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2019 vasario 6 d. akimirka  po VUPEK narių susirinkimo  tema „VU  strateginės veiklos prioritetai 

bei projektai 2019 metais.  Emeritų indėlis šiose veiklose“.  



                                     Turinys 
1. Trumpai apie VUPEK misiją  ir  PEK narių tikslus (VUPEK nuostatai); 

2. PEK veiklos gairių ir formų išryškinimas, remiantis apklausos rezultatais;     
3. Bendradarbiavimas su Universiteto vadovybe. Pastangos PE aktyviau įsitraukti į 

akademinį gyvenimą, skatinti prisidėti prie VU misijos ir strateginės veiklos plano 

įgyvendinimo; 

4. Profesorių emeritų konsolidavimas, jų kultūrinio, intelektualinio bendravimo skatinimas; 

5. PEK valdybos iniciatyvos  ginant PE socialinius interesus, gerinant jų poilsio ir gyvenimo 

sąlygas 

6. VUPEK veiklos viešinimas; 

7. Disponavimas lėšomis; 

Planuojamo pranešimo trukmė – 45 min. 

8. Klausimai - diskusijos; 

9. Susirinkimo nutarimo priėmimas. 
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Vilniaus universiteto profesorių emeritų klubas (VUPEK) buvo įkurtas  2018 m. 

spalio 11 d. 

 visuotiniame VU profesorių emeritų susirinkime, kurio metu buvo priimti 

VUPEK nuostatai.  

 
VILNIAUS UNIVERSITETO PROFESORIŲ EMERITŲ KLUBO NUOSTATŲ RUOŠIMĄ 

INICIJAVO:   

Profesoriai emeritai F. Ivanauskas, K. Jarašiūnas, G. Juška, V. Kučinskas,  

V. S. Laurinavičius,  

A. F. Orliukas,  K. Sasnauskas,  A.  Stabinis 

 

Susirinkime dalyvavo VU bendruomenės reikalų prorektorė doc. dr. Birutė Švedaitė - 

Sakalauskė 
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Susirinkimo metu išrinkta penkių narių VUPEK valdyba, kurioje veiklos sritys paskirstytos taip: 

 

Prof. F. Ivanauskas (klubo Prezidentas) - Prezidentas koordinuoja valdybos darbą, atstovauja VUPEK kitose 

organizacijose, palaiko ryšius su rektoratu; 

 

Nariai: Prof. V. S. Laurinavičius – VUPEK valdybos posėdžių organizavimas GMC;  

 

Prof. K. Jarašiūnas - - valdybos posėdžių  ir susirinkimų protokolavimas bei  dokumentų talpinimas  DROP box  

archyve, PEK elektroninėse svetainės emeritai@vu.lt sukūrimas ir administravimas; PEK atstovavimas  VU  

bendruomenės renginiuose; 

 

Prof. V. B. Pšibilskis - Valdybos veiklos analizė, santykiai su VU administracija,  VUPEK veiklos viešinimas ir 

renginių organizavimas; 

 

Prof. A. F. Orliukas – VUPEK išorinė komunikacija (ryšiai su Lietuvos ir užsienio universitetų PE klubais), vidinė 

komunikacija (ryšiai su VUPEK nariais). 
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VUPEK misija – prisidėti prie Universiteto strateginių tikslų įgyvendinimo, skatinti 

Universiteto skirtingų mokslo sričių savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą, 

dalyvauti Lietuvos Respublikai ir Universiteto bendruomenei aktualių klausimų 

svarstyme, garsinti Universiteto vardą nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis. 

 

VUPEK tikslai: 

1. skatinti VUPEK narius dalyvauti edukacinėje, kultūrinėje, 

mokslinėje ir socialinėje veiklose; 

2. plėtoti veiklas, kurios gerintų VUPEK narių intelektualinį 

bendravimą; 

3. bendradarbiaujant su Universiteto administracija, dalyvauti 

veiklose, kurios numatytos Universiteto strateginiame veiklos 

plane. 
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Klubo veiklos aktyvumas 

ĮVYKO:  
 

7 Susitikimai:  

Su Rektoriumi, VU Tarybos Pirmininku R. Kraujaliu, VU Tarybos 
pirmininko pavaduotoju J. Lazutka, VU bendruomenės reikalų 

prorektore doc. B. Švedaite - Sakalauske, VU strateginio skyriaus vadove 
dr E. Vaiginiene, filosofu doc. K. Stoškumi,  VU kapelionu kunigu E. 

Puzynia SJ;  

 

3 išvykos:  

Į VU Botanikos sodą Kairėnuose, Jašiūnų dvarą, Rasų kapines; 

 

8 valdybos posėdžiai 
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Apklausos anketoje surašytus „galimos 

veiklos“ punktus vertino 12 VUPEK narių. 

Klausimas:  kaip realizuoti VUPEK 

misiją ir tikslus praktiškai? 

Buvo atlikta klubo narių apklausa. 

VUPEK valdyba sudarė veiklos gairių 

klausimyną, kuris buvo pateiktas 

VUPEK narių vertinimui. 
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Atsakymus į kolektyviai suformuluotus klausimus  visuotiniame PEK susirinkime (2019-03-27) 

apibendrino prof. A. F. Orliukas  ( Reitingavimo indekas nurodytas skliaustuose)  
  

1. Dalyvauti PEK renginiuose: susirinkimuose, diskusijose, išvykose, šventėse (neformali aplinka) ir kt.; (36) 

 

2. Ar pritartumėte šeimyninio pavasario /rudens pikniko VU botanikos sode idėjai?  (34) 

 

3. Į kurias Lietuvos vietoves norėtumėte surengti kolektyvinę klubo narių (šeimų)  išvyką ? (pvz. Jašiūnų dvaras, 

Molėtų observatorija  bei šeimų išvyka į Palangą;  (34)  

 

4. Prisidėti prie atitinkamų mokslų sričių populiarinimo (pvz. geologijos mokslai, kt. mokslai);  (32) 

 

5. Palaikyti tarpusavio ryšius ir aktyviai komunikuoti siekiant išgryninti bendras interesų sritis;  (32) 

 

6. Prisidėti prie Vilniaus universiteto strategijos sukūrimo ir įgyvendinimo (dalyvavimas strateginių krypčių 

išgryninime; dalyvavimas atitinkamų strateginių projektų įgyvendinime ir vertinime);   (30) 

 

7. Rengti VU istoriją dokumentuojančius leidinius (pvz. biografinius leidinius ir kt.);  (29) 

 

8. Palaikyti ryšius su kitų universitetų Emeritų klubais;  (29) 

 

9. Inicijuoti motyvavimo už mokslo veiklas sistemos atsiradimą Vilniaus Universitete;  (29) 
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PE apklausos rezultatų analizė parodė, kad emeritai 

prioritetą teikia  klubinei veiklai  

(susirinkimams,  diskusijoms, išvykoms,  šeimų 

šventėms),  kiek mažiau  - mokslo populiarinimui,  

tarpusavio ryšių palaikymui,  dalyvavimui Vilniaus 

universiteto strategijos kūrimo ir įgyvendinimo  

veiklose,  ar ruošiant VU istorijai  naudingus leidinius. 
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Vienas iš dominuojančių VUPEK tikslų yra bendradarbiaujant su 

Universiteto administracija, dalyvauti veiklose, kurios numatytos 

Universiteto strateginiame veiklos plane.  

 
Jau pirmajame PEK valdybos posėdyje (2018-11-28), dalyvaujant VU 

strateginio planavimo skyriaus vedėjai dr. Erikai Vaiginienei, buvo aptartos 

galimybės, kaip PE galėtų prisidėti prie VU strateginių planų 

įgyvendinimo. Visuotiniame VUPEK narių susirinkime, kuris įvyko 2019-

02-06, išklausytas dr. E.Vaiginienės pranešimas tema 

„VU Strateginės veiklos prioritetai bei projektai 2019-tiems  metams. 

Emeritų indėlis šiose veiklose“. Susirinkimo metu aptarti veiklos 

prioritetai ir projektai bei  vyko aktyvi diskusija dėl  emeritų indėlio 

strateginio plano veiklose.  
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2019 birželio mėn. įvyko valdybos susitikimas su VU Rektoriumi prof. A. Žukausku. 

Buvo aptarti santykiai su Universiteto administracija. Buvo diskutuota apie  dalyvavimą 

veiklose, kurios numatytos Universiteto strateginiame veiklos plane.  

Sutarta, kad VUPEK valdyba savo veikloje tiesiogiai bendrauja su 

VU bendruomenės reikalų prorektotorė doc. dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė ir 

strateginio planavomo skyriaus vadove dr. Erika Vaiginienė. 

 

Prof. V. B. Pšibilskio pastangų dėka PEK narių susirinkimams yra skirta Rektoriaus 

svečių priėmimo salė Universiteto centriniuose rūmuose (Universiteto  3). 

Prof. V. S. Laurinavičiaus pastangų dėka VUPEK valdybos posėdžiams yra skirta 

patalpa GMC. 
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VU Tarybos pirmininkas R. Kraujalis,  2019 – 03 - 27 d. PEK 

narių susirinkime  perskaitė pranešimą   

„VU Tarybos veiklos apžvalga. Pamokos ateičiai“ 

Pirmininkas akcentavo kad pagrindinė Tarybos veikla buvo 

skirta VU strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėsenai, 

biudžeto sudarymo tobulinimui, universiteto viešojo aktyvumo 

plėtrai, naujų akademinių padalinių veiklos analizei. Pateikė 

2019 m Tarybos veiklos pagrindines kryptis, tarp jų ir viešo 

konkurso rektoriaus pareigoms eiti paskelbimą iki 10.30 d. ir 

akcentavo kad dabartinės Tarybos nariai mažokai laiko skyrė 

Tarybos veiklai.   
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Siekiant  prisidėti prie VU įvaizdžio gerinimo, 2019 sausio mėnesį 
Rektoriui, Senato pirmininkei, Partnerysyės prorektorei ir 
Bendruomenės reikalų prorektorei  buvo išsiųstas (prof. V. B. 
Pšibilskio parengtas ir valdybos apsvarstytas)  PEK kreipimasis  
„Dėl Vilniaus universiteto interneto svetainės skilties „ Apie VU“  
istorijos skyriaus turinio“, kadangi  naujos redakcijos  VU istorijos 
skiltyje buvo pastebėta  ne tik pildytinų, bet ir taisytinų dalykų, tarp jų 
netiksliai pateikiamų  Lietuvos sovietinės ir nacių okupacijų 
laikotarpių faktų 
 
 

  

 . 

. 

 

 Deja, tenka konstatuoti, kad  į PEK prašymą pataisyti   

pastebėtus netikslumus VU istorijos skiltyje  bei papildyti  skiltį nauja 

 medžiaga iki šiol  nebuvo atsižvelgta !!! 
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Pažymint VU 440 - ąsias metines surengtos 3 šeimyninės išvykos, 
padėjusios geriau pažinti mūsų Alma Mater, prisiliesti prie jo istorijos 
klodų. Susitikta ir bendrauta su įdomiais žmonėmis 

2019 m. gegužės 8 d. į klubo valdybos kvietimą atsiliepęs 
visuomenės veikėjas, filosofas doc. Krescencijus Stoškus, kuris 
aktyviai reiškiasi viešojoje erdvėje, pasidalijo savo apmąstymais apie 
mūsų civilizacijos likimą, atsakė į įvairius pokalbio dalyvių klausimus. 

 



 Doc. Krescencijus Stoškus susitikime su VUPEK nariais  
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2019 m. gegužės 30 d. VUPEK narių šeimyninė išvyka į Botanikos sodą Kairėnuose 

             (Išvykos organizaciniai rūpesčiai atiteko prof. V. B. Pšibilskiui) 

Renginyje, skirtame pažymėti VU įkūrimo 440-ąsias metines,  dalyvavo nariai ir ponios. 
Sodo darbuotoja dr. S. Žilinskaitė išvykos dalyvius supažindino su sodo istorijos raida, 
aprodė įdomiausias jo vietas. Buvome pakviesti į sodo Informacinio ir edukacinio centro 
salę.  

Čia klausėmės profesoriaus emerito V. Kučinsko pranešimo apie lietuvio genomo ir lietuvių 
tautos genų fondo tyrimus.  

Kilusios diskusijos buvo pratęstos prie puodelio kvapnios arbatos, kuria pavaišino 
svetingieji Botanikos sodo šeimininkai.  

Plačiau apie išvyką į Botanikos sodą Kairėnuose skaityti prof. V. B. Pšibilskio 
apžvalgoje VU svetainėje  https://www.vu.lt/draugijos-klubai-asociacijos/vilniaus-
universiteto-profesoriu-emeritu-klubas-pek. 

Kai kurios šios išvykos akimirkos yra užfiksuotos prof. J. Kulio nuotraukose. 
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VU botanikos sode prie arkos  
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VU botanikos sode prie šaltinio  
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                                                  Išvyka į Jašiūnų dvarą 

               (Išvykos organizaciniai rūpesčiai atiteko prof. V. B. Pšibilskiui) 

          

VUPEK valdyba, norėdama pažymėti VU įkūrimo 440-ąsias metines ir geriau pažinti su 
Alma Mater istorija susijusius svarbius objektus, 2019 m. spalio 22 d. surengė išvyką į 
Jašiūnų dvarą. VUPEK nariai su poniomis, lydimi gido, susipažino su restauruotais 
rūmais.  Uždegta žvakutė dvaro kapinaitėse prie atgulusio pirmojo VU rektoriaus J. 
Sniadeckio paminklo - obelisko. Pakeliui į Turgelius sustota labai įdomioje istorinėje 
vietovėje - buvusioje Pavlavos (Pavlovo) respublikoje ir apžiūrėjo jos liekanas. Turgeliuose 
ekskursijos dalyviai aplankė VU rektoriaus Simono Malewskio kapą ir uždegė žvakutę.  

Daugiau informacijos apie išvyką į Jašiūnų dvarą pateikta  prof. V. B. Pšibilskio  
apžvalgoje VU svetainėje  https://www.vu.lt/draugijos-klubai-asociacijos/vilniaus-
universiteto-profesoriu-emeritu-klubas-pek  bei prof. J. Kulio nuotraukoje. 
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Prie Jašiūnų dvaro 
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                                  APSILANKYMAS RASŲ KAPINĖSE 

         (Apsilankymo organizaciniai rūpesčiai atiteko prof. V. B. Pšibilskiui) 

 

Vėlinių išvakarėse, 2019 m. spalio 29 d. Vilniaus universiteto profesorių emeritų klubo nariai 

su poniomis aplankė lietuviškąjį Panteoną  - Rasų kapines. Jiems talkino ekonomistas doc. 

dr. Venantas Mačiekus. Aplankėme ir žvakutes uždegėme prie J. Basanavičiaus, M. K. 

Čiurlionio, brolių Vileišių, M. Riomerio bei kitų palaidojimų. Pagerbėme neseniai Lietuvoje 

perlaidoto VU rektoriaus ( 1940 - 1944 ) Mykolo Biržiškos bei jo artimųjų šviesų atminimą. 

V. Mačiekui vadovaujant, buvo surasti ir pagerbti daugelio Rasose palaidotų senojo Vilniaus 

universiteto profesorių (J. Lelevelio, K. Podčašinskio, A. L. Bekiu, M. Homolickio, F. 

Špicnagelio, P. Slavinskio ir kt.) kapai. Teko pripažinti, kad nors per ilgą laiko tarpsnį 

minėtieji profesūros kapai liko be antkapių, tačiau jų aplinka yra tvarkinga, o paminklai 

prižiūrėti. Išgirdome, kad tuo nuolat domisi Lietuvos lenkų draugija ir lenkiškosios 

mokyklos. O kada ši Alma Mater istorijos dalis taps ir mūsų savastimi? 

Daugiau informacijos apie apsilankymą Rasų kapinėse pateikta prof. V. B. Pšibilskio 

apžvalgoje VU svetainėje  https://www.vu.lt/draugijos-klubai-asociacijos/vilniaus-universiteto-

profesoriu-emeritu-klubas-pek. 

Šios išvykos akimirkos yra užfiksuotos profesoriaus emerito A. F. Orliuko nuotraukose. 
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               Susitikimas su jėzuito ordino atstovais universitete 
                                2019 m. lapkričio 20 d. 

      (Susitikimo  organizaciniai rūpesčiai atiteko prof. A. F. Orliukui) 

Kaip žinia, 2019 metai yra jubiliejiniai kiek Vilniaus Universitetui, tiek ir jėzuitų ordino Lietuvoje 
veiklai. Minėtieji jubiliejai yra plačiai minimi Lietuvoje. Ta proga PEK narių susirinkimas buvo 
rengiamas jubiliejinių mūsų Alma Mater įkūrimo 440 metų sukakčiai bei Vilniaus akademijos - 
universiteto įkūrėjų - Jėzuitų ordino veiklos Lietuvoje 450 – mečiui pažymėti.  Susirinkime dalyvavo 
PEK nariai su poniomis, Vilniaus universiteto kapelionas kunigas Eugenijus Puzynia SJ ir Saint 
Louis universiteto (JAV) klierikas Mantas Mileris SJ. Vyko pokalbiai tema apie „Jėzuitų veikla 
Lietuvoje – vakar, šiandien, rytoj“. VU kapelionas kunigas Eugenijus Puzynia SJ papasakojo apie 
jėzuitų atsiradimo Lietuvoje ištakas, jėzuitų ordino struktūrą, švietėjišką, sielovadinę veiklą apie tos 
veiklos sunkmetį ir atsinaujinimą, o taip pat ateities planus ir perspektyvas. 

Daugiau informacijos apie susitikimą su jėzuito ordino atstovais universitete pateikta prof. A. 
F. Orliuko apžvalgoje ir nuotraukose VU svetainėje  https://www.vu.lt/draugijos-klubai-
asociacijos/vilniaus-universiteto-profesoriu-emeritu-klubas-pek. 
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   Ryšiai su kitų universitetų profesorių emeritų klubais 
 

Prof. V. B. Pšibilskis susisiekė ir aiškinosi bendradarbiavimo galimybes su 

Klaipėdos, Šiaulių, KTU, VGTU, VDU profesorių emeritų klubais 

 

Prof. A. F. Orliukas  aptarė bendradarbiavimo galimybes 

su Varšuvos Technologijos universiteto ir Šveicarijos ETHZ, Latvijos 

universiteto profesoriais emeritais. 
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Kalbant apie VUPEK valdybos dalyvavimą socialinėse veiklose 

tenka pažymėti tai, kad jau suėjo metai laiko kai PE savo poilsį 

VU poilsio bazėse gali organizuoti taip, kaip ir dirbantys VU 

bendruomenės nariai, t. y.: 

a) Suvienodinta lovadienio kaina ; 

b) Suvienodinti pageidaujami poilsio terminai. 

 

Motyvuotas VUPEK valdybos nario prof. A. F. Orliuko raštas 

padėjo įtikinti VU Bendruomenės vystymo skyriaus vadovę  

Urtę Liną Orlovą, VU Mokymo ir praktikų bazių centro 

Direktorę Laimutę Žulonienę bei Jų vadovaujamų padalinių 

darbuotojus priimti pozityvius sprendimus ir paremti teikiamą 

motyvuotą raštą. 
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                          VU Profesorių emeritų išmokos klausimai 

 
 Ženkli PEK narių  dalis aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje. PEK valdyba pavedė 

prof. A. F. Orliukui pabandyti išsiaiškinti situaciją susijusią su PE išmokomis mūsų Alma 

Mater ir kituose Lietuvos universitetuose. Surinktos informacijos pagrindu paprašyta visų 

VUPEK narių pareikšti savo nuomonę dėl išmokos dydžio VU. Į kreipimąsi atsiliepė 28 

PE (VU garbės knygoje – 50 PE), kurie vienareikšmiškai pareiškė, kad išmokos dydį 

reikia keisti. Tuo pagrindu prof. V. B. Pšibilskis ir prof. A. F. Orliukas paruošė raštą, 

kuris, aptarus VUPEK valdyboje, buvo įteiktas VU Rektoriui. Beje, išmokos klausimai 

buvo aptarti su Tarybos Pirmininku R. Kraujaliu, Tarybos nariu Č. Okinčicu. Visais 

lygiais konstatuota, kad PE išreikšta nuomonė yra pagrįsta. 

 

Teigiamą sprendimą dėl PE išmokos priėmė VU Taryba: atsižvelgusi į finansines 

universiteto galimybes, nutarė profesorių emeritų mėnesinę išmoką nuo 2020 m. sausio 

1 d. padidinti iki 380 EUR (nutarimo Nr.TPN-16, 2019 -10-30). 
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Švenčių proga VUPEK nariams bei  Rektoriaus komandai  buvo siunčiami  

valdybos internetiniai sveikinimai. 

Prof. K. Jarašiūnas VUPEK valdybos pavedimu pasveikino Lietuvos Laisvės 

premijos laureatą  Albiną Kentrą – Aušrą jo 90- ties metų jubiliejaus proga. 

Visiems VUPEK nariams, kurie pageidavo, iš PEK veiklai skirtų lėšų buvo 

pagaminta 21 vizitinė kortelė. Jų  gamybą inicijavo prof. A. F. Orliukas  ir 

K. Jarašiūnas. 

 Siekiant suaktyvinti emeritų dalyvavimą Universiteto bendruomenei 

aktualių klausimų svarstyme, buvo įsigytos  25 knygos „Ar mums dar 

reikalinga Lietuvos valstybė“  (V. Sinica, 2019)  
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Čia paminėtina ir tai, kad keletas VUPEK narių savo lėšomis 

parėmė senosios Vilniaus observatorijos unikalių XVII - XVIII a. 

gaublių restauravimo ir apsaugojimo specialiais gaubtais 

sumanymą. Universiteto bibliotekos generalinė direktorė  

Irena Krivienė jiems nuoširdžiai dėkoja. 
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a) VU svetainėje buvo paskelbti straipsniai apie VUPEK įsteigimą  (žurnalistė  Aušra 

Jurgelionytė); 

■    Įsteigtas Vilniaus universiteto profesorių emeritų klubas ( 2018 10-15); 

■   VU profesoriai emeritai sieks prisidėti prie universiteto tobulėjimo (2018/11/15); 

b) sukurta profesorių emeritų klubo  internetinė svetainė   ir  paštas  < emeritai @ vu.lt> ( dėka 

prof. K. Jarašiūno organizacinių  pastangų); 

 c) VUPEK veiklos aprašai  talpinami  profesorių emeritų klubo internetinėje svetainėje; 

(VUPEK valdyba nuoširdžiai dėkoja Editai Kirlytei už pagalbą ); https://www.vu.lt/draugijos-

klubai-asociacijos/vilniaus-universiteto-profesoriu-emeritu-klubas-pek 

d) Valdybos posėdžių protokolai saugomi  Dropbox  archyve ;  

https://www.dropbox.com/home/Emeritu%20klubas 

VUPEK veiklos viešinimas 
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 2019 m.VUPEK veiklos finansavimas 
 

Iš Strateginio planavimo skyriaus lėšų (vadovė dr. Erika Vaiginienė) 

 VUPEK veikloms remti skirta 5000 EUR. 

VUPEK valdybos pavedimu lėšų tikslinį panaudojimą organizuoja 

 prof. K. Jarašiūnas 

Panaudota: 

a) Mokestis už autobusą išvykai į Jašiūnų dvarą + gidas - 93 EUR; 

b)  Mokestis už vizitinių kortelių gamybą 21 emritui – 210 EUR; 

c) Apmokėta sąskaita už 25 knygas V. Sinica „Ar mums dar reikalinga Lietuvos 

valstybė?“( 2019 m)  – 125 EUR; 

d) Apmokėta sąskaita už knygas „Trumpa-universiteto-istorija“ 20 vnt – 77,4 EUR. 
 

                                                                                                          Viso – 505,4 EUR 
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Ataskaitą rengė valdybos nariai 

F. Ivanauskas, 

A. F. Orliukas, 

V. B. Pšibilskis 

K. Jarašiūnas, 

V. S. Laurinavičius, 

 
 


