
Vilniaus universiteto profesorių emeritų klubo veiklos ataskaita už 2020 metus  

 

  Po visuotinio PEK susirinkimo (2020 02 05)  Valdyba numatė 2020 m. veiklos gaires 
ir anketos forma su jomis supažindino klubo narius.  2020 02 27 įvykusiame valdybos posėdyje 
apibendrinti apklausos duomenys ir, sudarius konkretų veiklos planą, numačius datas bei vykdytojus, 
pradėta rengtis atminimo suolelio rektoriui Jonui Kubiliui pastatymui VU Botanikos sode (BS) 
Kairėnuose. Parengtas ir visiems VU profesoriams emeritams išsiuntinėtas atitinkamas kreipimasis. 
Gavus 20 laiškų su pritarimu ir sutikimu materialiai paremti valdybos iniciatyvą, BS mokslo 
darbuotojai dr. S. Žilinskaitei pateiktas užsakymas dėl suolelio su dedikacija pagaminimo bei vietos 
suoleliui numatymo. Drauge su tuo buvo pasirengta kovo mėn. numatytai klubo narių išvykai į VU 
CR biblioteką (su gen. direktore I. Kriviene sutarta dėl pokalbio, numatyta kokias senąsias ir 
naujausias erdves būtina pamatyti). 

2020 03 16 Lietuvoje ir VU buvo įvestas karantinas, atšaukti visi renginiai. PEK 
valdybos nariai perėjo prie bendravimo nuotoliniu būdu. Tačiau iš Botanikos sodo gavus pranešimą, 
kad baigiama suolelio rektoriui J. Kubiliui atminti gamyba, karantino dienas Vilniuje leidę valdybos 
nariai V. S. Laurinavičius, A. F. Orliukas ir V. B. Pšibilskis gegužės 25 nuvyko į Kairėnus ir iš dr. S. 
Žilinskaitės pasiūlytų kelių vietų išrinko, jų manymu, pačią tinkamiausią.   

 

Svarbiausieji 2020 m vykę renginiai   

Birželio 24 d. ( per Jonines ) VU Botanikos sode Kairėnuose iškilmingai atidarytas suolelis rektoriui 
Jonui Kubiliui atminti. Apie įvykusią ceremoniją siūlome plačiau skaityti VU internetinės svetainės 
PEK skiltyje  ( „Profesorių emeritų klubo iniciatyva suolelis VU Botanikos sode pagerbti rektorių 
Joną Kubilių“. 

Rugsėjo 7 d. VUPEK valdybos nariai V. S. Laurinavičius, V. F. Orliukas ir V. B. Pšibilskis, 
dalyvaujant doc. F. Vaitekūnui, VU Botanikos sode susitiko su rektoriaus J. Kubiliaus  šeimos nariais,  
negalėjusiais būti birželio mėnesio ceremonijoje, ir drauge aplankė jų tėvui atminti skirtą suolelį. 
Apie šį įvykį siūlome plačiau skaityti VU internetinės svetainės PEK skiltyje ( „VU Rektoriaus prof. 
Jono Kubiliaus suolelį aplankė jo šeimos nariai“. 

Rugsėjo 18 d. VUPEK nariai su savo antrosiomis pusėmis dalyvavo ekskursijoje į LDK Valdovų 
rūmus, apžiūrėjo garsaus italų kolekcininko Giorgio Barotti parodą „Nuo sacro iki profano“, 
susipažino su rūmų muziejaus ekspozicija. Apie išvyką plačiau skaitykite VU internetinės svetainės 
PEK skiltyje ( „Profesorių emeritų klubo narių apsilankymas LDK Valdovų rūmuose“). 

Spalio 3 d. VU Senato salėje įvyko klubo narių susirikimas su VU rektoriumi prof. Rimvydu 
Petrausku, buvo aptarta nemaža Vilniaus universitetui bei profesoriams emeritams svarbių klausimų. 
Apie įvykusį pokalbį plačiau skaityti siūlome VU internetinės svetainės PEK skiltyje  („Susitikimas 
su rektoriumi prof. Rimvydu Petrausku“). 

Valdybos ketinimas  spalio mėnesio pabaigoje kolektyviai aplankyti LNOBT (G. Puccini operą 
„Madame Butterfly“) nebuvo įgyvendinatas dėl karantino apribojimų.   Pandemijai nuslūgus, siūlymą 
lankytis teatrų spektakliuose bei  Filharmonijos koncertuose vertėtų pakartoti.  

 

 



Viešieji ryšiai, sveikinimai 

Pasveikinta 14 kolegų profesorių emeritų, kuriems 2019 – 2020 metai sukako garbingi 70, 75, 80 
metų jubiliejai. Tiems, kurie dalyvavo spalo 3 d. PEK susirnkime,  įteiktos knygos „Trumpa Vilniaus 
universiteto istoriją“, kitiems jos bus įteiktos pasitaikius progai. Dalis sukaktuvininkų pasveikinta 
elektroniniu paštu.  

2020 04 01 klubo vardu pasveikintas priesaiką davęs  ir Rektoriaus pareigas pradėjęs eiti prof. 
Rimvydas Petrauskas. 

VU rektorius, vadovybė, visi profesoriai emeritai ir visi asmenys su kuriais klubui vienaip ar kitaip 
teko bendradarbiauti,  pasveikinti Šv. Velykų, Šv. Kalėdų ir Naujųjų 2021 – ųjų metų progomis. 

Padėkota VU profesoriams emeritams, kurie materialiai parėmė suolelio rektoriui J. Kubiliui statymo 
iniciatyvą (rėmėjų pavardės paminėtos PEK internetinėje svetainėje). Padėkota VU kapelionui kun. 
E. Puzyniai SJ už kvietimus emeritams dalyvauti Šv. Mišiose. Į PEK valdybos pasveikinimus 
atsiliepė Rektorius R. Petrauskas, rektorato darbuotojai, fakultetų dekanai, VU Tarybos pirmininkė 
Eglė Radzevičienė bei kai kurie profesoriai emeritai. 

2020 05 13 visiems klubo nariams  išsiųstas viešoje spaudoje pasirodęs Lietuvos žmogaus teisių 
koordinavimo centro, Lietuvos kultūros kongreso ir Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos  
kreipimasis „DĖL DĖSTYTOJŲ PERSEKIOJIMO UŽ PAŽIŪRAS IR ĮSITIKINIMUS AUKŠTOJOJE 
MOKYKLOJE”, iškeliantis  akademinės laisvės varžymų Vilniaus universitete  klausimą.  Kadangi   
tame  dokumente keliama problema susišaukia su Universiteto akademinės etikos kodekse bei PEK 
veiklos Nuostatuose keliamais uždaviniais saugoti akademines laisves bei rūpintis VU prestižu, 
Valdyba pakvietė emeritus pasitarti, kaip galėtume ar turėtume  reaguoti į šį raštą. Daugumos 
atsiliepusiųjų nuomone  pasiūlyta „į kreipimąsi nereaguoti“. 

 

VUPEK valdybos darbas, problemos 

2018 m. spalio mėn. išrinktoji valdyba dirbo sutartinai, visus planus ir darbus aptarinėjo 
kolegialiai. Kiekvienas narys vykdė savo įsipareigojimus. Prof. A. F. Orliukas labai atsakingai bei 
iniciatyviai ruošė ir emeritams siuntinėjo sveikinimus, apklausas (apibendrindavo jų rezultatus), 
padėkas, pranešimus, kvietimus, paskelbė keletą straipsnelių PEK internetinėje svetainėje  ir kt. Prof. 
K. Jarašiūnas rūpinosi jubiliatų pasveikinimu, VU skiriamų lėšų gavimu ir tvarkingu panaudojimu 
klubo reikalams, o taip pat informacijos  VU svetainei apie klubo renginius teikimu. Prof. V. S. 
Laurinavičius suteikė patalpas Valdybos posėdžiams, savo lėšomis Botanikos sodui iš anksto 
sumokėjo už atminimo suolelio J. Kubiliui gamybą ir pastatymą, atidarė  savo vardu  banko sąskaitą 
tam reikalui skirtoms klubo narių aukoms pervesti. Prof. V. B. Pšibilskis inicijavo ir organizavo 
svarbiausius 2020- ųjų metų renginius, paruošė šios metinės ataskaitos projektą ir keletą kitų rašinių, 
kurie paskelbti PEK internetinėje svetainėje. Prof. F. Ivanauskas sukvietė pirmąjį 2020 metais 
valdybos posėdį, dalyvavo sudarant veiklos planą.  

Gegužės mėnesį PEK valdyba susidūrė su trumpalaike problema, kai klubo prezidentas 
prof. F. Ivanauskas netikėtai pranešė, jog dėl asmeninių priežasčių nuo 15 d. traukiasi iš klubo 
prezidento posto bei valdybos nario pareigų. Likusiems valdybos nariams pasiūlius, jis savo veiklą 
suspendavo nuo 05 15 iki spalio  mėn. pabaigos, o į jo vietą 05 25 laikinu klubo prezidentu buvo 
išrinktas prof. V. B. Pšibilskis. Prof. F. Ivanauskui rudenį negrįžus į klubo valdybą,  V. B. Pšibilskiui  
pasiūlyta klubui vadovauti  iki kadencijos pabaigos.  



Vilniaus universitete yra 53 profesoriai emeritai, iš jų 4 kolegės emeritės. Klubo 
renginiuose dalyvauja, į kvietimus, pasveikinimus bei kitas žinutes reaguoja iki 25 žmonių. 
Susiformavusiu klubo  branduoliu laikytinas 18 – 20 asmenų skaičius. Siekti gausesnio dalyvavimo 
ko gero  nevertėtų, nes, kaip aiškėja iš pokalbių, daug lemia profesorių emeritų amžius, sveikatos 
problemos, vaikaičių priežiūra, įvairūs moksliniai ir buitiniai darbai arba tiesiog poreikis ramiai leisti 
dienas. Vertėtų prisiminti, kad klubas yra VU bendruomenės dalis ir ateityje jo nariais turėtume 
vadinti tik klubo veikloje dalyvaujančius ar bent į sveikinimus, kvietimus ir kitas žinutes 
atsiliepiančius profesorius emeritus. Antra vertus, naujosios valdybos uždavinys būtų „išjudinti“ 
pastarųjų klubo narių iniciatyvumą, siekti, kad idėjos, kaip prisidėti prie klubo misijos vykdymo, 
narių laisvalaikio turtinimo, kiltų ne tik iš valdybos narių. Tenka konstatuoti faktą, kad per praėjusius 
metus Valdyba nesulaukė  nei vieno savarankiško emeritų laiško, pasiūlymo ar nuomonės į klubo 
bendravimui sukurtą  pašto dėžutę  adresu emeritai@vu.lt. 

  

2021 m. planuojami klubo renginiai   

   1. Susitikimas su VU tarybos pirmininke E. Radzevičiene.   2.  Išvyka į Punską, Seinus, Augustavą.  
3. Išvyka į Molėtų observatoriją, Etnokosmologijos muziejų ir Dubingių žirgyną.    4.  Išvyka į VU 
biblioteką.     5. Rektoriaus J. Kubiliaus 100 – sioms gimimo metinėms skirto ąžuoliuko sodinimas 
VU Botanikos sode Kairėnuose    6.  Susipažinimas su Senojo Vilniaus universiteto profesorių 
palaidojimų būkle Vilniaus . Bernardinų kapinėse    7.  PEK nuostatų peržiūrėjimas ir  tobulinimas 
remiantis dviejų veiklos metų patirtimi.  8.  Seminaras – pokalbis apie šiuolaikinį liberalizmą ( pagal 
knygą „Kodėl žlunga liberalizmas?“, dalyvaujant TSPMI prof. A. Jokubaičiui ). Ši knyga bus pasiųsta 
emeritams paštu  sausio mėnesį.   

  Lėšos ir jų  panaudojimas 

1. Gautos per VU Strateginio planavimo skyrių  lėšos: 

PEK veiklai remti 2020-taisiais metais per Strateginio planavimo skyrių gauta ir panaudota 
442,06 Eur, iš jų: 

100,00 Eur  -  VU Kultūros centrui apmokėti už „Jaunimėlio“ muzikantų grojimą per J. Kubiliui 
atminti suolelio atidarymo ceremoniją; 

132, 06 Eur  -  UAB „ Pirkti pigu“ už 21 vnt.  knygos „Kodėl žlunga liberalizmas?“  įsigijimą 
profesorių emeritų seminarui; 

210,00  -   Eur  - mokestis už įėjimą į LDK Valdovų rūmus, bei gidų paslaugas už dviejų  grupių 
supažindinimą su Giorgio Barotti paroda bei nuolatine rūmų muziejaus ekspozicija.  

2. Kitos lėšos:  

Likutis po PEK rinkliavų renginiams sudaro 120 Eur. Ši suma yra prof. V. S. Laurinavičiaus 
administruojamoje VUPEK sąskaitoje 

 

 

 



Informacija  apie  naujos PEK valdybos  2021-2022 m. kadencijai rinkimus 

 

 
Ataskaitą ir valdybos veiklą vertino šie 27 PEK nariai: B. Juodka, K. Kilkus, E. 

Manstavičius, G. Motuza, J. Kulys, K. Sasnauskas, L. Valkūnas, F. Ivanauskas, G. Juška. Š. Raudys, 
P. H. Vaitkevičius, A. Jurgaitis, A. P. Stabinis, D. Surgailis, V. Pakerienė, E. Butkus, A. Žilinskas, J. 
Mackevičius, V. Paulauskas, B. Stundžia, D. Kaunas, M. Sapagovas, Z. A. Kučinskienė, V. 
Kučinskas, J. Grigas, J. V. Vaitkus, L. Kimtys. Visi atsiliepusieji PEK nariai klubo prezidento 
ataskaitai „pritarė“ ir daugelis išreiškė mintį, kad „valdyba dirbo nuoširdžiai ir galėtų sėkmingai darbą 
tęsti“.  

 Be ataskaitiniame laikotarpyje (2019-2020 m.) dirbusiųjų valdybos narių (profesorių 
emeritų V. B.  Pšibilskio,  K. Jarašiūno, A. F. Orliuko, V. S. Laurinavičiaus), papildomai  į naują 
valdybą pasiūlyti šie profesoriai emeritai: Z. A. Kučinskienė,  V. Kučinskas, B. Stundžia, V. Daujotytė 
- Pakerienė, Š. Raudys. Dažniausiai siūlyta į Valdybos narius buvo profesorė emeritė  Z. A. 
Kučinskienė.  
 
  Remiantis PEK nuostatų 10 punktu „ Valdybą sudaro penki nariai, kuriuos dvejų metų 
kadencijai paprasta susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma renka Tikrieji nariai“, naujos 
valdybos nariais 2021-2022 metų kadencijai tapo profesoriai emeritai: Z. A. Kučinskienė, V. B.  
Pšibilskis,  K. Jarašiūnas, V. S. Laurinavičius, A. F. Orliukas.  
 
 Nuotoliniu būdu balsavusi valdyba PEK Prezidentu vieningai išrinko valdybos narį 
profesorių emeritą Vygintą Bronių Pšibilskį.        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


