pirmasis prorektorius E. K. Zavadskas, dešinėje MC direktorius  
A. Liekis
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Universitete lankėsi Indijos ambasadorius Lenkijai  
ir Lietuvai Deepak Vohra (centre)

Rektoriaus R. Ginevičiaus rankose prekybos dievo Merkurijaus statulėlė  
„Už pasiekimus 2010 m. tarp aukštųjų mokyklų“
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Serijinių knygų „Metai ir dienos. VGTU“ fotografijų autorius Aleksas Jaunius
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B
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