
 

Lietuvos mokslininkų sąjungos XI suvažiavimo, įvykusio 2010 m. balandžio 17 d. LMA 

Konferencijų salėje, Gedimino pr. 3, Vilniuje, 

 
P R O T O K O L A S 

 
 

LMS XI suvažiavimo darbotvarkė 
 

9.00 – 10.00 Suvažiavimo dalyvių registracija 

SUVAŽIAVIMO POSĖDIS 
Pirmininkauja Vladislovas Guoga ir Jadvyga Kerienė. Sekretoriauja Emilis 
Urba 

10.00 – 10.30 Suvažiavimo atidarymas 
                       Suvažiavimo svečių sveikinimai 
                       Balsavimo ir mandatų komisijų rinkimai 
10.30 – 10.50 LMS tarybos ataskaita ir pranešimas: 
                       LMS ir mokslo politika 
                       Pranešėjas – Antanas Kulakauskas 
10.55 – 11.15 Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių 
                       sąjungų susivienijimo veikla ir 
                       perspektyvos 
                       Pranešėja – Asta Lapinskienė 
11.20 – 11.40 Lietuvos nacionalinės ekonomikos ir 
                       visuomenės reikalų tarybos įkūrimo reikmė 
                       Pranešėjas – Zenonas Rudzikas 
11.45 – 12.00 Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos kelias 
                       link ambicingos vizijos 
                       Pranešėja – Vilma Petrikaitė 
12.00 – 12.15 LMS XI suvažiavimo pareiškimo pristatymas 
                       Pranešėjai – Rimas Norvaiša ir Vygintas Gontis 
12.15 – 12.20 Mandatų komisijos pranešimas 
12.20 – 12.30 Finansinės priežiūros komisijos ataskaita 
                       Pranešėja – Jelena Tamulienė 
12.30 – 13.30 LMS skyrių ir narių pasisakymai dėl 
                       padėties Lietuvos mokslo ir studijų 
                       sistemoje ir LMS pareiškimo. 
13.30 – 13.50 Kandidatų į LMS tarybą kėlimas, LMS 
                       tarybos rinkimai 
13.50 – 14.00 Kandidatų į LMS pirmininko pareigybę 
                       kėlimas ir kandidatų pasisakymai. 
                       LMS pirmininko rinkimai 
14.00               Suvažiavimo išrinkto LMS pirmininko 
                        žodis 

Suvažiavimo nutarimai: 
 
1. Patvirtinti suvažiavimo balsų skaičiavimo komisiją, kurią sudarys A.Baltrėnas ir Jelena 

Tamulienė. 



2. Patvirtinti suvažiavimo mandatų komisiją, kurią sudarys Vygintas Gontis, Leonas Kadžiulis 
ir Konstantinas Repšas. 

3. Patvirtinti Tarybos ataskaitą. 
4. Patvirtinti Finansų priežiūros komisijos ataskaitą. 
5. Patvirtinti naująją LMS tarybą, kurią sudarys Vladislovas Guoga, Alfonsas Ramonas, Rimas 

Norvaiša, Jadvyga Kerienė, Leonas Kadžiulis, Bronius Kaulakys, Andrius Bielskis, Antanas 
Kulakauskas, Valentas Daniūnas, Gediminas Zemlickas, o taip pat LMS skyrių pirmininkai 
ir LMS institucijų vadovai.  

6. Išrinkti Rimą Norvaišą naujuoju LMS pirmininku. 
7. Patvirtinti tokios sudėties Finansinės priežiūros komisiją: pirmininkė – Jelena Tamulienė, 

nariai – Valentas Daniūnas ir Arūnas Galkus. 
8. Patvirtinti LMS suvažiavimo pareiškimą, atsižvelgiant į suvažiavimo dalyvių pastabas, jei 

tokių bus. Pastabas dėl pareiškimo galima pateikti Vygintui Gončiui. 
 
Suvažiavimo atidarymas, svečių sveikinimai, balsavimo ir mandatų komisijų rinkimas. 

Vladislovas Guoga atidaro suvažiavimą, kuriame teks atsiskaityti už pastarųjų dvejų metų veiklą. 
Pakviečia tylos minute pagerbti mirusius LMS tarybos narius Stepą Janušonį ir Stasį Goberį. 
Kadangi sveikinimų nėra, galima jau dabar patvirtinti mandatų komisiją. V.Guoga siūlo tris 
asmenis: Vygintą Gontį, Leoną Kadžiulį ir Konstantiną Repšą. Balsų skaičiavimo komisijon – 
A.Baltrėną ir Jeleną Tamulienę. Abi komisijos vienbalsiai patvirtinamos.  

 

Pastaba. Jau po suvažiavimo el. paštu buvo gautas JAV lietuvių bendruomenės Krašto 
valdybos vicepirmininko mokslo reikalams dr. Stasio Bačkaičio sveikinimas, kuris suvažiavimo 
dalyviams negalėjo būti perskaitytas:  

„JAV LB Krašto valdybos vardu sveikinu Lietuvos mokslo sąjungą ir jos narius XI 
suvažiavimo proga.  Didžiųjų iššūkių ir pasikeitimų akivaizdoje ir ypatingai sunkiame 
ekonominiame laikotarpyje linkime jums darnos, produktyvios ir kūrybingos darbo dienos ir 
sėkmes visuose jūsų problemų aptarimuose ir sprendimuose. Jūsų, kaip Lietuvos proto ir mąstymo 
elito, uždavinys – bendromis jėgomis buti pavyzdžiu, kaip tobulėjančios asmenybes gali suteikti 
viltį ir atsinaujinimo impulsą visai tautai, keisti valstybinį mąstymą ir nutiesti kelrodį Lietuvos 
ateičiai.  

“Jeigu ne mes, tai kas?“ 
 
Antanas Kulakauskas pristato LMS tarybos ataskaitą ir pranešimą „LMS ir mokslo 

politika“: 
„Mieli kolegos ir bičiuliai, sveikinu jus visus... Gyvename ne pačius geriausius laikus; 

kuklesnis ir mūsų suvažiavimas... Ne visiems įteikta ir ataskaita, todėl kai ką iš jos paskaitysiu. Mes 
tebeturime apie 500 narių, tačiau aktyvių yra žymiai mažiau. Pereitas X LMS  suvažiavimas išrinko 
tarybą; vyko jos posėdžiai, būta ir neformalių pasitarimų. 2009 m. gruodžio 15 d. įvyko 
konferencija – diskusija, skirta LMS dvidešimtmečiui. Buvo aptartos mokslo ir studijų problemos. 
Renginys pavyko. Jame dalyvavo ne tik mokslininkai, bet ir valdžios atstovai.  

Skyrių ir biurų veikla: iš 20 gautos tik penkios ataskaitos. Aktyviausia Šiaulių „Salduvė“, kuri 
išaugo – turi apie 160 narių, vykdė projektus; pervedė apie 4800 Lt į LMS sąskaitą. Taip pat ir 
„Scientia Educologica“ rengė  konferencijas. LMS skyrius Geologijos ir geografijos institute bei 
„Vionika“ yra profsąjunginės organizacijos. 

LMS taryba daugiausia dirbo mokslo ir studijų sistemos reformos kryptimi, veik visuose 
posėdžiuose tai svarstyta. Reforma vyksta nuo pat nepriklausomybės atkūrimo, tačiau prieš šešerius 
metus prasidėjo naujas reformos etapas, o galiausiai priimtas naujasis Mokslo ir studijų įstatymas. 
LMS apskritai nesipriešino reformos idėjai, tačiau siekė, kad joje iš tikrųjų galėtų dalyvauti 
mokslininkų  organizacijos. Deja, Mokslo ir studijų įstatyme tepasakyta, kad jos gali... 2008 m. 
taryba kreipėsi į Vyriausybę dėl kuriamų slėnių, prašė jų kūrimui nepritarti, kol tai nebus 
apsvarstyta mokslininkų  organizacijose, kreipėsi dėl Seime svarstomo Mokslo ir studijų įstatymo. 



Konstatuota, kad projektas iš esmės nekeičia biurokratinio mokslo ir studijų valdymo, neužtikrina  
mokslininkų dalyvavimo. Pažeidžia universitetų autonomiją ir dėstymo laisvę... Ir negali užtikrinti 
aukštesnės mokslo ir studijų kokybės. Taryba siūlė pradėti ne nuo Mokslo ir studijų įstatymo, o nuo 
mokslo ir studijų politikos ir jos demokratiško formavimo. Deja, nieko įtikinti nepavyko. Nors ir 
buvo pripažįstama, kad pastabos teisingos, tačiau politinė valia – priimti, o paskui taisyti. Aš 
asmeniškai turėjau vilčių, kad, jei būtų laikomasi nuostatos, jog be  mokslininkų  organizacijų LRV 
negalėtų sprendimų priimti, rastųsi kitos galimybės LMS plėstis, vienytis. Pas mus gi LMT 
pristatoma kaip  mokslininkų atstovė. Deja, jos nariai nėra  mokslininkų renkami, o skiriami 
Vyriausybės. Daugelis ir nemato reikalo dalyvauti, matydami, kad jų balsas į dangų neina.  

Bendradarbiauta su aukštųjų mokyklų profsąjunga. Dėl jos organizuoto streiko: LMS galėjo 
būti tik idėjinis rėmėjas. Dėl mažo aktyvumo pokyčių čia neįvyko. Svarstytas „Mokslo Lietuvos“ 
likimas bei krizė. Popierinis leidinys tebeina, bet reikia jo leidimo permąstymo. Buvo siūlyta jo ir 
atsisakyti. Reikia išlaikyti patalpas, o nepakankant pinigų, tenka atsisakyti apmokamų darbuotojų.  

LMS baigė 2006 m. pradėtą projektą „Mokslas, mokslininkai, visuomenė“; už jį atsiskaityta. 
Pripažintas vienu geriausių tokio pobūdžio projektų. „Mokslo Lietuvos“ išlaikymui iš Vyriausybės 
prašyta apie 30 tūkst. Lt, gauta apie 7 tūkst...  

Ateidamas dirbti pirmininku, turėjau didesnių vilčių, kad pavyks išjudinti mokslininkus; 
turėdamas galimybę, kalbėjau per radiją. Norėjau, kad rastųsi didesnės galimybės LMS. Tačiau 
Mokslo ir studijų įstatyme teparašyta, kad organizacijos gali būti remiamos. O kadangi mūsų 
pozicija nepatiko, didelės paramos tikėtis nereikia. Nepavyko išjudinti  mokslininkų bendruomenės 
veikti už savo įstaigų ribų. O be  mokslininkų bendruomenių neturėtų būti priimami sprendimai. 
LMS turėtų būti asociacija, vienijanti kūrybines ir profesines organizacijas, ginanti mokslininkų 
interesus. Nepavyko. Kaltę prisiimu, nežadu daugiau kandidatuoti į pirmininkus. Ačiū visiems 
tarybos nariams, etatiniams LMS darbuotojams.“ 

Klausimas: „Ar mokslinė taryba daro visų Lietuvoje atliekamų mokslo darbų analizę?“ 
Atsakymas: „LMS neturi galimybių to daryti. LMT turi programas ir visą reikalingą 

medžiagą. Kaip ji tai daro, nesiimu atsakyti.“ 
 
Asta Lapinskienė skaito pranešimą „Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų 

susivienijimo veikla ir perspektyvos“: 
„Sveikinu suvažiavimą, linkiu gerų rezultatų. LAMPSS įsikūrė 2008 m. Esame pasirašę 

bendradarbiavimo sutartį su LMS. Mes susijungėm ir dabar vienijam 15 universitetų, porą kolegijų, 
Teorinės fizikos ir astronomijos bei  Geologijos ir geografijos institutus. Mūsų tikslas – ginti visus, 
dirbančius aukštosiose mokyklose. Daug nuveikėm – buvo padidinti atlyginimai universitetuose ir 
institutuose. Svarstėme Mokslo ir studijų įstatymą. Buvo rašyta, susitikta su Seimo frakcijų 
atstovais. Vaizdas paprastas – mums sakoma: „Nebalsuosime, suprantame...“ O kai jau svarsto, tai ir 
balsuoja, nes partijos liepė. Prieš – vienas kitas. Klauso, bet negirdi, taigi kalbame su sienomis.  

Agresyviai kovodami, pasiekėme 65 m. amžiaus apribojimo panaikinimo. Dalyvauta tarybos, 
senato darbe. Taryboje studentai turi 20% atstovų, o mokslininkai patenka į grupę „ir kiti“. 
Nurodėme, kad 28 Mokslo ir studijų įstatymo straipsniai iš 120 antikonstituciniai. Tačiau Seimas 
atsisakė kreiptis į KT, kreipėsi kai kurie Seimo nariai. Vadinasi tai bus svarstoma apie dvejus metus, 
o per tą laiką bus padaryta „pertvarka“. Mūsų mažai, nemokam elgtis agresyviai kaip politikai. 
LMT priėmė labai aukštus reikalavimus, kuriuos mažai kas galės patenkinti. Institutus reikėsią 
mažinti trigubai. Mokslo finansavimas karpomas. Dėl šių dalykų kovojame. Kovo 18 d. nuspręsta 
uždaryti doktorantūrą. Reikalavimai nerealūs – atskirti socialinius ir humanitarinius mokslus nuo 
techniškųjų, nustatant jiems skirtingus reikalavimus. Balandžio 9 d. susitikom su prezidente, 
paaiškinom, kad tokia politika mokslą žlugdo. Politikai negirdės mūsų, jei nebūsime stiprūs. Vienas 
iš valstybės žlugdymo būdų – žlugdyti inteligentiją, negirdėti jos balso. Veikime kartu, drąsiai – 
kumštis prieš kumštį.“  

Klausimas: „Patiko jūsų išvada. Dėl 65 m. laimėjot... Gal reikia agresyviau? Jie girdi tik 
agresiją.“ 

Atsakymas: „Surengėme mitingą. Ministras G.Steponavičius išdrįso studentams sakyti: „Ar 



norite, kad jums dėstytų supeliję dėstytojai?“ Mūsų administracijos pernelyg inteligentiškos. Mes 
irgi turime daryti politiką.“ 

Klausimas: „Ar turite profsąjungų mokslo politiką? Kas jos autoriai? Ko ja siekiama?“ 
Atsakymas: „Savo mokslo politikos neturime... Nesame revoliucionieriai.“ 
 
Zenonas Rudzikas skaito pranešimą „Lietuvos nacionalinės ekonomikos ir visuomenės 

reikalų tarybos įkūrimo reikmė“: 
„Menu I LMS suvažiavimą, kai visi netilpome į šią salę. Dabar mūsų daug mažiau. Bet gal 

liko aukso smiltelės? Padėtis sudėtinga, mūsų balso negirdėti. Dabartinė LMT valdoma valdžios. 
Rektoriai bus perrenkami... Gerai, kad veikia LMS. Organizacijos kartais siūlo priešingus dalykus. 
Dalyvauju europinių struktūrų veikloje. Kai kurios iš tų struktūrų skatina reemigraciją. Juk 
mobilumo esmė tokia ir yra – „susiurbti“ geriausius mūsų studentus. Tą patį daro ir J.A.V.  

Tačiau noriu pasakyti rytiečių patarlę: „Geriau uždegti nors mažą žvakelę nei visą amžių 
verkšlenti, kad tamsu.“ Patekau Briuselin, į Ekonominių ir socialinių reikalų komitetą, skirtą 
organizuoti pilietinei visuotinei. Susipažinau su demokratija ir jos sampratomis. Šis komitetas yra 
Europos Tarybos patarėjas. Iš Lietuvos komitete dalyvauja devyni žmonės – darbdavių, dirbančiųjų 
bei kitų suinteresuotų grupių atstovai. Kai kuriose šalyse, pvz., Vengrijoje, yra atitinkami 
nacionaliniai komitetai. Baltijos šalyse – ne.  

O kodėl tokio neįkūrus Lietuvoje? Galėtų būti ir atskiras įstatymas. Idėja susidomėjo 
A.Kubilius ir ketina tokį komitetą įkurti. Kliūtis – trišalės tarybos, neva atstovaujančios visiems. 
Sudaryta komisija įstatymo projektui rengti. Vyriausybė teiks jį Seimui. Pavykus komitetą įkurti, 
socialinis dialogas išsiplėstų į pilietinį. Trumpai pristatysiu projektą, jau peržiūrėtą teisininkų...  
Projektas apima numatomos kurti Lietuvos nacionalinės ekonomikos ir visuomenės reikalų tarybos 
funkcijas, sudarymo pagrindus, organizavimą, finansavimą, struktūrą... Jei reikia, taryba galėtų 
kviestis ekspertus. 

Būtų gražu, jei komitetas glaustųsi Seime... Arba LMA." 
 
Vilma Petrikaitė skaito pranešimą „Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos kelias link 

ambicingos vizijos“: 
„Ačiū už galimybę papasakoti, kaip LJMS skinasi kelią link savo vizijos. Apie tai jau yra 

pasakojęs prieš mane buvęs LJMS pirmininkas Tomas Žalandauskas. Įsikūrę 2002 m. ir 
įsiregistravę 2003 m., telkiame jaunus žmones į vieną būrį įvairiai veiklai bei neformaliam 
bendravimui. Tikroji narystė Sąjungoje baigiasi sulaukus 36 m. amžiaus. Tačiau vis viena po truputį 
augam. Šiuo metu turime 192 tikruosius bei 3 garbės narius, 3 patarėjus. 

Mūsų renginiai – susitikimai, LJMS pristatymai... Mūsų nariai savo laisvą laiką aukoja 
naudingai veiklai. Susitikimuose diskutuojame apie mokslinį darbą, pristatome savo disertacijas ir 
kitus darbus, dalinamės įspūdžiais iš konferencijų. Kasmet rengiame vasaros mokyklas „Idėjų 
kalvė“ bei „LJMS vasara“; jose dalinasi žiniomis įvairių kartų ir įvairių sričių mokslininkai, 
doktorantai, moksleiviai. Kartais, pasirodo, ir patyrusiems mokslininkams būna nelengva atsakyti į 
ne tokius paprastus mokinukų klausimus... 

Rengiame geriausių disertacijų konkursą, kasmet sulaukiantį vis platesnio atgarsio. Pernai 
pirmąsyk surengėme geriausių magistro darbų konkursą. Rengiame strateginio planavimo 
seminarus. Sugalvojome savo etikos kodeksą. Laisvalaikiu žaidžiame tinklinį, rengiame kalėdinius 
ir naujametinius vakarus. Ir juose kyla idėjų. Dalyvaujame apklausose bei „Eurodoc“ veikloje.  

Dalyvaujame palankios mokslui aplinkos kūrime, mokslo reformos svarstyme. Pristatėme 
Seimui savo nuomonę, teikėme pasiūlymus, dalyvavome darbo grupėse. Ėmėmės kurti Gerų 
konsultantų banką. Mokslo populiarinimas: esame pasirašę sutartį su Nacionaline moksleivių 
akademija, rengiame žiniasklaidos mokymus, kuriuose mokome plačiajai visuomenei pristatyti savo 
tyrimus, mokslo festivalį „PamatyKitaip“, kurio kai kurie renginiai vyksta tiesiog gatvėse... LJMS 
savo veiklą vykdo sėkmingai, mūsų uždaviniai realūs. Ateina nauji žmonės. 

Klausimas: „Veiklos, ambicingumo netrūksta. Tačiau ar žadate pasiekti pasaulinio lygio be 
bendradarbiavimo su vyresniaisiais kolegomis? Ar LJMS yra LMS narė?“ 



Atsakymas: „Vyresniuosius kolegas kviečiame į Patarėjų tarybą, o taip pat vertintojais į 
geriausių disertacijų bei magistro darbų konkursus (beje, esame kvietę ir Nobelio premijų komiteto 
atstovą). Taigi negalėčiau pasakyti, kad nebendradarbiaujame su vyresniaisiais kolegomis. 
Disertacijų lygis apskritai nėra žemas, yra ir labai gerų. LMS – mūsų vyresnysis partneris, kolega. 
Dėl mūsų narystės LMS... Tiksliau galėtų atsakyti Tomas Žalandauskas.“ 

Komentaras iš salės: „Pasidžiaukime LJMS. LMS galėtų pasinaudoti jos pavyzdžiu savo 
veikloje. O bendradarbiavimas būtinas.“ 

 
R.<orvaiša pristato LMS XI suvažiavimo pareiškimą:  
„Pareiškimo gimimas buvo toks: LMS ėmėsi iniciatyvos telkti ir aktyvinti mokslininkus. 

Idėja: mokslo politika eina iš Vyriausybės. O ji žiūri į mokslą kaip į priemonę ekonominei gerovei 
pasiekti. Tačiau mokslas yra ne vien priemonė ekonominei gerovei pasiekti – tai platesnis pasaulio 
pažinimas. Taigi ką reikia daryti kitaip? Mes tegalėjome siūlyti kryptis, o ne konkrečius 
sprendimus.  

Pasiūlėme dvi kryptis:  
1) mokslinės veiklos vertinimas. ŠMM iniciatyva mokslas vertinamas dviem būdais: vienu – 

tikslieji, kitu – socialiniai ir humanitariniai mokslai. ŠMM tesiūlo šį vertinimą modifikuoti. Tačiau 
skirtingos kryptys turi labai skirtingas tradicijas. Todėl citavimo skaičiavimas ir pan. yra labiau 
kiekybinis nei kokybinis vertinimas (pvz., galbūt straipsnis buvo kritikuojamas). Požiūris į 
vertinimą gali būti formuojamas atitinkamose mokslo draugijose. LMS turi svetainę, kurioje galima 
diskutuoti;  

2) statistikos rinkimas. Tai subtilus dalykas, priklausantis nuo sąvokų supratimo. ŠMM 
naudoja Frascati vadovą, kuris buvo sukurtas organizacijos OECD, kuri bandė kai kurioms šalims 
formuoti mokslo politiką, ir nevisada sėkmingai. Beje, tai ekonominė organizacija, taigi toks ir 
požūris... 

Taigi šiais klausimais galėtume veikti. Mūsų konkretybės skirtingos. Tačiau veikla gali 
skatinti jungtis į LMS.  

Klausimas: „Kaip tas funkcijas LMS vykdytų? Ir koks jų prasmingumas?“ 
Atsakymas: „Turime remtis entuziazmu. Turime svetainę http://mokslasplius.lt/lms/. 

Konkrečių vertinimo kriterijų nenorime siūlyti.“ 
Vygintas Gontis: „Problema ta, jog iš statistikos reikalaujama, kad patenkintų Vyriausybės 

politiką. O mūsų šios veiklos esmė – sukurti kompetentingą alternatyvą.“ 
Vladislovas Guoga: „Tas pareiškimas kol kas skirtas ne plačiajai visuomenei, o diskusijai 

pradėti.“ 
 
Vygintas Gontis pristato Mandatų komisijos pranešimą: „LMS turi 385 narius. Į suvažiavimą 

deleguojama 1/5 LMS narių, t.y. 77 delegatai. Užsiregistravo 75 dalyviai, dar vienas atvyko po 
komisijos posėdžio. Taigi suvažiavimas teisėtas, nes dalyvauja daugiau nei 2/3 delegatų.“ 

Mandatų komisijos pranešimas bendru sutarimu patvirtinamas.  
 
Jelena Tamulienė pristato Finansinės priežiūros komisijos ataskaitą:  
„LMS sudaro sąlygas vykdyti projektus... Pastaruoju metu padidėjo ir turto, ir įsipareigojimų. 

Ilgalaikis LMS turtas – tai „Mokslo Lietuvos“ akcijos, kompiuterinė įranga. Finansavimas 
gaunamas daugiausia iš pervedamų 2%. Apskritai finansavimas sumažėjo; sumažėjo tiksliniai 
įnašai. Juos darė „Salduvė“ ir „Geo“. Skolos: PVM – 1422 Lt, darbo užmokesčio – 238 Lt. Išlaidos 
– banko paslaugos ir kitkas... Pajamos gaunamos už paslaugas ir parduotas prekes; palūkanos – irgi 
pajamos. „Scientia Educologica“ turi pelno, turi ir „Salduvė“. Skaudžiausias dalykas – „Mokslo 
Lietuva“. Turtas ilgalaikis, o turmpalaikis – nelikvidžios atsargos. Neliko pinigų visai. 2009 m. - 31 
tūkst. Lt nuostolių. Finansinė investicinė veikla – laimėti projektai.  

Linkiu sėkmingesnių finansinių metų...“ 
Klausimas: „Kaip LMS susijusi su ES pinigais?“ 
Atsakymas: „Niekaip. Būtų susijusi, jei vykdytų ES projektus.“ 



Finansinės priežiūros komisijos ataskaita bendru sutarimu PATVIRTINAMA.  
 
LMS skyrių ir narių pasisakymai dėl padėties Lietuvos mokslo ir studijų sistemoje 

ir LMS pareiškimo  
 
Vytautas Matuolis: „Kalbėsiu trumpais fragmentais. Gaila, kad mūsų mažai. Anksčiau 

buvome stipri bendruomenė; buvo LMA, kuriai priklausė institutai. Vėliau institutai izoliavosi. Dėl 
tarybų steigimo. Kiek nerašyk, visi raštai atšoka; rašyti raštus į Vyriausybę beprasmiška. Seime 
dirba žmonės be jokio ryšio su mokslu. Štai kad ir LMA biblioteka. Tai antrieji mano namai, 
kuriuose sukaupti didžiuliai ir labai vertingi fondai. O norėta ją sunaikinti. Tai smurtas, 
nusikaltimas. Reikia atgaivinti „Žinijos" draugiją, „Mokslą ir gyvenimą". Jame yra cenzūra – ne 
visus straipsnius skelbia.  

Po truputį įsigalėjo religijos kultas. Negalima ko nors pasakyti, kad neįžeistume tikinčiųjų. II 
Pasaulinio karo istorija labai svarbi Lietuvai. Buvo operacija „Normandija – Nemunas“, Šešioliktoji 
divizija... 

O Vyriausybėje turi būti ne mūsų raštai, o atstovai.“ 
Zita Migonienė: „Yra atliekami aukštojo mokslo kokybės tyrimai. Reikia užtikrinti tą 

kokybę, tačiau kol kas jos nėra. Pasitaiko plagiato, kurio rezultatas – universitetų brokas: mokslų 
daktarai, tesugebantys nurašyti kitų atliktus darbus.  

Papasakosiu apie vieną disertaciją, kuriai atliktos 8 ekspertizės. Įdomu pažiūrėti, kaip teisinė 
ir švietimo sistema reaguoja į plagiatą. Ekspertais buvo pakviesti Konstantinas Repšas, Vygintas 
Gontis, Alfonsas Ramonas. Jų išvada: tai plagiatas. Ikiteisminis tyrimas vykdytas net 6 m., kol atėjo 
senatis... Baudžiamasis procesas nutrauktas. Ir tai ne vienintelė tokia disertacija. Taigi apie kokybę 
kol kas nėra ką kalbėti. O Paulius Balevičius ir toliau vadinamas daktaru. Ar LMS gali ką nors 
įtakoti, kad taip nebūtų? Antraip... „Nematykim, ką daro, klausykim, ką sako – tapsim akli.“ 

Vincas Būda: „Kalbėsiu apie mokslo finansavimą, doktorantūrą... Bazinis finansavimas 
sumažintas, kai kur paliekant tik 65% buvusio lygio. Tačiau nepamirškime, kad dalis lėšų keliauja į 
konkursinį finansavimą. Jau svarstytos trys programos, bus svarstoma ir daugiau. Nereikėtų tirštinti 
bėdų. Aš esu ir LMS, ir LMT narys. Nėra jau tokie blogi LMT ir LMS santykiai. LMT visuomet yra 
žmonių ir iš LMS, ir iš LJMS. Reikėtų daugiau bendrauti. LMS pareiškimas apskritai geras, bet yra 
jame ir nevisai suprantamų teiginių. Reiktų suprasti, kad mūsų humanitarai kol kas negali pasiekti 
to, ką gali tiksliųjų mokslų atstovai. Bet ar dėl to reikia vienodinti reikalavimus? Mes beldžiame į 
tas pačias duris jau daug metų. Ieškokime kitos veiklos, sekime jaunųjų pavyzdžiu. Dėl plagiato. 
Numatoma, kad prie Seimo bus etikos atstovas mokslo reikalams.  

Ačiū LMS pirmininkui, kuris darė, ką galėjo.“ 
V.Bistrickas kalba apie asmeninius dalykus. 
Kašponis: „Kalbėsiu apie „Mokslo Lietuvą“. Semiotikos studijų vadovai prašė manęs 

patyrinėti A.J.Greimo gyvenimą Lietuvoje. Patyrinėjau, surengiau parodą. „Mokslo Lietuva“ davė 
išsamią analizę. Dabar keista padėtis. Rajonuose daug laikraščių, kai kurie iš jų dubliuoja vienas 
kitą. Jie gauna paramą. O „Mokslo Lietuva“ yra iš tiesų reikšminga. Ją reikia remti visais būdais. 
Kviečiu visus 22 d. atvykti į parodą Šiauliuose.“ 

Andrius Bielskis: „Apie mūsų viziją. Aštuonerius metus dirbau D. Britanijoje, ne viską žinau, 
kas vyksta Lietuvoje. Sumažėjo ir narių, ir jėgų. Ką daryti? Savanoriškumas labai svarbus, tačiau 
laiko turime vis mažiau. Galbūt būtų galima pagalvoti, kaip uždirbti arba rasti pinigų, ir mokėti 
pirmininkui atlyginimą? Mokėti ir reikalauti atsakomybės. Antraip veikla gali visai apmirti. LMS 
turėtų judėti link tikresnio mokslininkų interesų gynimo. Mažėja autonomija, ypač jaunųjų 
mokslininkų. Žmonės darbovietėse beteisiai. Vienas iš tikslų – mokslo populiarinimas. Labai svarbi 
mokslo kokybė, jos vertinimo principai ir kriterijai.“ 

 
Bendru sutarimu PATVIRTINAMA pirmininko bei Finansinės priežiūros komisijos ataskaita, 

o taip pat LMS suvažiavimo pareiškimas. Vladislovas Guoga praneša, kad pastabas dėl pareiškimo 
galima pateikti Vygintui Gončiui.  



Vladislovas Guoga siūlo patvirtinti Finansinės priežiūros komisiją.  
47 balsais PATVIRTINAMA jos sudėtis: Jelena Tamulienė, Valentas Daniūnas, Arūnas 

Galkus.  
 
Kandidatų į LMS tarybą kėlimas, LMS tarybos rinkimai. Vladislovas Guoga siūlo išrinkti 

naująją LMS tarybą, kurios sudėtis būtų tokia: Vladislovas Guoga, Alfonsas Ramonas, Rimas 
Norvaiša, Jadvyga Kerienė, Leonas Kadžiulis, Bronius Kaulakys, Andrius Bielskis, Antanas 
Kulakauskas, Valentas Daniūnas, Gediminas Zemlickas. Į tarybą taip pat įeis visų LMS skyrių bei 
grupių pirmininkai, o taip pat Mokslininkų sąjungos instituto direktorius. Dar siūloma rinkti Joną 
Skeivalą; šis prieštarauja.  

47 balsais už PATVIRTINAMA tokios sudėties taryba: Vladislovas Guoga, Alfonsas 
Ramonas, Rimas Norvaiša, Jadvyga Kerienė, Leonas Kadžiulis, Bronius Kaulakys, Andrius 
Bielskis, Antanas Kulakauskas, Valentas Daniūnas, Gediminas Zenlickas, Jonas Skeivalas. 

Klausimas: „Kiek LMS turi skyrių, kurių pirmininkai dar įeis į tarybą?“ 
Vygintas Gontis: „Dabar negaliu atsakyti. Tai žinosime tuomet, kai visi skyriai pateiks 

ataskaitas, kuriose matysis, kad išrinkti skyrių pirmininkai.“ 
 
Kandidatų į LMS pirmininko pareigybę kėlimas ir kandidatų pasisakymai bei 

pirmininko rinkimai. Norinčiųjų pirmininkauti LMS nėra. Siūloma, kad galimą naują pirmininką 
pasiūlytų ligtolinis pirmininkas Antanas Kulakauskas.  

Antanas Kulakauskas: „Taryba šiuo klausimu nieko aiškaus nenutarė; visi atsisakinėja. 
Prašėm J.Kerienės, V.Tričio, B.Kaulakio, A.Bielskio... Visi atsisako. Siūlau galvoti...“ 

Pirmininku siūlomas Vygintas Gontis atsisako: „Aš nebegaliu. Esu Mokslininkų sąjungos 
instituto direktorius, vykdau projektus...“ J.Kerienė vėl siūlo A.Bielskį ir prašo neatsisakyti. 
Siūlomas R.Norvaiša. Šis atsisakinėja: „Esu žmogus iš šalies. Neseniai grįžęs į Lietuvą, nežinau 
problemų...“ Į tai atsakoma, kad yra taryba, kuri padės... A.Bielskis atsisako visai. A.Kulakauskas 
siūlo Z.Rudziką, V.Guoga – Vincą Būdą, bet nė vienas nesutinka. Tuomet J.Kerienė siūlo Alfonsą 
Ramoną. Klaipėda esanti ne kliūtis – galima rengti videokonferencijas... A.Ramonas dėkoja už 
pasitikėjimą, bet atsisako.  

Tuomet Vygintas Gontis prašo Rimą Norvaišą, kuris yra LMS pareiškimo autorius. 
Balsuojama už R.Norvaišą.  

40 balsų už RIMAS NORVAIŠA IŠRENKAMAS LMS PIRMININKU. 
 
<aujasis LMS pirmininkas Rimas <orvaiša taria trumpą žodį: „Išvykau iš Lietuvos 

prasidėjus Sąjūdžiui, grįžau neseniai. Neturiu organizatoriaus patirties. Tai bus mano nauja 
kvalifikacija. Niekada negalvojau, kad būsiu LMS pirmininku... Tačiau ką nors daryti reikia.“ 

 
Vladislovas Guoga skelbia XI LMS suvažiavimą esant baigtą. 
 
 
 
Suvažiavimo pirmininkai       Jadvyga Kerienė 
 
          Vladislovas Guoga 
 
Protokolą parengė suvažiavimo sekretorius     Emilis Urba 
 


